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Informações solicitadas e satisfeitas em 1914

DA'fA

OFFICIO

ASSUMPTO

23 maio .. . .... N. 38, ao Ministerio da Inforrnaçõ3s, po1· deliberação da Carnara,
Far.enda.
sobt•e o stock de mercadorias existentes ua

Alf'andega d .sta Capital e qual a importancia qne o Thesouro teria a recebet· dos
t•espectivos impostos.
Vieram em 8 de setembt·o.

i junho ...... N. 47, ao Ministerio da Informações, pela Cornmissão de Constituição,

JustiÇ<L.

sobre o radiogramrna do Sr·. Samnel Barreira, pedindo providencias legi~lativas
sobr·e o tet·ritorio elo Acre e a reducção de
15 "lo nas tat•ifas.
Vieram em 10 de julho.

2

))

N. '•8, ao Sr. Pt·esi- Reqnerimento do Sr. Mam·icio de Lacerda,
dente do Tl'ibunal de appt•ovaelo pela Carna!'a, sobre a abertura
Contas .
do credito de L 000:0008, para occorrer
ás despezas com as providencias tomadas
para garantia da ordem e segurapça publicas.
Vieram as infot·mações em 9 de junho.

2

»

N. 49, idem ........•. Informações acerca do t•equerimento elo
Sr. Maut·icio de Lac3rda, appr·ovado pela
Camara, r elativamente a Estrada de Ferro
1\fadeiea l\lamoré.
Vieram em 12 de junho.

ft-

))

Do Ministe rio da Fa- Officio satisfazendo a eequisição sobre a aberze nda .
tut·a, ao Ministerio da Viac:; ão, do credito
especial de 146:7288155, par·a pagamento
de despezas com desapropeiações na Quint<t
ela Boa Vista.
'

20

"

..... N. 63, ao Ministerio da Requisição da Com missão de Finanças quanto
Marinha.
ás reducções na verba 8" «Arsenaesn- Pessoal- Pessoal artístico e rubdca 27a Pessoal - Pessoal artístico.
Satisf"eita em 1 de setembro.

20

"

N. 64·, ao l\linjstet·io ria Requisição da Commissfw de Finanças sobre
Viaçfw.
a eelação dos cornpl'o•nissos a pagar· pelas
Estradas de Ferro Central, Oéste de Minas
e Cruz Alta á fóz do Ijuhy, e quaes as
obras contractadas, terminadas ou em andamento.
Reiterada a requisição em oflicio n. :IH,
de 22 de julho, com o pedido de separação
das contas.
Satisf"eita em 12 de agosto.
VieraiD. novas informações em 2 dP
setembro .

•

!
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DATA

OFFÍCIO

ASSU~fPTO

20 junho ...-... N. 65, ao l\finisterio da Pedido de informações, feito pela Commissão

Fazenda.

27

))

de Finanças, sobt·e as aposentadorias, pensões e montepios, julgados no con·cnte
anno ou em via de julgamento.
Satist'eito em 7 de julho.

N. 69, ao Sr. 1-'resi- Requisição da

dente do Tribunal de
Contas.

Com missão de Tomada de
Contas, para que lhe sejam enviados
documentos relativos ao contr·act<l entt·e o
Ministerio da Marinha e a "Societá Fiat
San Giorgio».
Satisfeita em 10 de julho.

6 julho ...... . N. 74, ao Ministcrio do Informações pedidas pela Commissão de Peti-

Interior.

ções sobre o requerimento do Dt· . Augusto
Unhares, pedindo um anno de licença.
Viera:rn. em ·12 de agosto.

6

))

N. 75, ao Ministet·io da Informações completas, com todos os dados,
Viação.
sobre o problema da navegação, tt·anspot·te
de borracha e outros productos da bacia do
Alto Amazonas, etc. (Commissão de Finanças.)'
Viera:rn. em 11 de agosto.

7

))

N. 76, ao l\linisterio do Informações pedidas pela Commissão de FiInterior.
·
nanças sobre as obras desse Ministerio,
suspensas em virtude da disposição contida
no art. 1•, letra C, da lei n. 2.857, de 17
de junho de 1914.
Viera:rn. em 12 de dezembro.

7

))

N. 77, ao Ministerio da Idem.
Viac;ão.
Satis:feitas em 10 ele >tgosto.

7

))

N. 78, ao Ministerio do Idem.
Exterior.

7

))

N. 79, ao Ministet•io da Idem.
Agricultura.

7

))

N. 80, ao Ministerio da Idem.
Fazenda.

7

))

N. 81, ao Ministet·io da Idem.
Satisfeitas em 28 de agosto .
Guerra.

7

))

N. 82, ao Mi nisterio da Idem.
.
Satis:('ei·tas em 8 de agosto.
Marinha.

9

))

N. 83, ao Ministerio do Requisi-çã.o da Com missão de Finanças sobl'e
Interior.
a relação dos addidos, :J.ssalariados, collaboradores. funccionarios extranhos aos
quadros e-ausentes de sua repartição.

9

))

N. 84, ao Mihisterio da Idem.
Fazenda.

\
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DATA
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ASSU~IPTO

9 julho ...•... N. 85, ao Ministcrio da Requisição da Commissão de Finanças sobre
Viação.
·
a t•elação dos addidos, assalal'iados, collabot•adores, funccionaeios extt·anbos aos
quadros e ausentes de sua repartição.
9

"

••..• N. 86, ao Ministerio da Idem.
Ageicultura.

9

"

....• N. 87, ao Ministerio do Idem.
Exterior.

'J

"

••••• N. 88, ao Ministe1·1o da A mesma requisição e tambem a t•elação do:;

9

"

•.•.• N. 89, ao Ministe1·io d:t Idem.
Satisfeita em :15 de agosto.
Marinha.

:13

"

••... N. 92, ao Ministerio d!!. Informações , pela Commissão de Marinha e
Gurrra.
Guerra, sobre o requerimento do capitão
medico do Exercito Dr. João Pedro Muniz
Fiuza, pedindo inspecção de saude e contagem de tempo .

13

))

:1.3

"

t7

Guerra.

officiaes que se acham no quadro supplemen tar, com especificação das fnncções
que desempenham.
Satisfeita em 17 de setembro.

... .. N. 93, idem .... ..... .. Requisição da Commissào de Obeas Publicas
~obre o l'Cf[uerimento de Aldovrando Graça,
pedindo concessão para nma ponte enit'e a.
Capital Federal e Nictheroy.
Sa-tisfei-ta e.n 31 de julho.
•••.• N. 94-, ao l\lini,tel'io dn. Infot·maçõe~, pela Commissão de Finanças,
Viação.
sobre o pedido de licenc,;a de Alberto Lorena, si o mesmo ainda é funccionario da
Estt•ada de Ferro Central do Brazil e si
ainda necessita da mesma licença.
Reiterado o pedido de informações em
officio n. :190, de 23 de setembro.
VieraJD. as informações em 3 de outubt•o.
..... N. 97, idem .........• Requisição da Commisstto ue Constituição,
t·eiterando o pedido de informações feito
em ollicio n. 3:18, ele 28 de setembro de
'1 0:12, sobre o projecto n. 260, de :19:12,
quanto ao apl'oveitamento dos esct·eventes
ele :t• e 2a classes, da Estl'ada de Feno
Central do Brazil, nas vagas que occorrem, de a uxiliares de escripta •

"

. • • • . N. 98, ao l\linistel'io da Infol'mações, pedidas por deliberação da CaViac,;ão.
mara e a requerimento do Sr. Seraphico
da Nobrega, acerca ela «The Great \Vestern
of Brasil Railway Compauy, limitecl.
VieraJD. em 4 de novembro.

I
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Hl julho .. . ... . N.101, ao Ministerio da Informações, pela Commissão de Finanças,
Viação.
acerca da doação do terreno da Avenida
Rio Branco, onde esteve construido o Pavilhão Internacional.
Vieram em 24 de julho.
18

))

~ .o

••••

I

N. 102, ao Ministel"io do Req uisição, pela Commissã_o de Finanças, da
Interior.
cópia do trabalho apresentado pela commissão de medicos da Saude Publica,
nomeada para dar parecer sobre o processo de in vali dez para aposentadot·ia.
r~eiterada a mesma
requisição em
officio n. 138, de 18 de agosto.
N. 103, ao 1\finistP.rio da Requisiçiio da Commissão de finanças, reiterando o pedido de informações feito em
Agricultui'a .
officio n. 223, de 21 de agosto de 1912,
sobre a despeza a fa ze r com a execução
do p1·ojecto sobre o Serviço Florestal da
Republic,t.

18

{8

))

:1.8

"

, ..... N. :1.05, idem . ........ Requisição, da Com missão de Finanças, para

20

))

N. 106, ao Ministerio da Requisição, detalhada, feita pela Commissão de
Fazenda.
Finanças quanto á execução da lei n. 2.84:1.,
de 31 de dczem bro de 19f3.

21

»

2{

))

N. HO, ao Mlnistr.rio da Informações, pedidas pol' delibe!'ação da CaVia.çã.o.
mara, no sentido de saber si a Companhia
de Viaçfto e Construcções cumpriu, em
relaç-ão á constt·ucção e anendamento da
Estrada de Ferro Central do Rio Grande
do Norte, a clausula VI do decreto n. 9.f72,
de 4 de dezembro de i '.lH .

22

))

N. H i, idem .. , ...... Vide officio n. 64, de 20 de julho.

N. 104, ao Minic;terio da Informações, pedidas pela Commissão de FiViação.
nanças, sobre as razões de não ter sido
paga a gratificação de 40 "/. aos agentes
embarcados do Estado do Amazonas.
VieraDl. em 25 de outubro.
lhe serem enviados o requel'imento do
engenheiro Ernesto Otero e o parecet· sobre
o mesmo requerimento emittido pelo consultor glwal da Republica, os quaes deixaram de acompanha!' a mensagem em
relação com o assumpto.
Satisfeita em 30 de julho.

......

N. !09, idem . .... .... Informações, pedidas por deliberação da Camara, sobre as rendas arrecadadas no
Cáes do Pot·to.
VieraDl. em 31 de dezembro.

-9

DATA
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25 julho ....... N. 114! ao Ministel'io ela Requisição da Commissão de Finanças, solici.Tusttça.
tando o balanço dos patrimonios dos
divel'sos estabe lecimentos de ensino, actualmente subvencionados.
ao Ministel'io da

da Commissão d Finanças, no
sentido de sei' informada se foi realizado
algum contt·acto dos enumerados no
a1·t. 17, n. 1, da lei n. 2.84-2, de 3 de janeiro ele 191/t.

30

»

•.•.•• N. 120.

30

»

••... . N. 121, ao Ministel'io da A mesma t•equisição quanto á lei n.

30

,

. ..... N.122, aoMinlsterio da A mesma requi ição quanto á lei n. 2 .842,

30

»

... .. . N. 123,

31

"

•.•... N. 124-, ao Ministerio da Requisição da Commissão ele Finanças,.solici-

3f

»

•.••• •

31

»

3!

»

~larinha.

Guena.

Agricultm·a.

R~quisi çã o

2 .842,

com infm·mações relativas ao material impl'estavel, existente nas fabricas de polvora sem fumaça e da Estrella e no Arsenal de Guerra de Porto Alegre.
Satisfeita em 9 ele outubro.
com informação acerca dos estabelecimentos
de ensino agronomico e elo producto da
venda ele immoveis da Uni ão , bem como
das pescarias feit<ts pela Inspectoria de
Pesca, etc .

ao Ministerio da A mesma requisiçfto relativa á lei n. 2. 84-2,
Viação.
com especificação elos edificios adquiridos
ou mandados construir para Correios e
Telegt·aphos, seu custo, etc .

Fa:r.enda.

tanrto a relação elas pensões que incidiram
na disposição do art. 83, da. lei n. 2. 842,
de 3 de janeiro.

N. 125, ao s,·. P1•esi- A mesma r equisição,
dente do Tribunal de dividas verificadas
CotÚas .
cados nas rubl'icas
especiaes.
Sa.tisteita em 8

com especificação das
além dos limites mardo orçamento ou leis
de agosto.

ao Ministerio da Ainda a mesma requisição, com especificação
da importancia retirada da circulação em
Fazenda.
moedas de prata e nickel, de cunho antigo,
etc.

• N. 126,

••..•• N. 127,

idem ... . .. .. . Requisição da Commissão de Finanças, para
lhe ser· fornecida cópia authentica de todos
os despachos livres, processados na Alfandega do Rio de Janeiro, no período ele i de
outubro a 31. de dezembl'o de 1913 .

agosto .... . N. 128, ao Ministerio da Requisiç.ão da Com missão de Finanças sobre
Guerra.
a existeocia do patrimonio do Asylo dos
Invalidos da Patria e custeio de sua administração.
Satisfeita em 15 de agosto.

-

DATA

OFFICIO

iO-

ASSUltfPTO

agosto .. .. .. N. 129, ao Mini st.el'io da Requisição da Commissão de Finanças par·a
Fazenda.
lhe ser·em enviados os processos, em ot·iginal, relativos ás a-posentadorias constantes
de uma relaç'lo enviada á. mesma Commissão.
Satisfeita em 25 de agosto de 1914.
I
,,

4

,,

..••• N. BO, ao MinisLel'io da Informações pela Commissão de Obras Pui\'laJ·inha.
blicas, sobre o requerimento de Aldrovando
Gt·aça, pedindo concessão para a construcçáll de uma ponte ligando a Capital
Federal a Nictheroy.
Foi traus:rn.ittido um outro requel'imento, rectificando o anterio1·, em officio
n. 141, de 22 de agosto.
Viera:~n em 22 de setembro.
..... N. 131, idem •..••.••. Requisição da Com missão de Marinha e Guena
para lhe set·em enviados regulamentos de
varias escolas, bem corno acerca do numero
de pessoas conti·actadas para o serviço da
Armada e em que qualidade, e se existem
· destacamentos de praças do Batalhão Naval
a bordo dos navios de gueiTa.
Satisfeita em 20 de agosto .

11

I)

t3

,

13

,,

t8

,

•.... N. 134, ao Ministel'iO Requisição da Com missão de Finanças, solicida Fazenda.
tando cópia das dividas além dos limites
marcados nas rubricas orçamentarias ou
em leis especiaes .

18

,,

. . . • . N. 135, ao Mi.oisterio Pedido de info1·mações, ela Commissão de Fiela Viaçllo.
nanças, sobre contractos de navegação, SU;L
execução e a conveniencia ou nllo de sua
con tin.uação.
VieraiU. as .i nformações em 13 de outubro.

• • • • . N. 132, ao Ministerio da Informações, pedidas por deliberação da
Fazenda.
Camar·a, <tecrca das verbas orçamentat·ias
em vigol', pela lei n. 2.842, que não foram
ainda excedidas.
•
Vieran1 em 13 de outubro.

..... Do Ministerio da Viação Requisição atisfeita. acerca do re1_uerimento
do coronel Antonio José da Si h• a, propondo-se a fazer o saneamento da lagôa
l{odl'igo de Freitas.
Solicitada em otlicio n. 523, de 7 de
outubt·o de 1912.
••... Do Ministerio da Fa- Informações satisfeitas sobl'e o I'equel'imento
zenda .
de F. Adamazyk e outr·os, propondo melhor-amentos no Rio de Janeit·o.
:Solicitada em officio n . 31, de 9 de
abl'il ele 1912.

,,

----- ~
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DATA

OFFICIO

ASSUMPTO

18 agosto .•.•. N. 136, ao Min isterio Pedido de informações, da CommissfLO de Fida Famnda.
nanças, sobre o quantwn pago a titulo de
a posentadorias e pensões civi s e militares e
bem assim elo montepio civil, descl'iminadamente por miuist erios, do meio soldo e
montepio do Exercito, da Armada, do Corpo
de Bombeiros e ela Brigada Policial .
Satisfeito em 30 de novembr·o .
18

))

.. .. . N. 137, ao MinisterioiRequisição reiterada, pela Con1missão de Fida Viação.
nan ças, acerca elo requerimento de Augusto
Laboissiêre, pedindo r elevação do pagamento da quantia de 3:7608000 .

19

))

• . . • • N. 139, ao Ministerio Pedido de informações, da Com missão de
da l\larinha .
Mar·inha e GuetTa, S~'bre o requel'imento
em que Eduardo Isidro Barbosa, pratico
da Armada no Rio Grande do Sul, pede lhe
serem concedido> o posto e a homa de
1° tenente, com as vantagens de que gosam
os officiaes do corpo de patl'ões-mores.
Satisfeito em 17 de setembro .

31

))

. • • • • N. 152, ao 1\'finisterio da Requisição ela Commissã:o de Finanças, soliciGuerra.
tando a relação dos fun ccionarios ela Secr·etaria e repartições que lhe forem subordinadas, com a data da nom eação ,e da
ultima promoção e categol'ia de cada um.
:Satisfeita em 17 de novemb!'O.

31

))

. . • .. N. 153, ao Ministerio A mesma requisição.
da Marinha.
Satisf'eita em 3 de outubt•o .

31

))

•. ·... N. 154, ao Ministerio A mesma requisição sobre os fun ccionarios
da Justiça .
desse ministcrio.
Satisfeita em 13 de dezembt·o.

31

))

..... N. 155, ao Ministerio A mesma r equ isição quanto aos se us fun ccioda Fazenda.
na rios.
Satis:feita em 13 de outubro.

31

))

..... N. 156, ao Ministerio A mesma requ isiçfw .
da Viação.
Satis'f"eita em 26 ele outubr·o.

31

))

..... N. Hi7, ao Ministerio A mesma requ isiçã-o .
da Agricultura.
O Ministerio da Agdcultura·, em 8 ele setembro, pede esclarecimentos á. Commissão
de Finanças, os quaes são fornecidos em
olficio n . 187, de 18 de setembro.
Satisfeita em U de dezembro .

31

))

..... N. 158, ao i\finisterio A. mesma req uisição.
do Exterior.

31

))

.. . . . N. '159, ao Sr. Presi- Requisiçã-o da. Commissão de Tomada de
dente do Tribunal de Contas, solicitando cópias do voto que
Contas.
S. Ex. proferira na sessito de 10 de maio

-

DATA

i2-

OPFICIO

ASSUMPTO

ele 1912 e ela exposrçao de motivos de 6 de
outubro do mesmo a nno , tudo t•eferente
ás docas da Bahia.
Satisfeita em 15 de setembr·o.
12 setembr·o ... N. 173, ao Minisl.erio Requisição da Com missão de Poderes, pedindo

da Viação.

12

)I

Hi

))

. . . N.

i

para set·-Ihe enviado o requerimento de
José <\lves Ferreira, que deixou de acompanhar o officio n. 10, de 18 de agosto,
daquelle ministerio .
Satisf'eita em 12 de setembt·o .

1 7!~, ao Ministerio Informações, pedidas pela Commissão de Fido Exterio r.
uanças, sobt•e a renda produzida, nos dous
ultimos ano os e no i o semestr·e do actual,
pelos rlitferentes consulados do Brazil, etc.

... N. -179, ao Mi nistc!'io Requisição da Commissão de Finanças no senda Guer•t•a.
tido de lhe se!' fornecido o rr.appa do estad0
etfeclivo das fol'ças do Exercito, especificadamente por unidades independe ntes e por
COL'pOS .

Satisfeita em 1 de outubro.
17

. . . N. 184, ao Ministel'io Informações pedidas pela Com missão de Obras
rla Viação.
Publicas, sobre a me nsagem pl'esiclencial
que pede ao Congresso uma lei que providencie, no caso de guerra, sobre a passagem
das estradas de ferro do paiz para o Ministerio da Guerra.

17

•>

23

))

23

29

"

.. . N. 186, ao Sr . Pl'esi- Requisição da Com missão de Tomada de Contas
dente do Tr·ibunal ele para set· infol'mada sobre os contractos,
Contas.
especialmente de 1910 e m diante, que o
Tribun al registr·ou sob protesto, etc.
Reiteradh. a requisição em officio n. 226,
de 23 de ou tubro de 1914 .
Satist~ita em 19 de novembro.
. . . N. 191, ao Min isterio Requisição da Commissão de Finanças sobre o
da Viação .
quanto r endem a onualmente as agencias
especiaes dos Correios de Santos, Rio Grande,
Campos e Avenida Rio Branco.
Satisfeita em fO de novembro. ·
... N. 192, ao Sr·. Presi- Requisição da Com missão de Finanças para
dente do Tl'ibun ai de lhe sere m enviadas as razões e os documenC:outas.
tos relativos ao c~ntracto ent1·e o Governo
e a Companhia de Navegação Costei!'a.
Satisf'eita em 17 de outubro.
•.. N. 199, ao Mtnistel'io Requisição da Commissão de Finanças para
da Fazenda.
lhe ser enviada a precato ria sobre a abertura do credito de i04:098Si21 para pagamento ao Dr . Gustavo Galvão e outros,
herdeiros do marechal Rufino Galvão .
Satisfeita em 21 de outu bro.

(I

DATA

-

!3 -

OPFICIO

ASSUMPTO

29 setembro ... N. 200, idem ......... Requisição da mesma Commissão para lhe

serem fornecidas informações sobre as importancias, em dinheieo, pagas a particulares, no Thesouro Nacional, por ordem
do general Luiz Barbedo e em que livros
foram registrados taes pagamentos.
Satisfeita em i de outubro .

30

))

30

))

. . . N. 202, ao Ministerio Requisição da Comrnissão de Finanças, no
da Fazenda.
sentido de lhe serem enviadas as precatarias
referentes ao pagamento de 238:879$592
aos marechaes Bernardo Vasques e Francisco Antonio de Moura ou a seus herdeiros.
Satisfeita em 7 de outubro .
. . . N. 203, ao Ministerio Requisição da Com missão de Finanças, para
da Guerra .
set·-lhe fornecida, por arma e unidade, a
lista dos officiaes ausentes po1· enfermidade,
cornrnissão ou licença.

5 outubro .... N. 207, idem ..•...... Requisição da Comrnissão de Finanças, solicitando informações relativas á mensagem
que pede a revigoração, no actual exercicior
corno credito especial, dos saldos das quantias a que se refet•em os decretos ns. 9. 528
e 10.279, de 1913; com especificação sobre
os contractos para fornecimento ae armamentos, petrechos bellicos, etc. ; teor
desses contractos, etc.
Satisfeita em :1.0 de dezembro .
6

))

. . . N. 208, ao Ministerio Requisição da Commissão de Finanç<~.s, no
da Marinha .
sentido de lhe serem fornecidas as demonstl·ações relativas ao pedido de creditos
supplementares, na- importancia total de
6.875:2928686.

Satis.Ceita em 9 de outubro .
6

))

6

))

. . • N. 209, ao Ministerio Requisição da Com missão

da Guerra.

dt~ Finanças, pedindo a relação dos professores, adjuntos,
instructores e coadjuvantes do ensino,
designados, nos exercícios de :1.913 e :1.914,
para regerem cumulativamente as diversas
clisciplinas do Regulamento das Escolas do
Exercito, com os seus nomes, as disciplinas
que por lei deviam reger, as que regeram
cumulativamente, etc.
Satisfeita em 29 de outubro .

• . • N. 210, ao Ministerio Requisição da Commissão de Finanças, peda Fazenda.
dindo parecer acerca do projecto n. 6 A,
de 1900, " determinando que as transacçOes
cornmerciaes, feitas a prazo de mais de 30
dias e de quantia superior a 100$, obriguem
as partes cont1·actante~ a firmarem titulo
com sello profissional, etc. » ; e da emenda
ao mesmo apresentada em 12 de dezembro
de :1.900.

-U-

DATA

OFFICIO

I

ASSUMPTO

7 outubro .•.. N. 21.4, ao Ministerio Requisição da Camara, em vil·tude de clelibeda Viação.
ração da mesma, pedindo informações solll'e
a data em que foi suspensa a construcção
de varios trechos da rêde de Viação
Cearense; si o governo teve conhecimento
dessa suspensão, etc .
7

))

·a

. . . . N. 215 , ao Ministerio Requisição da Ca.mara, por deliberação. ela

da Viação.

.... N.

mesma, pedindo ser informada si a «South
Amel'ican Railway» tem satisfeito as quotas
de arrendamento e fiscalização, etc.
Satist"eita em 4 de novembro.

216, ao Ministerio Requisição da Com missão de Finanças, solicid<t Justiça.
tando informação sobre a im!Jortancia
exacta do cle{icit verificado na rubrica
<<Etapas a praças da Bt·igada Policial »,
com a necessaria demonstt·ação , para ser
conced ido o m·edito extraordinario indispensa vel á sua. liquidação.
Satisf'eita em 2o de outubro.

f4.

,

•••• N. '224,, ao l\Iinisterio Informações, pedidas pela Com missão de Obt·as
ela Viação.
Publicas, sobre o requerimento do engenheit·o civil t\.mynthas de Lemos, solicitando
a concessão de uma estl'ada de ferro de
Bl'agança, no Pará, a Codó, na l\Iara.nhão .

23

>>

.... N.

24

>>

••••

227 , ao 1\Iinisterio Informações, pedidas pela Com missão de Peda Marinha.
tições, sobre o requerimento em que Waldemil'o da Silveira solicita um anno de
licença, sem vencimentos, para tratai' ele
seus interesses .
Vierain em 6 de novembro.

N. 221J, ao i\linistel'io Informações, pedidas por deliberação da Ca-

da Viação.

.

1

,

mara, quanto a existencht de um phtno ele
abastecimento dagua, constante e regular,
do Distt·icto Federal; quanto ao calculo do
dispendio para execução desse plano e sobl'e
as medidas postas em pl'atica par·a acudir
á falta dagua.

27

))

.... N. 230, idem ......... Informações, ped idas pela Commissão de

28

I)

• • • • N. 232, ao Ministel'io Informações, pedidas por deliberação da Ca-

Obra~

Publicas, sobre o requerimento em que o
Dr. Reynaldo Kruger solicita a concessão
ele uma estrada de fel'ro de Uberaba a
Cuyabá .

da Viação.

,

mara, sob1·e a Companhia do Pono do Rio
de Janeiro; si ella tem recolhido, semanalmente ao Thesouro, a renda at·recadada,
etc.
Vierain em i de dezembro.

...... 15
1'DATA

OFFICIO

ASSUMPTO

28 outubro .•.• N. 233, ao Ministerio·Informações, pedidas por deliberação da Cada. Via.çfw.
mara., sobre a existencia de concun·e11Cia
publica para acquisição de alguma. ilha da
balaia do Rio de Janeit·o pela Uni~w; sobre
as propostas neste sentido, etc.
Viera.lll em 14 de dezembro.
28

,

...• N. 234, ao i\linisterio Informações, pedidas por delibe!'ação da. Cada Fazenda.
mara, sobre as condições em que foram
realizadas as opel'ações do Governo com o
Banco Ultramal'ino e sobre a taxa em que
as libras adquiridas pal'a esse pagamento,
foram pagas e escripturada.s.
Vieran1 em 4 de novembro.

30

»

••• • ·N. 239, idem •••.••.. . Info1·mações, pedidas por deliberação da Ca-

31

))

mai·a, a respeito das apolices emittidas
pelo GoveJ•no da Bahia; si houve alguma
communicação do P1·ocura.dor da Republica
na secção da. Bahia ao Ministerio da Fa.
zenda e qual o teor dessa communicação, 1\tc.
Vieralll em 4 de novembro .

• • • - Do l\1 i n is t c r i o da Informações sati sfeitas sobre o requel'imento
Viação .
de Lucio Rodrigues e outro, pedindo concessão para a construcção de uma est1·ada de
ferro que ligue o porto de Santos e a capital de S. Paulo ao cent1·o de Mina .
Solicitadas em officio n. 404, de 7 de
novembt·o rle 1912.
3 novembro •• N. 2H, ao Iinisterio Informações, pedidas por deliberação da Cada Fazenda.
mara, sobre a cuuhagem de moeda de prata
e nickel, na Casa da Moeda, em moldes de
cunho novo; qual o valor dessa emissã.o e
qual a resolução legislativa que a autorizou.
Vieralll em 5 de novembro.

3

,.

,)

6

))

,

))

•• ,N . 242, idem ..•.•.... Informaçõe , ainda em virtude de deliberação
da Camara, sobre a maneira por que fol'am
despendidos, parcella por parcella, os mil
contos para a manutenção de neutralidade
do Brazil no conflicto europeu; e qual a
verba orçamentaria. que os forneceu.
Vieralll em fO de novembro.
•• N. 243, idem .. . .....• InfOI·mações solicitadas pela Commissf~o de
Constituição e Justiça sobre o projecto que
manda r eintegrar João Soares Franco Maurity no cargo de fiel da Alfandega do lUo
de Janeiro.
Satisfeita em 3 de dezembt·o.

•

.• N. 244, ao Sr. Presi- Requisição da Commissão de Tomada de Candente do Tribunal de tos, solicitando cópia de documentos !'elaContas.
tivos ao contracto celebrado pelo Govemo
com a «The Amazon River Steam Navigation Limited».
Satis:f'eita em 26 de novembro.

-
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6 novembro .. N. 245, ao Prefeito do Informações, pedidas pela Com missão de Obras,
Districto Federal.
sobre o requerimento de Aldovrando Graça,
pedindo concessão para a construcçãode uma
ponte que ligue esta Capital á. Nictheroy .
6

))

7

))

7

))

7

»

7

))

"
7

))

•

Jl

• . N. 246, ao Ministerio Requisição da Com missão de OIJras, solicitando
da Viação.
parecer sobre o requerimento do engenheiro
Balduino Ernesto de Almeida, pedindo privilegio para a construcção de uma estrada
de ferro entre Recife e a fronteü·a de Matto
Grosso com a Bolívia .
. . N. 247, idem ......... Informações, pedidas pela Commissão de Finanças, sobre os motivos pelos quaes An·
tonio Bezerra Cabral foi domittido do cargo
de thesoureiro da Agencia do Correio da
Estação Inicial da Estrada de Ferro Cental
do Brasil e posteriorme~te reintegrado e
aposentado.
Vieram. em 8 de dezembr·o .
. . N. 248, ao Ministerio Requisição da Com missão de Finanças no senda Fazenda.
tido de lhe ser enviada a precataria relativa
á 1\ftJnsagem que pede o credito de 2:3958160
para pagamento a Pedro Rodrigues de Carvalho, 3• escripturario do Thesouro Nacional .
. . N. 249, ao Ministerio Requisição, por deliberação da Camara, no
da Guerra.
sentido de ser enviada a fé de officio do
marechal Hermes da Ponseca e a do coronel Figueiredo Rocha.
Satisfeita em 23 de novembro .
. • N. 250, ao Ministerio Requisição, por deliberação da Camara, no
da Fazenda.
sentido de ser informada si os pagamentos
fettos aos funccionarios da Imprensa Nacional teem sido feitos com rebate, de
quanto este e em virtude de que lei elles
são feitos. ·
•. N. 251, ao Ministerio A mesma requisição quanto aos funccionarios
da Viação.
dos Correios.
Satis:feita em 8 de janeiro de t915 •
. . N. 253, idem ••....... Informações, pedidas pela Com missão de Obras,
sobre o requerimento do engenheiro Joaquim
Huet de Bacellar e outros, pedindo concessão para a construcção de uma estrada
de ferro entre o Porto de S. Sebastião a estação da Fama •
• • N. 254, a.o Ministerio Informações, pedidas pela Commissão de Fida Fazenda.
nanças, sobre a a~plicação do credito de
:! . 000:0008, autorizado na lei da despeza
de :! 914, para o serviço de esgoto da «Vi lia
Marechal Hermes»; sobre a renda dos alugueis de predios das «Vil! as Marechal Hermes
e Orsina da Fonsecan, etc.

-
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10 novembro . • N. 2l'ítí, ao Ministet·io Hequisi'<ão da Com missão de Fina nc;as pua
da Guerra.
lhe ser forn ecida a lista dos a lumnos gratuitos do Collegio Militar desta Capital, com
a.s r epectivas filiações.
Satisfei ·ta em 23 de novembr o .
iO

))

11

))

ll

))

11

))

11

))

. . N. 256, ao l\li nisterio Infoemação , pedida pela Com missão .de Fida Viação .
n anças, sobre a área do terre no accr e:cido
ao Cáes do Pot·to da Bahia, contíguo ao
actua I edificio da AssociaGãO Comm ercial
ela Bah ia e poe ella peetenclida e a elos q u c
lhe ficaram pe rte ncendo em vit·tucle do
accordo feito co m o Gov•' l'no F edeeal,
Satis:feita em 2 1 ele dezem bro .
. . N. 260 , ao l\liui ·tet·io Requisição, em vit'tucle da deliberar;rw da Ca·
da Fazenda .
mara, s bre as impo1:t<mcias emprestadas
pelo Thesom·o aos bancos Comme rcio o Inclust!'ia, Cred ito ,\ g t•i cola c llypothccario,
do Estado de S . Pauld, especificadamente;
sobr e os títulos ofl'e t·eciclos em ga ra n tia, e tc.
. . N. 26 1, ídem ........ . l{eq uisição, pot• clelibcraçfw da Ca mam , uo
·entido ele ser informada si houve concurr encia para as obras ele r·cconstrucção ela
Impre nsa
acionai, qual o montante elas
clespezas feitas em 1\J13 e Hli4; por qu e
verba foram fe itas essas cle,pczas; qual o
constructor, etc.

N. 262, ide m . ........ 1nf'ormaçõ •s, pedidas pot· do libet'ar<ão da Camara, sotm o estado da ve rb a destinada ao
pessoal ela. I111pensa Nacional ; sobi'C o qtwntwn empt·cstaclo pelo Ba nco da Hcpublica,
e m 1!H3, .:~ caixa de pensões ela m es m ;~
l111p ren a; sobt•e o r csponsavel pelo pagamento dos jut·os desse e mprestimo, etc.
VieraiD. em 1\l ele dezembro.
N. 263, idem .. , .•.... Hequisi\ão ci <~ r.amara, pam lhe sct· fo!'ll ecicl a
um a cópia do cou tracto elo novo {ttn dinglocm .

S~l.tisf"eita

"

20

I)

Syuopse

e m 20 ele

j <t~~ e i1·o

ele 191tí .

. . N. 2ti4, ao Miuisterio Hequisi ç;Jo ela Cam a.t·a, no sentido ele sct· inela Marinha.
fot•m ada, com urge ncia, so bre o modo por
que foi despe ndida, pal'cclla por pucell a,
a quantia de mil contos para a ma11utençáo
da neutralidade do Bl'azil no confl!ct·J r nropeu.
Sa·tis:f'eita em 17 ele novemb ro.
. , N. 280, ao .Ministerio Inf'ol'mações , pedidas pela Commiss:-w de Ob r·as,
ela Viaç.fw .
sobre o t'eq ucrim e nto ele Alvaro 13art·e to
Pinto, pedindo con cessão para. o construrçf~o de uma estrada ele ferro de Copac a~
bana a ilha ele Mararnba ia.

-
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20 novembro •. N. 281, ao Ministerio Reqtl!sição da Commissâõ de Finánças, para
da Agricultur·a.
lhe set' for necid<l à relação documentada
dáS dividas, relativas a :1913, a solvet' por
conta da veeba 3a Se1·viço do Povoamento,
para o que solicita o Governo os creditas de
300:0008, ouro e !5!52:0008, papel.
Satisfeita em 4 de dezembro.
2i

"

24

))

24

))

25

))

26

))

~.

N. 284, ao MinisLel'io Informação , pedida pela Com missão ele Com:tida Viação.
tuição, sobre o e3tado actual da exploração
de jazidas caeboniferas no Brazil, sobre o
resultado das experiencias feitas com o
carvão ele pedra das mesmas, e rc.
ISa tisf'e i ta em 3 de dezembro .

• . N. 295 , ao Ministerio Requisição da Garoara para que es;e Minis·
da Guerra.
tel'io informe: Po1· qlle lei e verba mandou o
marechal reformado e ministro do Supl'emo
TL'ibunal 1\filitarVespasiano de Albuquerque,
pagar aos seus collegas refol'mados, ministros do mesmo Supremo Trib unal Militar, a
gratificação addicional de 2 °/o por cada
anno acm·escido aos 25 de serviço; e a
quanto monta essa dcspeza.
Satisf'eita em ·30 ·de dezembro .
. . N. 296, ao .Minlsterio Requisição da Com missão de Finanças, solicida Marinha.
tando os contractos relativos ás obras e
installação da Escola de Gnunetes em Angra
dos Reis, etc •
. . N. 297, ao l\fit1isterio Req lli, jção da Commiss~LO ele Finanças para
da Fazenda.
Ih') ser fol'necido o pr·ecatorio J'elativo a execu ção de sentença proferida a favo!' de
J
Francbco de Souza Motta.
.
. . N. 299, ao i\línistel'lo Infol'mações solicitadas pela Com missão de Fido Interior.
nan ças sobre as causas de exgotamento da
verbtt par a Diligencias Policiaes e (]uaes as
ra2ões de se pedir para uma verba que é de
300:UOO$annuacs n supplem ento de750:000$,
isto é, mais do dobeo de refel'icla. ve rba .

26

"

• • N. 304. ao l\Iinislerlo Hequisiçfto da Com missão de Finanças solicida Marinha.
tando informações sobre a differentes verbas
elo or~a-memo da Ma.rinha.
Satis."eita em 12 de dezembro .

26

"

. . N. 305, ao 1\finisterioiRequisição da Commissão de Fiua!lças para
da Fazenda.
ser informada sobre a lei que autorizou o
pagamento de commi -. õas r elativamente ás
emissões de apolices pa!'a a conslrucção das
estradas de ferro de Itapura a Corumbá e
de Goyaz e sobre o quanto e!'a essa Commissão, ~quem, quando e como foi paga.

-!9-
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27 novembt·o .. N. 30õ, ao Ministerio Informações pedidas pela Commissão de Mada Guerra.
rinha e Guerra, sobre o requerimento em
·que Jeasone Rebuá pede pagamento de
t t·ansporte de tropas.
2 dezembro ..• N. 327, ao Ministerio Informações pedidas pela Com missão
da Marinha.
stituição e Justiça sobre o projecto
de 1914:, autorizando a revisão da
do capitão de fragata João Clião
Arouca .
2

"

5

))

7

))

iO

))

15

))

15

))

i5

))

de Conn. 161,
reforma
Pereira

. . N. 328, ao Ministerio Hequisição da Camara, pedindo pa!'a ser inda Justiça.
formada se no Ceará teem sido cumpridos
e respeitados pelas autoridades estadoaes os
habeas-c01·pus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal a diversas Camaras Municipaes.
Satis.f'eita em 3i de dezembro .
. . N. 330, ao Ministerio Requisição da Com missão de Constituição sobre
da Agl'lcultura.
o requerimento da Companhia E>trada de
Ferro e Minas de S. Jeronymo, pedindo o
direito da desapropriação de terrenos carboniferos.
Satisfeita em 16 de janeiro de :1915 .
. . N. 331, idem ......... Requisição da Commissão de Finanças para
lhe ser devolvida a Mensagem solicitando
ao Congt·esso os creditas de 380:0008, ouro;
e 552:000$, papel, para pagamento de dividas por conta da verba 3a- Serviço• do
Povoamento- (Colonisação e immigração) •
. . N. 338, ao Ministerio Requisição da Com missão de Finanças, para
da Viação.
ser informada sobre a renda a!'l'ecadada,
no periodo de 1909 a 1913, no Districto Federal, pela Repartição Geral dos Telegraphos.
Satisfeita em 31 dezembro .
. . N. 350, ao l\linisterio Requisição da Camat·a, par a ser informada
da Guerra.
sobre o numero de officiaes generaes e ofliciaes superiores e subalternos reformados
em virtude da ultima lei.
Satisfeita em 24 de dezembro.
.. N. 351, ao Ministerio A mesma requisição.
da Marinha.
SatisCeita em 22 de dezembro.
.. N. 258, idem ..... ... Requisição da Commissão de Constituição e
Justiça sobre o «veto» opposto á resolução
legislativa que manda reintegmr Manod
Sylvio Pereira Baptista no cargo de r.Vcft
de secção da Secretaria da Marinha,
SatisJ'eita em 30 de dezembro.

INDICE DOS

PROJEC1~0S

DE 1914

..

•

Indice dos projectos

ASSU~IP'fO

A
1 Approva os oslaclos de sitio declarados pelo Gove rn o .
tí Ab uso do o pio, moephina e seus de r•iv aclos (eeclacçã.o final).
13 An tonio_Gomes (credito especial ele 172$500) .
1ti Antonio Pereira Rebe llo Braga (licença) .
18 Aposentaclor·ias (a utoriza a revisiw) .
29 Accessos aos postos de officiaes superiores e geneeaes elo Exercito (r·egul a).
37 Armaze nagem na s al!'anclegas c ar maze11s elos portos.
;,.::J Aldo Kepler da Silv a (!icenr<a).
44 Alber to Alvaro de Azevedo ele Casteo (com:essão d~ estrada de feero).
46 A-posentadoria 'elos J'emadores das Ca.patar.ias ela Alfa nclega do Rio ele J aneiro.
ti3 Avalistas (in terpreta o aet . 32 da lei n. 2.044, de 1908).
64 Apprehensrw elos genet·os alimentícios e m deposito.
73 Alberto de Vasconcellos Cruz (licença, r eçlacção final ) .
7'~ Ar·y de Mi t·a ncl a Azevedo (licen ça, redacção final). ·
82 A lumnos elas faculdadr.s snperiores (terminação elo cu t"30).
96 Annando de Carva lho (lice nça).
·
97 Augusto Linhaees (licença),
-105 Ae reonautica (ceêa o se l'viço no Exe t·cito).
110 Antiguidade de temp o ele seeviço elo 2• tenente Tanceeclo Vieira da Cunha.
141 i\rchivos dos cartorios (conse rv a com os se ns esct•ivães).
152 Associação Co tnmereial da Bahi a (eoncedQ te rrenos).
170 Am alclo José Alves Fe reeiea (licença, r edacção final ).
182 Antonio Dias da Silva (m·eclito especial de 77:9228350).
184 Antonio Cardoso de Amorim (licença).
191 Alexanclr·e de Mello Cesae (lice nça).
·
221 Antonio Pedro Pim entel (licença) .
·
223 At"istoteles Ambrosio Gom es Calaç;t (01·edito especial de 8G:õ158280).
231 Autoriza a co nstrucção da estrada de ferro de Fortale:r.a, passando po11 Mecejana, Aquira:r., etc.
236 Alberto Lorena (licença).
238 Autoriza a despendm· até G0.000:0008 pn.ra fomento da industria pastoril.
239 Annibal de Sá freir·e (licença).
2'•0 Antonio Bezerrà Ca br·al (cr ed ito especial de 32:162$883).
2it4 Autoriza a avocar as instituições de segur•os, etc.
252 Autodza a Cl'Bar nma reparti ção para o $Bl'viço de :;egut"os, em ge!'al.
25 4: Auditor da Brigada Policial (co ncorree as vagas q~re se del'em no Supremo
Tribunal Militar·.)
257 Adm inistração do Tet'!'itorio do Acre (reorganiza).

B
20 Brig·ada Policial (a mplia-lhe o Codigo Penal da Armada ) .
34 Batalhão de caçador es 58° (ol'ganiza defi nitiva mente) .3tí l:latalhões do caçadores comma nclaclos pol' teu e ntes-col'oneis .
68 Busto ele Saenz Pena (adquire).

c
3 Credito exteaot•din at'io de 28:725~024 , ao Ministerio da Fazenda, para diJfere nça ele vencimentos elos ajuda nte ~ dos po!'teil'OS do TbeS.o uPo e daquelle
ministcl'io e a Manoel Emilio da S.ilva ( l'edacçr~o final),
5 Conferencia Internacional do Opio (medidas contt·a o ab uso, r-cdacção final).

-
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6 Conferencia Radio-telegraphica celebrada · e concluída em Londres a 5 de
julho de 1912 (reclacção final ).
7 Convenções celebradas e m 1\loutevidéo em 30 de julho de 19!3-(l'edacção final ).
9 Credito supplementat· de 693: 985S500, ao Ministerio da Mat·inha, pat·a pagamento de diffet·ença de 300 para 365 dias aos opera1·ios, jomaleiros,
diaristas e trabalhadores dos Arsenaes de Marinha e da Directo1•ia do
Armamento.
H Cl'edito de 906$597 para pagamento a Verano Alonso Gomes de Almeida
(emenda relativa ao emprestimo).
12 C1·edilo especial de 355$100 pa!'a pagamento de custas devidas ao Dr . João
Vieira de Araujo.
13 Credito especial de 172$500 para pagamento a Antonio Gomes.
H Credito de 52:600$ para pagamento a 20 guardas acc1·escidos á Alfandega
de Porto Alegre (emenda prot·ogativa dos orçamentos).
19 Curso da E8cola de Guerra (redacção final do período de applicação).
20 Codigo Penal da Armada (amplia á Brigada Policial) .
28 CoqJos de commandantes de regiões militares (cl'êa).
39 Conferencia internacional para a protecçKo de propriedade industl'ial (a ppl'ova
os actos, redacção final ).
56 Culto ela Patria nos qua1·teis e na~ escolas pl'imarias.
71 Credito extraordinario de 1.827: 235$292, papel, e 177$777, ouro, para pagamento de dividas de exercícios findos (redacção final ) .
75 Cl'edito supplementar de 923:720$24:2 á ve1·ba 15', art. 2•, do orçamento
vigente (r·edacção final ) .
77 Competencia dos juizes de direito do crime para julgamento dos clelictos do
art. 294, 1•, do Codigo Penal e dos arts. 135, § 2•, ns. 1 a 26, do
decreto n. 9 .263 , de 1911.
79 Cacleir·a de declamação, etc . no In lituto Nacional de i\Iusica (crêa).
86 Cr·edito supplementar· de 1.44,3:548$ á. verba Imprensa Nacional e Dim·io
O(ficial (redacção final).
.
87 Contagem de tempo de serviço dos officiaes addidos aos estados-maiores estrangeiros, no theatro da guerm.
9'1 Ct·cdito especial de 168:!:42$792 (primeimmente 159:6:[3$066 e 66:0008) ás .
consignações - Hospital Naciona l c Colonias de Alienados, no exercício de
19'13 (redacção final ).
93 Certificado de engeuheiro militar a alumno de engenharia militar.
98 Construc<;ão ela Estrada de Ferro Cent1•al do Rio Gcande do Norte (approva o
contracto).
99 Credi to especial ele 223 :'~38$727 para pagamento aos her·deii'OS dos almir an tes Elisiario José Barbosa e Fl'ancisco José Coelho Netto, em vit·tude
de sentença .
100 CI'edito especial de 1:0938312 pam pagamento a Julio Victor' Ro s.
103 CI'edito especial du 206$850 para pagamento a Antonio Teixeir·a Netto.
104 Credito especial de 5:330$295 para restituiçrto á. D. Antonia Viriato de
Medeiros.
107 Concessão de uma estrada electrizada de Ubel'abinha a Affonso Penna, a
Carneiro & Irmãos.
115 C1·edito de 62: OOOíí, supplementar i~ consignação- Para officiaes c praças que
se r•efol'mai·am, do Minister·io da Justiça.
11G Credito extl'aoedinal'io de 28:444$997 para pagamento a officiaes da BI'igada
Policial, aggregados por· molestia.
117 Cl'edito de 20: 399$996 ao Ministel'io do Tnte1·ior, supplementar á sub-consignação-Officiae·s aggregados.
11 8 Credito especial ele 68:446$760 para concel'tos ela ca nhonei1·a Jllissõe.L
i19 Credito extr·aorclinal'io de 1:3:4128905 para pagamento do pessoal dispensado
do Laza1·eto de Tamandaré.
122 Conferencia Internacional Americana de Buenos Ayres (approva as l'esoluções,
reJacção final).

s
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
137
138
142
H7
HH
160
163
164,
165
167
169
173
175
178
179
180
181
182
185
186
187
i 90

193

196
199

•Convenção Litteraria, Scientifica e Artística com a França (approva).
Convençã.o de arbitramento com a Suecia (approva).
Convençã.o de arbitramento com a Dinamarca (a pprova).
Credito especial ele 6:000$ para pagamento ele vencimentos a Agrippiuiano
Barros.
Credito extraordinario de 97:299$4,59 para re.; tituição de impostos pagos por
Luiz Hem1any & Comp. e outros.
Credito de 100:000$ supp!ementar lL verba 5", lettra b do art. 79 qa lei
n. 2.842, de 19H.
Credito de 51.680:000$ para pagame nto de fornecim entos á Estrada de l"erro
Central do Brazil.
Ct·edito supplemental' de 900:000$, ao l\Iinisteri o da Viação, á snb-consigna ção
-Acquisiçã.o de moveis, etc.
Credito especial de 10:028$715 para pagamento de ditfere11 ça de proventos a
Alfredo Candido Moreil'a.
Contracto com a Sociedade Fiat San Giot·gio pela compt·a de um tender
(appl'ova).
Credito extl'aordinario ele 24,:007$437 para pagamento ao 2• tenente Pedro
Rodrigues Banoso, em virtude de sentença (redacção fin al) .
Contracto com a Companbi<L ele Navegaçã.o Costeira (appt·ova) .
Credito extraordinario de 25: OOOS para pagamento de subven ção á Em preza
de Navegação Rio-S. Paulo.
Curso ele artilharia e engenharia (faculta o pl'Oseguimento aos 1•• te nentes
que os estudam).
Contagem de tempo de set·viço a Francisco Isidol'o elos Santos Juniol'.
Credito de 75:748$385 ao Ministeri0 da Agricultura, supplementar á verba 2a
do art. 47 do orçamento vigente.
Credito de 135:000$, supplemental' á vet·ba 15a-Casa de Detenção, etc.
Credito especial de 33:350$633 para pagamento a funccionarios dispensados
do Mini.Eterio da Agl'icultura.
Ct·edito especial ele 128:800$ para pagamento ele um pt•ofessor de musira do
Collegio Militar do Rio le Janeil'o e de 288:000$, supplementar á 'Verbll
-lnstrucção militat·, etc.
Credito especial ele 999$990 pal'a pagamento de gl'atificação ao te nentecoronel José Joaquim ele Aze1•edo Brandrw.
Cl'edito especial de 40:000S para a restituiçfto devida a Antonio Barbosa dos
Santos (redacçã.o fi11al) .
C!'edito especial de 232:612$173 para occorrer a compl'omissos da Beigada
Policial relativos a 1913.
Credito de 4:483$956 para pagamento de gl'atificação ao DI'. John C. Willis
·
e outro.
Credito de 266:5193856 para a mudança da Camara e installaçã.o de elevador.
Ct·edito especial de 5:000S para pagamento a Raymundo Augus to l\laranhã.o .
Credito especial de 443:7965020 pal'a obras do Hospital Central elo Exel'cito.
Credito especial de 77:922$350 para pagamenlo a Antoni o Dias da Silva.
Credito extraordinario de 1. 500: OOOS para a repressã.o da rebellião no Paraná e em Santa Catharina .
Ct·edito de 500 :C pal'a indemnização elas avarias sotrriclas pelo paquete Gttl(
of Venise .
Credito extraordinario ele 1:527$004 pat·a pagamento a Joaquim . Augusto
Freire.
Candido da Cunha Vil! ela (licença).
Credito extraorclinario de 5: 9198\fOO pal'a paga mento em favor de , et·aphim
Gonçalves Nogueira (reclacçã.o final ) .
Ct·edito ex traordinat·io de 8:3238400 para pagamentos r elativos it Vill;t Mar echal Hermes.
Credito especial de 233:8608247 para liquid ação de dr.pend cncias da. Snperintendencia ela Borracha..
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200 Concede prefere ncia aos juizes substitutos para o preenchimento dos cargos
de juiz seccional.
202 Credito supplementa r de 97:000~ á consignação- Serv iço Radiotelegr aphico do
Am azo nas.
·
20~ Caixa de Con versão (suspend e o troco da) .
206 Considera empregados publicos os commandantes, etc ., das alfand egas e
mesas de renda s .
207 Cus tas a pretores do Districto Feuel'al (manda abonar .. . emendas destacadas
do orçamento do Inte rior ) .
208 Co ntagen_1 de t e mpo, pelo dobro, aos officia es do Exe rcito qu e seryi1·a m sob o
comm a ml o do ge ne1·al João Cesar Sa mpa io , em Matto Grosso.
209 Credito de 698: 577S180, s uppl ementar á ve !'ba 12a-Im p1·ensa Nacional c
Diat·io Of!icial, da lei n. 2 .84-2, de jan eit·o ue ·1914 .
210 Co rpo de :::laudo do Exe rcito (transfe r·e os infel'iores que tenham ma is ele tres
· a un os J e praça e serviços pl'ofi ssionaes-eme nd a elo Senado) .
2H Credito cxt!'ao!'d in a r:io ele 1.000 :0008, a pplicado pot' in te rmedi o elo Serviço
de Protecçfio aos Inelios, afim de a uxiliar a acção defen siva do Exercito
Nacional.
212 Condições (es tabelece as) do funcclonalismo publico civil e milita r .
2H Cred ito espe c i~t l de 276:738$296, om·o, pa r a paga mento da ga ranti a de ju!'os
devida á Compa nh ia Es trada de FeiTOS. Paulo-Rio G!'a ncle .
2i5 Cred ito e ·pecial de 3 :162$709 para dcspezas com a ele vação de pt·aças do
Exer cito .
216 Conve nçfLO de Paris (s uspende os prazos a qu e se r e fer e a).
217 C1·eclito de 8 0~, s upple menta r .á verba 15"- Refo!'mados da Brigada Policial .
2 18 C1·erl ito ele 6:635841 6 ao Ministel'io da Guc rm, · supplemcn ta r ;i verb a Jn,
art. 20 da lei or çam e ntaria (Supre mo Tribunal Militat' e a udito!'es).
219 Cred ito de 26 :268$ 11 4 Ministcl'io da [i'aze ud a, pa m pagame nto ao DI'. Luiz
Alves Pel'eil·a.
220 Credito ext!'aord iual'io de 16: 5'~ 08 pa m pagamento ao e nge nhcil'o Emes to
Ote ro .
222 G1·edito de 785:9778633, s up ple men ta r á ve rba 15", a!'t . 2° do OI'Çame nto em
vigo1· (Po licia elo Districto Fedet·al) .
223 . Credi to es pecial de 8 6: 5 1 5~280 pa1·a pagam e nto el e iud e mni r.ação de vida ao
Dl' . Al"is t.oteles Ambrosio Gomes Calaça c D. The 1·en B. Oliveira .
224 Crerlitos, pelo Min iste r·io da Viar;fLO , ele 260: 17~83 1 0 , papel, e 532: 7788956,
10 : 752$8~5 e 5:803$4-06, ouro, s uppl omenta l'es á vc t• ba 9", a rt . - O ~·, da lei
orçameu tar ia vigente .
225 Cr ed ito, pal'a o Minis terio da Guerl'a , de 2 . 502 :4.·70$227, s uppleme nta r á
ver ba 8a , a rt. 20 da lei or çamenta1·ia vigente .
226 Credito, para o Ministerio d a Guerra, de 1.500 : 000$, SLlpple mentar á
verba 13", a rt.. 20 da lei ot·çamental'la vigente.
227 Credito, pa 1·a o Ministerio da Gue1·ra., de 98:0008 , sr1pple meotal' á mesma
ver ba 13" .
22R C1·eelitos especiaes, par·a o Ministeri o da GueiTa , n este e xer cicio e no d e 191 5,
a té a impor ta ncia de 6 .500:000$, pa r a paga me nto a Krupp & Comp. e
Oll ti'OS .
22Ç) Creditas, para o Ministeri o dd; Ma rinh a, ele 957: 578$01 8 , 2 . 720:758$'7:1 2,
1.1 64: 306$729, 1. 836: 9 85~20 8 e 138 : 473$199, s upple me ntares ás vel'bas
4a, :! ta , :l ua, 18" e 23n da lei orçameotaria vigen te.
232 Concede a F 1·a ncisco Ca nella e outros o d ireito de coostruil'e m 11ma es trada
de ferro e nt!'e os portos do Rio de Ja neiro e Santos .
233 Cl'edito especia l de '~ 7:300$13 8 para pagamento a D. Margarida da Camam
Du u te Per eira e outros .
23~ C!'êa ua ·c a pital Feder a l mais dois officios para r egis tro de ti tu los .
235 Cl'eelito especial de 76: 896 ~ pa.t·a leva ntn.me nto do carla stl'o dos prop t•ios
n acionaes e m S. P a ulo e Minas .
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240 Credito especial, para o Ministel'io da ViaçiLO, de 32::1.62$883, para pagamento
24i
243
24:5
246
247
250
253
259
261

a Antonio Bezerra Cabral e José Belarmino Ferrei!·a ti a Silva.
Credito extraordinario de 13:985$025 para subvençües a Em preza Fluvial .
Piaunyense (emenda do Senado) .
Contractos entre patrão e opera rio.
Crêa uma cadeira de medicina homeopathica..
Credito necessario para. a construcção e mudança ela futur~ capital da
Hepublica.
Crêa um seguro de pensão á velhice.
Credito ext1·aordinario de 1.000:0008, pa1·a o Ministel'io ela l\!arlnha, para
despezas r esultantes ela neutt•alidado do B1·asil.
Cl'edito especial de i86:864$2G3, OIH'O, e 3.()66:534$454, papel, ao ministerio
da Fazenda, para divid as de exercicios find os.
Codigo rural.
Ct·imes de acçã.o privada.

n
8 Determina que nas oxecuçõeii contra .a Fazenda Federal ou Municipal do
Districto Fedet·al seja permittido ao cxequento penhorat' as l'endas fedel'aes ou municipaes.
38 Dl'eadnaughts (auteri:za a venda).
48 Despejos e executivos pol' alug11eis de casa~ (suspende dul'lmte a moratoria).
58 Direito de accesso aos estafetas .
78 Directoria do estatística (muda a sua denominação).
80 Delegacia do Thesouro em Londres (autoriza a receber quantias).
109 Desconto aos oi:Iiciaes para os montepios obrigatol'ios.
:1.39 Devedores ás praças estl'angeit·as (modo de pagamento).
198 Disposição do art. 42 do Regulamento de Aguas e Obras Publicas (torna
extensiva ao cargo de guarda-livros).
213 Despejo e executivo pot· alugueis de pl'edios ul'banos no Districto Federal
(estabelece os prazo~ para ..• ) ·
21 6 Declara suspensos os pt•azo> a que se r efere a Convenção ele Pariz ele 20 de
março ele 1883.
230 Deter·mina ficar sem effeito a inscripçfLO elo Palacio AI·chiepisropal da Bahia
como p1·oprio nacional (retl,acção para cliscussrw especial).
242 Direito Domiciliat· (determina que o Estado guanta o).
254 Determina que o auditor da Bl'igada Policial concoi'l'a {Ls vagas qne se derem
no Supremo Tribunal Militar.
E
i
i1

14
17
23

44

50
58
59
62
63

Estados de sitio (a.pprova os actos).
Empt·estimo (Emenda do Senado ao pr·ojecto autorizaudo aberlur,~ do cred ito
de 90fi$597, para pagamento a Verano Alonso Go mes de Almeida) .
Emenda prol'ogativa ele orçamentos (ao pl'ojecto que autoriza abert ura de
cr·edito de 52:600$, para pagamento a 20 gnardas accreseiclos na Alfandega de Porto Alegre) .
Emygdio Ris poli Filho (licença).
Edltaes, annuncios, etc., (publkaçfLO só no ~Dia1'io Of!Lcial). ·
Estmda do Ferro de Cuyabá a Jangada em S. José elo Rio Preto (concessão).
Emissão de notas do Thesouro Nacional (autO!'iza).
Estafetas (direito de accesso).
Eleição (regula).
Estradas de ferro (revisão dos contratos).
Estrada:; çle rodagem (execução de um systema).
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67
81
82
98
107
108
113
135
HO
141
171
206
21 3
220
23 1.
237
241.
258

Emissão de 200 mil contos.
Extingue o 1\finisterio da Agricultura.
Estudantes (terminação de curso).
Estrada de Ferro Central elo Rio Grande elo Norte (approva o contt•acto de
arrendamento).
Estrada electrisada de Uberabinha a Alfonso Penna (concessão a Carneiro
& Irmão).
Estradas de rodagens, ligando os valles do S. Francisco etc. aos do
Tocantins, etc.
Extingue o Ioga r de 2° tenente picado r.
Estr ada de Fe!'l·o Sorocabana (pt·olongamento de S. João a Santos).
Espolio do Dr. João Gomes Machado Corumbá (entrega ao Estado de
Goyaz).
Escrivães (conserva com elles os archivos dos cartorios).
Ezequiel José de Macedo (licença).
Empregados publicos civis, os commandantes, sargentos e guardas das Alfandegas, etc. (considera).
Estabelece prazos pa!'a despejo e executivo por alugueis de predios (discussão
especial).
Ernesto Oteeo (credito extraordinario de 16 :540$).
EsLrada de Ferro de Fortaleza passando pelas villas de Mecejana, Aquiraz,
Cascavel, etc. (redacção e discussão especial).
Etelvina Gomes da Silva (releva da prescripção).
Empreza Fluvial Piauhyense (credito extraordinario de 13:9858025).
Equiparação dos magistrados do Acre aos da Justiça local do Districto Federal.
F

32 Feriado o dia H de junho (decla!'a).
Fixação das forças de tel'l'a para 19ití.
Fixação da Força. Naval para 1915.
60 Férias ele 4 a. 15 de agosto (a.ppeova o decreto).
89 Fixa o subsidio do Presidente e do Vice-Peesidente ela Republica no quatriennio de 1914-1918.
90 Fixa o subsidio dos deputados e senadores na legislatura. de 19Hí a 1917.
101 Francisco Roberto Monteiro da Silva (licença).
160 Francisco lzidoeo dos Santos Juuiol' (contagem de tempo de serviç.o) .
188 Funccionarios pu_blicos (manda consielet·ar ... os guardas da Repat·tição de

'iH•0 '

212
232
238
248

Agnas, etc.)
Funccionalisrno (estabelece as condições do) publico civil e militar.
Francisco Cane!la e outros (Estrada de Ferro entt·e Rio de Janeiro e Santos).
Fomento da industria pastoril (credito de 60.000:000$000).
Francisco Manoel de Almeida (peomoçilo ao posto de 1° sargento, etc., do
Senado) .
G

64 Generos alimenticios em deposito (apprehensão).
65 Generos de primeira. n_ecessidade e medicamentos (impede a. elevação do

p1·eço).
Gar antia do exeecicio de profissões Jiberaes aos serventuarios da Justiça.
Guarda Nacional (emendas do Senado{.
Gulf oi'Venise (paquete -ceedito 500 f:).
Guardas da Repartição de Aguas e Obras Publicas (manda considerar func·
cionarios publicas) .
198 Guarda-livros (torna extensivo ao cat•go de ••.•• a disposição do art. 42, etc).

83
177
186
188
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H
36 Hot•a de trabalho nas repat'tições fedemes (t·egula).
f36 1-Ionot·at·ios a advogados (regu la -redacção final).
181 Hospital Central do Exercito (c.a·edito especial de 44:3 :796$020, pa i' a pagame nto de obras do).
255 1-Ionorio Gonçalves Ribeiro (licença, emenda elo Seuaclo) .
I

'27
53
79
162
2H

Isenção de clit·eitos (concessão pelo Congl'esso Nacional).
Interpt·eta o art. 32, da lei 2.044, de 1908 (avali s t.a~) .
Instituto Nacional de 1\Iusica (crêa a cadcit•a de declam ação) .
Intet•pt·etes do Comme!'cio do Distt·icto Fedel'al (modific<Lo de<.:. 863, de 185 1).
Instituições de segul'os, dotes, pensões, etc . (autol'iza a a voca t· todas as) .
J

2 José Carneit·o de Hollanci<L Chaco n (pt'OI'ogação el e liceuç<L, l'eclacçào fiu al) .
12 João Vieira de Araujo (credito especial ele 3 ~5$ 10 0) .
H José Ribeiro Saback (Ii<.:enç<t)
77 Julgamento dos delictos do art. 204, 1", elo Cocligo Penal e dos do at' t . 135 ,
§ 2•, _ns. 1 a 26, do clec . 9.263, de 10H.
84 Jut·y (voto a descoberto) .
150 João Soares Franco Maul'ity (t·eintegraçfLo) .
159 João Pedro Maximo Cordeii·o (consider a como licença d e t~: t·miua clo JPe r iocl(') ).
161 João Clião Pereira Arouca (revisão de reform a ).
178 João C. Wellis (Dr.) (credito de 4::483$01)6 para paga mc11to de g t·atificação) .
187 Joaquim Augusto Freire (credito extraorclinario ele 1: 527$00'1).
181) José Augusto Lopes (licença).
.
11)4 José Alves Fert·eira (licença).
'200 Juizes substitutos (concede pt·el'e t·eucia aos).
203 José Back (Dr.) (con<.:ede pel'missão para explot·ar miuas ele petr oleo).
2 ~1 José H.icm·do ela CI'uz (licença).
260 João Mery (lic~ n ça) .

s

L

2
15
16
'17
M
41
4:2
43

52

69
70
72
73
74
70

05

Liceu(;a em_prol'ogação a Jotié Ca!'lleiro de Holla ncl a Chaco n (l'ed acção fin a1l).
Licença a Antonio Pel'eil'a Rebello Bl'aga ,
Licença a Walmor Argemit·o Ribeiro Bt·a ueo .
Licença a Emygdio Rispoli Filho .
Licença a Octavio Neves da llocha.
Licença a José Ribeiro Sabak .
Licença a Manoel Francisco Pereit·a.
Licença a Aldo Kepler da Silva .
Liquidação do debito do Montepio G ·r<d ele Eco11 0111ia elos Sel'l'ido res do Es tado .
Lloyd Brazileiro (suspende a venda no pt·e sc t~ te exercício).
Licença a Ovidio Lameii'O (redacção final).
Licença a Nelson de Carvalho (redaççãio final).
Licen<;a a Alberto de Vasconcellos Ct·uz (redacc;f•o final) . .
Licença a Ary de Mieand a Azevedo (redacçfLO final).
Licença a Luci gero Laurindo de Oliveira (emenda do Set~ ado).
Licença a Mario Gonçalves.

- so .....

I
96
9'7
101
106
114,
123
Hí8
159
168
f 70
171
174,
183
184
!89
190
191
194
219
221
236
239
24,9
251
255
256
260

22
2tj
42
46
47
52

81
92
04
95
102
106
109
H2
120
123
125
143
162
172
174

179
183
195
20i
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Licença a Armando de Carvalho.
Licença ao Dr. Augusto Linhares.
Licença a Frandsco Roberto Monteiro da Silva.
Lei eleitoral (modifica).
Licença a Vicente Ferreira.
Licença a Manoel Pasohoal de Faria.
Licença a D. Lybia de Mello e Souza Guimarães.
Licença a João Pedro Maxlmo Cordeiro ( como tal cot1sidera de terminado
período).
Licença a Leopoldo da Cunha Bastos.
Licença a Arnaldo José Alves Ferreira (redação final).
Licença a Ezequiel José de Macedo.
Licença a D. Maria Ignacia dos Reis.
Licença ao Bachal'el Mathias Olympio de Mello.
Licença a. Antonio Cardozo de Amot·im.
Licença a José Augusto Lopes.
Licença a Candido da Cunha Villela.
Licença a Alexandre de Mello Cezar.
Licença a José Alves Ferreira.
Luiz Alves Pereira (credito de 26:268$H4).
Licença ao Dr. Antonio Pedro Pimentel.
Licença a Alberto Lo rena.
Licença a Annibal de Sá Freit·e.
Limites entre Paraná e Santa Catharina.
Licença a José Hicardo da Cruz.
Llcença a Honorio Gonçalves Ribeiro.
Lucas Atltonio Hibeiro Bhering (manda reiutegt·ar).
Licença ao Dr. João Mery.

Montepio (suspende a contribuição).
,
Montepio dos funccionarios publicas e o!liciaes do Exercito (reorga uiza o) .
Manoel Francisco Pereira (licença).
Mandadores das Capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro (aposentadoria}.
Moratoria por 30 dias (determina).
Montepio Geral da Economia dos Servidores do l!;stado (liquidação do seu
debito).
Ministel'io da Agricultura (extingue).
l\1inisterio da Agricultma (reorganiza).
Mot'atoria (pml'oga por 90 dias). ,
Mario Gonçalves (licen ça).
Moy és Francisco da Motta (restituição de apolices o de 71 $786).
Modifica a lei eleitoral.
,
Montepio obl'igatorio dos officiaes (permitte descontos para pagamento).
Meza uleitoraes (reorganização).
Mestres e rnachinistas da Fiscalização do Porto e da Sande Publica (equipara
aos da Inspectoria de Immigraçã.o).
Manoel Paschoal de Far.ia (licença).
Modifica a parte do decreto 2. 594, de 19U.
Membros do Tl'ibunal de Contas (terão o tratamento de miuislros).
Modifica o clecl'eto 863, ele i7 de novembi'O de 18!H.
Miuas (regula a propl"iedade)
Maria tgnacia dos Reis (licença).
Mudauc;a da Camara etc. (ct·edito supplémen tttt' elo 266:!H0$856) .
Mathias Olym[>io ele Mello (licença, projecto do Senado) .
Moratoria (nova prorogação, projecto do Sr. Cincinato Braga)
Maria Amelia Bulcão Velloso (releva a prescl'ipção) .
.
·

-

I
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"'

203 Minas de petroleo (concede ao Dr. José Bach, ou Em preza que organizar,

permissão para explorar).

205 Mor·atoria (prorogação, projecto da Com missão de ConstituiçfLo).
233 Margarida da Camara Duarte Pereü·a e outros (credito especial ele 47:300$138).
258 Magistrados elo Acre (equipara aos do Districto Federal).

N

55 Navegação de cabotagem (facilita durante a guerra européa).

72 Nelson ele Carvalho (licença redação final).

so

Nomeação e eleição de synclicos e liquida ta rios (restabelece o modo).

250 Neutralidade do Brazil (credito extraordinario de 1. 000: 000$000).

o
24
34
!:>7
66
70

H2

144
145
H6
148
149
1tí6
1!:>7
166
197

Octavio Neves da Rocha {licença).
Organiza definitivamente o tí8 Batalhão de caçadores.
Ouro amoedado exportado (estabelece taxas aduaneiras).
Olliciaes addidos nos estados maiores das nações beligerantes.
Oviclio Loureiro (licença, redacção final).
Organização de mezas eleitoraes (providencia).
Orçamento da Agricultura.
Orçamento do Interior.
Orçamento do Exterior.
Orçamento da Fazenda.
Orçamento ela Guerra.
Orçamento da Viação.
Orçamento da Receita.
Orçamento da Marinha.
Officios de Justiça no Districto Federal.
p

21
23
25
30
31
50
54
61
94
iH
H3
135
130
151

155
172
176
ill2
195
107
201
207

Prazo ele um anno para o registro ele nascimento.
Publicação só no Diario Of!icial dos editaes etc. da Dir·ectoria do Patrimooio .
Preparadores da Escolct Polytechnica (vitaliciedade).
Promoções cios officiaes generaes ele brigada e divisrw (regula).
Postos fiscaes á margem dil'eita elo Madeira (crêa 3).
Papel moeda (emissrw).
Prorogação da sessão legislativa até 3 de outubro.
Prohibe as touradas, brigas de gallos etc.
Proroga por mais 90 dias a moratoria.
Prorogaçüo da sessão legislativa até 3 el e novembt•o.
Pica dor (extingue o Jogar' de 2° tenente.)
Prolongamento da E. F. Sorocabana, de S. João a Santos .
Pagamento dos devedores ás praças estrangeieas (modo de ser feito).
e!'oseguimento dos cursos de engenharia e at·tilharia aos 1°' te11entes que os
estudam (faculta).
Proroga<;ão da sessfto legislativa até 3 de dezembro.
Propriedade das minas {t•eguJa).
Permissão aos officiáes do Exercito e Armada para fazere m consig n:Lção ao
thesoui"eit·o do Cluh Mllitar.
PI'Orogaçilo da sessão legislativa até 31. de dezembro.
Proeogação da mot·atoeia (projeoto elo Sr. Cincinato Br!tg<~).
Provimento dos officios dc .Jnstiça no Dist1·icto Feclc!'al (t"(:gu la) .
Prescripção em que tenha incorrido o direito ele D. Maria Amalia llulcão
Vellozo.
Pretores do Districto Federal (manda abonar custas aos).
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ASSUMPTO

Prazos (estabelece os) pat·a despejo e executivo por a lugu eres ele predios
urbanos no Distl'iclo Federal (redacção para discussão especial).
216 Pmzos (suspende os) a que se r el'et·e a convenção de Paris de 20 ele março ele

213

1883.
.
230 Palacio Archiepiscopal da Bahia (determina ficar sem e lfeito sua iusct·ipção

261

como proprio nacional.
Passam á acção publica todos os crimes de acção privada, excepto os de
acl ulterio.
R

4 Revisão do decreto n. 3. 363, pat·a. o fim de reformat· o regimento de custas
em vigor paL"a a justiça local do Districto Federal (L"eclacção para 3" discussão elo substi tutivo ao pt·~ec to).
10 Heparti çrw Geral do Ensino Publi o e Educação Nacio nal (manda crear a) .
18 Revisão das aposentadorias (a ut iza).
19 Heclucção do curso de applicação para os alumnos da Escola de Gum·r a.
21 Registro ele nascimentos (concede prazos).
26 Reot·ganiza o montepio dos J'unccionarios publicos e olficiaes do Exercito.
29 Regula o accesso aos postos de officiaes supel'iores e generaes do Exercito.
30 Regula as promoções dos generaes ele brigada e divisão.
36 Reg ula a hora de tmbalho uas repartições federaes .
~.\J Hepatl'iaçào dos brazilei t·os na Europa (autoriza).
5\l Hel'orma. eleitoral.
ü2 Revisl1o elos contt"actos para a constt·uct;rw das estradas de feiTO.
88 lteJ'orma voluntaria dos olficiaes do Exercito, AL'mada, J)olicia e Corpo de
Bom beit·os.
92 B.eorganiza o ~Iinisterio ela Agricultura .
10~ Hestituição de apolices e de 718786 a loysé · Fra ncisco da l\lutta .
1úü Heforma eleitoral.
121 Registro sob pt·otesto elo Tribunal ele Contas (regu la a comm uni ca(~ão ao
Congresso) reda.C(.{ãO final.
124 Hecenseamento da Republica em 31 de julho de 1912.
150 Heintegmção de João Soares Franco l\laurity no ca t·go de fiel ela Alfa ndega .
153 Hevoga a dispos ição n. G5, ela lei 2 . 841 , de 1913 (Terl'itorio do AcL"e).
161 Heform a o capitão de ft•agata Jol1o Clião Pereira Arouca.
J 80 Haymundo Augusto lvlaranhão (credito ele 5: 0008000).
·J\J7 Hegula o provimeuto dos oUicios ele Justit;a no Districto Fed eral.
:201 Helevac<ão ele pr·csc•·ipção a D. l\Iaria Amalia Bulcão Velloso .
23t~ Hegistro de titnlos (ct·êa mais dois o!Iicios).
2!)2 Heparti ção pam o serviço de seguros em geral.
256 Reintegração ele Lucas Hibe(I'O Bhering.
257 Heorgauiza a Administração do Tet'l'itoi'Ío do Act·e.

22
33
'Í·8
68

ll3

89
\JO
105
1\J3

Suspende a inscripção aos coutri buintes do montepio.
Suspende o sitio.
Suspende os despejos e executivos por alugueis de casas, durante a moratoria .
Sa.enz Pena (adqu ire o busto) .
Serventuarios da justiça (garanti<t ao exercício de profissões liberaes) .
ubsidio elo Pt·esidente e Vice- Presidente ela H.epublica no quatt·iennio de
1914 a. 1918 (fixa) .
'
Subsidio dos Deputados e Senado res na. legislatura de 1915 a 1017.
Sel'v iço de aer onautica no Exercito (crêa).
'erapbim Gonçalves Nogueim (m·edito extraordinal'io, 5:9 198900, redact;ão
lina.l ) .

::2i7 Seguro ele pensão á velhice .
252 Seguros em geral (autoriza a cre,tr uma repartiçl1o para o serviço d e).
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T
1>7
61

82
110
143
152
1t.i3
154

108
204
210
257

Taxas acluaneit·as so bre o ouro amoedado ex portado (esta belece).
Touradas, brigas de gallos etc. (prohibe).
Ter minação ele eu t·so dos alumnos das facu ldades supet·iot·es .
TancrcJo Vi ' im da Cunha (antiguidade de tempo de serviço) .
Tl'ibunal de Co ntas (tt·atamcnto dv ministt·os aos seus membros) .
Terrenos :~ Associação Com mercial da Bahia (co ncede).
Territol'io do Acl'a (t·evoga. a disposição n. 65, da lei 2.841, de 191:3).
Tt·ansfere ao clominio do3 Estados os t erl'enos c acceesciclos reservados á se t'vielão publica nas mat·gens dos rios publicas.
Toma extensiva ao cargo ele guarda-Jivr·os a elisposiçfLo elo art. 42, do
Regu lamento da Repat'Lil:ão ele Agu as e tc.
Troco de notas ela Caixa de Conversão (s uspende o).
Trausfet·e para o Corpo de Saude do Exet·cito, os inf~riot·es que tenham mais
de tres annos de praça e serviços pt·or-i sionaes (emenda elo Senado).
Tert·itot·io do Acl'e (t·eo t•ganiza a Admi nistração do).

v
H
25

38
45

69

84
-108

1U

120

16

Vet·ano Alonso Gomes de Almeida (et·edito ele 'J06S:J<J7, e emenda eal<ttiva ao
emprestimo) .
Vitaliciedade dos pt'epamdores da Escola Polytecltnica .
Venda dos elreadnaughts (autoriza) .
Vencimentos elos funccionarios pnblicos civ is e militat'es na. l' igend <t do
.
ma ndato legislativo .
Venda elo Lloycl Brazileit·o (s uspende no pt·esente exercício).
Voto a descoberto no Jury.
Valies do S. Ft·ancisco, etc., aos do Toea ntitts, etc., (e~tt'ada de roJagc m
ligando-o ) .
Vicente Feneira (licença).
Vencimentos dos mestre · e m<tchinisl.as da Fiscalização do Porl.o e d <t Saude
Publica.

Walmot· Argemit·o R.ibcit·o Branco ( l icetH~<l).

3

r

..
••
..
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PROJECTOS

PROJECTOS DE 1914
DATA

25 maio

ASSUMPTO

ANDA~fEi'iTO

App t'ova os estados dt: J~na. 25 ele maio vaca impt'imü·, com
sitio clecla!'ados pelo Go- os votos em separado dos Srs . Amolve!'llo. (Da Commissão
pho A7.ewclo c Pecll'O \loacyr. U S1'.
ele Constituição e Jus- Ped ro Lago reque 1' u!'g encia para SC I'
tiça. )
immecliatame11te discutido e votado o
pa1 ecel' e o Sr. F01•seca Hermes t'Cquer a me-ma urgencia, sem pt·ej ui?.o
do reconhecimento de Deputados eleitos. Faltam pela ol'clem os Srs. Jo. ó
Bezerra, Peclt'o Lago, Fonseca llerm e ,
Irineu ~ I achado e Nica nor Nascimento,
que requel' votar;rw nominal pal'a o r equerimento elo .St', Fonseca Hermes,
a qual é approvada. O ~r. Pedro Lago
req uer prefe!'encia para o seu reqnet'ime nto, sendo •·ejeitada. Submettido á
votação nominal o requerimento do ' r.
Fonseca 1-Iel'mes, verifica-se nfLO haver
numero, t e nd o votado a favor 84 S1·s.
Deputados e 5 co ntm , pelo que ficam
pl'ej udicadvs ambos os req ue!'imentús
de urgen cia. - Em 27 o projecto e ni.t·a
em discussão un ica e /aliam os Srs.
Al'lindo Leone c Irincu Machado . Em 29 é e nce!'l'ada a. cliscussrw unica
do projecto, depois ele ser0111 lidos uma
emenda do St·. Mauricio ele Lacerda c
outl'OS e urn s ubstitutivo do Sr. Fróes
da Cruz e outros, ficando ·ig ualmente
encerrada ~na discussão. - Em 30 é o
projecto submetticlo á. votação.- O Sr.
Irine u Machado l'equ Ct' a votaçrw por
partes e o St'. Frócs ela Ct·uz pede preferenc ia para o seu substitutivo, a qual
é approvada depois ele fallarem os Srs.
Nicanot' Nascimrnto, i\la nricio ele La cerda, l'ereira !\'unes, Al'llolpho Azevedo, Pedro Moacyr c Hamit·o Braga.0 St·. Pecl •·o 1\loacyr t·equcr votaçüo
nominal para o projecto s ubstitutivo, a
qual é approvacla. Hequer ainda o r.
lri 11 cu J\lachado que a votal;i'IO seja
!'cita e m duas JXll'Les: a primcit·a, relativa á appL·ova<;ã.o tios dec retos que estabelecem o •'staclo de . itio ; e a seg unda, sobre a appl'()vação dos actos
praticados dontntc o cst;Lclo de itio.
Submetticlct a primcirct pat·tc á votação
nominal, é approracla poe 100 votos
'OIItra :i3, send o igualmente approvad{l.
a segu nda parte, em vota ção symbolica,
por 89 votos co nte a 46. O Sr. l\lauricio
ele Lace rda requer a reti•·acla ele ua
emend a, a qual é concedida. Enviam
á. mesa declaração ele vot·.1 o Srs. Ca-

-il- .

ANDAMENTO

ASSUMPTO

DATA

logeras, Carlos Peixoto, Josino de
Aràujo, Franciso Veiga, Ribeiro Junqueira, José Bouifacio e Manoel Fulgenciu. O projecto é enviado á Com missão de Redacçll.o.- Em 1 de junho é
approvada a redacção final n. 1 A,
clispe115ada sua publicação a requerimento Jo Sr. Fonseca Hermes. O Sr.
Valois de Ca,tro envia á mesa uma declar ação dH voto . No mesmo dia o projacto é enviado ao Senado.- Em i9 de
junho o Senado envia á sancção.
Sanccionado po1· decreto n. 2.858,
de 20 de junho de 19i4. (Publicado a .23.)
26 maio.

2

Hedacção final do proj ecto En1 27 de ma10 vae a imprimir.- Em
n.194, de 1913, queau- i5 de julho é approvada . - Em i7 é o
to1·iza a concessão de um peojecto enviado ao Senado. - Em 25
a nno de licença , com de <tgosto o Senado envia á sancção.
ordenado e om prm·o- Sanccion.ado por dec t·eto n. 2.865,
gação, a José Carneir o de 3 de setembro de 19 14. (Publicado
de Hollanda Chacon, en- {L 10.)
genlleil'O auxiliar technico da Fiscalização
do Porto do Hecife. (Da
Commissão
cção.)

27

))

·3

de

Reda-

Hedacção final do projecto Em 28 de maio vae a impnm1r. Por
n . 179, de 19i3 , que ter .sidv publicada com incoerecções,
autoriza, a abrir pelo l\fi- vae novameute a imp1·imir em 7 de junisterio da Fazenda, o lh o. - Em 15 é approvada.- Em 17 é
cred ito extraordinario o pl'oj ecto enviado ao Se,, ado.- Em 31
de 28:7258024, sendo : de dezembro o Senado envia á sancção.
i: :W08, para occ11rr er Sanccionado pm· dec1·eto 11. 2.954,
á despeza resultante de 13 de janeiro de 1915. ( Pub licado
da differença nos vef.l - a 19.)
cimentos dos ajudantes
dos por·teiros do Tnesom·o e daquelle Ministeria; e 27:5258024 para
pagamento a Mauoel
Emilio da Silva, em virtude de sentença judiciaria. (D a Commissão
ele Redacção.)

29

))

4

Redacção para3n discussão Em 30 de ma1o vaP a imprimit·.- Em
cl" substitu ti vo ao pro- 28 de julho é encenada a 3a discussão ,
jt'Cto n. 273, de 1912, da depois de fallar o Sr. Joaquim Osorio e
vamar·a, que autoriza de lidas emendas, ficando adiada a voa revisão do decreto tação até que essas emendas tenham
n 3. 363 para o fim de pa1 ecer.
reformar o regimento de Pende de parecer s obre as
custas em vigor para a emendas exn. 3• discussão.
justiça local do Districto
Federal, no sentido de
tornar mais equita.tivas
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DATA

ASSUMPTO

as suas taxas; e dá outras providencias. (Da
Commissão de Constituição e Justiça. (Vide projecton. 273A, de1912.)

ANDAMENTO

•

2 junho

5

Redacção final ào projecto E:rn. i de junho, approvado em discusn. 166, de 1913, que srw unica o p1·ojecto n. 166, de 1913, é
approva as medidas ten- o mesmo enviado a Commissão de Reli entes a imp e di r o
dacção.- Em :~ vac a im!')t"imir a redaabus'> crescen Le do opio, cção final n. ·5. - Em 5 é approvada.
da morphiua e sc• us de- - Em 8 é o projecto enviado ao Sel'ivados, bem como da nado. - Em 3 de jtllho o Senado envia
cocaina, constantes das á sa ncção.
resoluções approvadas Sanceiouado por decreto n. 2.861,
pela Conferencia Inter·- de 8 de julho de 1914. (Publicado a 10.)
uacional do Op10, realizada em i de dezembro
de19H,emHaya. (Da
Commissão de Redacção.) (Vide projecto
n. !66, de i9i3.)

2

))

6

Redacção final do pi'Ojecto E:rn. i ele junho, approvado o projecto
n. 167, de 1913, que n. 167, de i9i3, em discussão unica, é
approva a Convençã•) o mesmo enviado á Commissão de ReRadh, -Telegl aphica, ce- clacção . ·- Em 3 vae a imprimir a redalebrada e concluída em cção final n. 6.- Em 5 é approvada.
Lund!'es a 5 ele julho Je - Em 8 é o proj ecto enviado ao Se1912, bem como o r·e- nado.- Em ao o Senado envia á sangulamento que lh e é cção.
ar nexo. (Da Commissão Sanccionado por decreto n. 2.860,
de Redacção.) Vide pro- de 8 de julho de 1914. (Publicado a 10.)
j ecto n. 167, ele i9i3.)

2

))

7

iledacção final elo proje- E:rn. 1 ele junho é appeovado o projecto
cto n. 168, de 1913, que n. 168, tle i913, em discussão unica, e
approva as Convenções enviado á Commissão de Redacção.-Em
celebradas em Montevi· 3 vae a imprimit• a redacção final n. 7.
cléo, na Conferencia de -Em 5 é approvada. - Em 8 é o proDefesa Agrícola, e assi- jecto enviado ao Senado. - Em 30 o
gnadas em 30 de julho Senado envia á sancção.
ele 1913, etc. (D a Com- Sanceiouado por decreto- n. 2.859,
missão de Redacção.) ele 8 julho de 19:14.·. (Publicado a 10.)
(Vide projecto n. :1.68, de
i 913.)

ti

))

8

Deter·mina quo 11as exe-E:rn. 5 de junho é julgado objecto de
cuções comra a FazenJa deliberaçrw e enviado ;\ Com missão de
fedet·al ou municipal do Constituição e J u- t iça .
Distt·icto FedeL"al seja Pende de parecer.
pet·mittido ao exequeóte,
quando munido du sentença liquida, passada
em julgado, penhol"ar
as rendos federaes ou
municipaes, contempia·
das nos respectivos or-

f

ASSUMPTO

DATA

ANDAMENTO

çamentos, bem como
quaesquerquantias devidas á União ou ao referido Districto. (Do 81' .

Maximiniano de Figuei?'edo e ottt1'os . )
1í junho

9

Autoriza a brir, pelo Mini s- Em 5 de junho é julgado objecto de
teria da Marinha, o crc- deliberaçfw e e nviado á Com missão c! r,
di to supplementar de Finanças.-Em 8 ele julho, sob n . 9 A J.
693:9813$500 p :~,ra OCCL·l'- vão a imprimir o pa!'ecer com emendo!
r ei' ao pag·amemo da d i- desta Com missão e voto vencido do Sr.
ff'et·ençR de 300 para 365 Carlos Peixoto Filho.- Em 24 é encerdias aos opeeal'ios jor- racla a 1" discussão. - Em 25 de agosto
naleiros , cliaristRs e tra- é approvaclo, com dispensa ele interstibal llaclores elos ar senaes cio pa!'a 2• discussão, a r eq uerimento
de Marinh a e Dil'ectoria do St·. Figueiredo Rocha.- Em 26 é
de Arm amento, durante encen·acla a 2" discussão. - Em 31 são
oexer.cici•> de 1914,etc., approvaclos o projecto e a emenda da
lle n to: 586:735$500 á Commissao de Finanças.- Em 17 ele
verba 10" «ArsenaE s»- setemiJt'O vae a imp!'imir a redacção
" Pessoaln--Pessoa l artis- para 3" discussão, n . 9 B. - Em 23
tico, c 107: 250$ á ru- é encerrada a 3" discussfW . - Em 28
sfto ap p!'ovados o projecto e a redacção
bl'ir.a 27" «Pessoal» Pessoal artístico. ( Do final, n. 9 C; cuja impressão écl ispen8'1'. l1' ineu Macha do. )
sacia a r eq uerimento do Sr . Figueil'eclo
Fl.ocha.. E' e nviado ao Senado . - Em 3'1
ele outub!'o o i:>e naclo envia á sancção.
Sau1ccionado por decreto n. 2.877,
ele 4 cl e nove mbrode 191.4. (Publicado a 6.)

B

"

-10

.\! anda crear a He pat·tição En1. :; de junho é julgado objecto de
Gel' al elo Ensin o Publico deliberaçfto e enviado ás Com missões ele
e Eclucaçao Nacio nal, Instrucção Publica e de Finanças.
com sédc no Uistricto Pende de pareceres.
Fede!'al e delegacias em
cada uma elas capitaes
dos Estados ; e dá otttt'as providenc ias . (Do
ST. Uontei1·o de Sou.:: a. )

3

))

H

Emenda elo Se 11 acl o (rela- E:nt. 8 de junho vae a imprimi!' o paretiva au c mprcstitno) ao cer ela Co mmiss~w de l•'in a nças, com os
projecto n . !j(), ele 1on, vo tos vencidos dos Srs. Ca!'los Peixoto
ela Cam<tra, que a uto- i\l a noel Borba c voto em separado d~
t'i%a :~, abertut'a do Ct'e- St·. Anto ni o Carlos. ·- Em 1. 2 entra em
tfito de !J06So!J7 pa ra discu ssfw uni ca e fali a o Sr. Calogeras.
pagam c t1to :t Venw o ·- E m -13, continu a ndo a discussão
Alonso Go tn ns de AI- _uni ca, faliam os Srs. Octav io 1\fangameicla , audido á !Ieee- bei t·a e Pedro La.go que ap!'esenta val'ios
bccloria do Districto Fe- requerimentos ele pedidos de informadera !, em vil'tucle de ·çrto ao Gove m o, os quacs são igualsentença jucliciaria. (Da men te postos em discussão.- Em 1.6 é
Oommissão de Finan ças.) e ncerrada a discussão unica , a reque(Vid e projecto 11. 59, de rimeuto do Sr. Fonseca Herm es, e depois
19·13.)
de fallal'em os Srs. Dias de Barros, Irineu
Machado, 1\fartim Francisco e Cincinato Braga que juntamente com varios

-- --------------~
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outros Srs. Deputados por S. Paulo,
envia á mesa uma declaração do voto .
Iniciada a votação, Sr . Irin eu Machado requer que esta sej a feita po 1·
par tes e são saCC\'lSSivamente approvaclas as P 2", 3• e 4" partes em que
se dividiu ~~ emenda . Fazem declaração de voto os Srs . li• in e u Machado,
Mauricio de Lacerda, Costa Ribeiro c
outros Sr8. Deputados po t· Pernambuco, i\Ion teiro ele Souza e José Bonifacio. E', em segui da, approvada a
r edacção fin al n . H A; é dispensada
sua impressão a ,·equerim ento elo Sr .
Fonseca Herm es.-- Em '17 6 enviado á
sancção .
Sancc ionado por decreto n . 2 . 857,
d<) '17 de junh o ele 19'14. (Publicado
a 19 . )
19 junho

12

Autoriza a abr ir , pelo Mi- En1 20 de junho vae a imprimit·. -- Em
niste!'io da Fazenda , o 14 ele outubro é encerr ada a 2" discuscreclito especial de ... ..
sil,o . - Em 4 de no vembro é ap provaclo .
3tí5S1 00 , para paga-· -- l<: m 7 é encel'l'ada a 3" disc ussfw,
menta ele custas devidas dppois de fallarem os Srs . Mauricio de
ao DI'. João Vieira de Lacer da e Simões Lopes. --Em 13 6
Araujo, em virtude de approvaclo.-- Em 17 vae a imprimir a
sentença jucliciaria. (Da redacção final , n. 12 A . . -- Em '18 6
Commissão de Pi•wnças.) approvada. --Em 19 é e nviado o projecto ao Senado .-- Em 10 de dezembro
o Se nado envia á sancção.
Sancciona<lo por decr eto n. 2.900,
de 1u de dezembro ele I 9'14 . (Publicado
a -19 . )

19

))

13

Autori za a abrir , pelo Mi-Em 20 ele junho vae a imprimi!·.-- Em
nisterio de Fazenda , o 14 ele outubro é encet·rada a 2a cliscussão.-- Em 4 ele novembro é ap pro vMlo.
cr edito especial ele .....
172$500 , par a paga-- Em 9 é encenada a 3• discussão . -menta de custas devidas Em '13 é appi'O\'ado.-- Em 17 vac a ima Antonio Gomes , em primit· a r edacção final, n. 13 .P.t. . virtude de sentença ju . Em 18 6 a pprov ada.-- Em 19 é o pro·
d iciaria . ( /Ja Commissão j ecto enviad o ao Senado. -- Em JO ele
de Finanças. )
deze mbt•o o Senado envia á sa ncçfw .
Sanccionado por decreto n. 2.899,
ele '16 de clezemhro de 1914. (Pttblicado
a 22 . )

19

))

14

Em enda do Senado (re ta- E n1 20 de junho Yae a imprumr opativa á prorogação de or- t·ecel' coutra l'io da Commissão ele !'içamentos) ao proj ecto ua nças.-- Em 24 de julho é encel'rada
n. 36 B, de 1913 , ela a discussão n11ica. --Em 25 de agosto
Camara, qu e autoriza a é I'ej eitada, se11 do o,proj ecto devo lvido
abe t·tum , pelo Minisao Senado .
tllriO da Fazend a,, do Pende de decisão.
credito de 52 : 6008, pa1·a
pagamento de 20 guar··

DATA
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das accrescldos na Alfandega de Porto Alegre. (Da Commissã de
Finanças). (Vide projacto n. 36 B, de 1913.)
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-

3 julho.

15

Autoriza ·a concessão de En1 6 de julho vae a imprimir·.
um anno de licença, sem Retirado da ordem do dia, em 12
vencimentos, para trata- de agosto, por estar prejudicado.
menta de saude, a Antonio Pereira Rebello
Braga, contador dos Correios do Amazonas. (Da
Commissão de Petições e
Poderes.)

3

16

Autoriza a concessrw de Em 6 de julho vae a imprimi!'.- Em 12
um anno de licen<;a, sem de agosto é encerrada a discussão unica.
vencimentos, a Walmol' -Em 26 é approvatlo.- Em ·28 vae a
Argemiro Ribeit'o imprimir a t'ed;1cção final, 11.16 A.
Branco, telegraphista de - Em 31 é approvada, sendo o pro4a classe da Repartição
jecto enviado aq Senado . - Em 17 de
Geral dos Telegraphos.
outubro o Senado devolve o projecto
(Da Commissão de Peti- emendado. - Em 27 vae a imprimir o
ções e Poderes.)
parecer da Com missão de Petições e
Poderes sobre a emenda do Senado,
11. 16 B.- Em 30 de de.~:embro, P,epois
de fallar o Sr. Joaquim Osorio, é encerrada a discussão unica da emenda e
approvada.
Pende de redacção final.

))

•

3

))

i7

Autoriza a concessão de Ein 6 de julho vae a imprimir. -Em 13
seis mezes de licença,
do agosto é encerrada a discussrw unica.
sem vencimentos, pat·a - Em 26 é approvado - Em 28 vae a
tratamento de saude, a impl'imir a redacção final, 11. 17 A.
Emygdio Rispoli Filho, - Em 31 é approvada, sendo o propraticante de machinista jecto enviado ao Senado . - Em 5 de
da Estrada de Lrerro outubro o Senado envia á sancção.
Central do Brazil. (Da Sanccionado por decreto n. 2.874,
Commissão ele Petições e de 14 de outubro de· 1914. (Publicado
Poderes.)
a 20.)

7

))

18

Autoriza a fazer a revisão E•n 8 de julho vae a impr1mtr. -Em
das aposentadorias con- 10 é encerrada a 2a discussão, depois
ced idas até esta data ; de f aliarem os Srs. Calogeras e Carlos
e dá outras providen- Maximiliano, que apresenta um substicias. (Da Commissüo de tutivo. - Em 25 de agosto ·são r~jeiFinanças.)
tados o substitutivo e o projecto.
Rejeitado em 2ti de agosto de 1914.

9

))

19

Manda reduzir o pcriodo Elll 10 de julho vae a imprimir. -Em
de appliocaçrw para os 24 é encerrada a 2" discussão.- Em 25
alumnos que concluírem ele agosto é approvado , com dispensa
·o cm·so da Escola de de intet·sticio para 3• discussão, a requeGuerra pelo Regula- rimento do Sr. Figueiredo Rocha. -
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Em 26 é encerrada a 3• discussão,
depois ele lidas duas emendas.- Em 3i
são approvados o projecto e as emendas.
- Em 1 de setembro é approvada a
redacção final, n. 19 A, cuja impres
são é dispensada a requerimento do
Sr. Fonseca Hermes. - Em 2 é o pro
jecto enviado ao Senado. - Em 7 de
novembro o Senado envia á sancção.
Sauccionado por decreto n. 2.884,
de 18 de novembro de 1914. (Publicado
a 21.)
4

4

10 julho.

20

Redacção para 3a. discussão Etn 15 de julho vae a imprimir . - Em
do substitutivo ao pro- 26 de setembro é encerrada a 3a. disjecto n. 99 de 1913, que cussão, depois de lidos um substitutivo
manda considerar como e uma emenda, ficando adiada a vocrimes militares e pu- tação até que a Commissão respectiva
nidos com as leis e regu- se pronuncie a respeito. - Em 28 de
lamentos militares, os novembro vae a imprimir o parecer da
que, tendo tal natureza, Com missão de Constituição e Justiça,
pelo facto e pela quali- n. 20 A, com urna sub-emenda da
dade das pessoas, forem mesma Commissão, um substitutivo do
praticados pot· soldados St·. Mello Franco e voto em separado
ou officiaes dos corpos do Sr. Pires de Carvalho
militarizados de policia, .Pende de discussão unica
etc. (Da Commissão de sobre as emendas em 3a
Constituição e Justiça.) discussão.
(Vide projecto n. 99, de
1913.)

10

21

Redacção para 3• discussão Em 15 de julho vae a imprimir. - Em
do substitutivo ao pro- 18 é encerrada a 3" discussão. - Em
jecto n. 134,, de 1913, 25 de agosto é approvado. -Em 28vae
determinando que a a imprimir a redacção final, n. 21 A.
pessoa nascida no Brazil, - Em 31 é approvada, sendo · o pro
de 1 de janeiro de 1.890, jecto enviado ao Senado. ·- Em 21 de
até á data da presente novembro o Senado envia á sancção.
lei, de quem não se tenha Sanccionado por decreto n. 2 8S7,
feito o registro de nas- de 25 de novembro de 1914. (Publicado
cimento, possa fazel-o, a 21.)
sem multa, dentro
de um anno, etc. (Do
S1·. Augusto de Lima e
outros.) (Vide projecto
n. 134 A, de 1913.)

))

4

))

22

Manda suspender, a contar Em 15 ele julho vae a imprimir. -Em
da data da presente lei, 18 é encerrada a 2• discussão, depois
a inscripção de novos de fallar o Sr. Antonio Carlos. -Em
contribuintes para o 12 ele setembro é approvado. -Em 30
montepio dos funcciona- é encerrada a 3a discussão e appr~
rios publicos civis . (Da vado. - Em 7 de outubro vae a irnCommissão de Finanças.) primit' a redacção final, n. 22 ~<\... Em 9 é approvada. -Em 10 é o projacto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

-
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Detel'min a que os ecl itaes, Eu~ 15 de julho vae a impl'imit·. - Em
a nnun cios e outl'a · pu- 27 6 ence n·ada a 2" cl i ~e u ssão . - Em
blicações que a Oire- 12 de se tembro é approvado . - Em 18
ctoria elo Patrim onio e é enceeracla a 3" d i ·cus ã.o, depois do
as de mais r epa t'tições lidas du as emeudas, ficando adi ada a
feder·aes ti ver em de fa zer
votctção a té qu e essas emcnà :1 s obtenham
a r es peito el e an enda- parecer.
meuto ou ve nda de pro- Pende ele parece r s obre as
prios nacionaes, a fot·a- e tnendas e~n 3 " disc u s são .
men to ele terrenos de
ma l'i nltas, concu l'l'encias
par a obr as, etc., ó
serão publicados na integr a no Dial'io 0(/i.cial ;
e dá out r as provide ncias . (Da Commissão ele

Finanças . )

3

))

24

Autoriza a concessão dt • "- D~ 15 de julho vae a imprimir. - Em
um arltl o de licença, sem 1 é encerrada a discussão unica . vencimentos, ao prat i- Em 26 de a gosto é appl'Ovado. - Em
cante ele 1" classe da 28 vae a imprimie a redacçrw fin al,
Directori a Ge t•a! dos Cor- n. 24 A . - Em 31 é a ppt'ovada, sendo
t'Cio- Octavio Nevo~ ela o pr oj octo enviado ao Senado . - Em 5
Rocha. (Da Commissrio ele outnbt'O o Senado envia á sancção.
ele Petições c Poderes. ) San ccionado pc1 r decreto n. 2 .871,
de 7 de ou tu bro el e HH4. (Publicado
a -10 .)

15

))

25

Ma nda eq uipa r a r , para os E 1n Hi ele j ulho é julgado obj ecto de
effeitos da vit.aliciedade, do li bJeação e enviado á Commis<fto de
os preparadm·es ela Es- Constitu1ção e JusLiça . - Em 26 de se ·
cola Polytech nica, no- Lc' mbro vae a imprimir· o pa r·e-:31' d' csra
meados na l' ige ncia do Co mmissão, n. 25 A. - Em 7 de oucoà igo de erl' ino de 1 d e tubt•o 6 t) II Cerrad a a 1" discussão . j aue iro de 1901, aos elas Em 9 é a pprovad o, com dis pensa de
faculdades de medici na iutc rsticio pat'a 2a discussão, a r equ eda. H.epublica. (Do 'r . Si- t'i 1nent.o do Sr . l\Iaur icio de Lace t'da mões Lopes.)
Em 13 é e ncerr ada a 2n d i sc u s~rw . Em I• de novembro é appr va i o. - E111
7 é encerrad a a 3" d isc!JSSã.o, de pois de
lida um a eme nd a , fica ndo adia da a
votac;ão até sere m dados parecer es sobr e
essa e menda . - Em 9 ele deze mb ro vão
a im pt•i mir os pa r ecer es das Com missões
de Constitui ção e J us1 iça e de Fin a nças,
n. 25 13. - Em 12 é cncel'racla a dis.
cussão unica dos pat'ceeres sobre a
e mend a . - Em 1:~ é approvadu o pt'oj ecto, se ndo r ej eitada a emend a . Em 14 é approvacla a r edacção fin a l,
u. 25 C , cuj a impeessã.o é dispensada.
a t'equ eri ment o do Sr . Simões Lopes ,
sendo o proj ecto enviado ao ::ien ado. l~ m 5 de j a neit·o de l \l J 5o Sen ado en via
á sa ncção .
San eci o n ado pOt' decre to n. 2.957,
de 13 de janeiro ele 1915. (Pttbli cadQa 15.)
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21

Manda reorganizar os ,Em 1!:í de de julho é julgado objecto
montepios dos funccioele deliberação e e nviado á Commissão
na rios publicos e elos de Finauças.
officiaes elo Exercito nos Pende de }:>arecer.
moldes do dos funccionarios da Prefeitura.

(Do ST . Jacque s Ou?'iquc.)

l !:í

»

'<7

Estatue que as isenções Em 1!:í ele julho é julgado objecto ele
de direitos adnanekos delibemção c euviado á. Comlllissão de
sobre o mate1·ial impor- t<inanças .
tado sejam exclusiva- Pende ele parecer.
me nte conceeliuas pelo
Congresso Nacional, e
dá. otlLI'as providencias.

(Do Sr. Jctcqucs
?'ique.)

4

))

28

Ou-

Crêa os cargos do cÓ m- EDI. 15 de julho é julgado objec to ele
mandantes de regiões deliberação c enviado ás Commissões
militares em s ubstitui- de Ma r inh a c Guel'm e de Finanç<ts.
ção aos actuaes inspe- Pencle . de pa,re ce:r es.
ctores peL'manentes, e
dá outras providencias.

(Do Sr. Augusto
Amaml.)

âo

IO

»

29

Hegula os accessos aos Em 15 elo julho é jul({ado objecto de
postos de officiaes õupe- delibet'ação e e nviado á Commissão ele
ri01·es e genet·aes elo 1\Iat·inha c Guerra .
Ex e r c ito, altera os Pende ele parecer.
arts. 9°, 10° e 11° ela lei
n. 1. 351, ele 7 ele fevereiro de 1891, c dá
outras providencias.(Do
S1·. Attgusto do Amnral.)

3

))

30

llegula as promoções aos Em Hí ele julho é julgado obj eéto de
C<trgos ele genel'acs de d ~li be ra·~rw e e n viado. á Com missão de
br igaela e de divrsão, c• Ma rinha e Gue rt"a.
lá outras providencias. Pende ele parecer .

(Dos Srs. Iliguei·redo
Jtocha e Dionisio Cel'queira.)

·19 junho

31

Crêa tres pos tos fiscaes á En1 15 de julho é julgado oiJjecto ele
margem direita do rio deliberação c enviado á Commissão ele
ladeira, na fronteii'a Finanças .
com a Bolívia, e dá Pende de parecer .
ou t r as providencias.
(D o Sr . Annibal de To-

ledo e outTos . )

11

))

32

Declal'a feriado o dia H
de junho. (Do St. Ho-

sannah de Oliveita.)

Synopsc

Em 15

de julho é julgado ob,iecto de
deliber ação e enviado á Com missão de
Constituição e J ustiç':\ . - Em 26 de
4
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setembro vae a imprimir o parecer
desta Com missão, n. 32 A, com substitutivo.
Pende de 1a discussão.
7 julho.

33

Suspendr. o sitio decla- Em 15 de julho é julgado objecto de
rado pelo decreto nu- deliberação e enviado á Commissão de
mero 10.861, do Poder Constituit;;ão e Justiça.
Executivo, e approvado Pende de parecer.
pelo decreto legislativo
n. 2.858, de 20 de
junho do anno corrente.. (Do Sr. Irineu
Machado e outros.)

2

))

34

Organiza definitivamente Elm 15 de julho é julgado objecto de
o acLUal 58° batalhão deliberação e enviado ás Commissões
de caçadores (provi- de Marinha e Guerra e de Finanças.
sorio), formado pelas 7&, Pende de pareceres
ga e ga companhias isoladas, e dá outras providencias. (Do Sr. Augusto do Amaral.)

2

))

35

Determina que os bata- E01 i5 de julho é julgado objecto ele
lhões de caçadores serão deliberação e enviado ás Commissões
sempre commandados de Marinha e Guerra e de Finanças.
por tenentes-coroneis, e Pende de pareceres
dá outras providencias.
(Do S1·. Augusto do
Amaral.

17

))

36

Regula a hora de tra- Etn 1.8 de julho vae a imprimir, com
balho das secr·e tarias de declaração de voto do Sr. Felix PaEstado e demais rcpar- checo. -- Em 4 de dezembro é encerti\ões federaes, e dá rada a 2a discussão - Em 5 é approo u t r as providencias. vado .
(Da Commissão de Fi- Pende de sa discussão.
nanças )

16

))

37

Regula a armazenagem Em 20 de julho é julgado objecto de
em todas as all'andegas deliberação e enviado ás CommissOes
e armazens dos portos de Constituição e Justiça e de Fida Republica, e dá nanças.
outras providencias. Pende de pareceres.
(Do Sr. Candido Motta.)

i6

))

33

Autoriza a vender os Em 20 de julho é julgado objecto de
«dreadnoughts», já em deliberação e enviado ás Commissões
serviço da nossa es- de Diplomacia e Tratados, de Marinha e
quadra, e a rescindir o Guerra e de Finanr.as.
contracto feito para a Pende de pareceres.
acquisição do «Superdreadnought» Riachuelo
e dá outras providencias. (Do S1·. Irineu
Machado.)
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23 julho

39

Redacção final do pro- Exn 24- de julho vae a imprimir. - Em
jecto n. 182, de f9:!':l, 31 de agosto é approvado . - Em f de
que approva os actos setembro é o projecto enviado ao Seassignados pelo repre- nado. -Em f4 de setembt·o o Senado
sentante do Brazil na envia á sancçãe .
Conferencia lnternacio- !Saneei o nado por decreto n. 2.868,
11al par-a a protecção de 23 de setembro de f914 . (Publicado
da Propriedade Indus- a 24 .)
trial, c e l e b l' a da em
maio de f9H, na cidade
de Washington. (Da
Commissão de Redacção.)

18

40

Fixa as forças de terra Exn 24 de julho vae a imprimir . -Em
para o exercício de 31 entt·a em 2a discussão e falam os
1915 . (Da Commissão Srs. Mauricio de Lacerda, Martim
de ll1a1·inha e Gue1-ra.) Francisco e Irineu Machado. - Em i
de agosto é lida nma emenda e falam
os Srs. Serzedello Corrêa, Calogeras e
Joaquim Osorio . - Em 8 falam os
Srs . Jrineu Machado, que requer que
sobre o projecto seja ouvida. a Commissão de Finanças, sem prejuízo da
discussão, e Dionísio Cerqueira. Em 8 (sessão noctHrna) é encerrada a
2a discussão, depois de falar o Sr. Moreira Guimarães. - Em 12 é rejeitado
o requerimento do Sr. Irineu Machado e é aç,provado o projecto. - Em
25 é rejeitada a emenda. - Em 28 é
encerrada a 3" discussão . - Em 31 é
approvado. - Em 1 de setembro é
appeovada a redacção final, n . 40
,
cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr Fonseca Hermes . - Em 2
é o pr·ojecto enviado ao Senado.- Em 29
de dezembro o Senado envia á. sancção.
!Sauccionado por decreto n . 2.918,
de 30 de dezembro de i9i4. (Publicado
a 1 de janeiro de ·19-J5 . )

15

))

41

Autoriza a conceder ao Exn 27 de julho vem a impl'imir. - Em
administrador do Ter- 2f de setembro é encerrada a discussão
ritorio do Acre, José unica, depois de falarem os srs. PaiRibeiro Saback, quatro meira Ripper, Mauricio de Lacerda e
mezes de licença, com o LamenhaLins .-Em 28 é approvado. ordenado e em pt·or·o- Em f de outubro vae a imprimir a redagação. (Da Commissão cção final, n. 4f A. - Em 5 é approde Petições e Poderes). vada..- Em 7 é o projecto enviado a.o
Senado . - Em 6 de novembro o Senado
envia á. sancção .
!Sanccionado por decreto n. 2.883,
de f 1 de novembro de f 914 (Publicado
a -/3).
,

24

))

42

Autoriza a conceder a Exn 27 de julho vae a Imprimir . - Em
Manoel Francisco Perei- 21 de setembro é encer'f'ada a liiscussão
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ra,

guarda-chaves de

1" classe da Estrada de

'

Fet'J'O Central do Brezil,
um a uno de licenç~, com
a diaria que lhe com petit·. (Da Cammissão de
Petições e Pode1·es.)

ANDA~ffiNTO

unica.- Em 28 é approvado.- Em i
de outubro voe a imprimit· a redacção
final, n. 42 A.-Em 5 é approvada.Em 7 é o projec;to enviado ao Senado.Em 20 de novembt'O o Senado devolve-o
emendado.- Em 26 vae a imprtmll' o
parecer da Commissão de Poderes,
n. 42 B . - Em 3i é encerrada a
discussão unica do parecer sobre a
amenda.
Pende de votação sobre a emenda elo Senado.

24 julho.

43 Autoriza a concess~w de Ean 27 ele julho vae a imprimir.- Em
um anno de licença, 4 de novembro é e ncenada a discussão
em pt'orogação, a Aldo
unica. - Em !i é approvaclo.- Em
Kepler da Silva, pt'ati- 14 vae a impt'imit' a redacção final,
cante ele 1• classe da n. 43 A. - Em 18 é approvada. Administração dos Cor- Em 19 é o projecto enviado ao Senado.
reios do Estado do Pa- -Em 15 de dezembt'o o Senado e nvia
raná. (Da Comrnissão de á sancção .
Petições e Pode1·es.)
Sanccionado por decreto n. 2.903,
de 23 de dezembro ele 1914. (Publicado
a 26.)

13 agosto
de 1913

44 Concede a Alberto Alvares Em 30 de julho vae a imprimit·, com
de Azevedo de Castro, emenda do St'. Alaor Prata, o pat·ecer da
ou á em preza que orgaCommissão ele Finan ças com o voto vennizar, privilegio para a cido do Sr. Antonio Carlos.-Em 2 de seconstrucção, uso e goso tembro é encerrada a 2• discussão, dede uma estrada de fel'l'o pois de falarem os rs. Eduardo Saque partindo de Cuyabá, boya, Caetano de Albuquerq ue, Bueno
venh 1 entroncar em Jan- de Andrada, Simões Lopes e Dionísio
gada ou S. José do Rio Cet'queira.- Em 12 são approvados o
Preto. (Da Comrnisscio pt'ojecto e a. emenda.- Em 23 vae a.
de 0b1'as Publicas e impt'Íillit' a redacçã.o para 3" discussão,
Viaçcio).
n. 44 A.- Em 25 é encerrada a
3" discussrw, depois de lidos um substitutivo e uma emenda, ficando adiada. a
votação <> té que as Com missões respectivas se pt·onunciem a respeito.- Em
10 de novembro vão a imprimir os pAreceres das Commissões ele Obras Publicas e Viação, com additivo, e de Finanç.as, n. 44: 13. - Em 13 é encet·rada a
discussão unica dos pareceres, depois de
falar o Sr. Joaquim Osorio.- Em 18
são approvados o projecto e o additivo,
ficando prejudicadas as emendas.- Em
21 vae o lmprimil' a redacção final,
n. 44 C.- Em 23 é approvada.- Em
24 é o projecto euviado ao Senado.Em 5 de janeiro de 19'15 o Senado euvia á sancção.
Sanccicnado pot' decreto n. 2.943,
de 6 de janeiro de 1915. (Publicado
a 9.)

-
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3i julho.

!i3-

ASSUNPTO

ANDAMENTO

lt!i Determina que o fnnccio- Em 31 de julho é julgado objecto ele
nario publico, quando clelibeeação e enviado á Commissão ele
aposentado, não l'eceba Constitu ição e .T nstiça.

os vencimento~ de sua Pencle de pa t·ecer.
inactividade dul'ante a
vigenciadomandato ele ctivo. que esteja exercendo e fot' subsidiado
pelos cofres publico~, as~
sim como o militar reformado nrw recebe as
respectivas quotas. (Do
Sr. A?'lindo Leone.)

23 Jnlho.

4G Determina que os manda- Em 31 1e julho é julgado objecto de de·

7 agt •.

lt7 Determina a suspensão, om E•n 8 ele agosto é enviado ás Commissões

cloees elas Capatazias da liberação c env iado á Commissão de
Alfandegado Rio de .Ta- Constituição e Justiça .
neiro tenham dil'eito á Pende ele parecer.
aposentadoria, nos tet'mus e demais condições
dos outros empregados
da mesma Alfandega.
(Dos S1·s. F1·ócs da Cntz
e · Nicano1· Nascimento.)

todo o territol'io da Republica, pelo pt·azv de
30 dias, do vencimento
das obrigações l'esultantes de letras de cambio,
notas promissorias ou
quaesquer outros titulas
commerciaes e bem assim de prestações por dividas hypothecarias e de
penhor agrícola., e dá
outas providencias. (Do
Senado.)

de Constituição e Justiça e de Finanças.
Na mesma data (sessão nocturna ) vão
a impl'imir os pareceres das duas commiss'ies e emendas da segunda d'ellas,
sob n. 47 A . - Em 1O (sessão nocturníJ.) é eneerrada a 2" discussão, depois de
lidas emendas e de falarem os Srs.
Mauricio de Lacerd1, Martim Francisco,
Candido Motta, lrineu Machado e Dionisio CerquEJira.- Em 11 são approvados
o pt·ojecto, dua~ emendas da Com missão
de Finanças e emendas ns.: i8, do
SI'. Palmeil'a Ripper e outt·o; 2" parte da
5, do St·. Natalicio Cam boim ; 1a parte
da 4·, do SI'. Eduat·do aboya; 7, do
Sr. Pel'eim Nunes e outl'l;> ; 8, doS1·. Candido Motta e outl'os; 9, do Sr. Cardoso
de Almeida e outros; 10, H, 12 e 15, do
St•. Maximiano de Figueiredo e outros ;
19, do Sr. l\!ello Ft·anco e 23 do Sr. Irinau M<tchado. - Em 12 vae a imprimi L'
a r·edac<~ã.o paea 3" discussão das emendas da Camara, n. 47 B . - Em virtude ele urgencia, concedida a requerimento do Sr. Fonseca Hermes, é en cerrada a 3a discussão c são a pprovadas
as emendas e o projecto, bem como a
redacção final, n. 47 C, cuja impressão é dispensada a requerimento do
St·. Fonseca Hermes. O projecto é ele-

-M-~·~--~--------------~--------------------~
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volvido ao Senado.- Em 14 o Senado
envia á sancção.
I'Sanccionado por decreto n. 2.R62,
de 15 de agosto de 19l.4. (Publicado
a 16).
8 agt.. ..

48

Manda suspender, pelos Em 10 de agosto vae a· imprimir.
mesmos prazos que du- Pende de 2• discussão.
rar a moratoria, os despejos e executivos por
alugueis de casas. (Da
Commissão ae Constituicão e Justiça).

8

H

))

"

...

49

Autoriza o Governo a pro- Em 10 de agosto vae· a imprimir.-· Em
mover a repatriai;ão dos H de setembro (sessfw nocturna) é enbrazileiros que se ach~m cerrada a 2• discus~ão, depois de lida
actualmente na Europa. uma emenda. - Em 2;1 são approvados
(Da Commissão de Con- o projecto e a emenda. elo st•. Vespucio
stiluiçiío e Justiça).
de Abreu e outros.- Em 28 vae a imprimir a redacção para 3• discussão ,
n. 49 A.
Pende de 3• discussão.

50

Autoriza o Governo a fazer EJD i2 de agosto é enviado á Com missão
uma emissão de notas de Finanças. -Em 18, sob n. !iO A,
do Thesoul'o Nacional. vae a imprimir o parecer desta Com(Do Senado).
missão, com umsubstituLivo. Em virtude
ele urgencia, concedida a requerimento
elo Sr. Fonseca Hermes, é encerrada a
2" discussão, depois de lidos emendas
e um requerimento do Sr. Josino de
Araujo, p1·opondo que, sem prejuízo da
discussão, fosse ouvido o Sr. Ministro
da Fazenda, sobre o projecto e o sub- .
stitutivo, e de f::t lar o Sr. Octavio 1\Iangabeira. Na mesma data (sessão nocturna) é rejeitado o requerimento do
Sr. Josino de Araujo e são approvados o projecto e emendas ns. : i i,
do Sr. Fonseca Hermes, reduzindo · a
250 . 000:000SOOO a emissão, e i3 e i4,
elo mesmo Sr. deputado, ficando prejttdicado o substitutivo. - Em i9 vae
a imprimir a redacção para 3• discussão das emendas da Camara, n. 50 B.
Em virtude de urgencia, concedida a
requerimento do Sr. Fonseca Hermes,
é encerrada a 3• discussão, depois de
falarem os Srs. Serzedello Corrêa,
lrineu Machado, Simões Lopes, Rodolpo Paixão, Carlos Peixoto Filho e
Raul Cardoso e ele lidas emendas,
ficando adiada a votação até que essas
emendas obtenham parecer. - Em 20
(sessão nocturna) vae a imprimir o pa-

-llli-
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18 agt.. .

ASSOMPTO

ANDAMENTO

recer da Comm•ssão de Finanças ;;obre
a emenda, n. 50 C . Em virtude de
urgencia, concedida a requerimento do
Sr . Fonseca Her·mes, entrou em votação, sendo approvadas, as emendas
n 10, do Sr. lrineu Machado, e as
offerecidas em 2" discussão. São approvados o projecto e redacção final,
n. 50 D, cuja impressão é dispensadâ,
a requerimento do Sr. Fonseca Hermes.
- Em 21 é o projecto devolvido ao Senado. - Em 22 o Senado devo! ve o
projecto, por havei' rejeitado a emenda
n. 4-, da . Camara. Na mesma data
(sessão exLraordinaria), em virtude de
urgencia, concedida a requerimento do
Sr. · Fonseca Hermes, é encerrada a
discussão unica da em enda, ctepois de
falarem os St·s. Irineu Machado e
Nicanor Nascirpento,· tendo este requerido o encerramento, o que é approvado. A emenda é rej eitada. E' approvada a I'edacção final, n. 50 E, depois
de falar o Sr. Mauricio de Lacerda,
tendo sido a sua impressão dispensada
a r·equerimento do Sr. Fonseca Her·mes.
-Em 21J, é o projecto enviado á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.863,
de 24 de agosto de 1914. (Publicado
a 25) .

I

51

Fixa a força naval pat·a o Em 18 de agosto (sessão 1iocturna) vae a
exercício de 1915. (Da imprimir·.- Em 25 é encerrada a 2• disCommisssão de !tfarinh •1 cussão, depois de lida uma emenda . e Gt1e1Ta) .
Em 2G são approvados o projecto e a
emenda . - Em 28 vae a imprimir· a
redacção para 3• discussão, n 51 A.
- Em 31 é encerrada a 3" discussão,
depois de falarem os Srs. Irineu Machado e Cincinato Braga e de lidas
emendas, ficando adiada a votação até
que essas emendas obtenham parecer.
- Em 23 de outubro vae a imprimir o
parecer da Commissão de Marinha e
Guerra sobr·e a emenda, n. 51 B. Em 27 é approvado o projecto, sendo
retiradas as emendas . - Em 29 vae a
imprimir a r·edacção final, 11. 51 C . Em 31 é approvada . -Em 3 de novembro é o projecto enviado ao Senado. - Em 29 de dezembro o Senado
devolve eJD.enda.do. Na sessão nocturna, em virtude de requerimento de
tirgencia do Sr. Antonio Carlos, as duas
emendas entram em discussão unica,
que é encerrada, sendo approvadas,
bem como a redacção fin al n. 51 D,
cuja impressão é dispensada a rcque-

-
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rimento do Sr. Sirneão Leal. - Em 4
de janeiro de 1915 é enviado á sancção,
Sanccionado por decreto n. 2.926.
de 6 de janeiro de 1915. (Publicado
(t 8).
17 agt ...

!í2

Autoriza a receber, em li- En1 19 de agosto é enviadQ á Commissão
quidação do debito do de Finanças.
Montepio Geral de Eco- Pende de parecer.
nomia dos Servidores do
Estado, para com o Thesouro, apolices da divida
publica federal, ao par.

(Do Senado).

18

J)

53

.

Interpreta o art. 32 da E111. 19 de agosto é enviado á Commissão
lei n. 2 044, de 31 ue de Constituição e Justiça. -Em 18 ele
dezembro de 1908. (Do novembro vae a imprimit· o pa1·eceJ'
Senado ).
desta Commissão, n. 53 A.

Pende de 2• discussão.

24 "

54,

Proroga a actual sessão E111. 25 de agosto, estando sobre a mesa
legislativa a té o dia 3 e sendo considerado assumpto urgente,
de outubro do corrente de accôrdo com o art. 156 do H.egianno. (Da Commissã.o de mento, entrou em discussão unica, que
Constituiçcio e 11tstiça .
é encerrada. Approvado, é env iado ao
Senado. - Em 28 o Senado envia ao
Pt·esidente da Republica para a formalidade da publicação.
Publicado por decreto n. 2 .864,, de
9 de agosto de 1914. ( Dim·io O{ficial de

1 de setemb1·o).

8

))

55

Autoriza o Governo a faci- E111. 25 de agosto é julgado objecto de
litar a navegação de deliberaçrw e enviado á Commissão de
cabotagem, durante a Constituição e Justiça. -Em 21 de seactual guerra eu ropéa , temb1·o, sob n, 55 A, vae a imprimir
aos navios que. se sujei- o parecer desta Commissão, com o subtarem á exigencia de stitutivo. -Em 28 é encerrada a f•
fazel-o sob o pavilhão discussão. - Em 30 é appl'ovado. -nacional; e dá outeas Em 7 de outubro é encerrada a 2• disprovidencias. (Do SL cussão, depois de falarem os Srs. Irineu
ll1ontei1·o de Souza.
Machado, Gumercindo Ribas, Martim
Francisco, Mauricio de Lacerda e Celso
Bayma, tendo o p1·imeieo requerido
que, sem prejuízo da cl1scussão, sejam
ouvidos sobre o p1·ojecto e o substitutivo, a Commissão de Diplomacia e
Teatados e os ministr·os do Exterior,
Viação e Marinha. - Em 27 é approvado o requerimento do Sr . Irineu
Machado.
Pende de parecer da Com missão
de Diplomacia e de votação em 2• discussão.

-57o
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3 agt ....

!iô

Dispõe sobre o culto da En1. 25 de agosto é julgado objecto ele
Patria nos quaeteis e deliberação e enviado is Com missões ele
nas escolas p1·imarias Constituição e Justiça e de Instencção
do Brazil. (Do Sr. Mo- Publica.
rei?· a Guimarães.
Pende de pareceres.

i2

!i7

Estabelece as taxas adua- Em 2!5 de agosto é julgado objecto ele
neiras, cobradas sobre deliberação e enviado á Commissão de
o seu valor em moeda Fin anças .
nacional ao cambio do Pende de parecer.
dia da exportação, sobre
o ouro amoedado exportado ; e dá outras providencias. (Do S1·. Ra-

))

phael Pinheiro.

i9

))

!i8

Garante o direito de . ac- l:<"Jm. 25 de agosto é julgado obj ec t.o de
cesso aos estafetas cuj as deliberação e enviado á Commissão dr.
classes foram ex tinctas Constituição e_Justiça. - Em 21 de sepela lei n . 2 .355, de 31
tembro vae a imprimir o parecer desta
de dezembro ele 1910.
Commissão, n . 58 A. - E m 24 é en( Do 81·. Mavignier e cerrada a 1• discussão, depois de faout?·os.
la rem os Srs. Ca!'doso de Almeida e
Luiz Bartholomeu. - Em 28 é approvado. -Em 30 ele outubro é encel'l'ada
a 2" discussão. - Em 5 de novembro é
approvado, com dispensa de interstício
para aa cllscussrw, a requerimento do
St· . Mavignie!'. - Em ô é encerrada a
3' discu ·são.- Em i3 é approvado . Em 14 vae a Imprimir a redacção final,
n. 58 13. ·-Em i8 é approvacla. Em t 9 é o pl'Ojecto e nv iado ao Senado.
Pende de clecisào .

H "

59

Regula a eleição para os Ern 25 de agosto é julgado fJbjecto de
Srs. Dep ntaclos Fede ra es deliberação e e nviado á Com missão de
e d(L ontras provide n- Constituição e Justiça . - Em 30 va o a
cias. (Do Sr. \fictO?" de imprimit· o pa1·ecer, n. 59 A, ela ComBritto.
missão ele Constituição e Justiça, com
um voto em separado elo . r. Pedro
Moacy1·.
Pende ele 1" cliscussào.

2~.

GO

Maneia appeovar, para to- I:Dn1 21i ele agosto ú julgado oujccto de
dos os effeitos, o decreto deliberação c e uviado á Com missão de
elo Pod e r Executivo de Co11Stituição c Justiça. - ~n1 1 ele se3 ele agosto corrente;
tembro vac a imprimir, sob n. 60 A,
que estabeleceu férias de o parecer desta Com missão, com substi4 a 15 do mesmo mez,
tlltivo. - Em 23 é e ueert·ada a 1" clisetc . ; e dá outras pro- cussão, depois de ralat"em os Srs. Carlos
vide ncias. (Do S1'. Celso Maximiliano, Astolpho Dutra e José
13ayma).
Bezeera. - Em 28 é appt'ovado. Em ti de outubro é e ncenada a 2•
discussão e app1·ovado o substitutivo,
ficando pi·ejudicado o projecto primitivo. -Em 13 vae a impt•imir a redac<;iio para 3a discussão do substitu-

))

-

DATA

!i8 --

ASSUMPTO

ANDAMENTO

tivo, n. 60 B. - Em 22 é encerrada
a 3• discussa.o, depois de lidas emendas.
- Em ti de novembro são approvados
o projecto e as emendas. - Em 14 vae
a imprimir a redacção final, n. 60 C.
- Em 18 é approvado - Em 20 é o
projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.
f7 agt ..

6·1 Manda prohibir em todo o Em 25 de agosto é julgado objP.cto de

ten·itorio da Republica
as tourddas, as bl'igas
ele gallos, etc . ; e estabelece penas. (Do
S?·. Elysio de Arau.io. )

deliberação e enviado á Commissão de
Constituição e Justiça.- Em 28 de
novembro vae a imprimir o parecer
n. 61 A . - Em 12 ele dezembro é encerrada a f • discus~f1o. - Em f 3 é
approvado.

Pend~

24

))

de 2• discussão.

62 Autoriza .a entrai' em ac- Em. 25 de agosto é julgado objecto de
côrdo os actuaes contra- deliberação e enviado ás Commissões
ctantes das construcções de Constituição e Justiça e de Obras
de estradas de ferro, Publicas e Viação. -Em 26 de separa a revisão dos res- tembro, sob n. 62 A, vão a imprimir
pectivos cont1·actos, no os pa!'eceres das duas Commissões e
sentido de l'eduzir os substitutivo da segunda dellas.- Em
encargos do Thesom·o, 29 é encel'!·ada a i• discussão.-Em
etc. (Do S1·. Vespucio de 30 é approvado, com dispensa de inte!'Ab?'ezt e out1·os.)
sticio para 2• discus~ão, a l'equerimento
do Sr. Costa Ribeiro.-Em t de outubro é encerrada a 2• discussão,
depois de fallarem os S1·s. Astolpho
Dut!'a e Simões Lopes e de lida uma
,·
emenda.- Em 5 é appl'ovado o substitutivo e rejeitada a emenda, ficando
pl'ejudicado o projecto p1·imitivo. Em i4 vae a imprimi!' a redacção para
3• discussão do substitutivo, n. 62 B.
- Em 20 é encer·!'ada a 3" discussão,
depois de lidas emendas e de fatIarem os Srs. Felinto Sampaio, Eduardo
Saboya e Simões Lopes~ ficando adiada
a votação até s@r dado pa recer sobre a
emenda do Sr. Juvenal Lamartine e de
outros.- Em 20 de novembro vae a imprimir o parecer da Commissão de Obras
Publicas sobre as emendas , n. 62 0.Em 26 são approvados o projecto e a
emenda dos Srs. Simões Lopes e outros
" accrescente-se no fim do art. 1•: "No
maxiroo aos onus até agora deconentes
dos depositas autorizados e effectuados,
em relação ás linhas sujeitas a esse
regimen », sendo retiradas a dos
Srs. Juvenal Lamartine e Eduardo
Saboya, a requerimento dos mesmos.Em 27 vae a imprimir a redacção final,
n. 62 D.-Em 28 é approvada. - Em
30 é o projecto enviado ao Senado.-

-19-
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Em 28 de dezembro o Senado envia á
sancção.
Sanccionado por decreto n. 2.9i2,
d,e 30 de dezembro de 19i4. (Publicado
a 6 de janei?·o de 1915.)
i9 agt ..

()3 Autol'iza a despenrlel' até EJD. 25 de agosto é julgado objecto de
a quantia de 3.000:000$ delibel'ação e enviado á Commissão de
com execução de um Finanças.
systema de estl'adas de Pende de parecer.
l'Odagem, etc. ( Dos
Sr·s. Victor· da Silveir·a
e Thomaz Delphino.)

8

))

64 Autoriza a apprebendel', EJD. 2!i de agosto é julgado objecto de
mediante ar·r·olamento, deliber·ação e enviado á Commissão de
todo e qualquel' genel'o Constituição e Jnstiça.
alimentício que estiver Pende de parecer.
depo:sitado em ar·mazens, trapiches, etc. ; e
dá outras providencias.
(Do Sr. Nicanor Nascimento.)

5

))

65 Autoriza o Governo a pôr EJD. 25 de agosto é julgado objecto de
~ m pratica medidas que
deliberação e fl nviado á Commissão de
Impeçam qu e os gener·os Finauças.
de pl'imeira necessidade Pende <le parecer.
e os medicamentos attinjam a preços superiores a 20 °/0 • (Do Sr .llaphae~ Pinheiro.)

25

))

66 Autoriza o Governo a en- EJD. 25 de agosto é julgado objecto de
viar· officiaes de terr·a deliberaçfto e enviado ás Commissões
e mal' pal'a servirem de Marinha e Guerra e de Finanças.
como addidos nos cs- Pende de pareceres.
tados maiores das nações
actualmente em guerra
na Europa, abrindo os
necessarios creditos. {Do
· Sr. Raphael Pinheir·o.)

6

))

67 Autoriza a emittil' até a JI.:JD. 25 de agosto é julgado objecto de
quantia de 200.000:000$, deliberação e enviado á Com missão ele
em notas do Thesouro, Finétnc;-as.
e dá outras providen- Peu<le de parece a.·.
cias. (Do Sr . Victor· ela
Sitveir·a.)

H

"

68 Autoriza o Governo a ad- EJD. 25 de agosto ó j ulgado objecto de
q ui r i r o busto do deliberação e enviado á Commissfto de
Sr. Saenz Pena, para Finanças.
collocal-o no salão de F'ende de parecer. •
honra do Ministerio do
Exterior. (Do Sr· . Ra1
phael Pínheir·o.)

-60-
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15 agt • .

69 Manda suspender, no pre· Etn 25 de agosto é julgado obj ecto de
sente exercicio, qualquer deliber açita e enviado á Carnmissão de
transacção feita pelo Po- Finanças.
der Executivo, com re- Pende de parecer.
!ação á venda do Lloyd
Brazileiro. (Do 81·. Raphael Pinhei1·o .)

20

70 Redacção final do projecto. Ell!l 26 de agosto vae a impl'imir .-Em
n. 193 , de 1913, auto- 31 é approvada.- Em i de setemb :o
rizando a conceder a é o projecto enviado ao Ser1ado. Ovidio Loureiro, official Em 30 ele outubJ'O o Senado envia á
da Fiscalização do Porto sancção.
do Rio Grande do Sul, Sanccionado por decreto n. 2.878,
12 mezes de licença, de 4: de novembro de 1914. (Pttblicaclo
com ordenado e em pro- a 7.)
rogação. (Da Commissão

))

ele Redacção.)

20

))

7i Redacção final do proj ecto Etn 26 de agosto é approvada, por ter
n . 181, de i9f3, que sido a sua impressão dispensada areautodza a ab rir, pelo querimento do Sr. Carlos Maximiliano,
Ministerio da Fazenda, sendo o pt·ojecto enviado ao Senado. o credito extt·aordin ario Em 9 de novembro o Senado envia á
de 1.827: 235$292, pa- sancçao .
pel, e 177$777, ouro, Sanccionado por decreto n. 2.882,
para pagamento de di- de H de novembro ele 1914. (Pu blicado
vidas pt·ocessadas nos a ·14. )
diver·sos ministerios, ele
exercícios findos. (Da
Commissãode R.edacção.)

27

))

72 H.edacção final elo projecto E1n 28 ele agosto vae a imprimir. -Em ·
n. 157, de 1913, que 31 é approvada, sendo o proj ecto euautoriza a co ncedu ao viado ao Senado.- Em 5 de ontubr·o o
praticante ele 1• classe Senado envia á sancção .
ela Dit•ectoria Geral dos Sa,nccionado pot· decreto n. 2.873,
Correios Nelson de Car- de 7 de outuiJl'O de 191ft·. (Publicaclo
valho um a nno ele li- a ·/O. )
cença, com orde~1ado.
(Da Commissão de ll,cdacção . )

27

))

7:'!

Hedacção fin al do pt•ojeclo l :Ln128 de agosto vae a imprimir.- Em
u . 185 , de HH3 , que 3'1 é approvada, sendo o projecto enauto riza a concessão de viado ao Senado.- Em 2 ele outubro o
um anno de licença, Senado envia á sancção.
com ordenad o, e a con- Sanccionado por decreto n. 2.870,
tat· de 4 de agosto elo ele 7 de outnbt'O ele 1914. (Pnblicaclo
cm·t·ente a 11110, a Alberto a 10. )
ele Vasconcellos Cruz,
peaticante de f" classe
da Directoria Geral dos
Correios. (Da Commisstw
de R.eclacção.)

27

))

7'~

Redacção final do projecto Ein 28 de agosto vae a impeimir.- Em
n. 186, de 1913, que 31 é approvada, sendo 0 peojecto en-
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autoriza a concessão ele viaclo ao . 'enaclo.-E m 2 Je outubro o
um anno de licença, ::;euaclo e nvia á. sa ncção.
com oedenado, a Ary de Sanccionado por decr eto n. 2.872 ,
Mii·anda Azevedo, pra- de 7 de outubro de 191L (i>ubt-icado
tican te ele 1n ela:; se da a , o' )
Directoria Ge!'al dos
Curreios. (Da Commissão

de Redacção.)

27 Agt ..

7l:i

H.edacção fin a l do proj ecto Em. 28 de agosto vae a im pi'imir.- E m
n. 189, de 1913, qu e 31 é appeovad a, ~e nd o o pi·ojecto e nautoriza o Presidente da
vlado ao Senado. - Em 28 ele outubro
Republica a abril·, pelo o Senado devolve o proj ccto emendado.
Ministeri •l do Interior, -Em 4 de novembro vae a imprimir o
um Cl'edito s uppleme n- pai·ecer da Com mis ão ele Finanças
ta r á verba 15' elo ut. 2° sobre a e menda do Senado, n. 75 A.
da lei 'do OI'çamento -Em 6 é ence!'l'ada. a disc ussão unica
vige nte, na importancia da emeud a . - - Em ·13 ó a ppl'ovada a
de 923:720$242. ( Da emenda. - Em 14 vae a impr·in1i1· a
Co mmissãode Redacção .) r edacção lina l, n 75 13 . - Em 18
é app t·ovada . - Em 1\J é euviaclo á
sancção.
Sanccionado pol' decreto n . 2.888,
de 25 de no vembro de 191 4. (Publhtdo
a 27.)

26

76

Eme nda do Senado ao pl'o- Em. 28 de agosto vae a im primir o pajecto n. 109 A, ele 1913,
recet· da Com missão de Petiçõ s c Poda Camara, que autoriza der es .
a concessão de 6 mezes P e nde da discussão u.11ica.
ele licen ·a, com ordenado e em prorogação,
a Luclget·o Laurindo dP.
Oliveira, f06UÍSt a de i n
classe do 1o deposito ela
4nctivisM 'cla E. F . Ce utral do Brasil. (Da Com-

» .•

m'is$ãO de Petições e Pode res) .

::W

» .•

77

Declara compe Lir mais aos En1 2H de agosto é j ul gado objecto ele
juize · de direito elo crideli bei'açfto e e n viado (t Co mmisstlo de
me no lJistl'icto Feder·al Constituição c J usti ·a .
processa i' e julgai' o Pende ele parecer.
delicto previsto no a t· t.
294, 1°, elo Cocl igo Penal, além d os CI'irnes
enumerados no art. 135,
§ 2°, ns. 1 a 26 , do decreto n. 9. 263, dP. 28 de
deze mbro ele f 911. (Do

s

St·. Gume1·cindo Ribas.)

29

» ..

78

Determina que a Dire- E1n 31 de agos to é julgado obj eclo de
ctoria Gera l de Estatis- delibm·ação e e nvi ado á Co mmis ão ele
tica passat·á a denomiF in a nças.- Em 30 de se tem b1·o é app ronar-se Directoria Ger a l vado um requerim ento cl 'esta Comde Estatística, fi cando missão pedindo a audiencia da. de Cons-

-82-
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I
subordinada ao Mins- tituição e Justiça.- Em i2 de novembro
terio do Interior, e dá vão a imprimir os pareceres das duas
outras providencias. (Do Commissões, n. 78 A, com emenda na
S1·. Raphael Pinheiro e ultima tlellas.
outros.)
Pende da 1" discussão.

.i7 Agt ..

79

Crêa no Instituto Nacional EID. 31. de agosto é julgado objecto de
de Musica, sem augmen- deliberação e enviado ás Commissões
to de despezas sobre o de Instrucção Publica e de Finanças.
actual orçamento, uma Pende de pareceres.
cadeira de declamação
e interpretação de textos. (Do Sr.. Raphael
Pinheiro e outros.

3:l

,, . .

80

Fica autorizada, emq uan- EID. 3i de agosto é julgado objccto de
to durar a actual guerra deliberação e enviado á Commissão de
européa, a Delegacia do Finanças.
Thesouro em Londres a Pende de parecer.
receber qualquer quantidade de moedas de
ouro destinadas a entregas no Brazil. (Do
S1·. Cincinato Braga e
outros.)

22

» ..

Si

Manda extinguir o l\linis- EID. 3i de agosto é julgado objecto de
terio da Agricultura, deliberação e enviado ás Commissões
Industrla e Comme1·cio. de Agricultura e Industria e de Finan(Do S1·. Arlindo Leone.) ças .
Pende de pareceres.

3i

" ..

82

Determina que os alumnos EID. 3i de agosto é julgado objecto de
matriculados nas Facul- deliberação e enviado á Commissão de
dades Superiores da Re- lnstrucção Publica.
publica, até i9H inclu- Pen~ie de parecer.
sive, poderão terminar
os seus cursos de accordo com as leis e regulamentos em vigor, etc.
(Do Sr. Jose Bonifacio e
outros.)

28

» .•

83

Manda garantir aos ser- EID. 31 de agosto é julgado objecto de
ventuarios de justiça do deliberação e enviado a Com missão de
Districto Federal, nos Constituição e Justiça.
termos do§ 24, do art. Pende de parecer.
72, da Constituição, não
só o livre exercício de
qualquer profissão liberal, etc, como tambem
o desempenho de qualquer Commissão do Poder Executivo ; e dá outras providencias. (Do
Sr. FelisbeUo F1·eire.)
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84

Al'IDAHEl'n'O

Determina que as decisões Em. 3i de agosto é jul?,ado objecto de
do Tl'ibunal do Jury, no deliberação e enviado a Commissão de
Districto Federal, sejam Constituição e Justiça.
proferidas pelo voto a Pende de parecer.
descoberto da maioria ;
e dá outras pr·ovidencias. (Do Sr. Joaquim
Osorio.)

3i )) •.

85

Determina que, tanto a Ein 3f de agosto é julgado objecto de
nomeação como a elei- deliberação e enviado á Commissão de
ção de syndicos e Iiqui- Finanças . .
datarios, de que tratam Pende de parecer.
os arts. 64 e 66 da lei
numero 2. 024, de i 7 de
dezembro de i908, em
se tr·atando de bancos
ou outras sociedades
anonymas; recahirá em
tres pessoas, duas das
quaes serão escolhidas
entre os credores da sociedade fallida, e a terceira entre os directores
ou gerentes. (Do Sr. Cincinato Bmga e outros .)

i Set. ..

86

Redacção final do projecto EID. f de setembro é approvado, por
n . i88, de f 913 ; que ter sido a sua publicação dispensada, o
autoriza o Presidente da requerimento do Sr. Fonseca Hermes.Hepublica a abrir o cre- Em 2 é o projecto enviado ao Senado.dito supplementar á Em 30 de outubr·o o Senado devolve o
ver·ba 12• do l\Iinisterio projecto emendado. Em 7 de novembro
da Fazenda -Imprensa vae a jmprimir o parecer da Commissão
Nacional e "Diario Otil- de Finanças sobre a emenda do Senado,
cial >> - no valor de u. 86 A.- Em i 1 é encerrada a discu·
1.443:5488000.(Da Com- ssão unica da emenda.-Em 13 é appromissão de Redacção.)
vada a emenda.-Em i7 vae a imprimir
a redacção final, n. 86 B.-Em 18 é approvada.-Em 19 é enviado a sancção.
Sanccionado por decreto n. 2. 892,
de 30 de novembro de 19:14. (Publicado
a 11 de dezemb1·o .)

» ...

87

Manda contar pelo dobro, EID. 1 de setembro é julgado objecto de
para a reforma, o tem- deliberação e enviado ás Commissões de
po de serviço, no theatro Marinha e Guerra c de Finanças.
de operações de guerTa, Pende de pareceres.
do official do Exercito
ou da Marinha, quando
addido ao Estado-Maior
de qualquer potencia estrangeira. (Do 81·. Mo-

i

reira Guima1·ães.)

i

))

88

Dispõe sobre a reforma EID. 2 de setembr·o vae a imprimü·.-Em
voluntaria dos officiaes i5 é encerrada a 2a discussão, depois
do Exercito, da Armada, de lida uma emenda e de falar o Sr.
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ela Brigad a Policial e do Figueit·eclo Rocha.-Em 21 é approvado
Corpo de Bombeiros, e o proj ecto.-Em 28 é r ejeitada R emendá ou t1·as provide ncia s. da do Sr. H.odolpho Paixão e approvada
(Das Commissões de Jlfa- a do Sr. Carlos Peixoto Filho, aprescnnnha e Gue1'1'ct e de Fi- tada na Commissão de Finanças.
nanças.)
Pende de redacção para
3• discussão.
i se t ...

90 Fixa o subsidio dos Srs . E1n 12 de setembro vae a imprimii'.Deputados c Senadores Ern 14 (sessão noctunia) é encenada a
para a proxima legisla- 2" discussão.- Em 21 é approvaclo.tura, de 1915 a 1917. Em 26 é encei'L'ada a 3" discussão.(Da Commissão de- Con- Em 30 é a pprovado.-Em 5 de outubro
slituição e Justiça.)
vae a impirnit· a redacção final, n. 90A.
Em 9 é approvada.-Em 10 é o projecto enviado ao Senado.- Em 31 o
Senado envia á sanc<;ão.
Sauccionado por decreto n. 2.880,
rl e 4 de novembro de 1914. -(Publicado
a 6. )

))

2

8\J Fixa o subsidio dos Srs . Em 12 de se tem uro vae a im p1·imir.
Presidente e Vice-Presi- Em 14 (sessão nocturna) é encerrada a
dente ela Hepublica,para 2" discussão.-Em 21 é approvado.-Em
o proximo quatriennio 26 é encerrada a 3• discussão .-Em 30
det 914 a 1918.(DaCom- é app1·ovado.-Em 5 ele outubro vae a
missão de Constituição e imprimir a redacçrw final, n. 89 A.Justiça. )
Em 9 é approvada.-Em 10 é o peojecto
enviado ao Senado.-Em 31 o Seuado
envia á sancçrw .
Sanccionado por dect·eto n. 2.876,
ele 4 de novembro de i 914 ( Publicaclo
a 6.)

91

I)

-1

Heelacçrw fin al do proj ecto En1 12 de setembro vae a imprimit·. n. i o5, de 1\H3, antori- Em 14 é opprovada. - Ern 15 é o prozand o a abri!· pelo !VIi- jecto enviado ao Senaào.-Em 6 do
nisterio do Intet·ioi' os novembro o Se nado devolve o pl'Ojecto
creditas L!specia.es de em endado.-Em 10 vae a impl'imi1· opa'i39: f>13 $066, para oc- recer ela Commissão de Fiuanças sobre
con ·er ás despezas nas as emendas do Senado, 11. Oi ~1\_, 
consiguac;ões elo Hospital Em 13 é encel'l·ada a discussão unica
Nacional de Alienados; das emendas. - Em 18 são a pprovadas
o de 66 :000$, para pa- as emendas bem como a redacc.; ão
gam ento de despezas fin al, n. 91 B., cuja impt•essão é
feitas com o sm·viço de dispensada, a requerimento do Sr. Malevantamento do cadas- vigniee.- Em 19 é enviado á sancção.
tro elos p1·oprios nacio- San ccionado por decreto n. 2 . 886,
naes . (Da Cornrnissci.o de ele 25 de Novembro de 1914. (Publicado
Reclacção.)
a 27 .)
" Nota : Desses creditas, em virtude das
e mendas do Senado, o primeiro foi elevado a 168:442$792, pat·a occorrer ás
despezas accrescidas no exercício de
1913 nas consignaçõ e~ do Hospital Na cional e Colonia· de Alienados; desapparecendo o de 66:000$000 para as

-
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ANDAMENTO

clespezas co m o serviço ele levantamento
elo cadas tr o dos proprios nacionaes . ,

92 Organiza o l\linisterio de Em 12 de setembro é julgado objecto ele
Agricultuea Iudustria e deliberação e enviado as Com missões de
Coromercio,' nos termos Ageicu!Luea e Indnstria e ele Fin· ças.
que estabelece. (D o 81' . Pende d e pareceres.
Fonseca Hermes . )

14 ))

93 Determina que seja conce- Em 14 de setembro é jul:rado objecto
dido o cer tificado de en- de deliberação e enviado á Comm issão
gen heiro militai' aos de ~larinha e Gue rra . - Em 27 de noalumnos que concluirem vembro vae a imprimir o parecei·,
o curso ele engenharia n. 93 A.-Em 1 de dezembeo é enmilitat· pelo regulamen- cena la a 1" discussrw c a pprovado,
to de 30 de abril ele com d ispensa de intersticio a eeq ueri19-13, etc. (Do 81·. Att- rneiJtO do St·. Aurelio Am ot·im.-Em 3
é encerrada a 2" discussão e approvado
;·eti o A moTim.)
o proj ecto , bem como uma eme nda. elo
St· . Erasmo cll) ~ I acedo, "confel'i nclo
tam bem o cer tificado ele e ngen heim topographo aos militares que tiverem o
curso geral el as tres armas pelo regularneniO de 1808 » .-Em 9 vaca imprim ir a r edacção para 3" discussão,
n . 93 B.-Em H é encenada. a 3"
cliscus.;flo e approrado.- Em 19 vae a
imprimie a redacção final , n . 93 C . Em 20 é app1·ovada , sendo o projecto
enviado ao Senado . - Em ti de j ane iro
ele 1\115 o Senado env ia á sancção.
Não sanccionado. ~lEmsagem
com os motivos do ~éto lida uo expediente de 15 de j aneiro de 191 5 .

:1.2 »

94

16 »

95 Autoriza a conceder um Em 17 de setembro vae a imprimir.anno ele licença , coro Em 22 é encl'rracl a a eliscussilo unica.
metade elo ordenado, ao -Em 23 é approva.clo. - Em 24 vae a
3° escripturario elo The- imprimir a redacçào final, n . 95 A.-

Synopse

Peoroga, por 90 ~ clias, En-:t. '14 de sctembeo é e nviado ;\, Coma moratoria concedida missilo de Finanças . - Na mesma data
pela lei 11. :1. .862, de 15 (sessão noctuma) vae a impeimie o pade agosto elo conente recer desta Commissflo, 11. 94 A. a uno; e dá outt·as pro- Em '15, e m virt ude ele urge nci<e conceviclencias . (LJo Senado . ) dicla a r eque rim ento do St·. Fonseca
Hermes, é encenada a 2" cliscussrw,
depois ele falarem os Srs. Gat·çao Stockler, A ~tul pho Dutra e José Bezerra e
é a ppr •• vado. -Pol' ter sido appeovaclo
um req nerim ento do St·. Fonseca
Herm t3s , entra immedi atamen te e m 3«
discussão, que é encerrada, depois de
falarem os ::irs. Pedro i\Ioacy.r e Nicanor Nas<.:irnen to .- Appr·ovaclo o proj ecto, é enviado á sancção .
Sanccionado por decreto n . 2.866,
ele '15 ele se tembro ele '1914. (Publicado
a -16 . )

5
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so uro Nacional, l\Iario Em 26 é a pprovada, sendo o projecto
Gonçalves . (Da Commis- enviado ao Senado .
.<ão de Petições e Po - Pende de deci são.
d eTes.)
24 agt .•

96 Autoriza a conceder a Ar- Em 17 de setembeo vae a impeimir.
mando de Carvalho, fo- Pende de discussão unica.
g 11ista de 2" classe ela Estt·ada de Ferro Central
do Braz il , seis mrzes
de licença. em prorogaÇfLO . (Da Commissão de
Pet.ições e PodeTes . )

H jun ••

97 Autoriza a co nceder um Em 17 de setemb ro vae a impt'Jmlr . anno de li ceuça, sem
Em 5 de outubro é encerrada a disvencimento~, ao D1·. Aucussão unica e app1·ovado.- Em 9 é
gusto Linhares, medico app rovada a redacção final, cuj a imajudante do Serviço dos peessão é dispensada a r equerimento
Portos do Estado do do Sr. Juvenal Lamartine, sendo o proAm azo nas. (Da Commis- jecto enviado ao Senado.- Em 9 de
são de Petições e Po novembro o Senado envia á sancção. _
deTes .)
Sanccionado por dect·elo n. 2 . 885,
ele 18 ele novembro rl:e 191 4 . ( Publicado

a

~H) .

f 7 set ..

98 Approva o contr acto fir- Em 18 de setembro ·:ae ::;. impeimir.mado pelo Governo, em Em 25 é encerrada a 2" discussão, de18 ele dezembro dr-d 9H,
pois de fa larem os Sr . Mauricio de
para a co nstrucção e o Lacerda e Cardoso de Almeida e de
· arrend:ur.ento ela Estra- lido um r equeeimento do S1·. Pedro
da de Ferro Central do Lago, propondo, sem preju ízo da disRio Grande do Norte.(Da cussão, a id a do pt·ojecto á Com missão
Commi~são de Tomada
de Fin anças .-Em 30 é r e tieado o rede Contas. )
querimeuto e approvado o peojeclo .
Pende da s• di .. cussão.

18

99 Autoriza

»

abrir, pelo Em 21 de setembro vae a imprimir·.da Fazenda,
Em 30 de outubro é encerrad a a 2• diso credito especial de cussão, depois de fala!' o S1·. Figueiredo
223:4388727 para occor- Rocha e de lidos uma em<:;nda e um rerer ao pagamento das querimen to do Sr . Ca!'doso de Almeida,
importancias dev idas aos propondo, sem pmjuizo da discussão , a
h t)rcleiros dos a lmi rantes aud iencia da Com missão de Constituição
Elisiario José Barbosa e e J nstiça sobre o projecto .- Em 5 de
Francisco Jvsé Coelho novembro é r etirado u requel'imento,
Netto, co ufor me sen- fica11do <tdiada a votação do pl'ojecto até
tença passada em julga- ser dado pa1·ecer sobre a e me nd a .- Em
do, sendo 105:489$189 3 de dezemb ro vae a imprimir· o parecer
aos primeir·os e ... ...
da Cornmissão de Finanças, n. 99 A,
-117: 949$338 aos segu n- contra rio á emend a,co m substitutivo da
dos . (Da Commissão de
mesma Cornmissão .- Em 6 é enceera Finanças .)
da a discussão unica, da eme nd a. - Em
7 é appt·ov.tdo o s ubstitutivo da Com missão ele Finanças, fi cando projudicados o projecto primitivo e a e menda . a

~lin i sterio

-
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Em 10 vae a imprimi!' a J'edacção para
a 3" discussão do substitutivo, 99 B.Em 12 é encrerrada a 3" discussão, depois de fa larem os Srs. Figueiredo Rocba e Florianno de Britto e âe ser lida
um a emenda do Sr . Joaquim Pires, ficando ad iada a votação até ser dado o
r espectivo parecer sobre a emenda . Em 17 vae a impr imit' o parecer da
Commissrw de Finan ças, n . 99 O,
sobre a emenda . - Em 20 é encerrada
a discu ssão unica elo parecer. -Em 21
é rejeitada a emenda e approvado o
projecto, bem como a redacção final
n. 99 O, cuja impl'essão é dispensada
a req uerimento do Sr. l\lavignier, sendo
o proj cc to e nviado ao Senado. - Em
31 o Senado e nvia á. sa ncção .
Sancciouado p r dect·eto n. 2.952,
de 13 de ja.neit·o de 1915. (Publicado
a ·19. )
18 set..

•..

100 Autoriza a abrir , pelo Em 21 de setembro vae a imprtmtr . Ministerio da Fazenda, Em 24, de outubro é encerrada a 2• díso credito es pecial cte cn~são . - Em 5 de novembro é a ppl'01 :093$312 para occorvaclo.- Em 9 é ence1Tada a 3• clisr eraopagamentodeJu - cussrw . -Em 13 é app rovado.-Em
l10 Victor Ross. (Da Com- 17 vae a im primir a redacção final
m issãodeFinanças . )
n. 100A. - Em-18éapprovada.-Em
19 é o proj ccto envi ·tclo ao Senado . Em 15 de dezembro o Senado envia i
sancção.
I
Sanccionado por decreto n. 2.907,
de 21~ de dezem br J ele 1914. ( /Jublic a do
a 28. )

21t dez .
de 1913

101. Autoriza a roncerler um Etn. 21 de setembro vae a imprimir,
anno de licença , com com o pat·ecee da Commissão de Finanordenado e a começar ças . - Em 25 é encen·acla a discussão
de 15 de setembl'o de unica.- Em 30 é app m vado . - Em 7
-1 913, a Fra ncisco Ro- de outnbm vae a impl'irnir a redacção
berto Monteiro da Silva, final n. 101 .A..- Em 9 é approvada .
arnan uense da Directo- - Em 10 é o p1·ojecto en ,·iado ao Seri a Geral dos Correios.
nad o. - Em 10 de dezembt•o o Senado
(Da Commissão de Peti- envia a sa ncçilo.
ções e Poderes . )
San.c cion ,ldO por decreto n. 2.898,
de 16 de dezembi'O de 1914 . (Publcado
a f9.)

15 set. .

102 Autoriza o Gove rno a Ern 2I de setembro yae a impt'IITitr.ma nd a r restitu ir a Moy- Em 29 é encel'rad a a 2" discussão.sés Feancisco da Matta, Em 30 é approndo . - Em 8 de oututheson reiro da Adminis- bro é ence rrad a a 3' discussão . - Em
tra«ão dos Correios do 29 é approvado, bem corno a reclacção
Estado do Rio ele Janei- final, n. 102 A, cuj a impressão é
ro , a quantia de 71 $786 dispensada a r equ erim ento do Sr.
e mais quar~nta e urna Fróes da Cruz.- E' enviado ao Senado.
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apolices ou o seu equi- - Em 21 de novembro o Senado envia
valente em dinheiro, á sancção.
com os juros decorridos Sanccionado por decreto n. 2.889,
após o deposito. ( Da de 25 de novembro de 1914. (Publicado
Comrnissão de Finan ças .)

a 28.)

18 set . .

103 Autoriza a abrir pelo En1 21 de setembeo vae impt'!llHr. Ministerio da F~zenda, Em 24 de OL,tubro é encerrada a 2" diso cred ito especial de cussão . - Em 5 de novembro é appro2068 50, para occorrerl vado.- Em 27 é encerrada a 3" discusao pagamento devido a são e approvado . - Em 3 de dezembro
Antonio Teixeira Netto . vae a impr·imir a redacção final
(Da Commissão de Finan- 11. 103 A. - Em 7 é approvada, sendo o
ças.)
proj ecto enviado ao Senado.- Em 31 o
Senodo envia á. sancção .
·
Sanccionado por decreto n. 2.956 ,
de 13 de janei ro de 191 5 . (Publicado
a 19 . )

f8

))

104 Autor·iza a abrir· pelo Em. 21 de setembro vae a imprtmtr. - Ministerio da fa'zenda, Em 13 de outubro é encerrada a 2" diso credito especial ele cussão . - Em
ele novembro é appro5:3308295, para occorvado. ·- Em 9 é encerrada a 3" discusrer á restituição devida são. - Em 13 é approvado . - Em 17
á Sra. D. Antonia V!ria- vae a imprimit· a redacção final,
to de :\Iedeims. (Da n. 104 A . - Em 18 é approvada . Commissão de Finanças.)
Em 19 é o projecto enviado ao Senado ....:..
Em 23 de dezembro o Senado envia á
san cção .
Sanccionado poe decreto n. 2.920,
de 31 de dezembro de 1914. (Publicado
a 8 clejaneü·o de 19·15. )

17

))

'f

105 Crêa no Exercito Nacional Em. 21 de setembt·o é julgado ohjecto
o serviço de aeronautica de deliberação c enviado ás Com missões
adstricto á arma de en- ele 1\Iarinba e GuerTa e de Finanças.
geuharia e dá outras Pende de par~ceres.
providencias. (Do S1· .
Eduardo Saboya. )

f4

))

106 l\Iodifica a lei eleito r· ,I. EJU 21 de ~etemb r·o é julgado objecto
(Dos STs. Antonio Ca1·los
de delibet·ação e enviado á Commissão
e Ca1·los Peixoto Filho.)
de ConstituiÇ[LO e Ju stiça.
Pende de parecer.

fi,

))

107 Autoriza o Govel'no a con- Em 21 de setembro é julgado objecto
ceder a Carn eiro & 11'- de delibeea.ção e e111•iado á Commissão
mãos, ou · a quem mais de Obeas Publicas e Viação.
vantagens of.ferecel', sem Pende de parecer .
onus paea o Estado, a
construcção, uso e goso
de uma es trada electrizada, que, partindo de
Ube,.abinha, vá ter á
ponte Affonso Penna, no
Estado de Goyaz ; e
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dá. outt·as providencias.
(D o Sr . Rodolpho Paixão
ç outros. )
15 set..

i08 Autoriza o Governo a man- Em 21 de setembro é julgado objecto
dar ligar, pot' meio de de deliberação e enviado ás Com missões
estradas de rodagem,
de Obt•as Publicas e Viação e de Ficom peoporções pari}- nanças.
automobilismo, os valés Pende de pareceres.
dos rios S. Francisco,
Paenahyba e i\Iearim
aos do Tocantins e Araguaya; e dá outras proviJencias. (Do S1·. Ayres
da Silva e outros.)

22

))

109 Determina que os officiae~ Em. 23 de setembro vae a imprimir,
effeclivos ou reformados com parcceees da Commissões de Consque percebem soldo pela titnição e Justiça e de Finanças.
t abe ll a A da lei numero Pende de~· discussão.
2.290, de 13 de deznmbro de i 9'10, descontem
mensalmente, paea os
montepios obl'igatodos,
10 °Ío do va lor das pensões que iusti tui r am,etc
(Da Commissão de Ma?·i nha e Guerm) .

24

»

i10 Manda co ntar a antigui- Em 25 de setembro vae a impriJUir.dade do 2° tenente de Em !J de outubro é encerrada a 2'
infan taria Tact·edo Viei- discussão, d e pois de falar o Sr. Eduarra da Cunh<L, d e 25 de do Saboya e de lida uma e menda, fijunho de 1897, sem canclo adiada a rotação até que essa
direito· á percepção de emenda obtenha parecer . - Em 22 vae
vencimentos at t·azados. n. imprimir o pat·ecct· da: Comm issão dP.
(Da Commissão de lllari- Finan ças sobre a emenda, n. 110 A .nha e Gue1Ta.)
Em 5 ele nove mbro é encerrada a discus ão unica do pt r ecee . - Em 13 é
approvado o peojecto e r e tirada a
emenda.- Em 18 é encerrada a 3• disc ussM, clepoi de lida uma e me nda e
ele falarem os Srs. Diouisio Cerqueira ,
Souza e Si lva e Figneir·edo Rocha, ficando adiada a votaçfw até ser dado pa re cer sob rP a e menda.- Em 27 vae a
impl'imir o p::trecer da Cornmissão de
Marinha. e Gue rTa, 110 1~.

Pende de discussão u.nica
sobre a, emenda em s•
discussão.

25

))

1H Promga
nova mente
a Em 28 de ~etembt·o, rstando sobre a
actual se,são legislativa ! mesa e sPndo considerado assumpto
até o dia 3 de nove mbro ur·gente , de accôrclo com o at·t. 156
do corre n te anno. (Da' elo Regimento, e ntra em discussão
Comm issão de Constitui- i nnica, que é encerrada . ApprGvaclo
ção e Justiça . )
j é enviado ao Senado.-Em 30 o Senado
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envia ao Presidente da Re publica. para
a formalidade da publicação.
Publicado por decreto n . 2.869, de
30 de setembro de 1914. (Dia rio 0/ficial
de .2 ele o·utubro.)
25 set...

112 Providencia obre a orga- Em 26 de setembro vae a imprimir.nização de mezas elei- Em i 7 de outubro é encerrada a 2n distoraes nos municípios cu~são , depois de falarem os Srs. Fróes
onde não se tivce reito da Ceuz e Moreira da Rocha, de Jid:>
revi ão eleitoral no ul- um requerimento do Se. Ieineu !\latimo anno da legisla- chado, propondo que, sem prejuízo da
tu ra. (Da Cornmisscio de discussã'l, seja ouvida a Commissão de
Constitw çcio e Justiça) . Constituição e Ju stiça sobre o peoj ecto
e emendas, e de lidas, tambem, diversas emendas, ficando adiada a votação até que, sobre e tas, se pronuncie
a Commissão de Finanças .-Em 5 de
novembro é approvado o requerimento
do Sr . It'ineu Machado.
Pende de parecer sobre as
emendas em 2a discussão.

2tí

»

113 1\Ianda extingu ir o Jogar Eu1. 26 de setembro é enviado á Comde 2° tenente picado1' missão de l\larinha e Gueera.-Em 14
dos corpos montados, de de outubro vae a imprimir o parecer
que trata o art. H da desta Commissão, 11. 113 A.- ·Em 23 é
lei n. 1 . 860, de lt de j a- encerrada a 2a discussão . -Em 24 é
neiro de 1908. (Da Com- appl"ovado, com dispensa de iotel'sticio,
rnisscio ele Finanças) .
a requerim ento do Sr. Netto Campello.
-E m 25 é encerrada a 3n discussão e
approvado o projecto.-Em 27 vae a
impl'Jmit· a l"edacção fiual, n. 113 B.
-Em 28 é approvacla.-Emd de dezembro é o projecto enviado ao Seuado.
Peude de decisão.

24 julho.

i14 Autol"iza a concede t· seis E.1n 26 de set~mbro vae a impt'imit·, com
mezes de liceuça a Vi· pa1·ecer da Commis fLO de Finanças.cente Ferreira, traba- Em 29 é encen·ada a discussão unica.
lhador de 2a classe da -Em 30 é approvatlo.-Em 7 de ouEstrada de Ferro Cen- tubro va.e a impl'imit' a redacção final,
tral do Brazil, com dous n. 1J 4 A.-Em 9 é approvada.-Em
tel"GOS da diaria e a 10 é o projecto en"víado ao Senado.co utat· de 8 de abl"il do Em iO de dezembro o Seuado envia á
anno findo. (Da Com- sancção.
missão de Petições e Po- Sauccionado pol" decreto n. 2.896,
deres).
de 16dedezembro de 1914. (Publicado
a 19).

25 set. ..

115 Autot•iza o Govel"no a Ent 26 de etembro vae a imprimir.abrir, pelo i\lini terío da Em 3 de outubl"O é ence!Tada a 2n disJ ustiça, o credito de cussão, depois de lida uma emenda,
62:0003, supplementar á ficando adiada a votação até qu e essa
consignação-" Para offi- emenda obtenha pat·ecer.-Em 20 vae
ciaes e praças que se a imprimir o parecer da Commissão de
rel'ot·marem»-da verba Finançassobre a emenda, n. H5 A. -1~a, do art. 2° da lei
Em 30 é encerrada a discussão unica
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n. 2 . 842, ae janeiro
deste anno. (Da Commissão de Finanças).

25 set.. .

,

23 set...

ANDA~illNTO

do parecer.-Em 5 de novembro são
approvados o projecto e a emenda. Em 7 vae a imp!'Ímit' a red:1cção para
3" discllSsão, n. 115 B.-Em 10 é encerrada a '3" discussão . - Em 13 é
appeovado.-Em 17 vae a imprimir a
redacção final, n. H5 0.-Em 18 é
approvada . -Em 19 é o projecto enviado ao Senado . -Em 19 de dezembro
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por cleceeto n. 2.906,
de 23 de dezembt'O de 1~14. (Publicado
a 25. )

116 Autot'iza a abril·, pelo Mi-Em 26 de setembro vae a imprimir.nisterio do Intet•ior; o Em 13 de outubro é encerrada a 2" dis~
credito extraordinario cussão . -Em 4 de novembro é approde 28 :444$997, para pa- vado, com dispensa de interstício para
gamento dos officiaes da 3" discussão, a requel'imento do Sr. PeBrigada Policial, aggre- !'eira Braga. -Em 5 é encerrada a 3"
gados poe molestia no discussão, depois de lid a uma emenda,
exercício ele 1913. (Da ficando adiada a votacão até que essa
Commissão ele Fmanças). emenda obtenha pat·ecer.-Em 7 vae a
imprimi!' o pa recei' da Commíssão de
Finanças, n. H6 A.-Em 10 é encerrad a a discussão unica do parecer . Em 13 são approvados o projecto e a
emenda .-Em 17 vae a imprimir are~
dacção final, u. Ho B.-Em ·18 é
approvacla . --Ern 19 é o pl'ojecto enviado ao Senado.-Em 31 de dezembro
o Senado env ia á s;wcção.
·
Sa.nc·nionado por decreto n. 2.936,
de 6 de janeiro ele 1915. (P ublicado
a -10 ).
117 Autoriza o Governo a Etn 26 de setembro vae a ímprimir.abrir·, pelo Ministerio elo Em ;; ele outub l'o é encerrada a 2" dislnterior, o credito ele cussão e approvado .-Em 13 é encer20: 3!l9S996, supplemen- rada a 3a discussão. -Em 4 de novemtar á sub-consignação bro é app ro vado. -Em 6 vae a imprimit'
" officiaes aggregados " • a rcdacção fina L, n. H 7 A. -Em 9 é
do n. 15 do art. 2° da a pprovacla, se lido o pt•oj ecto enviado ao
lei n. 2.842, de janeiro Senado . -Em 25 o Senado devolve
do corrente anno . (Da emenclado. -Em 28 vae a impl'imir o
Commissão de Fincmças) . pa!'eC .T da Com missão ele Finanças
sobre a emenda, n. 117 B.-Em 29,
em vil'tude de requerimento de u!'gencia
do Sr. Figueiredo Rocha, a emenda
en t.ra em discussão unica, que é encarracla, sendo approva.da, bem como
a red acçrw fina l n.i17C,cujaimpt·essão é dispensada ainda a requerimento do Sr . Figueiredo Rocha . -Em 3
de janeiro de '1915 é euviado ásancGãO.
Sanceionado por deceeto n. 2.937,
de. 6 de janeiro de 1915 . (Publicado
a -10).
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:118 Autoriza o Governo a abr·ir, Em 26 de setrmbro vae a imprimir. -

pelo Millist.et·io da Ma- Em 3 de outubro é encerrada a 2" disrinha, um credito espe- cussão . - Em 5 é approvado.-- Em 13
cial na irnportancia de é encenada a 3" discussão.- Em 4 de
68:446$760, para paga- novembro é approvado.- Em 6 vae a
rnento de despezas com imprimir a redacção final, n. :118 A.
os concertos da canho- - Em 9 é approvada, sendo o projecto
neira Missões, sua do- enviado ao Senado. -Em 23 de dezemcagem, etc. (Da Commis- o Senado envia á sancção.
sã.o de Finanças ).
Sa:nccionado por decreto n. 2.904,
de 23 ele dezembro de 1914 . (Publicado
a 25).

25 set ... · :119 Autoriza a abril·, pelo Mi-Em 26 de seteml;lro vae a iruprimi.r. nisterio do Interior, o Em 13 de outubt•o é encerrada a 2" discrediLo extraorclinario ·cussão . -Em 4 de novembl'o é a.ppl'ode 13:412$905, para pa- vado.-Em 20 é encerrada a 3" disgamento devido ao pes- cussão . - Em 21 é approvado.-Em 26 é
soai dispeusado do Laza- approvada a redacção final, n. 119 A.
re1.0 Tam a ud a!'é e pam - Em 27 é o projecto enviado ao Senado.
as d::lspezas ele smt con- -Em 23 de dezembro o Senado envia
se!'vação.( DaCommissão á ~ancção.
de Finanças ).
San.ccio:nado por decreto n. 2.905,
de 23 ele dezembro de 1914 . (Pub licado
a !25).
· 23 set ...

120

Equipara, para todos os Em 28 de setembro é julgado objecto
cf:feitos, os mestres e ma- de deliberação e enviado á Commissão
chinistas das lanchas a de Finanças .
vapor· da Fisca lizaçiLo do Pende de parecer.
Porto do R io dP. J auei r·o
e Director ia de Saude
Publica do Hio de Janeiro aos de i~ual cat ego ria da ln spectori a de
"
lmmigração. (Do S1·. tlfetello Jwlio1·).

29 set ...

121

Redacção final do pt•ojecto Etn 30 de setembro é approvada, por
n . 178, de 1913, deter- . ter sido a sua publicação dispensada, a
Jl)inando qu e o Tribunal 1'eq 11 eri mento do Sr. l\loreira Bl'andão.
de Contas, sempre que E' o projP.cto enviado ao Senado.- Em
pl'oce rer <•o registro de 21 de novembro o Senado envia á.
um co ntracto, «SOb pro- sa ncção.
testo», :irmado pelo Go- San.ccio:nado por dec1·eto n. 2.891,
verno, fará acom panhar de 30 de novrmbro de 1914. (Publicado
a co mmunicação que di- a H de dezemb1·o).
rigit· ao Congresso da
cópia do parecer· do r epresentante do J\Iinisterio
Publico, da exposição ele
motivos do ministro r e spedivo c de um exemplar do contracto registrado sob protesto, e
dá outras providencias.
(Da Commissão ele Reclacção) .
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122 Redacção final do pl'ojecto Em 30 de setembr·o vae a impl'imir.n. 183, de 1913, appt'O- Em 5 de outubro é approvada .-Em 7
vando as r esoluções e é o projecto enviado ao Sen ado. - Em
convenções assignadas 31 o Senado envia á sancçi>.o .
pelos delegados á 4" Con- Sanccionado por decretq n. 2.881,
de 9 de nove mbro de 19H. (Pttblicado
feren cia Internacional
Americana , r e alizada
a ~JO ) .
no~ mezes de julho e
agpsto de 1910, na cidade de Bu enos Ayl'es .
(Da Commissüo ele R celacçüo) .

t6

))

123 Autoriza a co ncessão de Eo:. 30 de setembro vae a imprimir, com
um anno de lice nça, com paeecer da Cornmissão de Finan ças . dous terços da d iaeia , a Em 14 de outubro é ence rrada a disManoel Pascho al de !"a- cussão unica.-Em 4 de nove mbro é
ria, guaeda-freio ela Es- approvado.-Ern 6 vae a imprimi!' a
tracla de Ferro Central r ed acção final, n. 123 A . -Em 9 é
do Br·azil. r Da Commis süo a ppeov ada, se ndo o pl'oj ecto e nviado ao
ele Petições e P ocleTes) . Ser tado .-Em 1!:! de clezernbl'O o Senado
envia á sa ncção .
S:;t-nccionado pol' dccr~to n . 2.902,
ele 23 de dezembro ele 191 4. (Publ icado
a 26) .

"29

))

124 Ant >J·iza· a mandar pro- Eru 30 ciJ ~etembro vãu a i nprimir
cede t· ao 3° recen -eaos rar ,•cercs das Commissõ ~ s de Conmeoto gera l da Repu s r.i ;n ·ção e Just.:ça e de Finanças.
bliea 11 0 d ia 3 1 de jul lt o Pende ele 1" discussão.
de 1912, e dá out ra'
prov idenc ias. (Do Sr.
MonteiTo
de Sott: a .)
(V rde ]Jr:tj ec :o n. 20,
de 1911.)

30

))

12!) MJd ifica a letr.1. 1\ , rl. . En1. 30 de se trmbr·o é jrt lga do obj ecto
n. 11 , do art. 3" do rlf •elA clt!liberação e e nvi a ao á Commis;ão
cr e tJ n . 2.594 . ri A H
de Constit.ui ção e Justiça . - Em 4 de
rlA julho de ·1 911. (Do
nov e 'l obro vae a imprimir o parecer
81· . Figtteil·cdo /to cha . ) des t':t Co lllmissão . com emenaa, num ··ro 125 .1-\ .. .

Pende de 1" discussão.

30

"

126 ApprJvt\ a Convcr~ çã o Lit- En1. 1 de outubro vne a. imprimir•. ~e r a ri a.,
Scienttfica <·· E rt 17 é ert eerTada a d isc rt ssão uoica.
Artbtica. entre o !~r az i r
- J:<:m ::; de novembro é appt·ovado. e a França , · a>signada
Em H van o imprimir· a redacção
nesta Capital a 15 de fina l n 126 A. -Em 18 é approdez embro de 19 ·13. (Da vadA. - Em Hl 1' o proj ecto enviado
Com.missüo ele Diploma - ao Senado . - Em 4 de fevereieo de
cia e Tratados.)
191 5 o Senado e nvi<.L á ,ancção.
Sanccionado por· dec r·eto o. 2 .966,
de 5 de ftJv ereiro de 1915. (Publicado

a 14 . )

-
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:127 App•ova a Convençã'> dr. Em :L de outubro vae a imprimir.arb tt·ament, e otr·o u Em 8 é e noerrada a discu>são unica.,
R!'az .I e a S .l e~ ia. (Da d upois rl e f.1a.rem os Srs. Rodrigu es
Commissão de Diploma-\l ves Filho e Cat•doso de Almeidct.cia e T1'atados.)
Em 27 é approvaolo. -Em 28 v,te a
impr-imir a. r edac;ão final, n. :127 A.
- Etn 29 fi approvada, sendo o proj acto enviado an Senado. - Em :l1 de
,
jaoeir.J de :1915 o Senado envia á
smcção .
Sanccion.ado por decreto n. 2.961,
de ·J3 dejane1ro de :1 9!5 . (Publicad(»
a 19 . )

30

128 Approva a Convençã o ele Em 1 de ou tubt·o vae a i rnprimit·.
Arbitramento Biltre o Em 8 é encen·ada a discussão unica. E •I 27 é appr .•v"do . - Em 28 vae a
Brazt l e a Dinamarca.
(Da Commissã o de Di- impri mir a redacQão fin al, n. 128 A.
plomacia e TI' atados . )
·Em 29 é appro , ad ', sendo o projecto.
enviado ao Senado . -Em 11 de jaoeit·o de 1915 o Senado envia á
sancvão .
Sanccion.ado por decreto n. 2.9ô2,
de 13 de janeil'o de 1915 . (Publicadoa -19 .)

))

2 out. .

129 Autoriza a abrir, pelo Em. 3 de outubro vae a imprimir.M oisterio da. Guerra, Em 3 Je dezembro é eucerTad L a
o cred ito espedal de 2" cliscns,;ã•J. - Em 5 é approvado.
6 : O O O ', para pa ga- -Em 17 é encert·dda a 3n discussão.
manto de venc imen .o.;; -E m :18 é ap ,J I'Ova.'1o. -Em 22 vaea Agrippioi a. no Barros, H imprimi" are b.c.;ão fina', n. :1 29 A.
proJe sot· do •·xtincto Em 23 A a pprovada, se o ~o o pl'oject<F
Ar$e.1al do Guet·ra ria C<IYi ·do ao Senadll .
Bah i<t . (Da Commissão Pende de decisão.
ele Finanças. )
·

2

130

))

:17 julho.

a ab t•ir , pelo Em 3d l uutubro vae a impt•itniJ' . MtoisLel'io da Fazen la,
t<:m 6 d t~ deumbro é encerrada. a
o crerlito PXlJ'd."l'JinJ.I'iO 2n discussão.- Em 7 é approva.do. de 9/:299.;i1o59, par a Em H é encertwla a 3a discussão eJ'estt tuição du impo,tos ·approvado .-E m 17 vae a imprimir a
iodtlvid ;Lmeote cobt•aclo> J'eda()QàO final, n . 130 A. - Em 18 é
a Luiz H e 1·m <~.ny & C. e ap rovada, sendo o projecto enviad()oulro>, co oforn1e sen- ao Sen:.tdo.- Em 31 o s ,wado envia á
teoç;t judu.:iaria. (Da s~ n ,·ção.
Commissão de Finanças .) Sanccionado por de,:reto n. 2. 955,
de 13 de janeiro de 1915. (Public ad(»
a 19.)

Auto t· iz<~

:13:1 Antol'iza. a
a brir, pelo Em. 3 de outubro vae a imprimir.Ministel'io da F.•ze11.Ja. Em 13 é ence r-rada a 2n di sc ussão,
o credit 1 de 100:000$, depois de l1d ct um a emenda, ficand(}
su ppl e11 tent'il' á verba. ad iada a vota<;ão a té •et· dado parecer
!i", 1ettro.L b, do art. 79,
sobre es~a emenda. -Em 24 de de-
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ela lei n. 2.842. de 3 zembro vae a imp.rim ir 0 parecer da
rtejanPÍt'·> de 1914. (D a Cummi8são de Fin;;n ças , n. 131 A.
Commissão de Finanças.) Pen te de discussão unica
sobre a eme,uda.

25 sfl t ...

132 Auto r-iza a abrit·, pelo E111 3 de outu bro vae a imprimir.Ministerio da Viacão e Em 8 é e nce n ada n. :!" cliscussão.-Em
Obras Publicas . o· cre- 28 é approvacla a 2 · conclusão e rede 5J.680:000$. para jeitala a.1", em votação nomin al, conpagame.l tO J.!Or fúroecícedlda a req11er imento do Sr. PeJro
mP.ntos de matPria Ps.
Lago.- Em 5 de novembro é enfeitas á Est rada d e ce r·ra.Ja a ;{a cl isc ussfLO, de pois de
Ferro Centr•al du l:lr·uzil, lidas erne11da: e urn t•aq uerimento do
etc. (Da Commis são da Sr· . Pl:'cl ro Lago, propondo o adiaFinanças.)
mento ela cliscu~sfLO, o 4 ual fica pr·ejudica.do . Fica adiada a votação até que
as emendas obtenham pal'ecer . -Em
9 vae a imprimir· o parecer da Com'
mis,ão de Finanç •S, n. 132 A. -:-Em
24: são approva.dos o p1 ojecto e a segu inte emend a n. I : «Ne nhum pagame nto de f .rnecimen to feito á Estrada
de Fen·o Centra1 do Brazil, á Estt·a.da
de FerTo Oéste de Mim1s e á Estr·ada
de Fet·ro de Cruz Alta á Foz do ljuhy,
sera etfectuado sem q 11 e o ministro
ela Viação mand e avel'i~nae, por bala nço , in ven ta eio e ve rifi cação, o aprovei' amen to, procedencia, 11tilização e
ex isteucia dos materi:1es fornecidos »,
se 11do r e iei 1.aclas as de ns . 2, 3. 4r e 5 .
- Em 27 va·• a impr·1mil' a redacção
final, n. 132 B . -Em 28 é appro vada , sendo o pr·ojecto env iado ao Senado. - Em 29 o Senado envia á
sancção .
Sanccionado pOI' decre1o n . 2. 911,
ele 30 de dezembro de 1'J14 . (Pub licado

a 3 ele janeiro ele -/9 15.)

25

,,

2 out..

133 Auto r iza a abrir, pelo Em 3 ele outubt•o vae a imprimir .-Em
l\Iimsterio àa. Viação, 13 é encerr ada a 2• discussão. -Em
um creditu de 900 :0008. 4 de novembro é app r·ovado. -Em 30
suppl m · nt <~r á. su b·- é e ucet'!' ada a 3• discussão.- Em 1 ele
COIISiF(oação « Acqtlisi- dezembro é approvaclo. -Em 5 vae a
ção, cooscrvaçã<J e reimprimi1· a reclacção final, n. 133 A .
p .Lros de move1s, etc .» - Em 7 é approvada, se ndo o prujecto
(Da Commisscio ele Fienviado ao Se nado . - Em :H o Se nado
nanças . )
envia a sancçã.o.
Sauccion ado por dec reto n . 2 .94'1,
ele ti ele janeiro de 191 5 . ( Publicado a 8 . )
134 Autol'iza a abrir, pelo Mi- En1 3 de outubro vae a imprim ir. nisteeio da Gue rra. o Em 21 é e ncerrada a 2" d isc ussão. c r fl dito especia l de Em 5 de nov e mbro ' é approvaclo.- Em
10:028$715, para occor- 13 é encerrada a 3" discussão.- Em
rer ao pagamento ela 18 é approvado . - Em 21 vae a iru-
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differença de pi'oventos primir a redacção final, n. 134 A.a que tem dit·eito o sae- Em 23 é approvada.- Em 24 é o pt·ogento-ajudante, ref?l'- jecto enviado ao Senado.- Em 31 de
mad~, Alfredo Ca1~dl~O
dezembro o Senado envia á sancção.
More.rra. (Da Comnl'!Ssao Sanccionado pm· decreto n. 2. 929,
de Fmanças.)
de 6 de janeiro de 1915 . (Pttblicada a 9).
2 out..

135 Autoriza a concr.ssão, ao Em. 3 de outubro é enviado ás Com-

5 »

136

1\

137 Approva o contracto feito Em 7 de outubro vae a imprimi!·.
com a Sociedade Fiat Pende ela 2a discussão.

"

Estado de S . Paulo, do. mr~~oes de Obras Publicas e de Fipmlongamento da Es- nanças.
trada de Ferro Soroca- Pende de pareceres.
bana de S. João ao
p0rto de Santos. (Do
Senado.)

Redacção final do projecto Elll. 7 de outubro vae a imprimir·.- Em
n. 441, de 1912, que 9 é approvada . - Em 10 é o projecto
dispõe sobre honorar·ios enviado ao SAnado .
a a.dvogados, j)Ot' ser - Pende de decisão.
v iço ~ profbsionaes, que
prestarem. (Da Commissão de Reclacção.)

San Giorgio para o fornecimento de um navio
"tender», destinado a
submP.r·siveis. (Da Commissão ele Tomada ele
Contas.)

R »

138

Hedacção finaldoprojecto E1n 'J de outubro vaeaimprimi t·.-Em
n. 101, de Hl13, qu e au- 22 é approvada.- Em 23 é o projecto
toriza a abri r, pelo i\li- enviado ao Se nad o.- Em 26 de denisterio da Fazenda, o zembro o Senado devolve emendado . credito extraordinai'Ío Em 28 vae a imprimir· o par·ecer sobre
de %:0075437 par·a pa- a em enda, n. 138 A . - Em 29, em
g~mento a Pedro Rovirtude de reqnerimPnto de urgencia
drigues Barroso, 2° te- do Sr . Manoel Reis, a eme nda entra
nente do Exercito, em em .disr.msão unica, que é encerrada,
virtude de senten ça ju- sendo app rovada, bem como a r·edacção
diciaria. (Da Commissão final n. 138 13, cuja impressão é disde Rerlacção. )
pensada a requerimento elo Sr. Figueiredo Rocha.- Em 3 ele j aneir·o ele 1915
é en viaelo á sancção.
Sancciouado .por decreton . 2.945,
de 13 de janeiro de 1915. (Publicado
·a ·19 ).

7 »

139

Determina qua os deve- Em. 9 de outub1·o é julgado objecto de
dorP~ ás praças estran deliberação e env iado ás Commissões
geiras de co mpromisso~ de Constituição e Justiça e de Fiem oueo podeeão na 11anças .
data de se u vencimento Pende de pareceres.
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pagar ou depositar a
importancia de suas
obrigações em moeda
corrente, ao cambio ele
16 d., e ciá outras pro videnci;Js. (Do ST. Iri

neu Machado. )

7 out..

140 Autoriza o Govemo -a en- Em 9 de outubro é julgado objecto de
trega r ao Estado de deliberação e enviado á Commissão de
· Goyaz, para o fim de Finanças .
ma nter um a cadeira de Pende de parecer.
geometria na sua capital, a imj)O rtancia elo
es polio d eixado pnlo
Dr. João Gom es Machado Corumbá, con vertida e m ü poli ces ela
d ivida publica interna,
e dá outr as providencias. (Dos STs . Flcw·y

Curado e Ayres da Silva.)

6

»

14-1 !\'!anda conservar, com os Em -1 3 de outubro

seus escrivães, os a rc11ivos elos respectivos
cartorios. (Da Cummissão de Constituição e Jus-

ti ça.)

10

»

vae a impl'imir.
- Em 21 é encerrada a 2" di,-cussão.
- Em ;:; de nove mbro é approvado
o art. -! 0 c rejeitado o 2°. - Em 7
vae a imprimir a redacção para a 3"
discussfto, n. 14-1 A . - Em 12 é encerrada a 3" discussfw, depois de lido
um substitutivo elo Sr. Joaquim .Osorio,
ficando adiada a votação até que sobre
e lle :;eja dado pal'ecet· . - Em 21 vae a
imprimit• o pal'ece r da Comrnissão de
ConstituiçàoeJustiça, o. f/d B.-Em
25 é rej e itado o substitu tivo e approvado o pl'ojecto, indo a impl'lmir a reclacÇto final, o. 141 C . - Em 27 é
approvada · a ,-edacção final e enviado
o projecto ao Senado . - Em 3-I de de.ze mbro o Senado envia i sancção .
Não sanccionaclo ( Me nsagem
com os motivos do veto lida no expediente da Camara ele 2-1 de janeiro
de HH5).

142 Manda approvar, afim de Ern 13 de ou tnbr·o vae a impr1m1r o
que prorluza os necesnovo par·ece1· da Commissào de Tomada
sarics effeitos, o con de Contas.- Em 5 de novembro é
tracto celebrado entre app t·ovado em 2" disc ussão, com dispensa de inteesticio para a 3", a requeo Govemo e a Compa::..
nhia de Navegação Cosrim cn to do Sr· . !rineu Machado.- Em
teira, para um serviço
6 é encerrada a 3" discussão, depois de
r eg nlar de n avegação,
lida um:J. eme nda da Commissào de Tobaseado nas disposições
rnada de Contas e um s ubstitutivo dos
do decreto n. 10.176, ~rs. Calogeras e Marçal Escobar.de 16 de abril de 1913.
Fica adiada a votação até que seja
(Da Commisscio de To - dado parecei' sobre uma e out1·a.- Em
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.,

mada de Contas.) (Vide proj ecto n. 184, de
1. 913.)

9 out..

10 vae a imprimi!· o parecer da Com missão de Tornada de Contas, n. 142 A
- Em 18 são approvados o pro_iecto e
a emenda e r ej eitado o substitutivo.Em 21 vae a imprimi!' a r ed acção final,
n. 142 A . - Em 23 é approvada.Em 24, é o projecto enviado ao Senado.
-'- Em 29 o Senado envia á sancção .
Sanccionado por decreto n. 2.939,
de 6 de j a neir o de 1915 (Pu blicado a 9).

/

143 Determina que· os mem- Em. 13 de ontubro vae a imprimir o

b'í·os julgador es do T1·i- parecer da CommissiLO de Constituição
/ bLJnal de Contas tenham
e Justiça sobr e as emendas apresentrata mento de ministros tadas na 3• discussão do proj ecto
e que as t1·es actuaes n. 200, de 1912.- Em 14 é e nviado á
SLlb-directorias do mes- Commissão dr Finanças.
mo tribunal passem a Pende de parec~r da Coinconstituir t r es secções,
n1.issão de Finanças . ·
que ficam a cargo dos
actuaes sub-directores ,
que tel'ão a denom in ação de chefes de secção.

(Da Commissão de Constituição e Justiça.)

(Vid e projecto n. 200,
de 1912.)
i3 out..

1.44 Fixa a despeza !lo l\lini s- Em1 í de outubro Yac a imprimit·.- Em
terio da Agricul t ura, In- 23 é encerrada a 2a di:cussão, depois
clustria e Commercio de lidas emendas, fica ndo ad iada a
pa1·a o exet'CIClO ele votação até que essas emendas obte19-11i: (Da Commissão de
nham parec:rr.- Em 1 de dezembro
Fmanças.)
vaca imprimir o pai'ecer da Commissão de l"in a nças sobr e as emend~s,
n. 144 A. - Em li é encerrada a discussão unir·a do pa1·ecer sobre as
e111endas em 2a c são approvados o
projecLo e aq segui ntes emenda~ ns.: 4,
do Sr . Joaquim Oso ri o, alte r ando o
pessoal ela Directol'ia Gera 1 de Contabilidade ; 6, ta mbe m do S1·. Joaquim
Osorio, supprimll1do a verba ouro par a
o serviço de ex pa nsrLO econom ica ; 7,
a iud a do Sr·. Osorio, subven cionand o
com 1O: 000$ a Cama1·a do Commercio
Internacional <10 hrazil, com éde no
Rio de Janeiro; a segunda parte do
n. 9, do r. Homero Baptista, com
modificação, e a parte final, relativas
ás ru b ri ca~ " tmnsporte no inte1·ior e
se1·viço de colonização » ; 1O, do Sr. Ca.
logeras, au grn enta nd <'l consignações na
varba 6n, " mate1·ial » ; 11, do Sr . Calogeras, com modificação, ma n tendo
logar e~ na verba 6n " pessoal » ; 15,
1
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a in da do Se. Caloger as , unifi ca ndo as in spectorias a gricolas em
um a só clas5e ; 19, do Se. Joaqu im Oso rio, co• n m ocl ifi ca~ões , restabelece ndo o log. rt· de photogr apho no Ser viço Geo logico e Miner alogico; 2 1 elo Sr. lemeu ~! ach ado, restabe lece ndo o Jogar de
a uxili a !' d o biblioth eca ri o do 11 es mo se r v i ~ o e d iminuin do n m se t·ve n te da bi bl,olhera; 28, dos Srs. l\I1te ll o Junidt' e Per eil'a Braga,
co m mod ificação, snbstitu in do a reducção da ver·ba dps tin ada ao
pes oal tec hni co e ad ministrativo elo Museu Nac iona l ; 30, do
Sr . Joaqnrm Oso t·to, só me nte n a pute rcfeeen te ao pessoal do Serv i~o Vete rin a rio; 3 1, do SI' . Ju vcna l L:t marti ue e out ros, c· levando
a ve r ba da a cqui ição de vaccin as, e tc . pa r a d is tr ibu rçào gt'<ttuita; 32, do S •·. Joaq uim Oso ri o, co m modificação , r egu la ndo o
pessoal elo Horto Floresta.! ; 33. do mesmo, com mod ificaçào, sobt·e
a ma nu te nçi,io do pessoal da Esco ;a el e Ag!' ic uiLnm a n nexa ao
Posto Zootec h nico e m Pinlwi t•o; 34, do mes mo, com modificação,
subve ncio na ndo com 10:0003 a caua n•rra elas esco las de agronomia e vet .. ri na t·ia e ele comme rcio , aux ili ada pela União até este
exel'ctcio ; lk7, elo Se. José Ro ni facio, a ngmcnta nclo -se a vct·b, na
ru b ri ca « Ensino Agronomico e tc., pa ea qua.tJ'O c l1e f'e s ele c ultu ra, etc . e t•ecl uzi nào a •nesma ve!·ba no « material elo aprenclizado n ; 48, elo mesmo, mod ificando a tabclla do mater ia l ele En5i no Ag t'0110illtco, 11 a parte} destinada. á Esco la ele Lactk i nio~ ;
49, elo mesmo, m od ificando a me,-rna tab ella na parte das estaÇÕ<'S se r icico las ele Be n to Go nç.alvrs e Bai'IJacc na ; 50, do Se. Aure lio Amorim, ma n te ndo a esta ·ão Expc rirn cn tal ela Cu ltuea da
Sec in gtteira no Amazo nas ; 5 1, elo St·. Ca logc •·a s , suppr ·im indo a
lnspeci.Or ta de Pesca; 54, elo Sr . Jo .qu tm Ü~ Ot· i o. modifi ca ndo a
ver iJa 20• " Ever 1t uaes " ; o substir u tivo da el e n. 55. d r1 Sl' . Calogcras, autorizando a refo t·ma do ministerio da Age icultuea; a
pri meira pa r·te ela 68, do Sr. Homt>L'O Ba1:.t1s ta, quanto a !'CdaGão do an go qtw se re fe re ao~ centros a.gricolas inclicaclr s na
verba 17•, etc. ; 69, do mesmo, só, nente nas duas prim eieas
p a rt e~ q ua n to ao~ arts . 8' (e linli11a n lo pa1av r as) e H · (a lta·
r·anelo po t·ce n ta~em e accresce ntando -s:1 : a Faze nda Exper imen ta l a nn exa á Escola Super·io ,· ele Age icultum); e 70, do Sr·. Joaqni m Oso rio, a u to ri zan .:lo o Gov' rno a e ntrar em accôrclo com
as associações r ueaes elo paiz, etc . , São approvaclas tambem as
Pme nclas da Com missão r1 s.: 1, moclificanclo o pe~soa l da Secretar ia de Estado ; 2, mod ifi ca ndo o pessoal da o;t·c·ctoria Gerai ele
In cl ustria. e Commel'cio ; 3, augmentanclo d ois co t·:·eios e e li min a ndo 11111 se r ve n te na Po r ta• ia ; 4 . alte t·anelo o material
desta ver ba ; 5, modificando o pessoal ele Serviço do Povoamonto ; 6, ide m, qua nto á Hospedaria ele l mmigt'<tntes ela Ilha
elas !1 lot·es; 7, ve r ba paea re ·tituir,ào ele passage ns aos immigrantes q ue c hegaeam ainda e m 19 14 e r epatriação; 8, a lter a nelo o pessoa l elas inspecto1 ias e nuclen<; coloniaes ; 10, idem
qna n to ao Jard im Boti.l ni co; U, a ltera ndo o pe;soal e o mater·ia l
das in specto ri as agrico lcts. ; 12, idem q n.tnto ao Posto Zootec hni co
F ede r a l ; 13, ma n te ndo o quad r·o elo pessoal da Junt<t Commeecia l
e Jt~ nt a de Conetures; -14, t•ed uzindo no materia l da Junta
Co mm er cia l a. co nsig nação - PaL"a p ublica ções, impr·essões, etc . ;
15, altera ndo a verba mater ia l da Direetoria elo Serv iço ele ~s 
ta Jisti ca ; 16, da ndo 10 :0008 d a ver ba " t\Iu se n Nacional n,
parit o pessoal e mate ri a l elo Hor to Bota r1ico e .J ard in s a n nexos ;
17, alte · a ndo as ve l' bas co m o Se r viço de Infol'm açoes. e Di vu lgações ; 18, alte eanclo o pessoal e o mate l'i a l do Servi ço ele Veterina l'ia ; 19, suppt·irninclo no Serviço de Protecção aos ln d ios e Lo-
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- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - calizaçfw de Trabalhadoees Nacionaes a verba de tinada ao Pessoal de eis inspectorias ; 20, alte1·ando o pessoal e o material do
Horto Flor es tal ; ii, idem quanto á Fazenda de Santa i\Ionica,
suspendendo o Gover·no a immigra<;.ão s ubsidiada ; 22, de terminando q ue o Govet'IIO nào restituir<:\. em clinheit•o o p1·ec;o das passagens dos immigra ntes esponta neos; 23, , npprimindo os arts. i 9
e seg ui11tes t.lo proj eclo que regul a a inlroducção de immigranies ; 24, antoriza ndo o Gove t'tto a ab l'i r cred ito para dar cumprimento as dispo_ições elo deceeto 11. 9.19 ·. de 9 ele dezembro ele
1911, e a estabelecer o serviço de iuspecção I'C tcrinat·ia. junto ás
fabeicas ele cal'lles co ngeladas ; 25, e liminando o § 2° do art . 2°
elo proj ee to; 20, autorizauclo o Govel'llo a despender 3ll:OOO$
com a conse rva çilo e eusteio ele lanchas, smTaria, e tc . daq faze ndas ele Rio Branco, no Amazonas; 27, autorizando o Governo a
despendee 50:000$ com a c reação de um la boratorio ou estação
ele biologia marinha ; ~8. a ei:H uru auxilio a té 80:000$ ao Museu
Comm ercia l elo Rto de Janeiro ; e 29, autol'izall([o a. teansfe rir
a. vill as operarias l\larecllal He rmes e Orsina. da Fon seca para o
i\linisterio da Fazenda . Em 7, vae a imprimir a. reda cÇM dt> pt·oj ec to para a 3a discussfto n . 144 B. Em 10 é e ncet·rada a. 3a discussão, dt'pois de lida s va1'ias eme nd as e ele falat· o Sr. Gen til
Falcão, ficando ad iad a a votação até qt:e es ·as e me nd as obLeuharn parece r. Em 18 vae a impl'imir· o par ecer n. 1 4~ C. -Em
22 é e nce rrad<t a discussão uuica do puece r c são approvados o
projecto e a segu iu tcs eme ud as n ~ . : L do Se. E1·asmo de ~l ace
do, mandando r estabelece r, no an . 1°- ~latet·ial - , a proposta
pam o consumo ue ~.gua ; - a. pai' te ele n. 2. do Sr. l\laul'icio
de Lace1·cla, redu zindo a veeba para o co ns ultor ju1·idico ; - 5,
Jo S1·. Figue iredo Roc ha , m all(lttJJdo eq ni pa t'at' os auxilit~.~·es da
Directoria Geral de Cont abi lid ade, agora supprimid os, aos te rceiros offtci aes da mes mct Di1·ectoria, para o elfeito do seu a ppt·oveitamcnto nas vagas que se derem;- 7, do Sr. Erasmo de
:\I acedo, r e~t ul ando o se rviço do Povoa me nLo ;- 9, dos St's. Joã.o
Pen ido e Celso Bayma, t'Csta beleccnd o no Serviço do Povoamento
os t ees chefes de secção ela propos ta, destacada a verba para pagamento de um deites da co nsignaçã.o - « Paea r estituição
de passagens aos imm igrantes que chega eem aimla e m 19H e
repat ria çõe~ " ;
11, elo St·. Tuomaz Cavalcanti, res tabelecendo o loga r ele fi el c ucart•t•gado do armazem ele bagagem ;
- ·1 6, do Sr. Cardoso rl e Alm eida, co m a mod ificação da Commissão , reduzindo a 1:! :OOOS, our.J , a verba para r eprcse n tação
do Brar.il no Instituto l1ttero aciona l ele Agricultum ; - s ubstituti va ela Com missão a de 11. 17, uo mes mo, mante ndo a ve r.ba
para o< escl'iptorios de expansão econo mica do Brazil e llJ Paris e
e m Genebra, ficando o Govel'llo a utorizacln a manLel-os ou supprimil os, segundo os interesses do serviço ; - 26, do Sr. Erasmo
de i\Iacedo, restabelece ndo a ve rba para um eucaere5ado de distri bu ição de pla ntas e sementes;- 32, do Sr. Camillo Prates,
reduzinuo na verba ?a, rubl'ica « Po Lo Zoote chnico l•'cderal " os
3 auxiliares pa ra ~ e mantendo o e ncarregado ele Contabilidade ; - seg u11 da paete ela ele n. 34, do Se. Raul Cardoso, co m
o additi vo da Commissã.o, autorizand o a modWcar a actual organização das escolas de ap r·endiz··s artífices, correndo a despeza
r elativa ás diuias dos a lumno ~ dos 3" e 4° annos pela. r enda dos
es tabelecime11tos; - 35, elo Sr. · Erasmo de i\Iacedo, C::liminando um auxiliar de bibliothecario, no Serviço Geologico e l\1ineralogico, e r es tabelcceudo o Jogar de servente da proposta,
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com 1õOS de vencimento mensal e JOOS de gratifica<;ão ; - 39,
- do Se. Metello Junior, determiuando que na verba 13", rubt•ica
« Pessoal "• se cl igrt « um secretal'io , em logar ele « um secretario-bibl iothecario , ; - 43, elo Sl'. Er·asmo de Macedo, eletermin a ndo qne " na verba 16"-Servi.ço de Veterinaria- Titulo
" Material ,, consignaçrw " Diarias e ajudas ele custo, comprehenclenclo, etc . " : em vez ele " bem assim o pe~soal elo
In stitu to Oswaldo Cruz, em seeviço elo l\Iimslerio ele Agricultura ,, diga-se : « e aux ilio para aluguel de casa do porteiro ela Dir·ector·ia á razão de 60SOOO mensaes, 60:000$000 , ;
- 44, elo mesmo, mandando eliminitr no serviço ele « Protecção
aos Inclios '' o pessoal que fig m·a no projecto, pot' engano de redacçrw ; - 46, dos Srs. Metello Junior e Pereira Braga, restabelecendo a verba para tres pl'eparaclores repetidores ela Escola
de Agricultura, annexa ao Posto Zootechnico e m Pinheiro; - 48,
elo Sr. Joaquim Osorio, restabelecendo um Jogar ele auxiliar pat·a
o Hot·to Flot·estal, destacando os seus vencimentos ela veeba
"Matel'ial,, 9" co nsignaçrto ; -- t~9, do Sr. Et·asmo de Macedo,
modificada pela Com missão, reduzindo a verba 18\ «Ensino Agronomico, a 1'12:8008 para pagamento aos lentes e substitutos que
tivel'em di reito á vitalicidade e autorizando a co ~são dos edificios
ela Escola Superior ele Agricultut·a. e Medicina Ve tel'inal'ia á Faculuade ele Medicina elo Rio de Janeiro, e com as disposições de
que os alumnos que tenham concluído o primeiro anno de medicas veterinarios possam tel' matricula na Escola ele Medicina, no
tet·ceiro anno, e ele que sejam valiuos pam o cut·so s up erior ela
Escola Polyteehnica os exames das materias elo curso de engenlleit·os agronomos ela Escola Supe rior· ele Agricultura e Veterinaria; - 50, elo St·. Felinto Sampaio, mandando chamat' « clire~
ctor» ao adm inistr<tclot' chefe ele cu ltut·as ela l•'azenda Experimental;- 63, da Comrn issão, « Esta<;ões experim cmtaes: ele Coroatá,
Estado do Mal'anhão (para o cu ltivo do a lgodoeil'o) ; ela Escada,
Estado ele Poi·nambuco, e Campos, Estado elo Ftio ele Janeit·o
(para o cu lti vo ela canna de assucal', o Viam[lO, no Estado elo
Ftio Gl'ande elo Sul, dect·eto n. 8.8 10, ele õ ele julho de 1911:
quatl'o dil'ectores 48 : OOOS ; quatl'o chefes ele sccçrto technica,
33:6008; quatro ajudantes ele secção, 2 '~:000$ ; quatl'O jat•clineiros horticultores, 9 : 600$; quatro esc rip tul'ai'ios-bibliothecar ios,
14:400S, e qua.tro porteiros-continuas, 9:6008000. Total de
139:200$000.) Postos Zootechnicos: ele Rlbeirfto Pl'oto, Estado de
S. Paulo, Lages, Estado ele Santa Cathal'i na e Viamão, Estado elo
Rio Grande elo Sul, cleceeto n. 8. 810, ele õ ele julho ele 1911: tres
directores, 36: OOOS ; tt·es chefes ele secçrLO technica, 2õ: 2008; tres
ajudantes, 18 :000$; tres auxiliares (picaclol'es), 7:2008; tres preparadores, 18:8008 ; tres secretlrios, 14: lj,008, e tl'es porteirosconti nuas, 7:200$000. Total ele 120:6008000.»- 64, elo -ir . Erasmo ele Macedo, mandando dim inuir· ela consignação « Horto Florestal ,, titu lo «Material", 1:0008 na sub-co nsig nação « Expedien te" e 1:0008 na «Cornbustivel e lubrificantes», e augmentando 2:000$ na sub· consignação « Salarios de apon ta.dot·es, etc.»;
- 65, do mesmo, mandando clizet· na rnbrica Escola ele Agricult ura a nn exa ao Posto Zootechnico rle Pinheit'o, «dois preparadores » em vez ele dois professo res ; - 7'1, elos Srs . Ala01· Prata e
F. Paoliello, suppt•imindo o art . 20 elo proj ecto ; - 76, elo Sr.
Gen til Falcão, autot·izando a promover a annullação do contracto
celebrado com Carlos W igg e Trajano Medeiros, no sentido de
assegurat· a livre concurrencia na inclustt·ia siderurgica ;
77,
Synopse

6
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do Sr . Alll·eiio Amorim, acct·escenta.ndo ao art . 27 d() projecto,
in fine, as palav ras "abl'indo o Go verno os necessarios creditas»;
- 78, do Sr . Costa Hibei ro, supprimindo o a r t. 13 do proj ecto;
- 79, do Se . Salles Fillw, autol'iza ndo a tornat• extens ivos aos
diplomas conferi lo· pela E·cola Super·ioe de Commeecio do Rio de
J aneiro os dispositivos da lei n. i . 139, de 9 de janeieo de 1905;
- 82, do ~ r·. Erasm o de Macedo, m3nos a ultima pat'te que é
considet•acla 1wejudicacla, substitu indo o parageapho u11ico do
art. 2° pelo segui nte : «Ü secretario e o official de gabinete que servirem junto ao Minist ro per·ceberão as gL'atificaçõ3s indicadas nesta
lei, si nfLO foL'em funccionar ios publicos; si o for·em, poL'ém, perce berão, além dos or denados dos seus cargos, as quantias que forem
fixadas pelo Ministro, dentro dos limites m.tabe l ecid o~ nas respect,vas consignações» e o ut . 6° pelo seguinte : «Ü Govemo não
l'esticui!'á em di nhei ro o preço das passagens dos immigra n t.es
espontaneos; creclital-os-á, depois de localizados, pelo valor das
mesmas, como acleantamento do preço ela acquisiçã.o do lote de
tel'L'as que cada um occupar·. No caso elo valor· do lote, casa e
bcmfeitori as nelle existent es, set· inferior ao custo total das passagens pagas pelos immigl'antes, o excede nte see-l hes-á entregue em Svmentes, ferTamentas ou machinismos ageicolas », e supprimindo, por· desnecessal'ios os aets. 4°, 5° e seu §, 13 e 25 e,
no art . 18°, a pala na " radio- telegraphico »; - 83, do Se. Aristarcho Lopes, autorizando a emprestar ás sociedadüs cooperativas
de Ceedito Agr·icola dos E tados até 50 % das q uantias recolhidas
ás Caixas Economicas, como aux ilio á pequena lavouea e industrias anxiliares ; - 89, do Se . Erasmo de Macedo, autorizando a
trausfet·ir para o i\1inisterio ela Marinha o navio de pesca José
Bonifacio ; - !lO, do mesmo, aut t'i7.ando a declara e suspensos,
desde 1 de agosto de 1914 até a data que fixar, após a tel'lllinação da connagaçã.o eueopéu, os peazos a qne se referem a lei
n . 3.129, de 14 cte outubro de 1882, os decretos ns . 8.820, de 30
de dezembro desse mesmo anno, 1.236, de 24 de setembro de
1904, e 5.424, de 10 de janeiro de 1905, e, bem assim, os de que
trata a Convenção revista pela Conferencia Inter nacional de
\Vashington, em 1911 ; e as da Commissão, ns.: 91, mantendo a
verba ela proposta para a subvenção á Escola de Aprendizes Artifices do !Uo Gt·ande elo Su l ; - 92, restabelr.cenclo a pr·oposta
par·a o Serviço de Meteorologia nos Estados do Rio Gt·ande do
Sul e S . Paulo; - 93, mandando destacar no Serviço de Protecção aos Jndios, consignação "obeas, custeio, conservação e desenvolvimento d1.1.s povoações indigenas, etc.», dos 30:000S que
tocam a .Matto Grosso, 15:000$ para as colonias dirigidas pelos
Salesiano , inclusive o Lyceu ele Cuyabá ; - 94, reduzindo no
material dos estabelecim entos de em·ino agl'onorn ico a 25:000S as
consignações para a Escola uperiot• de Agl'icu1 tu r a ; e 95 , mandando accrescehtar na verba 4a a im portancia de 112 .000 fean cos pela tiragem de um mappa gel'al do Brazil em quatro côres ,
de uma geographia a tlas do Bl'azil e da impressão do trabalho
intitulado "Commercio exterior do Bl'azil, 1910, 1912 » - sendo
32 .000 feancos do primeieo, 15.000 feancos do segundo e 65 .000
francos do ultimo ; 39 : 569S712. ouro . - Em 23 são approvadas
as restantes emendas da Commissão, ns . : - 96, a utorizando a
pagar a quantia de 28 :000$ a J . C. Oakenfull, pela elaboraçrw ,
impressão e distribui ção de um livro ele propaga nda do Br·azil, em
inglez, em 1913; 97 dando, as subvenções de 3. 200 feancos e
2.000 francos (2 :1028352) á Associação Intemacional de Sismelo-
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gia, e m Strasbu rgo , e á Commissão ln te1nacional da Hora, e m
Paris ; - 98, diminuindo a importancia de 3:600$, pela suppressão de um auxiliar · n a consignação " Pessoal , da Fazenda de
Santa Monica;- 99, ·diminuindo, na mesma Fazenda, 2:000$ na
consig nação "Alimentação, forragem, etc .», e a ngmenta ndo
3: OOOS na de "Sala rios de a pontado r·cs, gua1 das , etc . »; - 100,
deter·minando que os cargos de inspectores agl'icola e se us aj udantes, directore3 de estações expcrimentaes, de postos zootechnicos, ca mp0s de demonstração, etc . só possam ser occnpados
por agronomos titulados no paiz ou no estrangeiro, menos na
parte ?'efe?'cnte aos di1·ectores de ap1·endi~aclos agricolas e de fa:::endas modelos ae c?'irlção ; 101, a1 1nexando a typographia desse
Minister·io ao Serviço cJa.Directoria de Estatistica, mantida a despeza segundo o quadro apre entado ; - 102, mandando accrescentar a palav r·a "Gratificação "• na verba 1", Gabinete do i\linistro, onde se diz: uUm secretario, 14:400S», e tambem em relação ao official de gabin ete ; - 103, accrescentando a palavra
"vencimen tos» ondte se diz "Um engenheiro, 10:800$ " • e tambem em r·elação ao CO IISu ltor j uridico, a ·uma clactylographa e a
um contin uo; - 104, accrescentando ao al't. 26, no final: "Podendo abrir o necessario creditou;- 105, sub' tituindo, no rarag rapho d t~ art. 26, as palavras finaes: uqne sP achem nas condições acim a mdicadas » pelas: «qu e a ju1zo e mediante verificação
o o Governo se mostrarem idvneas para consecução dos fins a que se
destinarem>>; - 106, determmando que na verba 1a Directoria
Geral de Agr·icnltura- se diga uum director ger·al>> em vez ele «um
director " e " dois directores ele secçfw" em vez de " doi chefes
de secção» ; - 107, determinando o mesmo quanto As di rectorias Geraes de Inclustri a e Commercio e de Contabilidade ; 108, dando nova drstribuição na verba- Material- do Ensino
Agronon11Co, na parte relativa aos aprendizados agrícolas ; 109, fazendo o mesmo na parte r elativa á E cola ele Lacticinios ;
- 110, autol'izando a co11ceder renovaçflo elos prazos para patentes de invenção, aos respectivos concessionarios ; - 111, autorizando " permrttil· exposições permanentes; sem onus para a
União, para facilitar o inte rcambio das mel'cadol'ias nacionaes
com as estl'angciras ; - H2, subs tituindo o an . 28 pelo seguinte:
art. "E' autorizado o Pode r Execut1vo a reorganizar o l\1inisterio
da Agricultura, In dus tri a e Commercio, submettendo ao 7'eferen_
clum do Congresso os pontos em que a reforma haja, porventura,
de ultrapassar a competcncia do Executivo, e não podendo exceder de mil contos (1 .000), papel, além do· oeçamento constante
do art . 1o desta lei, o custeio dos serv iços remodelados. » - Em
24 é approvada a r eclacçào final n. 244 D, cuja impressão é
dispensada a requerimento do Sr. Simeào L3al. Em 25 é o proj ecto enviado ao Senaclv. Em 30 o Senado devolve, com emendas .
Em vil'tude de urgencia requerida pelo Sr. Antomo Cal'los, essas
emendas entram em discussão unica que é enct'rrada; sendo approvadas as ele os. 1 a 7, <Je 9 a H, de 13 a 22, pl'im eira parte
da 25 , ele 26 a 30, de 35 a 38, de 40 a 43 , 45 e 46, de 48 a 56,
rejei1aJas as ns. 8, 23, 24 , se~uncla parte da 25 , 3-1, 32, 33, 34,
39, 44 e 47 que são devolvidas ao Senado, que ma ntem todas por
un a nimidade, tornando a enviai-as á Camara. Na sessão nocturna são essas· emendas appr ovadas, por não ter a Camara dois
t er ços de votos para manter a I'Pjeição . E' appro vada a r edação
fina l do orçamento da Despeza Geeal da Republica para -1915, sob o
n. 148 E (orçamento da Fazend a) , cuja impressão é dispensada a
requerimento do Sr. Simeão Leal.- ( Vide projecto n . 148, de 1914).
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Fixa a de~peza do Minis- Em. 17 de outubro vae a imprimir.terio da Justiça e Nego- Em 31 é encerrada a 2a discussão, decios Interiores pant o ·pois de lidas emend as e de fallarem os
exercício Je i9J5. (Da Srs. Mete!lo Junior, i\Jauricio de LaCommissão de Finanças .) cerda e Mq.rtim Francisco, ficando
adiada a votação até que essas emendas
obtenham parecer . - Em 4 de dezemb~·o vae a impl'imir o parecer sobre as
emendas, n. 145 A. - Em 7 é eneerrada a discussão unica do parecer e
são approvados o projecto e as seguintes emendas 11s.: 1, da Con'lmissão,
restabelecendo pela metade, na I'ubl'ica
3a, a vet ba para a r epresentação dos
officiaes da Casa llili tar da Presidencia
ela liepublica; 3, do SI'. Simeão Leal,
1·elativa ao pessoa l da Secretaria da
Camara; 7, do SI'. Jose Bonifacio, deduzindo ela consig nação« ,\ Jaterial "• da
verba 8", a quantia mensal de 200S para
gratificação especial ao co nservador da.
Bibliotheca; 14, do Sr. Celso Bayma,
com modificação, tL'anspo1·tando importancias na verba 1~a- Justic;a Fede!
ral - ; 16, do Sl'. Josó Bonifacio, autorizando o Governo a substituir, sem
despeza, os supplen tes nomeados com
inlra cçilo do art. 3•, § 2 da lei n. 221,
de 1894; o, 17, da Commissão, abo nàndo custas aos P ' etor·es do Districto
Federal como anterior mente á ultima
reforma j ud icia lia.
Em 8 s[LO appl'ovadas as ele ns.: 18, ela Commiss;lo, determinando que os juizes de diraito da
justiça local do Di stl'icto Feder ai sejam
nomeados dentr·e os membros do Ministeria Publico da mesma ju~Liça, pt·etol·es e ad vogado3 que p1 ovarem ter
pelo menos sei; annos de pL'atica for ense, destacada juntamente com a
de n. 17 , a re1uerimento do Sr . Mauricio de Lace1 da., para formarem nm
projecto em separado; substitutiva da
Commissilo ás de ns. 19 a 35, fazendo
alterações na primeira parte da rubrica
15a - Polic1a Crvil - ; substitutiva da
Commissão á parte final do art. 2• do
projecto, autorizando o Govel'no a rever
os regu!ameutos da Polteia Civil do
Distl'icto Federal; substitlll iva da Commrs:::ão á 2• par'le, 1° item do art. 2° do
projecto, reorganiz~ndo a Bt·rgaela Policial do Distrü:to Federal; 36, do Sr.
Fonseca Hermes, deduzrndo da rubrica
15" - Brigada Pohcial- a impo!'taneia
de 31: 9048114, conespo ndente a soldos
da pra<(a" e officiaes fallecidos ; 37, do
mesmo, incluindo na rubrica 15" -
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Br·igada Policial - a importancia de 166:6363694 para paga mento de pra<;as e officiaes r·efor mados; 38, da Cummissão, tr ansfer·ind·l na verba i7"- Guarda Naciona l - a quantia de H: 13948,
destinada á gratificação do C(mmanclante ~uperior para a verba
do mil t e r·i~ I ; 40, do St·. Fe lisbello Frei r e, com modificação,
manterrd o a g r atificação de 400$ annuaes para. o servente que
ser vi r de correr o no Archivo Nacional, e supprimindo a vel'ba 6";
/fi, dos Srs. rlletello Juuior e Pereira Braga, sómente no mate rial
da rubrica 20•, alterando de 90:0008 para 80:000$ a verba de
expodrente, desinl'ettantc, etc . ; 43, dos Srs. Metello Junior e OLttros, altel'ando, na In spect.oria dos - e rviços ele Prophylaxia, os
20 g uardas de 2• elas e e os 65 de 3" para 85 ele 2\ com os vencime ntos de 1:8003; 4ti, elos Srs . Ramiro Braga e outro,, e.-pecifica• do a ccnsigna çM ele 180:000$ para o pes~oal s .. nalternú da
lu;pectoria Ger·al da Sa~:de t'ublica; 47, 4tl, 49 , 50 e 51, da
Commi>~ão, · upp1 imin do, na Prnpbylaxia do Porto do Rio de
Janei1 o, um foguH', dou~ m<H'inhe iros e um chefe ele desinfecção,
nu pe;~c · al ;ubaltenw,- deus marinhe iro, no pe·soal do navio
Jtepublica,- um padeiro, qu . tr ogoardas e ~e rvcntes e um enfe!'meir o no pessoa 1 ·em nom e,. ção elo Lazareto da lllu\ Grande, e
retl uz· rrdr · clu material do me mo Lazaret1 a f!Ui:lntia de 3:4008,
n;.s consiguações medicamentos, dietas e objectos de ea:peclie11te,
etc . , - >uppl'imindo Lngares no Ho pita! Paula Candid l , - reduziudo a verba- :\!atet·ial da 1-\epat'Lrç<io Central da. DirectOl'la
Geral de Saucle ublicn - e cl1minuindo o p•1õsual ubatterno da
Inspel [Ul'ia dos Se r VIG<·S de l' rophylaxi,,; cj~. do !'. Dias de
B<-t'l os, clispo11do que <•S vagas de tnspectnr ~aniLario sejam
1 r·ec nchidas por aquelle~ •1ue houverem exercido interinidades;
mb· tillltiv ,, da Commis~flO ás ele m. ;:;:3 a 61, re•t :tlle!ecendo as
verba; da p1 opo' ta do Go1 erno itttitulu.clas " Con.- elho Supel'ior
ei<J En~ino" e "S ubv ençõe,; aos Institutos Jc Em in o "• com exc:lusilo do Imti •. uto E ectt'o Tecllllit:o de Porto Alegr·e, ao qual
rna irL(m, no htgat' prop1 io, 11 \ kLt\ r.r·çamento, o auxilio de que
gr sa ; substitnLiva d.t Commiss:ro <•<> art. 2• elo fll'<•ject", autol'i;.:anclo o Goy , rno a reve r o decreí.o 11. 8 . 659, d) 5 de ~bril de
1911 ; 62, d" Cnmmissilo, augmentar rdo na l'Ull! ica 26" - !ns l.ituto
dos ·Sur·d · ~ i\iud·' s - ele 7:000$ a verba d •J m <ttom\1 e •ie 1:0008
a con.-ign<~t;ilo para servem1, na verba rlcJ pessoal ele nomeação
do d11 ector, sup1 riminclo lagares na verba do l'ess1a l, c e levando
de 1:000$ a verba para a 1l1uminação; substitL. ti va da Commissilo
ÍLS de ns . 63 a 77 (exclu· ii·C a cl .· n . o:J), mantOitdo, SJb a fórma
de autOL'IzaÇilo ao Govet·no o a r t. 4' n seu paeagt·apho uni ·o do
orçame11t•J ·la de· r>• za de 191 4, in .:luindo a Cruz Vcrmel11a com
10 :000$ amru ae,; e a Ass i~ Lell c i;; de Cruu1<;M ~·obres , annexa ao
Insli t i,to de ElL·ctrtci l;;de Medica cl•• Dr. Alval'o Alvim, com
15:000S an .,Llac-; 65 , ·10 S1s. Jlavignier e A11111b;d de To .edo ,
cone ·clc1rdo ao E,t;~clo ele i\Ia .to Gr• ss'J o auxlliu clP ·100:000$ paea
>an .. am en to • e villas lL mar·gem ela E>tl'aela de Fet't'O i\Iadflira
Mamor·ê ; 78, do Sr. Fon,eca Hcrme-, e limin ando da rulmca 30~
a impo1tancia de 6:!l60So50, r . lativa a soldos de pra ças fallec icl<t> ; ~!l, do mesmo, lliCouindo na me 111a rubiiCil 30" a quantia
dP. 19:0 -9S para pagarne nw de soldo " pr-<~ ça: já t•eft·rmadas;
~O. ela Commissfw, >~rmu~t . inno, no C )I flO de Bomuoiros, 11:5998992
elo solrlo uu co1omJ '" cngenhert·os que commandar o Corpo, 1lt:t•OOS do in>pec i.lt' gpr·a1 e 11 :400S do inspe: tot' do materrol e
augm e manclo 5:000SOOO p .ra Lim majol' que - ub ttLUil' o inspector·, dois cap tãe> que ;ubsriiUil'Cm este major, ett:. ; 81, da CommtE!:ão, mbstiLUindo u a!'t. 2•, ite m 2• pelo se!'u inte: « Fi:a o Go-
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verno autorizado a r ever o regulamento do Gorpo de Bombeiros ,
no entid o de dtmiouit· a despeza coro esta corporação, expressamente rev .. gado o art. 5 du 'e~ ulam e 11to na pa1·te que se refere
aJ in -pec,or gem. e assbtente do material, que deve1·ão ;er offi.ciae::: da propria cocporaçãr, modific,.•da t ombem a org'anização
•ra caixa u neticente e adaptado o mesmocrtlerio pre>crtpLO para
a Brigada Polictal na apuração e destino das economias que
possam ser feitas nas verba~ 01 çarnentarias » ; 82, do Sr. Martim
Ft·anctsco, mandando dar a ge;• ti fi cação ~nnual de :f.: 200$ ao
I'•1staura tur e conscevnd• ·r do> quadeo' ela pinaco rheca da E~cola
Naci• 11 at de tleUa, Ar te · ; ~5, elo Sr. Jo>é Bomfacio, mandando
acc.:re ceotar ao n. 18 do art. 2° as palavros « uom séde em
1\Jat .áo· ou Belem » ; e 88, do r. Cunha Machado e outrus, concedendo a Jmpt•e,são g• atuha na lmpren· a Naci( na! da Revista
do S·upremo Tribunal, com exclusão das palavras do «Congresso
Nacional», na letra b. - Em 10 v ~e a im "' inllr a r edacção do
pl'Ojecto P<~ra a 3" di cu;são, n. 145 B. -Em 14 é encerrada a
J• di~cussão, depo s de lidas t•mendas, ficando adiada a votação
até que estas .. }}tenham parec ·r. -Em 24 vae a imprimir o
p•rec r n. H4 C . - Em 2ti, em virtude de r cqu erim elllo de
urgencta do Sr. Felix l'achcco. entra o parecer em ubcussão
unica, que é enc n·ada . s mio '" 'provados o projecto f: as seguintes , menda · n. . : 2, d • Sr. ,\ lauricio de Lacerda. com modificação, <!ando 2:000S para gratificação do a~sist n edJ :\Ii11isterio
da Justiça ; - 5. do St•. Josl· B ll1ilac.u, restalielecenclo a propústa
para a Secr·e•ar·ta do • Estado ; - ô, do St·. Nicanor Nasctmento,
dan o1o á ul'Cienauça do ministro a !!l'd. 1 ificação de 360S ; - 6 A,
i1a C·mtmissão restabe.ecenclo as verbas da pl'Oposta para a conducção do minis ~ro e gratificação do director do gabinete; 7. do St·. Simt ão Leal , a qual é destacada, suppriminclo na
SecrCLal'ia da Camara, á pl'O:•orção que forem vagando,
d .is l• ga l'es de 2os officlae>. os quatro amant..enses, doi~ aju~
damts de porteiro, quatro con •.inuos e os sei revi ores;9 do Sr. Victor Silv ira, supprimindo a gl'atificação ao conservador da Bibliotllcca ; - i O, do St·. Raphacl 1-'ínheiro, deduzindo da ve!'ba des t. inada ao chefe da redacção d •.s uebate•,
b<~. pouco fallccido, a qu;, nti a necessaria para pagamento da
geattficação addicional de 15 % ao redactor dos debates Nestor
Asco li, e supprim indo-se o excedeu te da vcrba;-H, do Sr. Dionísio de Cerqueira e outros, como modificaçã.o, determinando que
dos '17:2808 a eliminun· por e/feito dn morte de um chefe ela Redacçfto dos Debates, consignem-se i 5: ôOOS para cinco serventes
(7:800$) e cinco jardine tros (7:8008) e eleve-se esta somma a
i9:201tS, pal'a abeanger tambem a conservação do zelador do palacio 1\Ionróe, abate ndo-se mais 5:000$ na Vlrba para a publicaçao em volumes dos teabalhos parlarnentare e ficando assim
esta ultima verba red uztda de metade, isto é, lunitada a :1.5:000$
e podeudo a ~lesa utilizar-se dos saldos ela verba do mateeial
para geatificar· aos supplentes da Redacção de Debates; --;- 22, do
Sr. i\Iauricw dll Lacerda, detet·mmando que o Governo regule o
pr·oces o do recrutamento e peomoçao dos magistrados federaes
po~ lo concu rso de provas, expedindo para isso, o necessario regulamento qu e deverá. sofft·er o exame e voto do Congresso para
entt·ar em vigor·; - 23, elo Sr. Mello Franco facultando aos
juizes l'edeeaes gosat· as férias forenses fóea da sua secção, sem
prPjuizo do tempo e da gr·atificação a que teem direito, passando
o exercício aos seus substttutos legaes e estes aos primeiros supplentes, que apenas perceberão as custas ; - substitutiva da
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Co)Ilmi ssão a 24 , do SI' . Aethur Moreira, dispondo que " nos Juiza dos Feder aes em que só existir um, ollicial ele justiça , o juiz
secciona I nomeie um outro ad hoc , qua ndo fór necessario, ; 26, do Sr. Raphael Pinheiro e outeos, r·egulando as lice nças dos
Ministt·os do Supremo Tribuna l Fede r ,d pelo r r·gimento interno
desse Tribunal; - 27, ela. Com missão , supprimindo n a verba do Supremo Tribunal na consign ação" Pessoal sem nomeação , a qua ntia de 2: 400$ pa r a um servente, e consign an do na mesrmt verb a
a de 3 :000$ par·a um electr 1cista ; - substitutiva da Com missão
a 28, do Sr·. Nícanor· Nascimen to a utor izando a introduzir nas
leis process uaes e de o rga n ·zaç~w j udicia ri a el o District o Feder al
as mndi.ficações necessa ri as para acceler·ar a ma l'ch a dos processos e embal'açal' a chi can a ; - 3'1 , do mesmo, m a ndando orga ni zar novo l'eg111wnto de cusr as pal'a a Just1 ça Feder al e a local
el o Distr1 cto Feder a l, com o arl dilivo da Commissão " no sentido
de r·cduzir as mesm"s custas , ; - substitutiva da Commissão a
35, do Sr. i\Ietello Jun iol' e outros, e a 36·, do Sr. Nícanor
Nascirnen ro , e ao cl isposit1 vo elo art . 2°, § 9°, lrt tr a f clo proj ecto,
a utoi'iza nclo a re ver, de nt ro elas V·!rbas o!'çame ntarias, os r eg ulame ntos da Policia Ci vil do Districto Feder·al ; - substi tuliv a ela
Comrnissão ás de B S . 37 a 30 , elo Sr. Nica llor do Nascimento e
outros , m a nten do a proposta pam o Co rpo de Seg urança Pu blica,
F• scaes d Vr hiculos ,. r· ncarcegaclos elas filiaes do Ga biu ete ele
ldentificaçfw ; - substitnti va da Co rn rn issão ás ele ns . 40 a 46 ,
elo Se. Nrca noe elo Nascimr nto c ou te os, " 1\Ia nte nh n-se a di visão
elos gua r das c i vis <•m 1" e 2a classes, r ecl uzicht a dia r ia dos de 1" a
ô$ e co nsignada a economia t·astü ta n t,.. , n a importa ncia de
73 :000$, pua fa rcl rmento á co1·por·ação . E accr escen te - se onde
co nviee: "Na re v1 s ~w qu e fi zel' elo Rl'g ula men to ela Gua r·da Civil,
o Govern o fi xa r á el e modo peeciso o es tagio na 2" classe , e as condi ções ele a cce~so pa ea a 1•, esta belecendo que ne nhum
membro ela corpol'ação poderá ser dtstt·ahiclo do sc eviço ele policia mento pl'opri a ment.e dito para outl'os eocargos pa eti cular es ou
olliciaes, e obsel'va ndo ma is os seguiu tes cl 1spositi vos: Art. Aos
guar·das civis el o D1 s teicto Federal , qu e conta rem mais ele 10
an nos ele ser·viço e tfect1 vo, com boas notas de com portame nt o,
não se poderá im por a pena de e .'lclusão de qn1' tr ata o r eg ularn emo appl'ovaclo pelo decre to n . 6. 903 , de H> de j unho ele 'i 908,
senão medmn te processo admi nistrativo d isciplinar, em que sej a
gar antida ao g ua r da a mais arn pi a de fesa . Ar t. Aos g uardas
civi s que se in valida !'em uo ac to ele defesa ela ordem e segura nça
publica fi ca assegur a da a pen srw cotTe>ponclente a um ter ço dos
r es pectivos veucimelltos. Pa l'ageap ho uni co . No caso de perecimento elo guar·cla, nn s condiçõt>S acim a , fica assegueada á sua
viu va e filhos m::m ores a p e n s~w co l'res p011 clen te á me tade dos
se us ve n c im ~ nt os A1·t . Fica a uto l'izacl a a fusão da. Caixa Benefice nte da Guarda Civil co rn a Caixa B e n e fi ce ntl~ dos F un ccionari os
Civis da Policia do Distri cto Fecle!'al. , - Substitu tiva ela Commrssão ás de ns. 47 , doS l' . Nicanot• Nasc11uen to , e 48, do St' . Met e llo J un Ot' e outr os, "Os asy los ele rn enor·es a ba ndo n ados do sexo
masculin o e elo sexo feminino qtw se ach a m actua lrnente sob a
a dm ini;;tração ela Policia, serrw tra nsfe ridos, com os e di ficios e
toda ins ta ll açã.o e m que fun ccion a m, a o P a tron a to de Menor es,
associação de benefi cencia peivada, co m séd e á r na Gu a nabara
n. 75 e funda da pelos desemba rgadores Nab uco de Abee u e Zach arias l\Ionteii'O, quand o juizes de Orphãos . A ver b'l. orçarnentaria de 200:0008 se eá convertida e m subve nção annual á.
mencionada asw ciação, que tomará os mesmos encat'gos com
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inteiea a.utonomia quanto á consarvação, aqmissão e dispensa do
pessoal e melhorando a sua organização de ffi <ll1eiea a satisfazer
o fim pat'a que foeam cl'eados. Nos asylos só set•ão admittidos os
m enores mateeialmente e moralm •mte abandonados, tanto de um
como de outeo sexo , poe deteemlnação esceipta dos juizes dos
Orphãos, depois de serem p)r · elles tornadas as declaeaçõas ou
informações necess .. rias, de eeduzidas e de registeadas nos livros
pat'a es;e fim ct·e,tdos pelo Conselho SupeeiOI' da Côete de App ~ l
lação em correição geral do fàro a que se peocede u este anno.
A certidão desse eegistro acompanhará os menoees para completa
regularidade da escriptueação do Pateonato. Todos os liveos de
esceipturaçilo dos asylos serão rubeicados pelo Dr. juiz da 2•
Vara de Ül'phiios . Fóra elas hoeas elo expediente dos juizes de
Orphilos, nos caso de urgencia, o De. Chefe de Policia poderá int em ar os referidos menores , pondo á disposição elo Patronato
pessoal cuidadosamente escolhido e idoneo, civil ou milítae, e que
formará um peq ueno coepo exclusivamente destinado a esse fim,
pat·a que os meno!'es possam set' apresentados ao competente
juiz de Orphãos, na prirneü·a hoea do expediente do dia immediato. O Dr. cueadoe dos Orphftos visitará, ao menos uma vez
por mez , os referidos asylos, requerendo o que fàt' a bem dos dir eitos e dos inteeesses da justiça e dos deveees de humanidade.
O Pat ronato de Menores, na pal'te qu e se refet·e ao empeego da
s11bve nção co11cedida pelo Govel'no , prestal'á conta a nnualmente
ao Or. juiz ria 2• Vam de Orphilos, que as j ulgal'á com audiencia nec3ssa l'ia elo De. curador geeal dos Orphãos, concedendo
desta decisão 03 recut·sos admitticlos por lei ; - 49, da Commissão, esla belece11do a pL'oposta p ara a lugueis d e casas para as
delrgacias; sub- titutiva da Commissão á de n . 50, elo Sr. Carlos
Leitão e outt·os, man da ndo deduzit·-se das economias do pt'ojecto
sobl'e a pt'oposta. 11as vel'bas ela Bl'igada Pollcial, a quantia de
3:600S pat·a gl'aLi fi caçilo a um medico oculista contl'actado; 53, ela C~'mmi ssão, tl'anferindo pal'a a Policia Civil o serviço denominado Cha~>e-Cidaclão ; - 54, da Commissilo, abatendo, nas
verbas ela Brigada Policial, 20:000~ na l'Ubl'ica « acquisiçllo e concerto de armam entos, etc. », 20:000$ na« illumin açllo e artigos
pl'Opt•ios " e 10: OOJS na ele,, obras e co nserva çM ele quarteis » ; 55, ela mes ma, acct·escent.ando nas disposições do proj ecto de
r eot·ganização ela ill'igada Policial, onde se diz: « As>istencia
do Pessoal ,, diga-se " Inspectoria elu PessCJal ". Onde se diz:
'' Sal'gPntos amanuenses » , diga -se " Sargentos esct·iptural'ios >>.
Na tabella do ol'çamento get·al da Bt·igacla Policial, S3111 alteração
nos quantitativos de cleo:p3za, onde se diz: « Intenqwcia: dir ector-major ''• diga-se: " Dil'ector, maj or ou tenente-coronel,
.em com'llissão » : "Contadoria: Jn·ectol', major " • diga-se: Dir ectol', majot• ou tenente-co,·onel em commissà.o " ; no mappa
gel'al : « lntend tlncia: majoe-directol' >>, diga-se: « majol' ou tenen te-coronel directoe, em commissilo" ; « Contadol'ia Major-directot· ''• diga-se: "Maj •r ou tenente-co t·onel dil'ectol', . em
commissilo ,, . «Ga bine te; : Genet·a\ de brigada, com mandante " ,
diga-se: " General ou coron el, co ~nm:tndante " ; 56 da mesma,.
fazendo a s3guinte substituiç'i.o na L~tra. d do al't. 2°, onde se
diz-" Só concorl'crão á pt·omoção ao pt•imeiro posto os saegentos ajudantes e qual'teis-m~stl'es , os pt·im31 l'vS saegentos de fileira
e amanue nses » - augnnnl3-se: «e os segund os sal'gantos qu(l
actualmente teern 03 eeq u•si to;, constante> do a l rnanack pal'a
i9i4, cuJa oe,lem de collocação d everá se1· alt·, !'ada afim de set'
obs~t·vacla a antiguidade p1ra prvmoçii.o, p::lla data em qu3 o in-
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- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ----- fur' 'l r concluie os r equisitos " ; - 57, da mesma, mandando balancear os depo, itos de material, inclusive fazendas, da Brigada
Policial, no SPntido de fazee abatimentos nos forn ecim entos novos
e nos quant itativos da des peza ; - 58, do Sr. Il'ineu 1\hchado,
r es tabelcc··ndo a pi'Oposta para o Corpo de Bom bdeos ; 6i, da
Commis::ão, supprimindo da let ra i do aet. 2° as palavras « assistente do material » , continuando esse caego a srr exel'cido por
um engtJnheiro militar;- 62, do Se. Moreira Guimarães, mandando destacar na rubrica" Assistencia a aliJ nados "• da sub-corrsigOJaçito " fumos e artig.)s para fu•nar, aluguel da linha
telcphoni ca, 1m pressões e pub!icaçõ •s, dcspczas miudas e eventuaes " da verb:.t « Material '' da Assistencia a Alienados a imporlancia de i :8003, imporlancia es-;a que, a partie tio exeecicio
vind mro, fica consignada a " Anxilio ct.~ alug•tel de casa paea o
ph tnl)aceu:ico do Hospilal Nacional " equ ipuando-se dcs~e modo
o funccionaeio em qne.-;tão aos demais empregados do alludido
hospital, de accôl'do com o' al'ts. 9" e 10 do eeg ulam cnlo approvado pelo decreto n. 8.831,, de 11 d1 julho clJ 19H ''; - 6:3, do
Sr. Dias ele Barro>, mancla nrlo eetit•ar , da me.;ma rubrica, da
sub-consig-nação« Faze rtclas, calç<tdos, chap•~os, etc. » relati va á
Colonia de Alienados da Ilha elo Governadot·, a qnantia d e 2:400$
para alugu el ele casa elo r·espcctivo medico ; - 6!t, da ,·omm'ssão, cleduz'ndo 1 :200S ela sub-consignaçfw " Combuslivel para
Ltvancl el'ja, cosi nh.t, etc . » par·a. completa.r o aluguel da
ca'a elo clirer.tor ela Coloni a ele Ali•·tndos da Ilh<t do Govern ado t·; - 65, el a mesma, modificando as St tb-consignaçõcs do
« l\bterial » instt·umentos ele lavoura e c mbustivel, etapa
etc. ; - 66, elo Sr . Ra11it'O Braga, cliscriminan lo a ve1·ba de
74:400$ para os e ncarregados elo archivo e serventes da
Directoria Ge1·al ele SJ.nde Publica ; - s ub3tituti,•a da Commi:;são a 67, elo Sr. 1\Ie tello Junio1· e outros, substituindo, no
Hospita l S. ~eba-tifto", a tabella Pessoal sem nomeação; 68, da_
Commissão, suppt·i ninclo um inte rp1·ete no Hospit<tl Paula
Candiclo;- 60, ela mesma , Sttbstitui tcl 1 no mesmo Hospilal as ta·
bJlla.s « Pessoal sem nom eaçflo "e "Material"; - 7J, da mesma,
alterandu o« pessoal subalterno ·• ela Prophylaüa do Porto; - 71.
ela mesma, sub.:;tituindo as tabella-; " Pessoal sem nomeação,.
e" M tt'} rial » elo Laza ra to da Ilha Grande ; - substitutiva da
Commissão á 72, do Sr. Si mcão Leal, clet'3rminando qu J s3jam
peoviclas por co ncurso as vagas qne se derem no I-Iospit:d Sctnitario ; - sub5titt ttiva ela Commissfto á 73, dos Srs. Augusto
AmMal e Figueiredo Roc.ha, s upprimindo a gratificação paea o
com mandante superior da Gual'ela Nac onal e dando 6:000~
annuaes, para a repres ::mtação do mes:no ; - 713, do Sr. Domingos Mascarenhas e outros, perrnittinclo ao procurador geral da.
Republica r eq •li5it ar para s3u s cc retal'i >, sem a ugm ento de desp)za, um funccionuio elo Ministeeio elo ltttcrior ou ela Fazenda;
- 77, do Se . Alvaro de Cuvalln, dJt ~ rminando qne as vagas
qn e se cle l'e m na Secr·etaria d l r t·ocnraelori a da R ·publica S3jam
pt·eenchidas por accesso ; - 8 I, do Sr. Chri ;tano Bt·azil e outt·os,
ti!'a ndo dos lOO:OOOS dest. in=tdos ao Ins tilut-J El•:ctt·o-Tec:mico de
Porto AleJ· e, 30: OOOS para o de Itaj nbá ; - 82, do Sr. Costa
Ribeit·o, intercalando as palaHas «e lnst itttto Past.:w· do Reei(.:"
no a r t. 2 ·, lettra g, depoi~ das palavras « Bom Couselho » ;
-83, do Se. Roclolpho Paixão, accreseentanclo na mesma lettra g
do art. 2°, in fi-Le," e Asylo de Me ndicidade fund:tdo pela Sociedadtl
Oito de Setembt•o na cid :tcle de Uberaba. ; - subslilutiva. da.
Com missão ás de ns . 84 a 102, rde rentes ao ensino, e ao art . 2°,
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lettras a e b: "An. 2.° Fica o Governo ·1.utorizado: a) a rever
o deceeto n. 8 . 659, de 5 de abril de 1911, para o fim de corrigir
as falhas e senoes que a experiencia mostro u exbtieem na actual
organização do ensino, providenciando no sentido de um melhorlançamelltO e distribuição de taxas e emolumentos escolares , as·segurada, com a personalidade jurídica, a autonomia didactica,
administrativa e disciplinar dos estabelecimentos de instrucçãomantidos pela União, pódendo estabelecei' as norma que lhe parecerem mai- convenientes aos interesses do mesmo ensino em toda
a Republica . § 2. 0 Emquanto não fM r ed uzida a 50 % a actual
conteibuição do Govemo Fedel'al para a manutenção de cada
institu to de ensino secundado qu superior , os directores de taes.
estabelecimentos ,ez·ão escolhidos pelo Gove ru o numa lista tríplice, que a congz·egações elegerão pelo methodo uninominal,
confol'me o regu lamento explicará. Esse directores assim nomeados serão demissireis pelo Govei'Uo, emquanto durar o regimen acima indicado. Decre tada, que sejam as novas disposições,
ficarão sem etfeito as eleições de clirectores elfectuadas em dezembro de 191 4 para o biennio immed iato, de accor·do com a lei
de 5 de abril de 1911, procedendo-se á nova eleição pelo methodoaqui fixado e fazendo--se o mesmo sempre que um d ieectoe q ualquer fôr demittido . Caberá igualmente ao Poder Executivo,
ouvida pz·éviamente a congregação, fixaz· o local em que funccionará a academia ou faculdade não totalmente auto noma.
§ 3. o Emquan to o Congre so acionai não revogar as leis que exigem diplomas a11s candidatos a varias funcções publicas, o Poder
Executivo, o:.vido o Couselho Supcrioz· de Ensino, oz·ganizará a
lista das Universidade•, Faculdades de Direito, i\ledicina, Engenhaz·ia ou outra~ cujos alumnos pode:·ão ser ap roveitados depois
ele formados no se:·vic:;o federal. Podeeá., outrosim, excluit' da
refPeiJa lista aquellas Univel'sidades ou Academias, Faculdades
e Escolas que, apó a infol'mação do mesmo Conselho, verifique·
não terem adqui rido idon eidade ou tet·em perdido aquella ele que
gosavam . § lk . 0 E' mantido em toda a sua plen itude o dect·eto legislativo o. 727, de 8 de dezembro de 1900 . § 5. 0 O Governo relormará tambem a ot·ganiza.ção e a t tribu ições do Conselho Superior ele Ensino, dispondo sobre a melhor maneira de se obtero quantitativo para o pagamento dos venclmentos do pessoal respectivo e armanJo-os dos meios erncazes ele flscalizat' minuciosamente nos insti tu tos do ensino o emprego das subvenções que o
Governo lhes dá. § 6.0 Os institu tos supel'iot·es cujos diplomas.
for em acceitos pelo Govel'l1o Federal para a insct·ipção na Direcrot·ia de Sa.ude Publica, a~sim como pat·a pr·eencbimento de car-'"
gos federaes, cr,ntinuarão a contl'ibuir com a quota de fiscalização a que era.m ob rigadas as academias equiparadas ás officiaes.
antes de pz·omulgada a ultima reforma do en ino. Essas quotas
ser virão para gratificar os inspectore<, não permanentes, incumbidos pelo Govel'l1o Federa l de fi;calizar exames, fu nccio- ·
nam ento, etc., etc ., daquelles institutos, empt·egando-se (}
saldo provavel em diminazr o onus que t•epresenta paea (}
Theso uro o Conselho Superior de Ensino. § 8. 0 As subvenções que
o Governo conceder aos inst:tutos du ensino serão fornecidas por
duodecim os, precedendo sempre demonstração detalhada da
receita anecadada pelos ·mesmos institutos . § 9. 0 Na proposta
do orçamento para 1916 o Governo discriminará minuciosamenti:\ as despr zas que tenha de fazee com a instrucçãosupe!'ior e secundal'ia, detalhando as verbas de material e
pess·Jal, incluindo os professores e assistentes nomeados em
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consequencia da reorganiza<:;ão dada ao ensino pelo decreto
n . 8 . 659, de 5 ele abril de 191:1, cuja situação a lei regu lará, e fazendo acompanhar a pt·oposta da demonstração especificada da receita aerecadada e do destino que se deu.
§ 10 . Serão t ambem rev istos, com o mesmo e~pirito da presente
lei, os regu lamentos da A0ademia de Bella:; Artes e Ins t ituto Nacional de Musica, sem angmento ele cle; peza, melhorando principalmente as condições para a investidura dos cargos de pl'ofesso res e impedindo que nos concursos para premias de viagem os
professores se inscrevam conjuntament~ com os alumnos. § 11.
Os prem io:< tle viagem concedidos anteriormente á lei de 5 de
abl"i l de 19il, bem como os que se concederam depois ou se con~~ederem daqui pot· diante, serão pagos pe las respectivas escolas, facu ldades ou institutos, por conta da renda aet·ecaclada ou
elo p<ttt·imonio. § 12 . As faculdades, escolas, uuiversidades, academ ias, institutos ou outros estabelecimentos de ensino secundar io ou supet•ior, que gosarom quaesquer regalias ()U receberem
quaesquer favores, auxilias ou subvenções, sej a a que titulo fôr,
além elos co uferidos ou concedidos pelas leis que ot·ganizarem o
ensino, clevet·ão ficar igualmente submett idos ás obrigações extl'aorclinaf"ias daquellas leis, inclusive a admissão em seus cursos
de um limitado numero ele alumnos gr·atuitos, designados pe lo
Governo, que os deverão frequentar e seg uir. § 13. A r eforma
autorizada poderá entrar desde logo em vigor, mas o Governo
submetterá o acto que exp•·dir, decretando-a, á approvação do
Congresso, em maio de HH5. b) A promover e animar o dese nvolvimento e a diffusrw do ensino primal"io, podendo, para
esse fim, fundar Dscolas nos tereitorios l'ecleeaes e entender-se
com os Go vernos dos Estados, offertancio os meios · ele ceear e
manter escolas nos clistrictos e povoaç.õ:!s onde urw existam ou
em que sejam tnsufficiontes, sub venciona t· as esco las fundadas
pelas municipalidades, associações e particulares, expedindo o
necessario reg ulamento, fixando as bases e as condições con venientes e abrindo o necess;tr·io credito. c) Em toda a escola extt·angeira que J"uncciona1· no 81·azil é obrigatorio o ensino elo idioma
nacional,, menos os §§ 1° e 7° que são rejeitados, regeitado igualmente o l'equerimento da Commissão para esse snbslutivo constituir projecto em eeparado ; - 103. da Commissão, restabelecendo o professor ele linguagem articulada do Instituto Nacional dos
Surdos-1\ludt s ; - 108, do Sr. Nieanor Nascimento e outeos, deteeminando não incidirem nas causas ele inegibiliclade de que
trata a let .r a a do n. 2 elo art. 3° ela lei n. : > . 594, de julho de
19-11, os cidadãos que r stiverem exercendo a fu noção ele senador
ou deputado, antes da inveRtidura elo cat go de governador ou presidente dos Estados pelos seus paeentes ou afins ; - 109, do
Se. Mello F1·anco, supprimindo o§ 9°, letLra e, do art. 2°; 112, do Se. Florianno do Britto, substituindo na rubt•ica 29", consignação" Obras, as palavras, " reduz 1da ·Je 100:000S » pelas
" reduzidas de 50 :000$,;- 113, do Sr. Nicanor· Nascimento,
restabelecendo a proposta paea a rube ica « Eventuaes » ; - 116,
do Se. Pedeo Moacye, au torizando a mandar imprimir na Imprensa Nacional a synopse ou o eepertorio ele todos os actos emanados dos Poderes Legislativo e Executivo, ot·ganizaJo pelo C<Jronel Eugenio Adolpho da Silveiea Reis ;-H 7, da Com missão, autorizando a abrir o credito, ou r o, necessal'io para pagamento dos
premias de viagem confer idos pela Escola ele Bellas Artes ; 120, elo Se . Luciano Pet·eira e outros, mandando dizer-se no
art . ~o, lettra d, " com séde em Manáos n em vez de « com séde
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em 1\Ianáos ou Belém " e accrescentar
no começo da mesma lettr·a « a fixar
em Manáos a séde do Juizado Federal
do Acr·e e a , ; - 122, do Sr. Joaquim
Pires, tornando extensivo o ut. 13 da
ll·i n. 2.84:2, de 3 de janeir·o de i9H-,
aos feitos que interessarem á Fazenda
Municipal do Districto. Federal ; - 113,
da Com missão, destaca ndo da rubrica
••Serviço eleitoral» a quantia de 9:0008
para cinco auxiliares do serviço de alistamento eleitoral do Districto Federal ;
- e 12'~, da mesma, autorizando a
conceder· ao Instituto Hahn emaniano,
para fundacçã0 de um hospital, o
terreno que constitue uma parte do
prop!'io nacional onde esteve installado
o Hegimento ela Br·igada Policial, entre
as !'uas Fl'ei Caneca e Areal . - Em
27 vae a imprimit• a reclacção final
n. 145 D.- Em 28 S appr·ovada, sendo
o projecto e nviado ao Senaclo.-Em 30
o Senado devolve em endado. Na sessão
noctuma, em virtude de u·gencia reque r·icla pelo Sr . Antonio Carlos, as
emendas en tl'am em discussão Lmica,
que é encel'I'acla, sendo todas approvaclas. E' approvada a reclacção tina! do
Orça mento da Des peza Geral ela Hepublica parn. ·1915 sob o n. 14:8 E (Orçamento da Faze nda), cuja irnpressao é
dispt:"nsada a requerimento do St·. Sime[o Leal. - l Vicle p1'ojecto n. 148,
ele 1914.)
-16 ou t .. 146

Fixa a despeza do Minis- Em 17 de outubro vae a imprimir,
terio das Relavões Exte- com emen,!a do Sr. Thomaz Cavalcanti.
riores pat'a o exercício - Em 23 ~ encermda a 2a discussão,
de -1915. (Da Comm issão depois de lid as emend as , ficando
ele Finanças.)
adiada a votaçfto até que e>sas emendas obtenham parecer·. - Em 1 de dezembt·o vae a imprimit• o parecer sobre
as emendas, n. 146 A. - Em 5 é encerrada a discussão unica do parecer
sobee as emendas e são approvados o
projecto e as emendas da Commissrw de
Finanças ns. : -1, restabelecendo a 2•
consignaçao do material da verba 1" ;
2, restabelecendo a palavra " ob eas"
no n. 3 da verba 3a; 3, suppl'imindo um vice-consulado em Amsterdam
e ceeaodo outro em Rotterdam ; 4,
tl'ansf'crlndo para Amsterclam o consulado geral de Hollanda; 5, restabelecendo para o n . 2 da verba 3" a
quantia constante de proposta; 6, restaoelecendo na verba 9" tres cargos
ele acld idos commerciaes, reduzidos os

-

DATA

ASSUMPTO

93-

ANDAMENTO

seus vencimentos para i O: OOOS, omo ; _
e 9", conservando o consulado de Bou-logne-sur- mei·. Vae a imprimir a re- dacção para a 3" discussão n. 146 B.
- Em 8 é encerrada a 3" discussão,
depois de lidas varias emendas, ficando adiada a votaçfLO até que as mesmas
obtenham parecer.- Em H vae a. imprimir o parecer, n. 146 C. - Em
14 é encenada a discussão unica do
parecer e são app1·ovados o projecto e
as seguintes emendas ns. : 1, do Sr.
1\Iauricio de Lacerda, sómente a parte
que manda suppt·imir a verba para o
uh-secretario de Estado; 2, do Sr.
Camillo P1·atcs, manda nd o a.ccrescentar
aon. 1 do art. 1°, depois das palavras
« Consultor jurídico », o seguinte :
« 30:000S pela suppressão do logar de
sub-~ecretario de E~tado »; 6, elo mesmo
supprimindo a vm·ba para os addidos
commerciaes na Europa c na America;
8, elo Sr. Alaor Prata, " As desper.as por
conta da renda consul a1· se!'ãO autorizadas pelo 1\Iini terio das Relações
Exteriore3, directamente á Delegaciét
elo Thesouro em Londre. , que, por sua
vez, ordenat•á aos agentes consulares
effectnarem o r espectivo pagamento,
observadas as pre cr·ipções legaes. Orecolhim ento da r enda consular será
feito mediante guia em que figure a
receita realmente a tTI3cadada e, bem
assim, a descriminação clara e completa dos pagame ntos effectuaclos por
conta dessa randa. A Delegacia em
Londres escriptu!'ará em receita a .
renda illiquida e em despeza, nas verbas proprias, os pagamentos realizados.
Todas as clespezas, excepto as ele caracter r eservado, set·ão comprovadas
pelos agentes consula!'es, co m a remessa
á Delegacia em Londres dos docl'.mentos
exigidos pela lei», com as seg nintes modificações da Com missão "-Substituído
o primeit·o periodo pelo seguinte : «As
despezas por conta da renda consular
seeão ordenadas pelo Ministerio .das
Relações Exteriores, directamente á
Delegacia do Thesour·o em Londr·es que,
por sua vez, transmittit·á a ordem aosagentes consulares para effectuar o respectivo pagamento, observadas as pres-cripções legaes. No terceiro periodoonde se diz - nas verbas proprias diga-se-discriminadamente. No quarto
periodo- supprima-se por já ser objecto de disposição ele lei » ; e as da Com--
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missão ns. : 1, mantendo a quant ia
pt·oposta par a a 4" cons1gnação do
material , da ve eba 1", destinada a
salarios dos serventes; e 2, supprimindo a qua nt ia de 2:5008 para o a luguel do predio e o expediente da Le gação Brazileira na Turqu ia, por ter
sido supprimida essa representação .
Em seguida, é apprevado a redacção
final n . 146 D . - cuja impressão é
dispensada, a requerimento do Sr . Simião Leal. - Em 15 é o projecto enviado ao Senado. Em 29 o Senado devolve emendado. Na sessão noct uma,
em virtude da urgencia requerida
pelo Sr . Anto nio Carlos, entram em
discussão as 9 emendas, a qual é encerrada, ~endo todas approvadas. Em
30 (sessão nocturna) é approvada a redacção final da despeza geral da Republica, sob o n. 148 E .- (Orçamento da
Fazenda), cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Simeão Leal.
- (Vide pt·ojecto a . 148) .
19 out .. 147

Autortza o Governo a Em 20 de outubro vae a imprimir .abril', pelo Ministerio da Em 18 de dezembro é encerrada a 2•
Viação, ocredito extra- discussão, depois de lida uma emenda
ordinario de 25:0008000 do Sr. Cincinato Beaga e de fallarem
para pagamento das os Srs. Cardoso de Almeida e Figueisubvenções pelas via- redo Rocha, ficando adiada a votação
gens realizadas pela Em- até que a emenda obtenha parecer. preza de Navegação Rio Em 24 vae a imprimir o parecer sobre a
S. Paulo, entre o Rio emenda, n . 47 A, com sub-emenda da
de Janeiro e Iguape, du- Com missão. -'-Em 26,consiclerada prejurante o 2° semestre de clicada a sub-emenda pela approvação
1913. (Da Commissão de de uma emenda iclentica offerecida ao
Finanças.)
projecto n. 1i8,é o pt•ojecto approvaclo.
-Em 29 (sessão nocturna) é encerrada
a 3" discussão e approvado -Em 30 vae
a imprimir a redacção final n. 147 B.
Pende de discussão da redacção final.

!9 out.. 148

Fixa a despeza do Minis- Em 20 de outubro vae a imprimir .
terio ela Fazenda para o - Em 26 é encerrada a 2" discussão,
exercido ele 1915. (Da depois de fallarem os St·s. Nicanor
Commissáo de Fi•wnças.)
Nascimento e Figueiredo Rocha e de
lidas emendas, tirando adiada a vota<;ão, até ser dado pa eecer sobre
essas emendas. - Em 17 de dezembro
vae a imprimir o parecer da Commissão de Finanças, n . 148 A. Em 20 é encerrada a discussão unica
do péi.recer e são approvados o projecto
e as seguintes emendas ns. : substit utiva da Commissão á de n. 1, dos
Srs . Octavio Mangabeira e Antonio
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Muniz, augmentando na verba n. 17 a quantia de 97 : 53õS
para o serviço de capatazias da Alfanclega da Bahia ; substitutiva á de n. 2, do Sr. Octavio Mangabeira, e levando
ele 690:5608 a ve!'ba relativa a delega cias fiscaes; - 3, do
Sr. Irineu Machado, só mente a 1a parte que autoriza a l'eorganiza.r as caixas economicas fecl eraes ; - 4, do St·. Floriano
ele Britto, dando verba para as porcentagens aos empregados da Alfandega e Labol'atorio Nacional de Analyses ; 5, do Se. Souza Brito e outros, destacada, mand ando ficar
sem elfeito a insceipção indebitamente feita do Palacio At·chiepiscopal ela Bahia como p1·oprio nacional; - 6, elo Sr. Vespucio de Abreu, com modificaçw mandando accresentat· aos
arts. 7° e 8° do projecto, após a palavra "funcções », as seguintes : "ou no per iodo das sessões ordinarias e extraordinarias
-do Congresso Nacional»;- 8, do Sr. José Bonifacio, com modificação, mandando accl'escenta r ao art. go um paragrapho determinando que os funccionarios rnilitaees que, além de soldo de
suas pate ntes, percebam, outt·os vencim entos, continuem no goso
dessas vantagens especiaes até que finde o prazo de suas commissões de docencia ; - 9, elos Srs. Mello Franco e José Bonifa·
cio, autorizando o Instituto Histoeico e Geog1·aphico a imprimir
sua revista na Impre nsa Naciona l ; - 11, do Sr. José Bonifacio,
mandan do accrescentar ao art. 9°, dopeis da palavra «patentes»,
as seguintes : "salvas as gratificações a que tiverem dieeito pelas
aula-s supplementares";- 12, dos Srs. Julio Leite e Jacq ues
Ourique, conservando na verba 13a a qtia i1tia de 4 :800$ para
gratifi~ação a dois chim icos extranumerarios; - 13, do Sr. Valois de Castt·o e outros, autoriza ndo a restabelecer o Monte
de SoccOtTO annexo á Ca ixa Ecottomica de S . Paulo; - 14,
do S1·. Homero Baptista, deteeminando que os funccionarios
dos quadros <los dilferentes Min isterios, modificados na presente lei, sejam a proveitados nas classes a que pertencerem,
segundo a antiguidade e deduzidas as licenças, faHas e e ntradas
fór a elas horas 1 egulamenLares ; - 15, elos Srs. Costa Ribeiro
e outros, autol'iza,tdo a entt•at• 'm necôrdo com a Prefeitura
do Recife, no sentido de ser~m demolidas partes elo eelificio ela
antiga Faculdade de Dit·eito do Recife e dos eelificios do antigo
Arsenal de Guerra;- 25, do Sr. Valois de Cas tro, supprimindo na rubrica 19a elo proj ecto as palavras "diminuido de
27:573$, de gratificação aos referidos empregados ... ''; substitutiva da Commissão á de n. 28, do Sr. Celso l3ayma e
outros, modifi cn.ndo o projecto na parte relativa á lot:J.ção das
alfa ndegas , quanto ·á porcentagem a funcc ionarios ; - 29, do Sr.
Joaquim Osorio, accrescentando ao art. 6° disposições autorizando
a proceder a urna r evisão na tabella para o calculo das qnotaq aos empregados das alfandegas e a rever o regulamento
para o serviço de repressão do contrabando na fronteira do Rio
Grande elo Sul ; - 30, elo St·. Nicanor Nascimento , manda ndo
dizee, no a rt. 4°, 3:600$ em vez de 4:800$;- 33, do Sr.
José Bonifacio, accrescentando, no art. 9°, depois ele "respectivas
patentes» as palaVl'as "exceptuados os actua•s docentes vitalicios, officiaes elfectivos ou re formados, dos mesmos estabelecimentos» ; 34·, do Sr. Raphael Pinheiro, que é destacada,
concedendo á Associação Comme rcial da Bahia terrenos accrescidos contíguos ao seu actual edificio ; - 37, do Sr. Nicanor Nascimento, determinando que no art . 1", verba 36n, se diga
"3.000:000$ »em vez ele« creditos supplementares, 4.000:000$ »;
e substitutivo da Commissão á de n. 44, elo Sr. Nicanor Nasci-
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mento, supprimin1o no a1·t. 1•, o . 8, a parte relativa a porcentagem da cobrança em domicilio, dentro e fóra da cidade.
-Em 21 vae a im1I'imir a rcdacção para a 3•discussão n. i48 13.
- Em 2~ entra em 3• discussão, que é encerrada, dt pois de
lidas emendas e de fallarem os Srs . Se~·zedello Col'rêa e Figueiredo Rocha, ficando adiada a votação até que as emendas
obtenham parecer. Em 27 vae a imprimir o parect>r
n . 14-8 C . - Em 28, em virtude de urgenci a requerida pelo
Sr. Antonio Carlos, entra em discussão unica o pat·ecer sobre as emendas, a qual é e nce1Tada, st•ndo approvados o projecto e as s3gu intes e mt·ndas ns. : pl'imrira pat·te do n. i, do
Sr. Salles F1lho, autorizando a regulamentar o serviço de dcspacho5 nas Alfandegas e Mesas de Rondas, até as palarras
"interesses fiscaes, ; - 3, do mesmn, mant1 ndo a consignação 1 roposta pela Commissão ao § 14 do ar t . i", com
as modificações da Commissão ; - 4, do mesmo, que é destacada, autorizanúo a reformar o La bc.ratorio de Analyses da Alfandegado f1io de Jau e iro; - 7, dos Srs . Irineu l\Iachado e Coelho
, etto, a utnrizando a rever os reg ulamentos das Caixas ele Pensões
da Imprensa Nacional e Casa ela Moeda; - substitutiva da Commissão ás de ns. 9 a 20, dando nova redacção ao art. 5• e seus
paragraJllos; - 22, do Sr. Cardoso de Almeida, accrescentando
ao art. 6", depois das pala vr as "Congresso Nacional "• as seguintes :
"quando deste façam parte» ; - substiLLHiva da Com missão ás de
ns. 21 e 23, accrescentando palavras no art. c,•;- a redacção dada
pela Comm issã.o a 26, dq Sr. Cat·Joso de Almeida, rdativa á t)Omeação de lentes pa1·a os eôtabelecimentos militares; - substitutiva la Gommisóão a 28, do Sr. Mauricio de Lacerda, suspendendo a concessão de reformas com pulsarias;- 33, dos Srs. Cardoso de Almeida e Aroolpbo Azevedo, revogando a. lei 44 B,
de 1892, e O' arts. 11, i4, 17 e 35 da n. 2.290, de 13 de dezem·
bro da ·1 9i0;- substitutiva da Commissão ás 37 e 38, dos
Srs. Irineu Machado e Figueiredo Rocha, dando nova tabella
para o pessoal das Capatazias da Alfand egado Rio de Janeiro;39, do Sr. Hosanna.h de Oliveira, dctet•mmando que o beneficio
consignado no art . 31, lettr·a j, n. 3, da lei n. 2.321, de 30 de
dezemiJJ'O de 1910, ao Hospit l ele Santa Anna no Pará, cabe
desde a data daquella lei ao Hospital da Ül'dcm Terce ira de São
F1·ancisco da Pe11ite1 cia, em Belém, do Puá, dirigido pelas
Irmãs de Sant'Anna;- 40, do Sr. Alaor Prata e outro~, r elativa
á restituição da ajuda de custo con~edida aos funccionarios publicas, desde que não se tenham tn.n portado para os Jogares que
lhe forem destinados; - 41, dos mesmos, detf'rminando que não
sejam abonadas diarias aos fun ccionarios publicas, quando não
tenha m sahido, de f cto , da r espectiva repartição; - 42, do
Sr . J\Ion teiro de Souza, r evigorando a disposi•;ão do art. 8" da lei
n. 2.842, de 3 de j a neiro de 1914;- 45, dos Srs . Raul Cardoso
e João Pedro, restabelecendo a proposta para as Mesas de Rendas
e Collectol'ias, com o additivo ela C')mmissão, que é substitutivo
do ar't. 2•, n . 3, do projecto, autolizando a reorgan iza!' o serviço
relativo ao imposto de consumo; - 46, do Se . João Pedm, res ·
tabeleccndo a proposta para a verba 20• ; - 47, do Sr: Pedro
Moacyt•, que é destacada, revigorando o art . 61 da lei n . 2 .i H,
de 19 de dezembro de 18o0, e revogando o decreto n. 493, de
agosto de i89i; - 48, do mesmo, tambem destacada, obrigando
os bancos estrangeiros a ter em caixa 25 % do seu capital;
- 5l, do Sr . Nicanoe Nascimento, autorizando a annular
ou rescindir o arrenda mento do Cáes do Porto ; - 53, do
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Sr·. Dnnsh ce de Ab ra nchcs , restabelecendo a sub-consignação para
a ass igna Lur·a ele notas, na Caixa ele Conver são, e r eduzindo outras
snb-consig11ações;- 5í·, do Sr·. João Sim plicio, a utorizando a
abt·ir· o cred ito necessario para a construcção do ecl ificio ela Delegacia Fiscal elo Hio Grand e do Sul; - 55 , elo Sr·. Malll'icio ele
Lace rda, cletermillando qu e os cons ules l'ecebam por intel'med io
da Delegacia do Tl1esouro em Londres as es tampilhas destinadas
á. a l'l'ecadaçfw ela receita cons ula l' , e a ella r emettam o saldo
liquido dessa receita, bem co mo as r es pectivas contas da r eceita
c cles p3za ; - 59, do mesmo , maliCla ndo discr iminar a sub- consignação destinada ao pessoal amovivel da Imprensa Naêional ;65, do Sr . Lamounier Goclo fl'edo, a utor izando a en tea.t· em
accô r·do com o Es tado de i\Iinas qu an to. {L gat·antia de jut·os e
l'ever srw da Estrada ele Fet'l'O Oeste de i\lin as, com o adàitivo da
Com missão; - · sBbstitu tivo ela Commissão á 71, do Sr·. Mangabeira, suppr i,J,ind o no n . 4 do art. 2° as p:tlavras «antes de
dar-lhe execução»; - 74, elo Sr . Ribeiro Junqu eira, supprimindo
os logal'es de cob radores do Thesoul'o, á propor·ção qu e forem
raga nd o, até q ue o quadm fique reduz id o a 12;- 76, elo Sr . Cardoso ele Almeida, r·estabelecenclo a verba destinada á.s gratificações acld.icionaes aos fun ccionarios das Delegacias Fiscaes; 77, elo Se. Eduardo :::laboya, autorizando a rever contr·actos e
concessões , subo rdin ados a todos os 1\Iillisterios, no intuito de
diminuir os enca r·gos do Thesout·o; - 78, elo St·s. Dias de BarTos
e ontros, cleteemin a ndo que dos 20:000$ co ncedidos pela lei
n. 23 1, de 10 de dezembro de 1910, art. :H,§ ·1·1, lettraj, n. 11,
aos va ri os institutos de caridade de Serg ipe, sej a m dadas as respectivas quotas, ah i discl'imin aclas pa!'a a Casa de Caridade ele
Pr·opriá, ao Hospital de S. Vicente el e !'aula, unico existente
nessa cidade;- 83, do Sr . ll'in eu Machado, autor izando a revee
o regu la mento da Imprensa Nacional, na parte r eferente á Caixa
de Pensões ; - - 84 , do mes mr,,. discriminando a verba da consignação- Pessoal amovivel- da Impre nsa Nacional e Dia1'io Official;
- 86, do Sr . João Pedro, sómentc n a parte constante das palavras : "Salvo os fun ccionarios em commissào, ; - e as ela Commissfw ns . 93 - " Ü3 g uardas das a ll'andegas e mesas de r endas
da Uni fw serão nomea dos pelos in s p ec~ores respectivos , sob propos ta Jos guardas-mór es » ; - 04, «Fica m em pleno vigo r· as disposições legaes concernentes iL nomeação de g na rclas aduaneiros
para empregos de Fazenda, disposições antel'iores á lei n. 2. 908,
de 2± de dezemb t·o de 1914 , ; - 05, «F ica elevada a 60:0003,
om·o, a dotação ela ve rba « Co mmissões e corretagens » ; 96, « Fica elevada a ·100:000$, ouro, a do taçào da ve rba « Despezas eventnaes »; - 08, « Toda enco mm enda de material no
estrangeiro, pa ra qualquer millisterio, embora h aja credito consignado no orçamento pa ra ta l fim, só poderá ser· feita com a
aucliencia pré via elo Ministerio da Fazenda. A im pugnação por
partq de Jt.e, devido á fa lta, on de observancia de peeceitos legaes,
ou ele t•ecut·sos para custeat' a despeza, impedieá a realização da
encommenda »; ·- 99, «O expet.liente co -r1 a abertura de creditas
-addicionaes ao orçam ento ela qualqu er ministeeio fi ca centralizado
no ela Fazenda. Os outros ministerios, quando nece3sitarem de
qualquer ceedi to supplemeotar ex.traordinario on es pecial, enviarão os elementos jusLifica. ti vo3 ao ela Fazenda, que procedendo
ao exame m9ral e ar ithmetico de taes documentos, providenciar·á, nos ter.mos ela lei, sob r.:J a abertura t•espectiva,
caso isto 11 ão contrarie os inter.esses ela Fazenda Publ ica» ;
- 100 « As taxas de a nalyses uo L~ borM,ot'io Nacion,, l fica m mo-
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---- ---~------~~------------~---=----------dtficadas pnla Jórma seguinte : Na tabe,Ja A, de taxas de ·anaJy~es, a qup se refere a lei n. 813, de 23 de dt>zembro rle 1901" e
o regu lanwnt• n. 1 . 257, de 3 de fe,·croir·o de 1893, devem ser·
1eitas as segu•ntcs mod fi ·açõ ·~,;: Sal do>. cozi11ha, cto,a!!!llll da agua
c de sacs 'stra nllLS, 60S; Vt11agre, molho~ece>ndim e ntos d tverst•s,
dosogem dos pr tncipios lllats import~nt•• s, inve~;tigaçi'to de 1natertas estrauha~, 100$; vu•hn, c,•rveja, cidra e outras bebidas,
<Jo;agem dus pc'lltdpins ruais importa11tes, investi>?aç.ão de materias estr·a ~ 1ha s, 1003 ; l..ite, pilo, farmhas, gorduras, mantmgas,
queijos e outros pro tu ct. s alimentícios, do.-agem dos prmc•pi · s
mais unponant.cs, invcstigaçãol de mat· rtas rstt·a,,has, 1008;
analyse quantrtativa o1e loma ;tgua potavrl ou minera r, 500$000.
ObservaçOes. As taxas das ana lyses o1e subslanci~s na.o indicarias
na tabella A ser·5o de 50S par.t a ~nalyse qualitativa e ri u 200S
para a anatysc qua •titativa Na tabella H, de taxas das analysPs
obr1ga lOt'oas tios producl06 impt•rtaelos a que s .l ref'c•.re a referida
lei n 8 13, de 23 de LI• zembi'O de 1901, só haverá urna taxa de
analysps que se !'á. de 208000. l'.ssa taxa de an~ tyse será cobrada.
no des paeho da me r·ca toria na Alf~ndega •lo H10 de Jauerro, sem
u ecess1dad t. de guia cxlrah rd;t p .r funccionarto do L·, boratorio,
comiu11ando tod .. via as quantias proveniente!; rtcsses pagamento5
a ser em escrrpuoradas como r enda do Laborat.orto " i - 10-1 "Frca.
o Governo amorizaelo a receber, em paganiento ele d rreitos aduaneiro.; e m ouro as nota~ da Caixa de Coll\lé rsão pelo valoi·-our·o
que ella5 rqlrc se ntam ao cambio de 2 7 d. >> ; - 102 "Supp r ima-Sll
do prc•jecto arL 1° n. 3 as palav r·ns que vão desde Gmtificações
(inc.u.;ive) att< COiiduc, ào do ministro 12:0008 (inclus rve) restabelecendo-se a propo:;ta » ; - 103 "A' verba n. 17 da p1·oposta e
do proj ecto, a p<orte relativa á Al!andega cJo Esta·lo da Parahyba
accrescente-se: wn fiel de armazem com o oNlenado de ·1:600$ po1'
anno c oito quotas. JtlSiificativa : por equivoco fo1 omittido na
propo>la. e no Jl rojeclo esse funcdc.nàrio e a verba para o respectivo pagame111.0 " ; - 104 "l\Iodrfique-se pela fórma seguinte a
elistr.bui~, rw do rnatet'iill da ve• ba 13a, com o que ~c r ecl uzirá a
despeza de 4: 300SOOO . Livros. jornaes ~cientificos, objecws de
expedoente e publicaçõl!s, 4:0008; aqni<il;ã > de reactiros, instrumemo, e conservação destes, u: OOOS ; despezas extraot diual'ias c
eventual·S, inclllsive o a> seio do edificio, 2:000$ »; - H\ 5 "Art.
E' autorizado o Govemo a r c:orgaroizar as repartições dependentes
do Milmterio da Faz-' nda, como dos d r• mais Mrni-terios, ua.o exceden.Jo as· despeza s fixadas nas verbas on;amentarias » ; - 1013
" Sub.;trluli vo aos arts. 1O e 11 e paragraphos Art .
O Govrrno pntlerá co nstderar addidos, com exercício nas r epartições a
que pertencem ou e m outras, os J'unccionari o ~ pertencentes aos
quadt·os <•CJ.Uaes das di lferentes repartições publicas c que n<io
fure m apr •• vei tadns na reorga mzar<àn de serviços feita de accôr·do
cr,m a-; aut• ·rizaçõcs con~tantes da lei d ú ort;amento para o exet·cicio ele 19 15. A' prc.po rção que forem occorrendo vagas nos
novos quacln.s sera.o elles aproveitados nes,as vaga5: obrigatoriamente, ,j se de r·em na" r e partrçõe~ a que pertenciam, e nos
mesmos logar0s que exe rciciam anteriormente ás r eformas realizadas, e, ele preterencu1 a quaesqner pessoas es rranhus, si occorrere rn em outras repartições ou quadros e tratar-se ele Jogares
equrvalente~, desde que preencham as condrçõr.s estabelecidas nos
:;eus re ~ pect i vos r ~g u l amentos. Exceptuam-se os logares que
exijam habilitações e>peciaes, os de confiança e os de direcçao de
serviço>. Par<JgrJ.pho umco. t.mquanto addrdos, os funccionarios
de que trata este artigo perceberão os seus vencimentos pe)os
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saldo; que forem verificado· com as r eformas na con~ignação do
pessoal da verba orçamenta ri a desti nada ao custeio da repartição ou serviço reo rganizado . C a~n e~~es >aldos não comportem
a de.- peza por ja ter sido a verba calculacla de accôrdo com a
r cd n cç~o a fazer no pessoal, o Pode;· Execu tivo abrir·á. o n ~ces
sario ct·eclito para o se u pagamen to, levando o fact o ao con hecimento <Jo Congresso Naciona l em s ua p · ox ima t•e união, e acom pa nhando a sua exposição de uma demons tração ctetalhada afim
de flUe, na lei <Je Oi çamei <to a ser· votada no exrrc1cio vin douro,
l1aja u ma consignaçi\o especial parJ. o pagame nto desses addidos »;
- 106 .\ "A' ve1 ba 35" da propo, ta ou 3-i" do p 1·nj ect0: 1\Ioclifiqu e-se a tabe ll a ela propo:; t a q ua nto a delegados nos Estados pela
·
seg uin te fórma :

GRATIFICAÇÃO
ESTADO

RES IDENCIA

Mensal
Amazonas ..... . . . .
Pará. . . . . . . . . . . . .
Maranhão . ...... . .
Pe m ambuco . . . . . . .
Alagoas .- ... . .....
Rab ia • .. ... ... . . . .
S. l'au lo ....... .. . .
l'araná .. .... . ....
Santa Cathat·ina .. .
Hio Granie do Sul.
Matto Grosso . . . . ..

l\l<waos . . ......... . .
Belém . . . . . . . . . ... .
S. Lu1 z . ........•. .
lj ecite ..... . . . . .. . .. .
Mace1ó . . .. ... ... . .
S . Sal vador . . .. .. . . .
Santos, ... .. . .. . .. ..
••aranaguá . .. . ..... .
F10rianopotis •.. . . .•..
l'ot·to Alegl'e . • ....
Corumbá ..• . ...• ••. .

1~0$000
200$000
t 00$000
200SOOO
100$000
1 508000
3005000
150SOOO
100$000
150$0001
100$000

An n ual
1 : soosooo.

2: 4:00$000
1 :200$000
2: _,, 00$000
1 : 200$000
i; 8008000
3: 600SOOO
f : 8008000
f :2008000
f: !i00$000
1 :200$000

1 : 700$000120 : 400$000
-107 «Será. rio 20:000$ a sub-consign ação do matfl'ial da verba
3:,a ela propos1 a ou 34" r! o proj ecto dest inad<t á impt·essào do
boletim" ; - i O~« Compend iando as prin cipaes dispos i ~ões trium
piHtntes nas duas casa~ do Congresso, sob r .:J aposentadoria. a
omen•la Qne segu .· <'· <1e ai solnta co nve n1 e nc1a ao interesse pu
bli c·o: Arl.
As aposentado rias elos funccionat'I O;; publicas só
poderão ser, d'ura em r1iante, cone d idas de accórdo com os clis
posit1vos legaes qu e se seguem: a) os fn nccionarios que se i n va li
dat·em no serv1c;o da Nação serão apose n tado~. quando a esse
favor tenh :nn d ire ito com as seg nin tes va ntage ns: si co ntarem
menos de 25 ar. nos cleservi-;o . co m tantas vigesimasq uintas partes
do ordenado quantos fo rem os a 1m os de servit;o ; si contarem 25,
com or·clenado; si con i<u'em mais de 2'; e menos de 3'1, com OI'cle
n ado e mais 2 % add icionaes cor t•esponde ntl!s a ca·J a anno que
exceder· 11e 2~; si contar ,~m mais de 35, com os venc imen tos lnte
graes . § i o. Para os effei tos legn.es, o.; vencime n t.os elos funccio narios qu e p3I'Cebem orde nado, gra. tifi caç~o e represe nt ação serão
const1tuidos só men to pe to ot·denado e gu t1 fi ~ açào. § 2°. Os ven
cime n ws do3 funcc iona rios do Corpo Diplomatico, obser·vado o
dispos to no § 1o, serão calculados e p 1go> em moeda do pa1z
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f.1i ta a conversão ;..o camuio do dia <ia assign~tlll a do dP< reto da
nposc ntMJoria. Qu;wto ''os de mais l'unccionarios que 1:-mbem os
p.:r ccbr m em oul'o, o mesmo calc ul o c pagamento serão l'eilos
como ~i os r ef'c.r .L!os \'CII Cimcnto; fossem fix a dos e m papel. ~ J• O
fuu cciouario qu e se inut!ltza1· e m co uscq ucncia de desastre ou
;~cctd e nle, occoniclo no ucs:J mpeni 'Q da runc<;ão de se u ca rgo,
pode rá ser aposentado com a me tade do ordenado, se tiver menos
de 10 aunos de servi<;o e com o ordenado se tiver mais de lO c
mclt úS de 2r.; si tiver mais •te 2G, ct~m os vencimentos integraes;
u) para o calculo dos vencime ntos do apose ntado não scrfto levaelas em conta as gratifica ções adclicion~ es, nem as abonadas a
titulo de repr·esenta <;ão . Pat'al!·,·aplto uni co . Ftcam r e ~alvado s ,
<Jl!anto a essas gratificações add1ci onaes, os direitos garanlidos
por Jcis anterior~s aos actuaes l'unccionarios, mas ape nas qua·nto
áquetles e m c uj o goso es tivct·e m ; c) os vcncimero1os da :tposcnta. doria s<í podet·ão ser os do C·ll'go que o Junccionario estiver cxe ccuclo desde clous anuos pe ·o me nos. No caso contt·arin, sc rfLo os
dv caq.!O anterior. Jgual ci1 Sposição se observará quando haja
augmento de yencime 1rto; por· tabell:t posterior á nomeação ;
c/) para o elleito ela. apo,entadoria só será computado o tempo de
sei'Viço fede r~ I ; c) utilizando-se de a utorizações qu e lhe for·em
dadas para organizar ou rcl'orç.ar· st•rviços, o Poder Execut.ivo não
poclcrlL alterar os preceitos lcgaes ora c- tal elecidos, S<ÜYO o caso
li ~ uispo>it,ão cxpre,~a nesse sentido; 1) fi cam e xcJuid os das di~
posições de. ta Jci os militares, inclusive da J·olicia e Corpo ele
Jlombeiros desta Capital, cuja r e forma, porém, uão pode rá ser
co ncedida com vcucim•.·tJtos maiores do qu e os pe rcebidos na elfectividade do posto que occupa rc rn no momrnto da ref'o rma ; g) o
I.Jov~mo expedirá reg ulam e nto dispo nd o sobr·e o processo dos
exames de invalidez para os efi'eitos de aposentação, jubilaçfLO
ou reforma, de modo a gal'antir· o Thc,om·o contra abusos, cstab!!leceudo regras para apuração da verdade na inspecção de
~aúde" ; 110 "Serão recolhidas mensalmente ao Thesouro
r;eJa Director ia elo Patrimonio Nacional as renda s proveuientes
dos alugueis das villas pr.,letaria s i\larecha l llermes e D. Orsina
da Fonseca, podendo ser despendido com a admiuistração e
custeio uas mesmas até a importancia de 50 :OOOS, abrindo-se para
isso os necessarios cr·editos" ; - 111 "No exercício futuro poelera
o Governo emittir até 100.000:0008 de letras do Thesom·o por·
antecipa ção da receita"; -- 112 "Aos inclustl'iaés que sonegarem
mer·caclorias s uj eitas ao impos to ele consumo aos lançamentos ela
escripta especial do Governo, serão applicadas multas eguaes ao
valor elas taxas ele sello devidas, uma vez apurada a importancia
ela lesfLo . Es as multas ser [LO abonadas, na J'órma das cltsposições
em vigor, aos agentes fisca es ou a quaLsquer empregados que
co nstatarem, por meio ele auto o delicto e m si, embora sem posiLiYar· a quanto monte a clefl'audação ela renda. Das dividas ele
impostos de cons umo relativas a períodos a nteri cr es á vigeucia
des ta lei, evidenciada por dilige ncias ou pe>quizas do' agentes
fi -caes ou em virtnde de exames nas escl'iptas ela fabl'icas
elfectuados ou provocados, administt·atin ou judicialmente,
e m consequencia de actos dos mesmos agentes incumbidos de
fisc<tlizar ou inspeccionar a arrecadação, o (iO\'el'llo abonará
15 % urna vez effectuada a cobrança das importa ncias apuradas
em ta vot· dos colt•es publicas, deduzida essa porcentagem
das proptias importancias independente de credito especial, ;
- 113, " O producto da apprehensão que for julgada procedente, dev e ser distribuiclo do modo seguiute : 30 % ela ava-
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Jia<;ão, para a Fazenda Nacionnl ; 8 °/ 0 pa l'a o pre parador elo
processo ; 5 "lo para: o escri vão; 7 '/ . pant os avaliadores;
50 °/0 pa l'a o appl'e he nso l', ou divididos em partes iguaes entre
elle e o de nunciante, havendo-o. Pal'J gJ'apho 11ni co. Ficarevogado nesta pute o at·t. ·661 ela Nova Consolidação das Leis das
Alfanclegas e Mesas de Re ndas , ; - 11 4, " Aet. O fun ccional'io
ou e mpregado publico fedel'a l, que co ntu de?. ou ma is annos de
sel'Viço publico fede r al sem ter soffrido pe na s no cump!'ime nto ele
se us deveees, só poder;\. set' des tituído elo mes mo cargo, em
vit·tude de sentença jud icial, ou mediante processo administrativo.
§ l. o O peocesso ad ministeativo co nsiste apenas e m se l' ouvido o
inteeessado, no peazo qu e lhe f'oe maecado, sobee a falta arguida,
e bem assim o chefe immediato do serviço ao qual elle pet·te n,~a,
si houver ; despachando, de pois, o resp ec tivo illini st ·o, mantendo-o ou de mitt indo do CMgo . § ':?..o Si o funcciona l'io ou empregado for de nom eaçfto e demissão de o ut1·a a utoridade que
n ão o pt'uprio Mini tro, nesse caso o demitticlo pode1·á r eclamar
contea o acto per·ante o Minis tro, o qual, ouvida a ~uto eid ade em
questão, decidü·á, como for de jus ti ça. § 3. o Fica subtc ndido que,
tratando-se de fun ccionario ou emp1·egaclo nom eado por decreto
do Presidente ela Re pu blica, o l\finisteo não pode e1L despachar no
processo admin istrativo sem pré via delibeeaçã.o do mesmo Pre side nte a este ees pei to. Art. Fót·a d<LS hypotheses, o r·a previstas
nos a t·tigos anteeio t·es todo fun ccion a rio ou e mpt egado da Uniã.o
é de livee nomeação c de missrw d o ca rgo que e xe t'CC I'. Art. As
dis posições da prese nte lei são applicave is a todos os fun ccionarios
ou e mpl'egados federa es, fi ca ndo, poe fot'Ç<t d;ts mes mas, modificadas ou revogadas quaesqu e r disposições co nstantes de leis ou
r eg ulame ntos, até agora reguladoees da matet·ia,; - 115,
" Tt·ansfit·a-se paea a Mesa de Re ndas de Poeto Velho, em Santo
An tonio da Madeir·a, a la nch a a vapoe e o r espectivo pessoal ,
constantes da consignação r elativa á Mesa ele Hendas ele Itacoatiara e mais tt·es trabalh adores dos seis attl'ibuidos á mesma
Mesa de Itacoatiaea »; - H6, " E' autoeizado o Poclm· Execu tiv·,,
a e ntl'egae ao guat·cla-mór da Alfa ndega desta Ca pita.l, para os
servi ços de fi scalização, um dos automoveis r ecolhidos aos aemaze ns ela alfandega » ; - H7, "§ 1. 0 Emquanto uã o forem cousig naclos rec ursos especiaes paea tal fun, ne uhum appat·elho telephonico set'iL mantido fMa das rep a rtições e s uas cle pe ndencias,
por conta dos cofl'es publicos, a nrw se t· na s casas de residencia
do Presidente da Re publica e me mlH'os ele s ua Casa Civi l e l\lilitae,
do Vice-Preside nte da He publica , Vice-Presid e nte do Senado Federal e Pl'esicl e nte ela Camara dos Deputados ; elos Ministeos ele
Estado e se r. s secl'etarios ; dos d it·ectoees !!e1·aes das Secretarias
de Estado , do che fe ele Policia , elas autol'idarl · s policiaes , militares, aduan eiras e de hygiene , a juizo dos r·espectivos Ministros de
Estado ; do preside nte e directores do TriiJL<nal de Co ntas e do
preside nte, m•nistros e secr e tario do Supremo Tribunal Federal,
a juiz·) do mesmo tribunal, c dos Secr etarias da Presicle ncia da
Camara elos Deputados e elo Vi ce-Peesid en le d,., Seuado Federal »;
-- 118, " Aos dit·ectores das Sec,·etal'ias do Senad o e da Camara
dos Deputados, mol'domia do Palacio da Preside nda da Republ.ca
c Secretaria elo Supre mo Tl'ibunal Fedeeal serrw c ntt•egues e m
qnateo pt·estações iguaes, ad eanta da~. no co meço do s mezes de
janeiro, abril, junho e outubro, mediante r eqnisiçfLo co mpet e nte,
as quantias destinadas ao material das mes ma s repartições, lncluidas na presente lei e integr·almeute as coneedidas em creditas
concernentes á mesma vet•lJ<t - Matul'ial " i - -i 19; « Fica o
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Governo autorizado a transferit' a Mesa
de Rendas de Pm·to Velho para Santo
Antonto do Madeira, no Eslado de Matto
Grosso» ; - 120, "Ao a rt. t•- Veeba
-ta- Juros, amortização e mais despezas da divida externa-accrescente-se
a quantia necessat·ia para o serviço ,
durante o anno de 11H5, dos ti tu los
emiLtidos em virtude do contracto feito
em Londres pelo Governo, a 19 de outubro de 1914 , com os Srs. N. M.
Holhchild & Sous, ou sejam f- 284 .108,
2 . 525 : 404$444, ouro »; - 121, "Ao
art. 1• -Verba-- Juros de bilhetes do
Thesouro -Acceescente-se mais : para
jnros de 5o;. sobr e letras do Thesouro,
no valor de f- 267.499-19-7 ve11civeis
em maio de 1915; f: 6.687 -1 0, juros
de 7 a;. sobee f: 1. 400.000 de letras
venciveis em agosto de 1915 ; f: 98.000,
idem sobre f: 500.000 venciveis em
setembro de 191 5 . f- 35.000, ou
seja um total de f: 139 . 687-10-0,
1. 241:666$667, ouro » ; - e 122, " Ao
art. 1•- Façam-se as seguintes dedncções : Da verba i" (divida externa)
a impoetan cia COI'l'espondente ás amortizações suspensas em virtude do mesmo
conteacto de 19 outubeo de 1913 f. 1.361.715 ou sejam, 12.104:133$33J,
ouro . Da verba 2" (Elescission Bond ) a
importancia conespondente á clilferença de amortização suspeusa pelo
mesmo contracto- f: 83.096 011 seJam
738:631$112 . unro » . Do n. 6: da
Applicação da renda especial (fundo
para as obras de portos) a importancia
correspondente a amortizaç.õ•s tambem suspensa pelo mesmo contracto;1?. 460.729 ou sejam, 4 .095:368$888,
ouro. A importancia correspondente a
commissões '3 corretagens, etc . , sobre
jm•os e amot·tização nas verbas acima
referidas e que desappa recem por força
das disposições do a lludido contracto de
19 de outubro- f: 53 . 577 ou se jam,
476 : 240$ ouro. Total- f: 1.959.117
ou se jam 17.41 4:373$333, ou ro''· Em 29 é approvada a redacção final
n. H-8 D, cnja impressão é dispensada
a requerimento do Sr. Antonio Carlos,
sendo o projecto enviado ao Senado . Em 30 (sessão nocturna) o Senado devolve, co~1 EMENDAs.- Em virtude de
urgencia reque1·ida pelo Sr·. Antonio
Carlos, essas emendas entram em discussão unica, que é encerrada, sendo
todas approvadas, bem como a reda-
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cção final do Orçamento da Despeza
Geral da Rep ublica para i915, sob o
n. 148 E, cuja impressão é dispensada
a requerimento do Sr . S1meão Leal.Em 5 de janeiro é enviado á sancçi\o.
Sanccionado por decreto n. 2.924·,
de 5 de janeirode1915 . (Publicacloa6 .)
Retificado por decreto n. 2. 963 de
20 de j aneiro ele 1915. (Publicado a 3.)
19 otit . • Ht\l

Fixa a despcza do Minis- Em 2 1 ele outubro vae a impt·imir.terio da Guena para o Em 27 entra em 2" d iscussão, sendo
rxercicio de 1915. (Da lidas emendas e um J'equerim ento do
Çommissão ele Finanças. ) Sr. J\!auricio ele L'lcercla, propondo,
sem prejuízo da discussão, a volta do
proj ec to á Commissão, para que seja
redigido de accó rdo com a lei da Despaza para 1914. Faliam os St·s. Antonio
Moniz e Moreira Guimarães.- Em 28
srw lidas emendas e fallam os Srs. Pires
de Carvalho, Ecl uardo Saboya, Mauri cio
de Lacer da e Dlonisio Cerqueira.- Em
29 é e ncerrada a 2" discussrw, depois
de f'allat:e m os Srs . Antonio MOI~ iz,
Mauricio ele Lacet·da, Martim Francisco
e Calogeras e el e lidas eme ndas, ficando
adiada a vot-ação até que as emendas
tenham parece!'.- Em 30 o Sr. Mauricio de Lacer·da retira o seu requerimento.- Em 5 de dezembt•o vâe a
imrjrimit· o parecer,. n. 149 A, sobt'C
as emendas em 2• discussão. - Em 8 é
encenada a discussão unica do parecer
e approvado o projecto. - Em 9 são
appl'Ovadas as seguintes emendas: ns. 2,
do Sr . Calogct·as, autor iza n9ü a t•eve~·
a organir.ação ela lei n. 1..860, ele 4 de
janeieo de 1908, srm augmento de clespeza e sobre. bases que estabelece; 6, elo
mesmo, suppriminclo todas as glatificações cspeciaes, percebidas por officiaes
no desempenho de funcções ele caracter
militai'; 7, do mesmo, com mod ificaGão,
autorizai'HJO a mandar procede!' ao
project.o e orçamento das obras indispensaveis para completa execução ela
lei n. 1.860, no tocante ao aquartelamento dos corpos; 8, elo mesmo, com
modificação, regulando a incoeporação
de volumtarios ; 14, do mesmo, com
·,
modificação, autoriza ndo a alienar os
teerenos elo antigo Arsenal ele Guerra ;
substitutiva da Comm issão a de n. 15,
do mesmo, autorizando a vender ou
a rrendar a fabrica de polvora ela Es
trella ; 16, elo Sr. Moreira Guimarães,
supprimindo as seguintes palavras ao
§ 11 das conclusões finaes do projecto
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---------:-------------------«pode-ndo unificai-os ou reunil-os sem um só estabelecimento, desde
que reduzam-se as consignações para estes ser-viços»; substitutiva
da Com missão a de n. 17, do mesmo, autorizando a reformar a
administração da Guerr a e as respectivas r epartições; substitu t iva
da Commissão a de n. 2J, do Sr . Rodolpho Paixão, deter minando o
num ei'O de alumnos g1·atuitos nos collegios do Rio rl e Janeim, Po1·to
.-\leg1·e e Ba1·bacena ; 23, do mesmo, substituindo o § 3° pelo seguinte " Ü> actuaes alumn os co ntribu intes, p:lllsionistas e semipensionistas continuarão a pagar as pensões ex igidas pelos r eg ulame ntos que estavam em vigor quando foram matriculado;;, mas os
que fo1·em adm ittidos na vigencia desta le i pagarão a pensão integl'a l ex igida pelo a1·t. 75 do r eg ulameulo qu e baixou com o decreto
n. 10 .1 98, de 30 de abr il ele 19:13 »; 26, do Sr. Feli iiLO Sampaio,
mandando acci·escentat• ao§ 3°, in finr, as pa lav ras: «salvo os
actuaes alumnos que perma nece1·em na ela se dos externos, os
quaes continuarão nas co ndi ções que ora se acha m» ; substitutiva
da Commissão a de_ n. 31, do Sr. Camillo de llolla nd a, mantendo gratificações aos docentes mili tat·es ; 34, do Sr. José Bonifacio , sup primind o o § 8° do a1·tigo uni co ; 35, do mesmo, a lterando o § / 0 do a rti ~o unico elo seguinte modo: " e m vez de-nos
cli(ferentes estabc!ecimenlos de ensino militnr diga-se nos estabelecimentos de e nsino militar do llio dd Janri ro » ; 3(), do mes mo,
altet·ando o § () 0 do at·tig" unico, diz endo-se " Col lectol'ia Feclei·al
de Barbace na », em ver. de · Deleg acia Fiscal de Minas Geraes; 38,
do Sr. Felinto Sa mpaio, supprimin do no§ 7° a segu nda pai'te, a
co meça e elas palaHa · " os professot'es que etc." ; substitutiva d L
Com missão a de n. 40, do S1·. N"iéatiOt' Na>cimento, especificando ve ncimentos para electi·icista._ foguista, mecanico montador, etc. da . Fortalcz:L de Copacabana ; 41, do Sr. Edua1·do
.Saboya, que é destacada, disp ondo sobt·c a reforma dos otficiaes
do Exercito; B, do Se. Calogeras, autorir.ando a t1•ansferir as
t)l'aças das companhia s isoladas e dos pelotões de estafetas pat·a
os COI'pos da mesma arma e da mesma r egião militar- sóm e nte
a primeira pat·te até as palav1·as « pelotões de e· ta fe tas » ; ~4 , do
mes mo, com modifica ção, mandando procede1· aos estudos prelimin ai·es pa1·a o estabe lecimento de quali\J de positas de r emonta ;
4Li , do me mo, com modificaçüo, mandando orga nizat· campos de
in stl'u cçrw pr·aticn. da tropa ; 47, do mesmo, com modificação,
dis pondo sob l'e o mod o por que devem se r calcu ladas as tabellas
(]ue acompanhare m a p1·opos ta do or çamenco da Guena para
1915; subs titutiva da Commi ~s ão a de n. ~-8, elo r. Alfredo Ruy
Barba a, mandando dcscon tat• m:msalmente dos rencimentos dos
officiaes r~u fun ccion a l'ios elo J\lin isLet·io, que habitare m pred ios da
Vill a Militar ou Otltl'os ele pt·opriedaclr. ela Naçflo, uma taxa cor I'espondenle ao aluguel ; substitutiva da Commissão a de 11. !iO,
do S1' . li!OI'eii'a Guimai'ães, accre,;centando na rubri ca I da proposta, sub- co nsi g na ção- Depar tamento da Administt·ação80:000$ para conservação do mate rial n aral e c usteio do pessoal;
s ubstitutiva da Commis ão a de u. 51, do mesmo, upprimindo
as palavras: « todo o territo1·io da R e pub~ica »do§ 9° das con clusõe do projecto; 52, do S1·. Vespucio de Ab1·eu , substituindo
do 11 . 8 do a t•tigo u11ico do p1·ojecto as expressões " - Di aria ele
3Sa 150 asp irantes (l'ed uziclaacot;signação de 2 19:000$), 54:750$
- pelas e xpressões segu intes -- Diarias de 6$ a 150 aspirantes
2l!l: 000$- c sub ti tua-se o total ele 2 1. i 74 : 3;JOS - pelo total de
2'1 . 229:1 OOS " ; til~ , elo mesmo, supprimindo no artigo unico, verba
ll"; as palavras u Diminuída ... ate 'ferritorio do Acre1> e res~abe4
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lecendo a proposta. do Governo; e 56, do mesmo, mandando supprimir· ao artigo nnico, verba 13", os ns. 21 e 22 e restabelecendo
11 a referida verba as quantias propostas pelo Governo par·a esses
nrrw er·os.- Em 10 vae a imprimir a r edacçfto do projecto para
a 3a discussrto, n . '140 13.- Em ·l , é encen·ada a 3n discussrw,
ue pois ele lidas emendas c fi ca nd o adiada a votar;ão até que estas
ob ten ham parecer·. - Em 18 vae a imprimi r· o pa recer n. 149 C .
·- Em 21 é e11 Ce r·J ad n. a discussão nnica do parecer e silo app t·ovados o peoj ecto e as ~eguint es emendas ns : ·J, do Sr. Augusto
Amaral, eesta umndo a gra tifi cação do Ministro , eom o add itivo da
Commissflo; ;.; , do Sr . i\Iauricio de Lacer da, a utot·izanclo a mand ar
distr·ibuit• as quantias neces;a rias elos ns 9, 17, 2 1, 2L 25, 26
28 e consignação « Forr·agens e Ferragens ,, do Titulo «Despezas
Especiae ~ » da rub r·ica 13n i1s nnidacl es c estabelecimentos mililaJ•es pa1·a supprimento dos artigos que lhes silo necessario;; substitutiva da Commissão a de 11. 6, do mesmo, extinguindo o
qnadeo de dentb tas do Exei'Cito. mantidos os actuaes ; - substitutiva da CommLsão a de n 7, do mf.sm o, extinguindo o quadr·o
de piradores ; - 11, do mesmo, determin ando que as economr as feit<tS em cada uma das mass<'.s fiqu em perte ncendo aos
corr.:os para mel hor·ia elo respectivo se!'viço ; - 1:~ , do mesmo,
a ulori zJ.nd o a t'azer a consoli daçfto das leis militares, submetticl a
á n pprovac:ão do Congre>sJ ; - 18, do Se. Monteiro de Souza,
JH'ov iel enciando no 'entrcl o elos cormn a. ndantes das uuid ades, que
guarnecprn as for·ti(icações da H.epubli ca, serem lambem commanel ant• s dessas fc r'tifi cações, ev itand o dualidad e de commando
e pagamen to em duplica ta; - substitu tiva da Co mmi ssão a de
11. 2~. do Sr· . Car:o' Pc;ixoto Filho, det.crm in <llldo que nenhum
or!kial possa ser pl'Omovido, por merecimento, em que teuha,
pelo m eno~, um a rmo de clfectivo serviço no posto ; - 23, elo
Sr Augusto Amaral, peemi ttindo que limitado numero de otliciaes
do Exercito possa m perm anece!' no estra ngeiro dura ute um a
dois anno•, par·a ape rfeiçoa!'e m os sens conheci meu:os, percebendo apr1r 11S os vencim entos em papel, que lhes co uberem como
arregimentados e s~m aj uda de custo; - substitu tiva da Commissão a de 11 . 21,., do mesmo,subsLituin clo as i11>pecções de r egiões
militares por co m~nan dos; - substitutiva da Commissão a de
u. 25 elo mesmo, limi tando o q t~ ad i·o su pplementar dos gener aes
qu e cxercci·ern o1r for·ern JI Omead os para os ca rgo> vi ta licios; 26, do mesmo :< ubstituiildo no n. V do art. 2° do projecto a
pahtv t·a "dezembeo » por " j <weiro »; - substitutiva da Com mi,;são a ele n. 27. do mesmo, dct ::H·minanclo que o Governo
posoa organiza r u·es divisões do Exercito, afóra as brigadas dE.'.
cava Jl aria, mante!ldo-se os ba talhões ele cac;ador·es, distri buielos nos Estados do Norte, supprimidas a companhi as isoladas
el e infantaria, os pelotões de estafeta s, r de enguuha!'ia, etc.;
- 3 1, do mesmo, r cvigo;·ando as disposi<:ões das letras h e i do
art . 2 1 do OI'ça menlo da GuerTa para 1 9 1 1~; -su bstitutivo da.
Comm issão a de 11. B, do Sr. Mau1·ieio dJ Lacet·da, a ntol'izando a
r eformar os ar~e n aes;- 45, elo Sr. Au1·e.Jio Am orim . permittináo
ao Governo vend t! t' L'S pt•oclu ctos das fab ricas ele polvora elo
Piqu ete e da Se rra da Estrell a ; - 46, elo Sr. Augusto Ama!'al,
supprimindo o n. Vll elo art. 2°, relativam ente á venda. ou arI'ell(lamen to da fab rica ele polvor·aela Estrella; - - 47, elo S1·. Moreim
Guimarães, restabelecendo a vel'ba destinada ao on~en lt eir·o contractado da Fab!'ica de Car tuchos e Artefactos de Guerra ; *9; do Sr. Augusto Amaral, cem modificação da Comm~ssâo, cul''"

-

DATA

----

!06-

ANDAMENTO
---------~-~---=--------

rigindo no projecto, de accordo com a proposta, a tabella da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Gnerra ; - 51, do Sr. Carlos
Peixoto Filho e ou tros, restabelecendo a verba da proposta para
a Fabrica de Piquete; -segunda parte da 56, do Sr. Mauricio
de Lacerda. obrigando o Governo a aprove itar nas vagas que
se derem no Hospital Central do Exercito os funccionarios acldidos
elos hospitaes extinctos ; - 58, do mesmo, com add itivo ela Commissão, mandando que sejam pagos em folha, com expressa prohibição de gra tuitidacle, os med icamentos fornecidos a officiaes
e fun ccionarios civis desse ministerio; - 60, do Sr. Atuusto
Amaea l, reduzindo na verba 7" a con s i ~ nação "Hospital Central";
com excepção das pa lavras « annexando-o ao Hospital Central " ;
- 62, do Si·. Sa ll es Filho, com o adclitivo da Commissão, determinando que os escripturar'ios, amanuenses, auxiliar de escripta e
gual'das elas escolas militares ele ensino superior tenham as designações de 1°', 2••, 3°' officiaes e inspectores de alumnos, mantidos
os actuaes vencimentos e sem direito a transferencia ; - substitutivo da Com missão a de n. 64, do Sr. Augusto Amaral,
mandando dizer-se na verba 8" " qnatro coadjuvantes do ensino
theorico: um dito civil, ordenado 1:600$ - gratificação 8008";
- 65, do mesmo, determinando que o pagamento de pensão
aos a lumnos dos collegios militarrs do Rio, de Baebacena e
de Porto Alegre seja feito na séde dos referidos collegios;
- 66, do mesmo, suppl'imindo ela proposta. na verba 4", a
sub-consienação « para ollicina" na Escola Militar, e a importancia para pagam ento de tres guardas ; - 67, do mesmo,
supprimindo na consignação " Collegio Militar do Rio de Janeiro"
todo o pessoal do serviço de nomeação do commandante; - 68,
elo mesmo, suppl'iminclo na consignação ,, Collegio Mililat' de Porto
Aleg re" a importancia para pagamento elo pessoal de nomeação do commanclante ; - 69, do mesmo, supprimindo. na mesma
verba a quantia de 14:4008 para os coadjuvantes civis elo
ensino theorico ; - 70, do mesmo, suppriminclo a verba para
pa:.ramento do pessoal de nomeação do commandant e do Collegio
de Barbacena;- 72, do mesmo, suppriminclo 14:4008 para os
coadjuvantes civis;- 73, do mesmo, suppriroindo 3.\,:lt·70S na
rubrica" Es~o l a de Aprendizes i\'Irlitares » ; - 71• do mesmo,
supp t·tmin.lo 3:009S500, na consignaçrw « Tiro Nacional» ; 84, do Sr. Maurieio de Lacerda, suppt'imindo a verba« Tiro Nacional;- substu tiva da Commissão a 85, elo Sr. Augusto Amaral, dando a verba de :00:0008 para ultimae as obras rJo fot'te
de S. Luiz e do Vigia, no Leme, e 200:0008 para conservação
de quarteis, es tabelecimenios militares e .proprios nacionaes ; fl6, do mesmo, restabdecendo a proposta na rubrtca " Esta lo
Maior do Exercito » ; - e 90, d<t Commtssão, «A' verba 9\ «Soldos, etapas e gratificações ,Je praças de pret ». Diga-se " corno
no quadro annexo, aba tendo-se da proposta 1O7 :980:$600, fican .Jo
19.784:4518100. Art. 22. Aos officiaes promovid"s ou graduados
serão abonadas, mediante requerimento, as seguintes rrr.portanC!as, para >ere rn descontadas pela àecima par te do re pectivo
soldo mensal : De segundos tcn·entes a capitães, 6008 ; de majores a coroneis, 800S ; de generaes, 1 :200S. Deven·Jo, porém, das
quantias adean tadas, ser·em abattclas as, diviclas que tiverem co m
a Fazenda Nacional. Nenln1m oult'O abono previsto em lei se
fara, smão sob condição de pagamento integral dentl'O do a nno
corrente. Art. 23. Na vigencia desta lei sómen te serão permittidas consign ações até dons terços do soldo ou ordenado que forem
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estabelecidas por officiaes e fnnccionarios civis ás suas familia~, a
institUIÇões qu e , por di~pos içõ es especiaes , j çl, gosem desse direito,
mantidas as actuaes qu e não t;s tejam comprell end1das naquellas
concessões Jegaes, até se liquidai'eiTJ sem prorogação de prazo
nem reriovações . At't. 29. Na vigencia da presente lei, nenhum
officia l poderá receber mais de uma ajuda d·· custo ele um Estado
para outro ou paea a Capital FocleJ'al, salvo por motivo de promoção e consequ entc transfer encia . .-\rt. 31. Na vigencia ela presente lei não ser ào cllamaclcs a servi ço elos come lhos mi lita!'es
os officiaes r eformados, devendo t a 1ubem as vagas que estes deixarem n as reparti ções lllllitaecs, por morte , ou demissfto volun1a ria, S• t' peeenchidas por offi ciaes effecLi VL•S elo Exorcito. Art. 32.
Cont1núa·e m vigo r a doutrina elo art. :1o da lei n . 1. 687 , de 13
elo agosto c!· 190 7, para paga me nto dus soldos devidos aos volnntuios e relativos aus exercícios a nte1·iorcs ás datas ch · reconhecim entos elos d ireitos dos al lu Jid ··S volüntarios aos soldos vitali cios em questão, fica m] .. prol'lgado o prazq para habilitação ele
que cog it a o art . 2° da mesma lei. Art. 39. Fi earn supprimidas
por contritVÍl'('ITl á lei de vencim entos militar e~, e sa lvo tão sómente os direitos aclqu il'iclos reconh ecid os pelo Poder J.,diciario,
todas as gratificação~ especiaes que, a · titulo diver;o, ainda percebem officiaes nu desomp .:nho de fun cções de caracter· mil1tar
ou que se prendam a es tas, sendo qu e os omciaes do Exercito, no
desempeniJO ele l'uncções technicas, p·)cler ão p2rceber, durante o
tempo em que estiverem e m servi ço, afastados das sécles de suas
commissõ ·~, uma cliaria, qu e lhes ser á arbitrada pelo i\Iinisterio
da GuerTa " menos as partes referentes aos arts. 41 c 46. Em 22 vae a imprimir a r edacção final, n. 149 D. - Em 23 é
approvada, sendo o projectt enviado ao Senado. - Em 29 o Senado devolve , cou EMENDAS. Na sessão uocturna e em virtude de
requerimento de urgencia elo Sr. Antonio Carlos, as emendas,
com parecer verbal elo Sr. Pel'e ira Nunes, entram em cliscus~rto
· unica , que é encerrada, sendo approvadas a;; seguin1es ns.: 1,
accrescentando na verba 12a a quantia d e 16:0008 para o serviço
de aval iação de agua em Ipanema (S. l'aulo ) e a de 20:0008 para
a comp1·a. da casa em que se acha aqual'telado o <0 regimento, na
cidade de Ca; t r·o ; - 2, redigindo assnn o art. 16 " Fica c:xtincto
o quacl1·o de picadores, -::on~ervanclo-se os tres actuaes, a juizo
do Governo; -- 3, ar:cl'escentando na autorizaçfw XIV do aet. 2°,
depois das palavras " polvora da Estrella " e tambem p1Lblicações

do Grande Estado JlTaio1' do ExeTcito, que não tive1·em car·acle1·
Tese1"vado ; - '~. autorizando a manter dois acl~dos m ilitares,

aclualmPnte na Eur·opa, acompanhando as opet·ações militares,
e um official na Dinamarca ; - primeit·a parte da 5, até as palavras "nos Estados,, sub::tituindo o art. 25 ; - 6, accrescentando no final da. autorizaçfto XIII as . palavras« sem cle"peza " ;
- 7, 8, 9, 10, H e 12 supprim in do as autorizações li, IX, XI;
XIII e XV, do art. 2, os arts. 12 c t:~, redig indo ele outra fórma
a ~eg nnda parte do art. 2~ e trocando palavra s no art. 28 ; e 13, mant~ndo á disposição elo Ministerio da ViaçM o 5° batalhão ele engen l1 aria. - Em 30 a Camara devolve .ao Senado as
emendas r ejeitadas, ü:to f\ a segunda parte da n. 5 e a 12 A . Em 30 (sessão nocturna) o Senado communica que deixo u de
man1er as duas emendas rejeitadas pela Camara. E' appr<..vacla
a redacção final do Or·çamento da Despeza Geral da Republica.
para 1915 sob o n. 14M li:. (Orçamento da Fazenda), cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Sirncfi.o Leal. (Vicle p1·ojecto n. 148, ele i91q.).
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150 Autorizll a r eintegrar João Etn 22 de outubt•o é julgado objec to de
Soares Franco 1\faurity deliberat;ão c enviado ás Comrn is:::ões
no ca1·go de fi el de a J'- de consti tuição c Justiç::t e ele Fin anças .
rnazem da .-\lfanclega do Pende ele pareceres.
H i o ele Janeit·o . (Do
Sr. Cttnha Vasconc ellos
e Ottl1'0S . )
f :i i

Fa culta o proseguirnento Em 22 de outu bt•o é julgado obj ecto ele
closcut·sos de a rtilharia e deliberação e e nvi ado á Com missão de
e ngen ha t·ia aos alumnos i\la t• inh a e Gn erea.- Em 6 d .:! noque os estudam, mesmo vembru vae a impt·imit· o paeecet' d'esta
já sendo prim eieo~-te- Commissão, n . 151 A.- Em i7 é ennentes. (Dos Srs. 1Tes- cerraci<L a 13 discussão.- Em 18 é
pucio ele. Abreu c Alfredo app rorado. - Em 4 de der.embeo é enRuy) .
ce rr aclaa23 d iscussão -Em ti é approvauo. com dispensa de intet•sticio, a
t·equerimento elo ' e. Vesp ucio ele Abeeu .
-Em 6 é e nceerada a 3" clisc ussão.Em 7 é approvado.- Em i1 vae a impeimit· a t•edacção fin al n. i!i l B . Em 12 é ap provado, . e nelo o pr·ojccto
e1n•iado ao Senado .

Pende -ele decisão.

f3

))

23

))

152 Concede á As ociação Com- ]:<---:;m 22 ele onlub r·o é julgado objecto ele
mer·cial da Bahia os teJ'- deliberação e enviado á,s Com missões ele
J'enos accrescidos, COII- r.o! tstilui çfto e .Twliça e ele Fin a nças.
tiguos ao actnal ed ificio, Penrle de parecere., .
segundo concliçõrs que
estabelece. (Do S1·. 11 aphael Pinhei1·o e ottlros).
f 53 Revoga a d isposiç.ão co n· Em 24 de outubro vae a imprimir.tida no 11. 6~ , do art. 1° Em 26 é envia do á Commissão ele Fi·

:lo

da lei num ero 2.841, de
3·1 de deze mbro de 19-t:l,
reveetendo o imposto de
indusli'i a c pt•ofissõrs ,
arrecadado no Ter rito t·io elo Ac t·e, para a
1· e n cl a dos z·especti vos
municipios, e dá outras
prov idencias. Wa Commissão ele Const ituiçlio e

Ju st:iça) .

nanças .- Em 29 de novetnbt•o é, pot•
engano, collocldo na ordem do dia, e ncerra da a 2" discussfto e approvado o
projecto, com dis pensa ele intersticio,
a requerimento do St'. i\lauril'io el e Lacerda.- Em 30 a Mesa verifica o
e ng:~n o , sendo approvado um r eq uerimento de 81'. l\1aul'icio de Laceeda
para q uc o pt·ojccto volte á Commis ão
de Finanças, e, juntamente com o de
n. 322, ele 1909 , vá a ele Constitu ição c
Justiça para que ella os r efun da em um
só p1·ojecto.

Pencle ele parece r .
»

,

154 Transfere pat'a o dominio E1n 2"7 ele outubro vae a imprimiL· o
privado dos Estados os parecet· da Comrnissão de Constituição
te r r e n os t\:lse rv ados e Justi<;a sobee as emend;ts e m 2' dispara a servid ão publica c nssão e com emendas da mesma Comnas margens dos rios pu- missão.- Em 24 de novembro é approblicos, bem como os qne vado o substitutivo do r . Calogeras,
lhes f<)l'e m acc rescidos,
ficando prejudicado o peojecto inicial,
natura 1 Oll artifl- os substitutivos da Commissão de Oons•
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e 5-16, de -f[)·f'l ).
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titui ç ~LO e do Sr . Nicanor Nascim e nto e
as eme nçlas do Sr. Fle tJJ 'Y Cu rado, e
fi canJo para ser e m tomad as em consid e rar;ão na 3" disc ussflo duas e mend as
oll'e t·ecida s pela Corn missflo de Constitui ção ao s ubstitutivo elo Sr. Calogeras.
- Em 28 vae a impritnil· a redacçfto
para a 3• dis<.:nssão, n . 154 A.- Em
'I ele deze m bro é en ce rra t~a a 3" discu ssão . In ic iada a vdtaçüo, \' ão approvacla s as duas e memlas da Comm issão
de Constitu ição. Posto cim votação o
projec to, l'equeJ' o St·. J\J ontei ro el e
Souza que ella seja feita por partes com
l!Xclu são elas palavras:« qu e ban hare m
dois 0 11 ma1 s Estad os, ou li~ar e m a lg um
J cll es à Capii al Fede ral, o u desag u<trem
tiO oceano, ou n, fi ca nd o o r esto como
/ no pl'ojecto . Depois de fallat· o Sr . Mello
Franco, é app rovaclo o pt·oj ecto, me nos
as r efe rid as pa lav t·as " qu e ban hare m
civis ou mais Estados, e tc « qu e sito r ej e it~dos. - Em 11 va e a impl'imie a
r eclacção fiual, u . :t:.i4 13.- Em 12 é
app1·ovaclo, sendo o pi'Ojecto e nviado ao
Se nado.
Pende d e decisão.

2G Out. ..

1iití Pro ro ga novamente a Ent 27 de outubr o, es tand o sobt•e a mesa
actual sessão LegislaLiva e sendo co nsiclerado·assump to u1·gente,
até o dia 3 de dezembro ele accurclo com o a r t. 156 elo Regido correu te arm o . ( D'Cl men to, entra e m discussão unica, que
Commissüo de Cons ti- 6 e ncerrada . App L·ovaclo, 6 euviad o ao
t.uição e Justiça).
Sena do . - Em JO o Senado envia ao
P1·esidente ela Republica para a fol'malidade da publicação.
Puolicado por decre to n. 2 . 875,
de 30 de outub!'o de 1914 (Diario 0(/icial
ele -1 de n ovc112bro).

~()

1iJ6 Fixa a clespeza do Minis- Eut 29 ele ou tubro vae a impl'imü·. -

J)

terio da Viarfto e Obras
Publicas pa1~ a o exe rcicio de 191 5 . (Da Commissüo ele Fi'llança s .)

Em 5 de de Novemb t'O é e ncerrada a
2·' discussão, depois de lid as emendas
c ele falia rem os St·s . Eduardo Saboya,
Vespucio ele Abl'e u, Niea not' Nascimento, Celso Bayma e Felin to Sampaio,
Ji cando ad iada a votação até se!'
dado parece!' sobre as emend as.- Em
4 de dezemb ro vae a imprimit· o pa l'ecer
sobre as e mend as, n. 15ô A. - Em 7 é
cncet·racla a d iscussão unica do parecer
e appr ovados o pt•oj ecto e as seg uintes
em endas ns. : 12, dos Srs. 1\fetello
Junioe e Pereit·a B!'aga, mandando !'evigora r a disposição do art. 69, da lei
n. 2-. 842 , de janeil'o de i9i4; 13, dos
mesmos, perrnittindo aos emp!'egados do
Correio fazerem consignação em folhas
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de pagamento; a segunda parte da 31, do Sr. Al'Lhur Moreira;
modificada a redacç~o do seguinte modo: «conclusão de linhas
iniciadas 60:0008; 32, do mesmo, augmentando de 10:000$ o
credito para guarda· fios de 2• classe; 34, do mesmo, alterando
as dotações para auxiliares e dactylograpltos de linhas, es tações,
divisões, etc.; 40, do mesmo, autorizando a celebração do contracto para aluguel de casas destinadas ao serviço da Repartição
Geral dos Telegrapbos e dos CoiTeios, e para conducção de malas;
42, do S1·. Irineu Machado e outrns, restabelecendo a proposta
do Governo na verba "Estradas de Ferro Federaes " ; 47, dos
Srs. Eduardo Saboya e outros, elevando a verba 7" " Inspectoria ele
Obras Contra as Seccas, ; 50, dos Srs. Metello e Pereira Braga,
elevando a verba para a revisão da r êde na Repartição de Aguas
e Obeas Publicas; 54, do Sr. Mavignier e outros, mantendo
dotações para a verba s•, sómente a primeira parte, até aspalavras " no quadro elo pessoa l fil tfectivo " • e com modificação;
56, dos S1·s. Josino dP. Araujo e Pereira Braga, restabelecendo a
con signaçrw- Pessoal -da verba 9•, de accórdo com a proposta;
o substitutivo i 57, dos Srs. Nicanor Nascimento e Florianno
de Britto, restabelecendo a dia ria dos fun ccionarios da Inspectoria
Geral de llluminação; o substitutivo á 65, do Sr. Vespucio de
Abreu, mandando paga r as dia rias aos funcciona1·ios da lnspectoria Geral de Navegação, ele accôrdo Ctlm o regulamento; o substitutivo da Com missão ás de ns. 66 a 80, assim concebido :
«A dcspeza r elativa ao serviço elos porto3, rios e canaes, já quauto
á. lnspectoria e Fiscalisaçfw nesta Capi tal, já quanto á consel'vação e fiscalização nos Estados, co;·,·crá. pela Caixa Especial de
Portos. O Govemo reo rganizará o referido serviço, ':listribuindo
as r eudas a esse fim destinadas, conforme fót• mais conv en iente
ao intet·esse publico e mantendo o pessoal estl'ictamente necesEario " ; 94, do Sr. Vespucio de Abreu c eutros autorizando o
Governo a fazer aos Estados concessão pam construcçào e melhor ame nto ele portos situados nas respectivas costas, etc.; 96, do
Sr . Costa Hi beiro e ontros, com modificação , autorizando o Gover no a entrar· em accól'do com os aci uaes contractantes de obras
publicas, concessionarios e anendata1·ios de estradas de· ferro ;
·102, do Sr·. Calogeras, autorizando o Gove rno a· rever os r egulamentos das respect'vas r epartições subordinadas a esse Ministerio,
r eot·ganiza ndo os serviços dentro das verbas orçamentarias; 106,
do Sr. C sta Ribeiro e outros, pl'orogando até fever eiro ele '19-16
o prazo concedido para o inicio das viagens entre os portos de
Pernam buco, Aman·ação , Bahia, etc.; . 107, do Sr. Irineu Mar:hado e outeos, au torizando o Governo a conceder gratuita mente, á Faculdade de Dil'eito do Hio el e Jane iro, lotes de terrenos " baldios,, com modifi cação da Comrnissão; a primeira
parte da 109, do Sr. Jayme Gomes e outi'OS, ·autorizando areduzir de 50 °/0 o fl'ete que pagam as aguas mineraes nacionaes nas
estl'adas de ferro e linhas ele navegaç.ão mal'itimas e .lluviaes
federaes; '114, do St•. Alaor Pra ta e outeos, autorizando o Governo a conceder, sem ouus para o Tl1esonro, a quem õ solici tar
e maiores vantagens offerecec, privilegio para a construcção, uso
o goso de uma estrada de ferro qua, parl.indo de Uberaba, passe
pela cidade do Prata e te1·mine em Villa Platina , podendo ceder
ao concessionario os estudos feitos pe!a extincta Commissão que
alli manteve; 116, do Sr . Octavio Mangabeira, autorizando a
prorogae ou innovar o contracto com a Companhia de Navegação
Bahia na; I 18, do Sr. Annibal de Toledo, antorizando o Governo
a conceder, sem onus para a União, ao engenheiro civil Eduardo
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------------------------------------------------------------------Chrockatt de Sá e aos coroneis José Pinto Mascarenhas e Aureliano de Camargo Duffles, ou empreza que organizarem , a construcção, uso e goso de uma esteada de ferro que, partindo de
Porto Seguro, na Bahia, vá terminar na fronteiea de Goyaz, pelos
vales do Jequitinhonha, Arass uahy, S. francisco e Paracatú ;
122, do SI'. Faria Souto, restabelecendo a verba de 425 :0008
para os serviços de saneamento da Baixada Fluminense; e as da
Com missão ns.: 1, a utorizando a r eorganizar a Inspectoria Federal
das Estrada de FetTO; 2, autorizando a entrar em accôrdo com
a Leopoldina Railway para a ligação das linhas Cantagallo e
Grão Par á e Norte, pass;..ndo por Magé ou immediações; 3, a utorizando a r el'ormar o regulamento dos Correios, sem aug mento
de despeza ; 4, augmentando a verba 2• "Con eios do Amazonas " de 3ô:OOOS pela elevação do numero dos agentes embarcados a 20, de 7: 3008 pela elevação dos servente a nove e de
33 : 18!JS para gratificação local áquelles á razão 40 "lo e ao sala rio
destes á razão de 60 "/o, con roem e a legislação em vigor ; e 6,
deteeminanclo que, na verba 4n, dos 60.0008 destinados ao serviço
de navegação dos rios lbicuhy até Cacequy e Uruguayana até
Santo Isidoro, 20 : OOOS sej a m para esse sel'viço e 40 : OOOS pat·a.
o de navegação entre o H. io de Ja neiro e Paeaty, a cargo da Empreza Navegação Rio-S. Paulo. - Em 8 vae a impr-imit· a
r cdacção do pt·ojecto para a 3• discussão, n . 11i6 13.- Em H é
e ncerrada a 3• discussão, drpois de lidas val'ias emendas, ficando
adiada a votação até que e \las obtenham parecEH'.- Em 17 vae
a impr·irnir o parecer n. 156 0 . - Em 20 é e ncenada a discussão
unica do parecer e são approvados o peojecto e as seguintes
eme ndas ns.: 1, dos Srs. Metello Junior e Pereira .Bt·aga, mandando destacar da verba 1• a qua ntia de 1 :4!tOS, para pagamento
de diarias a quatro correios ela Sccreta l'ia de Estado; - 3. do
Sr . Balthazar Peecir-a e ouLeos, dete rmiuando que o Gover-no
designe runccionarios da Dir·cctoria Geral dos Correios ou do
quadr·o das repartições postaes para exercerem os cargos de
administradores dos Correios e m todos os Estados, em com missão,
r espeitados os direitos dos act ua es ad ministr .. dor-es que tiverem
mais de 10 annos ele serviço ; -- q,, dos Srs. Metel!o Junior e Per eira Braga, ma nJa ndo destacar da ver ba 2a, na consignacJLO
competente , a impoetancia nccessaria para cond ucção do director;
- 5, dos mesmos, acerescentando ao art. 9° as segu intes palav!'as,
depois de Correio Ambulante « á Associaçfw Berr eficente Postal,
á Caixa Auxli ar dos Empregados Postaes e Ce ntt'O elos Carteiros »;
-7, do Sr. Joaquim Pires, mandando accrescentar ao n. V do
a rt. 2° « bem a~sim a já estudada Pnlre Petr olin a , no Estado de
Pernambuco, a Amar ante, no Pi a uhy »; - 12, elo Sr. Ribeiro
Junqueira e outros, ma ndando accrescentat• ao art. 9° aspalavras : «e da Hepa rtição Geral de Obras Publicas "• depois de
(~ mpregacl os elo Correio, e «e á Associacão de A. 1\i. da R. S. de
Obras Publicas •· depois ele Correio Ambulante; - 14, do Sr. Arthue Moeeira, suppl"imindo no titulo - Even tuaes- da verba 3•
as palavras " 10 telegt·aphistas de 3" classe e 20 telegraphistas de
4' classen ; - 15, do ::;r. João Penido c outros, manda ndo acrescentar ao art. 9°, depoi - das palavras con eio a mbulante, as seguintes " e aos empregados da Repartição Geral elos Telegraphos
que pertencerem a Caixa Central de Auxílios, da mesma Repartição" ; - 18, do Sr. Moreira Guimarães, sómente a parte que
diz ser absolutamente vedada a gratuitidade ele passagens nas
estradas ferro da União; -19, do Sr. Rodolpho Paixão, mandando acrescentar ao art. 2°, n. IV, in-fine, "e alterações no
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---- -----------------------traçado das liuhas »; - 21, do Sr·. f<' elinto Sampaio e outr·os,
sóme nte a primeie:1. parte, constante das palavr·as « abeindo-se os
necessarios ct·cditos,. ; ·- 23, do Sr. Costa nibcir·o, t·estabelece ndo
na r~t · ba 1i", consignação -1\Iaterial- a ajuda." de custo para
totríada de contas; - 21,, do Sr. Eduardo Saboya, mantendo a
pt·oposta para a verba 14', e a consignação " Pessoa l addido » da
verba 16• ; - 2~i, do Sl'. Alfredo 11 uy, l'csta bel::lcendo o titulo da
verba 14n, isto é, « em pr egado~ addi los " ; - 30, dos St·s. Ribeiro
JungLteit·,t e Jolo Penido, mandan do acl'escentat· ao n. VIl do
art. 2° .<e a liga<;ão do ramal de Leopoldina com a linha de Entre
llios a Ligação, ao ponto qne .iulgat· mais conveniente "; - 31, do
Sr. !1odolpho Paixão, mandando dizer no n. IX. do art. 2° "aguas
minera es natul'aes , prove nie ntes das varias fontes existentes no
paiz " ; - 3:J, do St·. Joaquim Pires, autorizaudo a constt'ucção
das Jinha3 tdegraphicas de Batalha, Porto Alegee, Jtamat·aty,
Valença e Urussury, no Piauhy;- 3:), do St·. lt•inett Machado,
autorizaudo a ot·gani7.at· os serviços da Estl'ada de FetTO Central
do lkazil , com modificação da Cornmis:;rw;- 36, do t'r. fl.oJolpho
Paixão e out i'Os, revigol'ando as aulm'i7.aÇõ3s constantes do art. 65,
ns. XI e XIV, ela lei n. 2 .842, ele 3 ele janeiro ele 1914;- 37, do
Sr. Rodolpho Paixão, c·;m a modifi cação ela Commissão, antol'izando a concedér ao cidadão Virgílio Rodrigu es ela Cunha on a
qu em mais vantagens otfdrecet·, sem onus pat·a a União, a construcção ele uma ponte me tallica ou de madeira sob t·c o rio Paranahyba;- s ubstitutiva da Commissão a 38, do Sr. Arthue
Moreira, accrescentand:> ~o n. IV, de art. 2° " harmonizar
ela usulas contractuaes » depoi~ de " pagam entos " e " nada disto»
depois ele "sem que»; -- '}0, do Sr. Costa Ribeiro, com a modificação ela Commissão, autorizando R t't'Drganizae a Inspectot·ia
Federal de Poetas, Rios e Cauae~;- 41, do Se. Ant•, nio Nogueira
(menos a 3" pJrto), autorizando a supp!'imie as estações radiotelegt·aphicas do Amazouas que foe ,)m desnecessarias e ouerosas, a
estabelecer essas rs tações suppt'i midas nou tt·os pontos não ser-vidos por telr.gra·pho e R entrar e m accôrdo com a Amazon Telegraph pat·a o-trafego rnutuo dos radiogt·amm:;s;- 42, do St·. Fe·
!in to Sampaio, de terminando que na ver·ba H, se diga " um
ollicial de sccretaeia, 6:0008, em vez de "dois auxiliat·es de
es tatística 7 : 2003,; ·- 45 , do Se. Gentil Falcão, destacada, autOL'izando a construcção de um:l esteacla de J'.;n·o que, p;u·tifldo
de Fot·taleza, passe ou se appeoxime das cidades ou villas de Mecejana, Aquieaz, Cascavel, e tc. ; --s ubstitutiva ela Com missão a
53, do Se. Octavio 1\lang<tbeil'a, anté• rizando a t'evet· os co nlractos
ele navegação mal'itirna ou fluvial;- 54, dos Srs. Riheiro Junqueit•a c F. Paoliello, revigorando c.s arts. 75 e 76, da lei n. 2.842,
do 3 de jan ·iro de 1911t·; - 55 , do Sr. Metello Juniot· e ontros,
des.tacada, autorizando a conceder <• Franci~co Canella e outros,
ou empeeza que orgaflizarem, umn. estrada ele fetTO entre Rio de
Janeir<l e Santos;- 56, do Sr. H.ibeiro Junqueit·a, supprimindo
o n. VI, do art. 2°; - e as da Commissão ns.: 1, revigorando a
a utorização para contt•actar com os co nces>ionarios 11a Estrada
de Ferro Nordeste Paraguayo o prolongamento a entroncar-se
na rêcle ferroviaria bt•asileit•a; - 4, a entear t·m accôrdo com
as em prezas particulares de estt'ada de fet·ro para o trafego mutuo
com as linhas Jedoraes; ·-- 6, a adquil'it• on a mandar co nstrnie
edificios paea CotTeius e Telegeapllos, conjuncta ou sepat·adamente, nas localidad es onde lllluvel' pre,Jios ~lugaclos; a modificar a clausula contractual pela qual a Companhia Docas de
Santos é obrigada a construir naquella cidade um edificio para
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Correios e Telcgra phos; a celeb1·ar conll·actos para alugu el de
casa s para o se rviço da Reputição Geral· dos Telegra phos e
dos Correios; a subvenciona r com a quantia de 20:0003 a navegação in te rna do Estado de Matto Grosso ; e a promover melhoramentos no seeviço de illuminaçfLO da Capital Federal; -7,
rev igora ndo o art . 73, da lei n. 2.84·2, 3 de j a neiro de 1914;
-7 i \ .. , mandando supprimir no projecto, verba ia, as palavras
" e 12:0008 pela suppressão da consignaçã o destin ada á despeza
ele cond ucçào elo Ministro ; - 8, r evigora ndo o n. IX, do art. 65,
ela lei n. 2.842, de 3 de janeiro de 191 4 ; - O, restabelecendo o
Jogar el e bibliothecario do Ministerio da Viação; - 10, snp[lrim inelo
o a rt. 5° elo projecto;- H, restabelecentlo o art. 73 e paragraphos
elo regulamento app rovado pelo decreto n. 2.417, ele 28 ele dezembro de 1896, par a a Estrada de Feno Cent1·al do Brazil; e 12,
a u torizando a encampa1· a Estrada de Ferro Noroeste elo Bra zil, a
encor:por al- a a de Itapura a Corumbá. e a a rrendai-a a quem
mais vantagens olferecer. ·-Em 2 ! é approvada. a redacção final,
n. 1:J6 D, cuja impressão é dispensada a requerimento do
81·. Caeta no de Albuq uerque.·- Em 22 é o projecto enviado ao
Senado. - Em 20 o Senado devolve-o , com emendas . Na sessão
nocturna, em virtude de r equerimento de urgencia do Sr . Anton io Carlos, as emendas, com parecer ve r bal elo Sr . Caetano de
Albuquerque, entram em discussão unica, que é e nceerada, sendo
approvadas as seguintes ns. : 1, restabelecendo a verba para o
consultor jurídico; - a parte da de n. 2, restabelece ndo a subadministração dos Correios de RibeirfLO Preto ; - as pa r tes da de
n . 3, augmentando, na verba Correios, quan ti as nas rubricas
« Vencimentos e gratificações diversas» e "Material», r estabelecendo a verba « Eventuaes >>, reun indo em um só os cred itas
Ow·o da veeba 3a "Telegraphos » e dim inuindo a impoetada necessaria paea a fiscaliza ção da Amazon Telegraph Cornpany e
das linhas telephonicas da Bahia ; -- 4, supprimindo a Htb ..
vençfw á Em preza de Navegação Rio- S. Paulo, por ter sido declarado ca duco o respectivo contracto; - 5, cor!'igindo o total da
dotação para a Estrada de Ferro Centeal elo Br'a zil; - G, diminuindo a verba 7a para 2.200:0003;- 7, subBtituinclo na verba 10a
as palaV!'as " supp1·imida a consig nação ele 12:0003, destinada ao
sub-inspector cujo cargo fica extincto » peln.s seguintes: " Reduzida a ve rba "Pessoal » a 12 : 0008; 9. diminuindo a dotação
para a Ba ixada Fluminense de 50: OOOS, na sub- consignação
« Conservação do i\Iaterial » ; 10, substituin do a P autorização
elo aJ"t. 2° ; - 11 , s uppriminclo autorização n, VH; - 12 . accrescentando na. autorização VI H a palavra « medicinaes » depois de
"natueaes » ; - ·J 3, supprim indo a IX autol'ização;- 15, supprimindo a XL auLorização;- ·1(); - idem quanto á XII; -17,
accrescentando na autol'ização XIV, depois de Rios e Canae ·, as
palavras « assim como o serviço de fiscalização dos portos, cujas
obras estejam concluídas ou contl'actadas e o de conse1·vação e
cl1·agagem a que se r efere o art . 68, do orçamento de 1914 ;-1 8,
lO e 20, supprirnindo as autorizações de XIX a XXI; - 21, suppl'imindo o paragnlpho da X.'\lV; - 2~, , accrescentando ao art. 4,
in-fine , as palavras « desde jâ. » ; - 2ti , supprimindo o ut. 5";
-- 27 c 28, suppriminclo os arts. 9° e -10° ; -29, substituindo o
a rt . 15 por uma autori zação paea anenclar a Estrada de Fcrl'o
Oeste de Minas e o serviço de bonds electricos de Lav !';ts ; - 30,
supprimindo o art. 16; - 31, detel'minando que continuem fazendo parte do quadro os funccionarios da Est1·ada el e Ferr o Rio
elo Ouro ; - 32, fixando o aluguel de um a draga e gastos com <L
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desobstrucção dos canaletes ria lagôa
de Araruama;- 33, autorizando a celebrar accôrdo com a Companhia Victoria a Minas , rejeitada a parte que
manda accrescentar ao art. 6" "revertendo o producto ao Tbesouro Nacional;
-c 34:, autorizando, na Estrada de
Ferro Central do Bl'azil, a suspeuder,
tt·ansferir, addir qualquer funccionario,
respeitados os direitos adquiridos quanto
á percepção dos vencimentos .- Em 30
são devolvidas ao Senado as emendas
rejeitadas. O Senado mantem por dous
terços as de ns.: 2 (a parte relativa a
Juiz de Fóra), 8, 14 e 26 e torna a enviai-as á Camara que mantem a regeição, por dois terços, quanto ás duas primeiras, e por unanimidade quanto ás
duas restantes. -Em 31 é approvada
a redação final do Orçamento da Despeza Geral da Republica para 1915, sob
o n. 148 E. (Orçamento d<~ Fazenda),
cuja impressão é dispensada a requerimento do Sr. Simeão Leal.- (Vide
p1·ojecto n . 148, de 1914.)
3 Nov . . .

157 Orr;a a Reccit<L Geral da Em 4 de novembro vae a imprimir. -

Republica par<L o exercicio de 1915. (Da Commissiío de Finanças.)

Em 21 é encenada a 2a discussão, depois de lidas val'ias emendas e de
fallar em os Srs. João Pedro, Rodolpho
Paixão, Vespucio de Abreu, Galeão Carvalllal e Carlos Peixoto Filho, ficando
adiada a votação até que as emendas
obtenham parecer. - Em 10 de dezembro vae a impl'imir o parecer ela
Commissão de Finanças, n. 157 A. Em 13 é encerrada a discussão nnica elo
parecer sobre as emendas.- Em 14 são
approvados o pl'ojecto e as seguintes
emendas ns.: 4, doS!'. José Bonifacio:
«Na Tarifa da Alfandega, onde diz, no
art . 205, Carbonatos e carburetos de cal
ou calcio impuro, 60 réis, razão 50 "/o, diga-se:- CarbonatOs e carbm·etos de
cal ou calcio impuro, 100 réis razfw
50 % »;- 5, do Sr. Nicanor Nascimento:
« Os fios de Tungstone, 1\Iolybdene,
\Volfram, assim como os de composiçrto
de platina, pagarão 60 réis a gramma,
razão '15 °/0 »;-snbstitutiva da Con;~m is·
são ás 6 e 7, «pagarão 8 o;. ad valor em
os apparelhos destinados ao fabrico de
laclicinios e o vasilhame de vidw e ele
barro, bem como os envolucros e recipientes de aluminium, destinados aos de
pl'oducção nacional, as folhas estampa·
das e accessorios para os mesmos c para
a fabricação de latas para manteiga,
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banha, toucinho, doces e co use rvas , sc mpi' C que tacs artigos
r,)rCm importados pelos fabt·icantes desses produt.:Losu, - 11,
do Sr . Alvaro de Carvalho e outt·os : "Continúa em vigor
o dispositivo contido no art. 54 da lei n. 2.8!•1, <.lu 3 1 de dezembro de 1913"; -12, do Sr. Costa Rib eiro e outr~s: "Pagarão somente 8 •f. sobl'C o valor todos os appa relhos e accessorios destinados exclusil•amento ás applicações industriacs do alcool, como
f,H·ça, luz e aquecimento»; - 13, do St·. Galerw Carvalhal:
" Art. 6•. O material destinado á 1wime ira ins tallação publica ele
luz, força, viaçrw urbanas, excluído o material de ·tinaelo ás instalLtções particulares, abastecimento ele agna, rêde de esgoto, calçamento, in clusive bri tadores e r,~wea m e nto, embe ll cz:-1.1 nento, motoI'.)~ respectivos e r olos c compressores pat·a macadamização, incinc raçrw de lixo, melhoramento · e con~ct·vaçã.o ele banas de pot·tos,
pontes, estradas ele ferro c viação clect!'ica, destinado a la.boratnnos de ana.lyses, para colonia~ con·eccionaus, p1·isü:1s com tt·abalhos, materiaes de~tinados á praticagem de lYH'tos o desobstrucc;fw
de baixios c canaes para ~er applicado pelo gorel'lll3 dos Estados c municipios, indu~ive o Districto Federal, á r eq nisic;;1o
d i• ll es, em Sll<lS ob ras feitas pot' administraç;w ou contracl.o,
pa)!arão 8 •;. do seu valor, que B entendcr·ú. ser· co mm e rcial ou
da factura, quando se tratai' do material paea. saneamento .
A1·t. 7° . Pngará. igualmente 8 "/.sobre o valot· material fluctuau t•!
pa ra o serviço de navcgaçfto dos t•ios o l a~ôas da L1cpublica.» 1:i, elo Sr·. im ões Barbos;t c outros.((- Fica orn Vi!.Wr o disposto
no art. 8" <la lei n. 2.7Hl, de 3l du elezembeo de 1!l12. »- 16, do
Sr. Simões Ba1·bosa e outl'Os: " - Permaneça. em rigor o d isposto
do art. 8° ns. i, 2, 3, 4, !í e 6 ela lei u. 2.841, elo 3l de elezernb1·o
de 19 !3» com o additi,•o ela Com missão mandando acci·escentar na
mns ma. disposição os ns. 7 c 8 elo mesmo artigo; - i 7, do St·. EeasIno de Macedo o outros: «Ü mat:!rial importado pela Associação
C:ommercial de Pernambuco para co nsteucção e insta llaçfto de se u
nnvo prcdio, na Avenida Central, ela cidade do Recife, pagar{t
snmente 8 •;. ad vaiarem•>; - 18, do Sr·. Netto Campelln,
".\rt.
Continúa em vigot· o disposto no aet. 15 da le i n. 2.841,
de 31 de de7.embro de 1913,;- ·LO, do Sr. Costa Ribeiro e outi'Os:
" l'agat·á. 4 •;. do valo!", que será o da factur·a, o matet·ial escolar
para escolas publicas primarias gratuitas, im portados pelos guvcmos dos Estados, do Dislricto Federal e dos municirioS•>, com
;t modifi cação ela Commissrw de 4 "lo para 5 "/o;- ubstitutiva
da Commissão á 22, elo Sr. Ribeir• Junqueiea.: «<ncluam-se entre
os materiaes anoJados n a emenda n. 13, que pagarão 8 •;.
ncl valorcm, os tubos dr ferro gall a nizado e conugaclo pa r<t
boeiros ele estradas ele rod agem, quando importados pelos l!>tadosn; - 24, ela Commissão: ttFica estabelecida quanto ao boeato
de. oda ou bora.x, cr·ystallizado ou em pó - Classe XI da tarifa,
a1·t. 200, e oxydo de cobalto, mesma classe, ar·t. 271:-, quando
importados como materia prima pal'a a industri3, a taxa estabekcida pela lei 11. 2.~2t.., de 3l ele d ezembro de 1911, art. 1•, ; 2:;, do Sr. Josino de AL'aujo: "Ao art. 1•, n. 10 (titulo I, capi tulo 2•):- Supprima-so o imposto de 100 rMs por kilogra mrna ou
l'racc;ão ele !'um o em corda ou em !'olha, do pro(jedenci:L nacioua l .. ;
- modificação da Commissã.o: «Alcool 25", aguardente ou cachaça
(exceptua.ndo ape nas o alcool desnaturallo pa.l'a. fins in d ustri<tesJ .
Alcool além de 25° o dobro elos taxas» á ele n. 30, uo SL' . .Tosé
Bezerra, mandando supprimit• uo art. 1• (bebida) ·- renda de
tributos- n. 2- impostos ele consumo, n. il, a. pal'te r elativa [\
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aauanlcnte ou cachaça ; - substitutiva da ~~ om mi ssão á 32, do Sl' .
ll"incu .'vfacll ado: «Ao a rt. 1°, 11. 11 , na parte relat iva a ag ua mtnel'aes, diga-se : «As ag11 as min er aes nat ul'aes med icina es de
proceclencia br.• zi leira paga rão metade dessas tax as•>. E accrescenLe-se : «lltCluam-se no n . 16 (especialidades phal'maceuticas) as
aguas mineraes n ~t ura es med icinaes de procedencia esti'angeira" ;
-33, elos Srs. Pereira Beaga e .Metello .Ju11ior: «No art.1°, n. 15,
na pal'te refeeente ás bisnagas e la nça pe1·fumes, em vez de
100 réis por 30 grammas ou fracção, diga-<e : EO réis po1· 30
g1·amrnas nu fi·acçiLo.>; - substitutiva ria Co mmissão ;\. 34, dos
mesmos : << No a rt 1o 11. 24 -subslitua m se as taxas de 50 a 100
réis p••las de 30 e 60 r éis, resuectivam Hnte»; - subs tit utiva cbt
l~omm i ssão á 35 , do Sr. Alv es Cos ta e outros : .. Ao § H elo
an. 2° elo rlecreto n. 5 .890, de 10 ele fever eiro de 1906: - Accl'esceute -se : - Reuclas e fitas el e seda, de lã, de linho e de algodão
produzidas pot· maehina: -De seda:- Até tres centimett·os de
largura, pot· metro, a 8 l'úis. De 3 até 10 ce11tim etros de largura,
por metro, 30 réis. De mais ele 10 até Hi centím etros clB largura, pm· met1·o, 60 réis . De mais de 15 centím etros de L•rgura,
por metro, 100 réis . De lã e de linho-Nas mesmas co ndições,
me. tad e dessas taxas . De algodão:- Até tres cen time!r os ele
largura , por metro, 3 réis. De tres ttté 10 centim eti'OS de
largu ra, por metro, 10 r éis . De mais de 10 centimetl'os de
largum, por metro, 20 réis" ;- 37 , da Commissão, «inclua-se o
segu in te e11tre os gBneros suj eitos a imposto de consumo : discos
para gramophone ou in strum elltos semell!antes : simple · : até 20
centim e tt·os de cliamet ro, cada. um 50 l'éis ; de mais de 20 a té 30
centím etros, cada um 100 réis; de mais de 30 até 40 centimetr o3 ,
cada um 300 eéls; ele mais de 40 centím etros, cada um 500 réis ;
duplos : nas mesmas condições o dobt•o rlas taxas " ; - 38, ela
Com missão, « ao n. 22, accrescente-se : vinhos estrangeu·os ele
uva ou de qualquet· f1·ucta ou planta, exceptuados 03 med icin aas
que continuarrw com as taxas pt·opeias e já. estabelecidas : até
14 gráos ele alcool absoluto : po1· liLI'O 90 réis, por g<trrafa 60 réi s,
meio li tro 45 réis, e meia garrafa 30 r éis; De mais de 14 até
2'k gr·á.os : por litro 180 r éis, ga rrafa 120 réis, meio litro 90 réis,
meia gal'l'a fa 60 r é is. Cllampagne e outros vinhos espumosos :
por litl'o 600 r éis, gar'J'afa 4·00 réis, meio litro 300 réis e meia
garrafa 200 réis " ; - 39, ela Com missão, " no n. H, na parte
t•elativa ao viuho nacional, accrescente-se : " Natural de uva ou
qualquer od1h ·a fructa ou planta, excluídos os medicam entos, qne
continuarfto com as mesmas taxas estabelecidas de es pecialidades
pharmace uticas : por litro 40 r éis, meio litro 20 réis, ga rrafa
30 t•éis, e meia ga n afa 15 r éis " ; - 40, ela C o mmis~ão, « nas
bebidas da classe 13·1 , accrescente-se : « Agua rd ente, guapa e
bebidas sem elhantes de fru ctas, de producção nacional e natm·aln
(se11do a taxa da aguardente especial para a de ca nn a)" ; - 41,
da Com missão, " no n. 11, na parte r elativa á cerveja, substitua-se pelo segu inte : cerveja d e baixa fermentação : por litl'o
100 réis, por ga rrafa 60 réis, por meio litl'o 50 r éis, e meia
garrafa 30 r óis; ce l'veja de alta fermentac;ão : por litro 80 réis,
ga rrafa 50 réis, meio litro 40 r éis e meia garrafa 25 r éis " ; - 42,
da Com missão , «no n. 26, substit ua-se pelo seguinte: chapAos
para sol ou chuva , accl'rscente-se na leitra a) do r eg ulamento,
enfeitados ou não, com rendas, franjas ou bordados das mesmas
especies da · coberturas; na lettra b) idem, idem; supprima-se a
lettra c) ; na lettra cl) com cobert.n ra de qualquer tecido e com
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---------]- ----------------------------------------------ca bo de prata ou Javor es des te m eta.! 2$; ajunte-se ainda uma
nov a lctt r a c, com cobertur a el e qualqu e r t ecido c com cabo de
ouro ou pl a tina ou la vor es deste s metaes 3S ; e ma is a letti a f')
com cobertu r a ele qu alque t· teci do e com cabos ele qualquer especie g ua rn eeidos com pedras preciosas :;s,; - 43 , da Com missão ,
" ao ar t. '1° el o dec reto n. !_i.890, el e 1900 : accrescente-se: louças
c \'iclros : a) o de louças sob r e os obj ectos de que t rat a m os
ns . 646 e prim eit·a par te do G:H da elasse 2'1 da Ta rifa elas Alfa ndc' gas ; b) o de vid ros so iJre as obl'as de q ue tr atam os ns. 6fi 1 e
QGQ da mes ma ela. se 21 ela tarifa. Ao a rt. 2•, ~ L o u ças : cada
obj ecto de louça 11 . 1, 20 r éis ; ele louça n. 2, 40 r éis ; ele n . 3,
60 r éis; de n. '• · 80 r éis; de n. ;; , 100 r éis e de 11. 6, 200 ré is. Vid ros :
cada obj ecto de vidro n. 1, 20 r éis e ele vidros n. 2 , 50 réi s• ;Eubsti tntivo da Commissão á 45, do Sr. Ca rva lho Chaves :
«Ao a rt. 1•, n. III: Na pa1·te r ela tiva á alteração das taxas elo
n. 26 do § 1° ela tabell a A elo decr e to n. 3.564, substitu a - se o
proj ecto pelo seguinte: até 200$, 8400; de mais ele 2008 até 4008,
8800; de mais de 400$ até 6008, 1$200; de ma is de 6008 até
800$, 1$600 ; de mais ele 800$ até 1 :ODDS, 2$; cobt·ando-se
sempre mais 2$ por co nto el e réis ou fr acção dessa quantia »;wbstitutivo da Commissão á 47 , do Sr. Cardoso de Alm eida e
outros : «Ao n. 27, na pa r t1 r elati va á t a xa dos ns. 2, 3, 4 e 5
el o § 1° da tabella B r edij a -se el a seg uinte ma neil·a: «Al trrada a
ta xa dos ns . 2, 3, 4 e 5 do§ 1° e 2 e 3 do § 10• ela tabella B elo
mes mo decr eto pa ra 600 réis, except o po rP.m, qu a nto ás pe tições ,
r equerimentos, artigos, allegações, etc . dirigidos ás a ut oridades
judiciarias e des tinados a seeern autoados ou juntos a autos»; substitutivo da• Cornmissão á 50, do Sr. Cardoso de Alm eid a :
«Fica o Gove rno a utori zado a peovidenciar e m r eg ul a me nto de
modo a t ornar eff'e cti va a cobt·ança do imposto do sello proporcional a qu e est ão sujeitas pelo n. 4 do§ t • da t a bella A do
decr e to n. 3. 564,, de 1900, as facturas ou contas assignacl as
(a rt. 219 do Codigo Cornm er cia l), pode ndo es tabelece r qu e sejam
as mesmas equipa eadas is lettms de cambio e ás n otas peornissorias reg ulad as pela lei n . 2 .044, de 31 de dezembro de 1908,
assim corn o qu e o imposto sej a igualmen te cobra do sobre a triplicata das mesmas facturas ou conta s e qu e possam estas ser
levada s a protes tos pelo ve nd edo r no caso de r ec usa pelo comprador de as;:ignat ura da s duplicat a s, instituin do por é m, neste
ca so os n ecessarios meios de de fesa para es te»; - s u'ostitutivo
el a Com missão ás de ns . 51 a 5tí : «Ao 11. 29 do ar t . :t • : Em vez
el a t~ bel! a do proj ecto, seja ad aptada a seguinte : ve ncime ntos
rn ensaes de 200$ até 1 : 000$, tí %; ide m de 1 : 000$ a té 3: 000$,
10 % ; ide m de 3 :000$ ou ma is, 15 %; idem el o Vice-Preside nte
da Hepublica, 5 %»;- su bs titutivo d a Com missão ás de ns . tí6
a 50 : "O sello a que se r efeL"e m os ns. 3 c 4 do § 7° da tabella A do de er e to n. 3. 564 ser á o seg uinte : q uan to ás a cções
ao portador, Si tiO pa ra cada 100S ou fra cção e qu a nt o ás debe ntures $030 para cada 1 DOS ou fr acção, pa gos sem pr e por
vet·ba nos term os p1·evistos no art . 39 do mesmo r eg nl3 mento
n. 3 . tí 64 » ; - 66, elo St·. Ag!'ip pino Azevedo c outt·os, " Ao
at·t. 1• le tt1·a h, elo n. 45 , clc poi> el as pD lav r as : " re mettidos pelo Cor1·eion , acerescente-se : «be m como os rem::;t tiJos pelas
collectori as es tadua es pam o> r espect ivos Th eso nros, ; - 67,
da Commi ssão, "Si!pprim a-se a kttra n, elo n. 45 do a t·t. 1• ,
,m a ntido o r egime m ac tu alm eHte e m vigOl'•> ; - 68 , do Sr. Carl os
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Peixoto, «Accrescente-se, entre os títulos da «Renda Extraordinaria n, os clous seguintes numeros - sob a rubt•ica «Recursos,:
6(). EmissiLo de ti tu los ele rlivicla ex ter. na para pagamento de juros e
amortização ela mesma, conforme o contracto ele ... ele ...
el e -1915 ..................•..
70. Erni!'são ele titulos de divida interna pat·a pagamento de prestações co ntractu ites , aj ustaclo
nessa cspecie, de estradas ele
fen·o, obras de Siltteamento da
baixada lluminc nse, devidamente autorizada por lei. ....

. Ouro

Papel

s )) ;

69, do mesmo,,, no art. 2•, n. VIII, § 2•, in fine, depois das pa. ln rra; «carvão ele pede a» - accresrentem-se as seg uintes «e o oleo
<lc petrol eo, s upprnnind o-se a cop ulativa auterior, que será substit.llicla poe uma virg11 la depois elas palavras «producção nacional».
IJJSse modo restabelece o disposto no ar·t. 34 rlo Orç;tmento ela
Heceita vigente»;-70, elo Sr . Galeão C;trva,hal, «Art.
Fica su pprimida a exige ncia do despacho nas alfanclegas e mesas ele rend;ts
da Hepublica elas bagagens dos passageiros que se destinam ao
cxtm·iot·. Art.
As embarcações ent radas ·e m domingo ou feri ado. ou depois de fechado o cx1 ed iente nas all'a nd egas, poderflO
sn t• despachadas na guarda-mor ia, assiguanclo os agentes ou consig naiarios termos ele responsabilidade pelos impostos, despezas
011 multas em que incorrerem os referidos navio3. Esta clisposic:;iio
:lj)I'Ove ita :tos navi os que ., c ntt•at·cm e sahil'em no m~smo dia..
· l'ara geapho nni co . O termo a que se refere este artigo devet'it
ser lif]ui>lado de ntro ele 48 horas ute.is , ~ob pena de ser cassad ;t
esta fa cu ldade aos relapsr.s. Art.
Os navios que entral'em nos
portos da Hepublica para refrescai', rcc< ·ber mautimentos deixay
nauft•agos, doentes e aiTibado;;, pagat·ão f: 2, como unico imposto n; - 71 do Sr. Rodolpho Paixão, nwigoranclo os arts. 74 e
75, da lei n. 2.841, ele 31 dE' dezembro ele 1913 ; - 73, do St·.
Josino ele Araujo, «Art .
Os beneficios resultantes de q11ota;;
lotericas ente11clem-se pt·esct·ipto~ para terem destino cleteem inado
na lei n. 2. 321, de 30 ele dezembr·o de 19-10 e no decreto n 8.~97,
rlc 8 d12 ma1ço de 19l-l, desde que as in,tituições beneticiacl:t<> não
ns eeclamern dentro do pt·azo ele cinco annos, a contar ela data
<'m que foram r·ccolhiclos ao Thesouro·•;- substitutiva ela Commis~ 1o it 77, do Sr. · ~ebastião Ma scaeenhas: «E rn relação ao alug ttPI
dos proprios naci onaes, contin·lia em vigoe o disposto no at·t. ü2,
!la lei 11. 2.841, de 31 de dezembt•oriP. 19'13.»- 18, do Sr . Arth11 r
:\ loreit·;t, fixando pm GOOS a nnuacs o foeo elo tet'l'C'nu C0 11 ced id o :w
CC'ntrü Ilyppi!'O Brazilcit·o; - 70, do St·. Haul Cat·doso e outros,
•·Supj'rimam-sc do 11 . \'I do aet. 2° as seguintes palavms: «porlcr{L igualmente prumoyet· a liC]t l daçiio da mesma divida, co nJ rilcta nd o pa1 a isso J·t·ocur·aclol es nwdiante ttma porcc nt<tge tn
nunca exceclellü\ ele -I :.i 0 /o••; e as seg11intes, ela Commbsão, n ~.: 80,
<dttclua-s3, ondeconviet·, II <L Heceit>t c (im n:bl'ica especial : RPnda
da Po,icia- C<tl'lC'it'a de id e"üdacle 50 ':00JS, r e nda ele mn ltas da
l nspectoria ele l'chiclll •ls 150:0003 - tola! 2~)0:000$000 >>;- k1
<íOs couferetttes cta:s alfanclcgas e lllregat'[LO, no fim ele cada dia,
aos inspecton:s das ml'smas, a relação elos despachos pagos e con~
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- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - feridos, mencionando a quantidade de volumes com as respectivas
marcas e a qualidade das mercadorias postas a despachos, bem
como as importancias dos direitos percebidos de cada despacho ;
os inspectores darão no dia immediato, a maior publicidade
a essas relações.,;- 82 «Pagarão 8 °/0 ad valorem os machinismos e pertences de 1" installação, importados por indivíduos ou emprezas que se propuzerem a desenvolver as applicacações do algodão e de fib1·as animaes e vcgetaes no fabrico de
linha de carretel e retrozes ou a utilizar os mesmos productos em
lnclustf'ias ainda não exploradas ou sem congeneres no paiz";
- 83, «As taxas de imposto de transporte por via terrestre,
fluvial ou marítima serão cobrad as de accôrdo com o disposto
no regulamento que baixou com o clecrl?to n. 5. 874, de 27 de
janeiro ele 1906, podendo a sua arrecadação ser feita por meio
ele estampilhas especiaes,; - 84, « E' autorizado o Govemo
a isentar das clespezas ele frete nas suas estradas de ferTo c
uos navios do Lloyd (emquanto administrar) os animaes tmnsportaclos pal'a os diversos jardins zoologicos da Republica,
comtanto que estes se obriguem a fornecer os cadavere,; dos
mesmos opportunamente aos museus departamentaes, que os
reclamarem"· - 85, «Ao art. 1•, n. 16 (sobre especialidades
pharmaceuticas): accrescente-se- Substituída a tabella de taxas
pela seguinte : Procluctos cujo preço não exceda : de 5S a
duzia, cada uniclade 20 réis; do mais de 5S a 10S a duzia, cacht unidade 40 ré is; ele mais ele 10$ até 15$ a cluzia, cad:t uni·
clade GO réis; do mais de ·15$ até 208 a duz ia, cada unid .•cl c
80 réis ; de mais ele 20$ ~té 25$ a duz ia, cada unidade 100 réis ;
rle mai~ de 2ti$ até 4-08 a duzia, r:ada uni dade 150 réis ; de ma.is
de 40$ até 60$ a duzia, cada unidade 200 réis; de ma is ck 608
:tLé !lOS a cluzia, cada unidar!e 350 réis;- de mais ele 90$ até
120$ a cl 11 Zia, "ada tJniclade 500 r éis; de mais de 120$ a clnzia,
cada unidade 1SOiiO réis", - e 86, " Para favorecer á applicação
d:t borTJcha nacional, é auto1·izado o Governo a adopt:u· as seg·nintos moc]jflcaçõcs na ti1l'ifa aduaneira: No a rt. 41!l ela mesma
Tarifa, 1$500 em vez ele :18 c 800 réi s em vez de 500 réis e no
art. 4-40, 2S500 em vez de 2$ o kilo; acci·esentar á nota 59
o seguinte: «ÜS tapetes de que trata o art . 487 pagarão mais
20 °/o dos direitos respectivos, por havm· sim ilares fabri cados
com borracha do paiz '' ; accrescentar á nota 60 : «Fica exten siva ao art . 533 a disposição da ultima parte da nota 59, ;
accrescentar á nota 117: «Quando as obras desta classe forem
fabricadas com borracha nacional (fine Pará) gosarão do desconto ele 80 "/o, augmentaclas ao contr'ario em 50 "lo quando eutl·e
no fabrico bonacha de ditferente ou inl'erior qualidade ; accrcs<..:entar no art. 688: « Isolado com borracha nacional (fine Pará )
em logal' de outra su bstancia isolado1·a, recoberta de seda
ou algodão, para concl uctor ele electl'icidade ou outros usos,
kilo 100 réis; accrescentar ao art. 1. 033: «Em tapetes, Jençóes, " pa rqucs, passadeiras on peças semelhantes para reves1imento de son.lhos, escadas, etc. quando fabricados de borracha maiores {fine Pará) kilo :100 réis e, quando fabricados de
borracha ele dilferentc on inferior qualidade, kilo 108, em rolos
para rodas de car ro, quando fabricados de borracha nacional
(fine l'ará), kilo 100 ré•s e, quando frlbl'icacl:i de dilferente ou
inferi or qualidade, kilo 10S, ; onde convie1· na Tarifa accresceritar: "Os direitos de 5 "lo sobre pneum;tticos, camaras de ar ele
automoveis e outros cal'ros se entende m sómente para os que
Jorem fabl'icados de bo!'racha nacional (fine Pará), pagando
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50 °/0 quando fabricados de borracha de dilferente ou inferior
qualidade " . Accrescente-se no final do § 1o no a1 t. 2° do
proj ecto as seguiutes palavras : " Especialmente a borraclla " .
-Em 17 vae a imprimir a r edacção pa r a 3" discussão, n. 157 13.
-Em 19 entra em 3" discussrw, que é encerr ada, depois de lidas
emendas e de falarem os Srs. Simões Lopes e Figuei!'edo Hocha. ,
fi cando adiada a votaçrto até que essas emendas obtenham parecer . -Em 2tí vae a imprimi!' o parecer n. 157 C . -Em 26,
em virtude de req uerimento de urgencia do Sr Ca!'los Peixoto
Filho, e ntl·a o parecer em discussão nnica, a qual é eocerra·cla.
-Em 'n são approvados o proj ecto e as seguintes emendas numeros: s ub~titutiva da Cowmissãg a de n . 2, elo Sr. It·ineu Machado, determinando que as pílul as el e Reuter paguem a taxa a
que estão sujeitas as drogas; 3, elo Sr. Hibeiro Junquell'a . "Nas
modifica~õ es feitas pela lei n. 2. 719, de 31 de dezembro de ·1912,
e mantidas pelo pi·ojecto, onde se diz: "As chapas ele feiTO Ameri c~m Ingot Iron e destinadas á fabricação ele boeiros moveis, para
es tradas de feiTO, etc. " , >ubstituam-se as pala vr as " moveis pai' a
estradas ele ferro,, pelas seguintes «calhas e depositas "• accr escentando-se depois da pala vra «rebites " a seguinte " aros »; 7, elo Sr . Carlos Peixoto Filho, "Na receita ol'diu aria- Renda.
de tributos- l i - Impostos de consumo: Destaq ue-se do n. 21
(tecidos) a lettra u - espartilhos - para constituir rubrica especial, independente dessa, com a dotação de 100 contos. Des taque-se o n. 23 (biscoutos) para incluil-o no n. 17 (conservas),
elevando-se a dotação destas a 2.250:0008000 , ; - · 8, do mesmo,
"Accr escente-se no n. 2, do § 4° do art . 2° o seguinte : " No registl'o para o commercio de bebidas fica compl'ehendido o de
vinhos estrangeiros ." Na lettra b elo n. 1, do § 4° do mesmo
art . 2°, accrescentem-se depois das palavras« mercadores ambulantes », as palavra s « por conta propria ou alheia " • e na lettra
d desse mesmo n . 1, onde se diz : " r et alhistas de uma especie
tributada» , diga-se : « retalhistas de mais de uma especie tributada»;- 9 do mesmo, "Accrescente-se no mesmo § 4° do art. 2°,
no n. 2, ou como num ero especial, o seguinte : "Ficam sujeitos
ao r egistro, independentemente do pagamento ela respectiva taxa,
os pequenos lavradores que produzirem alcool, cachaça e vinhos
n aturaes sem os apparelhos usados nas grandes usinas e engenhos
centraes" ; - primeil'a parte ela n. 10, do SI'. Carlos Peixoto
Filho, accrescenta ndo no n . 11, - sobre br.bidas - na alínea
r elativa ás bebidas da classe 131, as palav ras "e plantas" depois
das «semelhantes de fbJCtas " • _:... s ubstitutiva da Commissão a
p!'imeira parte de n. 11, do SI'. Josino de Araujo, augmentando
para $015 o imposto por 25 grammas ou fracção ele fumo des- '
fiado; - 12, do Se. Anthero Botelho e outros, determinando que
<1S aguas mine1·aes naturaes, med icin aes, ele procedencia brazileir·a, continu em a pagar a taxa ora em vigor; - substitutiva á
n. 15, elo Sr. Pereira Braga e outros," Accrescente-se a seguinte
tabella ao art. 1° "· 15 (perfumarias), productos a té 5S a duzia,
cada unid ade g020, de mais ele 5S a 10S a du zia , cada unidade
8040, ele mais ele 10$ a 15$ a duzia, cad a unidade S060, do mais
de 15$ a 25$ a duzi a, cada unidade $080, de mais de 258 a
45S a duzia, cada nnidade $100, ele mais de 45$ a 60S a duzia,
cada unid ade $200, de mais de 60$ a 1208 a du zia , cada
unidade $500, de mais de 120$ a du zia, cada unidade 18000,
Ao art. 1°, n. 16 (especialidades pharm ace uticas) junte-se a tabella, que será perfeitamente 1clentica á anterior . Tudo isso sem
prejuízo das disposições consignadas no projecto e não relativas
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- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -propriamente á tabella de preços»;- 16, do Sr. Alfr·edo Ruy
Barbosa, "Em relação i nova taxa de consumo creada sob t•e as
louças e vidros, o Govel'Oo ;tdoptari para sua cobra nça processo
analogo ao que actualmente se executa quanto aos tecidos: a
taxa será cobrada para os artigos nacionaes á sahida das respectivas fabricas e para as estl'angeiras nas a lfandegas; neste segundo caso, a taxa estabelecida no projecto sei'á paga pelo imporLado r·, na ra zão da seguinte equ ivalencia: Louças- 00 réis
por kilo ele louça n. 1 ; i 00 réis por kilo ele louça n. 2 ; 100 I'Ói
por ki lo de louça n. 3; 180 réis por kilo ele louça n. '~; 240 róis
por kilo de louça ns. ti e O.- Vicl1·os- 65 réis pol' kilo ele vidro
u. 1; 180 róis por kilo de vidro n. 2n com o segu inte adelitivo
ela Com missão: ccAs taxas sobre as !onças e vicll'OS serão cob!'adas,
quat.to aos pt'od uct03 importados, nas aUandegas e mesas de
renda pela applicação dos sellos ás competeDtes vias de despacho
e, qnauto aos productos nacionaes, por meio de guias que acompanhem a mercadoria vendida, extrahidas elo livro-talão em que
serão a pplicadas as estampilhas divididas ao meio, de modo que
a metade acompanhe a mercadoria e a outra metade fique na
fabrica, expedindo o Poder Executivo as ne('.essarias instrucções
para isso, nas quaes fará as exigencias conven ientes em relaçã.o
á rotulagem, gravada ou impressa, ás marcas nas louças de producção nacionaln ; - 17, dos St·s. l\fetello Juniol' e Manricio de
Lacerda, ccNo n. III - Imposto sobre ciTculaçcío - onde se diz
"Pagal'ão o sello todas as vias de l'ecibo etc.» diga-se, após as
palavras «mercadorias vendidas a clinbeil'O»: - e todos os recibos, vales, bilhetes ou qualquer outro documento com os cat·aclel'isticos de rectbo, de valor total ou parcial, de clubs ou sociedades para a venda de mercadorias a prestações, patenteados
ou peivilegiaclos ou não, pelo Governo. <•Augmentada a estimativa em mais 200 : 000$.» ; - 24, do Sr. Annibal de Toledo, ccAs
patentes de officiaes da activa ela Guaeda Nacional pagarã.o o
sello de conformidade com a seguinte ta bel! a: Coro11el, 600$;
Tenente-coeonel, iiOOS; l\'lajot·, 4003; Capitão, 200$; 1° tenente,
1508; 2° tenente, 100Sn; - 28, do Sl' . Irineu Macbado, «autorizando a decretai', emquanto durat· a actual crise financeim, o
imposLo de 5 % sobre o:; salarios, jo!'naes, diarias, vencimentos
ou quaesquer vantagens pecuniarias percebidas pelos operal'ios,
joenaleiros, diaristas c trabalhadores da União, continuando em
vigor o art . 91 da lei n . 2. 842, de 3 de janeit·o de 1911t», com o
aclditivo da Commissão oautol'izando logo a abrir os necessarios
cmd itos»;- substitutivo da Commissfto a 29, do Sr. Rodolpho
Paixão, ccAo a1 t . 1°, 31 - Substitu a-se pelo seguinte: 31 . Sobre
as quantias que l'ol'em efl'ectivamente recebidas em cada mez por
quaesqucl' pessoas (civis ou militares) que percebam- vencimentt s, ordenados, soldo, d raria, r epresen taçilo, graLificação ele
qualquer nat nt•eza, pot·centagens, quotas, pensões geaciosas ou de
inaclividade provenientes de reforma, jnbilação, aposentadória,
disponibilidade, acldição, ou a qua lquer outro titulo pela peestar;ão de serviços pessoaes, sel'á cobrado o seguinte imposto:- TabeJi a - De 1008 até 3008 men aes, exclusiva, 8 % , de 3008 até
1 :OOOS mensaes , exclusiva, 10 •< , de 1 :OOOS mensae ou mai ,
15 %. O Pt·esiclente da Republi ca, Senadores, Deputados c l\linistro ele Estado p:~gat"ão 20 ~. , o \'ice-Presidente da Repu bliea
pagará 8 ~· . ' ão excluídas do imposto apenas as praças de prctn;
- 30, elo mesmo, cc Accl'escenLe- se ao art . 1, n. 31, na alínea
r E> la til a i app licação ela. tab31la, caso não s0ja adaptada uma tarifa CJU ·J Ll'ansf'orme o imposto solJl'e vencimentos em imposto pro-
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porcional, em vez de progre8sivo como o projectara a honrada
Commissão de Finanças e foi acceito pela Camara em segundo
turno, com limitação do numero de taxas. O mínimo dos vencimentos liquidas do funccionario de uma classe melhor remunerada será igual ao maxtmo dos vencimentos liquidas do funCC IOnario da classe inferior, menos r emunerada, devendo, para tal
fim, ser r ed uzida a im portancia de 8, 10 ou Hí % que houvet·
sido cobrada sobre os vencimentos superiores"; -31, do Sr. Carduso de Almeida, accrescentH ndo, no n. 33, as palavras" que forem clistribuictos» depois de "e outro> productos ,, ; - primeil·a
parte da 33, do Sr. Rodolpho Paixão, com a. modificação e o a dclit.ivo ela Commissão, determinando que as companhias de seguI o• ele vida e sociedades de pec ulios, rendas vitaltcia<>, dotes, anniversari os ·e congeneres pagarão, para as despeza> de fiscahzct c;ão. 5/00 (cinco por mil), sob1·e os rremios que arrecadare m
durante o exercicio, c a utorizan do o Governo a reorganizar u
st!rvi ço da. fiscalização dos seguros; - substituttva da Commiss:\ o
a 3 1~, dos Srs. Mete!lo Junior e Mauricio de Lacerda, " Ao art. 1o,
11. IV: N.
Imposto de 2 % sobr e o valor nominal dos premio;
clt stt·iouidos pelos clu bs ou sociedades que vendem mercadorias
on quaesq uer outras cou~as a prestações , se jam elles ou nM privilegiado > ou pa.tr. ntea.Jos pelo Governo: 40 :0008 ; - 35, dos
. mesmos, "No n. IV - Impostos sobre a r e ttda. - a ugment':l-sc:
" lmpo>to de 10 % s9bre o capital integral de cad a série ou plittto
tle pecutios insLituid<•s pelas sociedades ele seg uros de vida, m ntnali, tas, previ den tc·s, clotaes, 1ecreativas ou quaesquer outras,
~eja qual fôr a sua cle:1ominaçrw, que se afastem dos fins de sua
creação para insti tuir, como recla me, sor teios em dinheiro ou
rm bens moveis ou imm oveis, não se comprehendcndo ent1·e ell es
ns mcrcadol'ias refeeentes áos sorteios dos ch amados "cl ubs rle
111 ercadorias, rtue funccionarem ~tri ctam entc de accôrdo com o
a t t . 3G ela lei n. 2.32·1, ele 30 de deze mbro de 1910, e tlecreto
11 . 8 . :j\l8 , de 8 el e março de 1911. O imposto a que se refet·e es te
;1 1t igo será cobeDrio pot· série de pcculios instituídos, quer o numero
de St ·cios ma rcados pelos esta tu tos esteJa ou não completo, eles le
CJ"<' se fa ça o primeiro sor teiu de pt·em ius , dtevendo o imposto. se r
recolhido ao Theso uro até a vespera de cada sorteio, a, si não o
fôe, será ueduzido da ca ução depositada no Thesouro e esta integt•alizada no prazo de 48 h or as, sob pena de ser cassada a autoriza ção para a s•1ciedadefun ccionar: 600:000~; - 37, elo Sr. JosB
J\[eirclles e outros, determin a ndo que as sociedades hyppicas do
Distric1o Federal paguem a taxa annual de 5008 ; -- 38, dos
S1·s. Pereira Bl'a!:(a c i\fetello Juttior, autol'iza ndo a revet· o contt·acto C'O m ·a Companhia ele Loterias Nacionaes; - 40, do Se. Gumercinclo Rib·1s e outeos, "Fica m autorizados os governos ela
Uni ão e eles Estados, sem onus para o Theso uro Nacwnal, a renovar, ou allerar , seus contractos de loteeias, con tinuando em
vigot· o decreto n. 8 .1i97, de 8 ele março de 1911, e a legisla çfw
nv lle r efe1ida. Parag rapho unico . Ficam compreiHmcliclos na au ·
Lo rizaç[iu supt·a os actu aes co ntpct 'S municipaes, urna vez que
·c jam encampados pelos r espectivos Estados, ; - 41, do 81·. José
Lobo , " A r emt·ssa de publtcações, b., m como de impressos, mappas, quest.ionarios c tubos de vact.:inas do Servi<~o de ltd'ormaçõ:'s,
E>tatislica , Der,•sa Agricolct e Vel.crinaria do l\lilli:;f.ei' io da Agricnlt.ura, scri fi'anCJneada nos Coerei•Js da Republica com sel lo
oflir·ial . Os di' ectol'es desses serviço;; r cqui$i tarCto, mensalmente,
ús csta<;úes postaes os sellos ueccssa rios á feanquia de tal cot·J'.:spondencia , ; - 44, dos ::>rs. Theotonio ele Britto e Firmo
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Braga, « Ao art . 2° : Accrescente-se : Nos portos construidos c
explorados por cmpl'ezas particulares a cob!'ança das taxas se!'á
feita de accordo com os r espectivos contracto:: "• de accor·do com
a explicação do r ela tor de se t· inserida essa clausula no n. ;.;.
do ar t. 2°;- 48 , do Sr . Galeão C<trvalhal, «A r esponsabilidade
elos commanclantes de n avios em rel"ção ás mercadorias a que
~c refere o parag!'apho unico elo art . 370 ela Nova Consolidaçfw
elas Leis elas Alfandt>gas é regulada pelo disposto no a rt. :J():J
quanto ao paga mento dos direitos devidos á Fazenda Nac1onal n;
- a quin ta parte do substitutivo da Commissão á 49, du
Sr. i\lau!'icio de Lacerda: « Os contl'actos de operações a teruw
es tão suj eitos ao sello segumtc : I, sello de 1S, inutilizado 11 0
protocollo dos conectares; Il, sell o fixo ele 600 réis em cada uma
elas cópias extraludas desse livt·o; III, idem de 600 réis nos memomndct dos correctot·e· ele fnnclos publicas em que haja r efet·en cia
á liquidação de qualquel' opet·ação (inu tilizado pelo propr·io CO I'retm·); IV, idem de 25 em cada um a clo.s pt•opostas para r cgisti'O
el e operações n ae Caixas de Liquid ação (inutilizado pelos oper <Jclores no acto elo r egistm c in cm·t·e ndo a Caixa na mu lta de
1003, dobrada n a t•cin cide ncia, independente de revalidação , no
caso de falta de cumprimento desta disposição) n; - 50, do
S!'. Celso Bayma, a utorizando a contractar o se!'viço de contt·aste legal on de ga r antia ele fiscalisac:ão do fabl'ico e commer cio de barras ele pr·ata e ou t·o" ; - 57, do Sr . Gumeeci ll do
11ibas, com a modificação da Commissão, «O imposto de 8 "/,
acl vaiarem sobt'C folh as li thographadas, quando impo1·tadas por
fabricantes de banha, manteiga, etc . , ~m·á extensivo ás folha~
sim ples, q uando impoetaclas pcll' li thogt·a phia.s nacionaes d c~t i
nacl as a supprir as fabricas ele banha, man teiga, etc ., e sómcul c
na med ida elo ctrectivo suppeime u to ;b mesmas fabri cas" ; - :i\l ,
do St· . Firmo Br·aga e ontt·os, determ in ::lllclü que no art. 3° ~ 3'' ,
ao e nvez de " E' autorizado o Governo a adoptar » , cliga-se
,, Fi cam estabelecidas a parlit· de marc;o de HH5 » , ficando o
mais como rstá; -substitutiva ela Commissão ~L 61, do Sr·. ~l o
r cira Bra uclilo, I'Crliginclo o
4·0 elo a rt. 3° « O Governo poclcr!L
Ol'denat· que os conferentes elas alfa ndegas cntregu err> no fim de
cada dia, etc. », ficando o mnis como está ; - 63, do Sr. Simões
Lopes e outt·os, com as modifi cações ela Comm issão, mandando
fi cat·cm suj eitas á tarifa de 8 °/ 01 ad va iarem, as machin as importadas para cstabelecimen tos fl' igorificos ; - 65 , do Sr . La mounier Godofredo e outros, ma nten do o dispositivo do art. 70
da lei da r eceita para 1914 ; c as seguintes em<:Jndas da Com missão, numct·os : - 66, « Ao art . 1°- li n. 14 : ACCI't'Scente- se : « Pcrneil'as de couro ou de panno- por par, SíOO " ;
- 67, «Ao art. 1° - ll (redigidos em numeeos separaclo3 o 1:j c
o Hi): Acc!'escente-se ao n 10, para evitar quaesquet· dlr vidas : « Sujeitas ao scllo de cons um o as ampou las rn ed icina es de qualquer> qualidade, a in da sem indicação de d<Í 'L'
medicinal ou outm r elativa á sua applicação, que!' sej am
acondicionadas em ca ixas, que t· sejam a gt·anel » ; - ü!! .
" Ao al't . 1° - Ill - 11. 29- alinea 9: onde se diz: « ll cvoga cl os elo a r t. 14 os ns. 5 e 8, elo ut. 1:i os ns . 1!, 13, u;, c 20,
na parte r elativa, ele . " - d iga-se : « He rogados do art. 14 os
ns. 5 e 8, do art . 15 os ns. H e 13 e bem assim os r1 s. ·15 e 20,
na parte relativa, etc.>> O mais como está»; - 69 «Ao an . 1°
- 111 - n. 29 : Inclu a-se o seguinte : »Mantida a isenc;ão de
sello para os saques 0u r::ambiaes emittidos pelo ba nc:o do Bt·azi l ,
já concedida no art. 23 , da lei n . 2.841, de 3-1 de dezcmbt•o de

s

j---

-

I ~

_:__j

~

124-

ANDA1IENTO

:---------------------------------------------------------

1913 »; -- 70 «Art. 1°-- III- n. 30 (imposto de transporte).
Redija· se assim : «Cobradas do accôedo com o disposto no decreto n . 5. 874, de 27 de j a neiro de 1906, as respectivas taxas
(cuja arrecadação poderá ser feita por meio d.e estampilhas espe·
ciaes), aproveitado, porém, o dispositivo do § 2° do art. 2°
do regulamento annexo ao decreto n. 7. 897, de 1O de março
ele 1910, e o do art. 1°, in fine, do decr-eto n. 8 .242, de 22
do setembr o ele 1010 c revogado o dec•·eto n. 5.233, de 4 de
junhocl e 190 t~,;--71 «Aoart.1°-- IV -- n. 32: Antes das
palavras-« c abolido o desconto ele tiO "fo, etc . » - r ed ij a-se
assim - "elevadas pat·a 150 e 200 réis as taxas elo art. 2° elo
decreto n. ti .141, de 27 de fevereieo ele 190<i·, e abolido o
desconto de tiO "/o. etc . » Accrescente-se : "A taxa dos hydromet.ros em caso algum será inferiór á menoe taxa por pena » ;
- 72 "Ao art. 1° - IV - n. 34 : Accrescente-se : Restabelecido o dispositivo do art. 38 da lei n. 428, de 10 de dezembro de
1896 » ; - n «Ao art . 1o, III, n. 48 - Telegraphos : Para
maior clareza e apenas supprindo as cleficiencias do enunciado
no projecto, redija-se da seguinte fórma : « Restabelecida a
tarifa constante da alínea 17 do art. 1° da lei n. 2.210,
de 28 de dezembro ele 1909, exceptuada a taxa inter-urbana,
mantida a taxa urbana para Petropolis e addicionando-se as
seguintes taxas : Taxa radio-telegraphica interior- Nos Estaelos do Pará e Amazonas e no Territorio do Acre, além ela taxa
de 600 réis por telegramma, serão cobradas por palavra as
seguintes : 600 réis entl'e Santarém e Belém ou l\Ianáos, 900
réis entre Manáos e Belém e entre Manáos e qualquer estação do Territorio do Acre, 1$500 entre Belém ou Santarém
e qualquer estação daquelle TerTitorio. Os telegrammas estaduaes go~arão do abatimento de 75 "lo sobre essas taxas, ~endo
o pagamento daqnelles feito á bocca do cofl'e, quer sejam
radio-telegramrnas quer telegrarnmas. Taxa exteriot· - São
extensivas aos radio-telegrammas internacionaes as taxas terminal e de transito, sendo a taxa por ptlavra de fes. 2 . .50
ent1·e Belém e qualquer estação rad io-telegraphica interior
e frs . 1, 50 entre Manáos e as estações elo TetTitorio do Acee ».
Gosarão do abatimento de 50% sobre a taxa costeira os telegrammas de imprensa destinados a publicação em jornaes impressos a bot·do dos navios . Taxas telephonicas - Assignatura
telephonica tiO$ por semestre pagos adeantadamente; conversação telephonica 500 réis por ci nco minutos na Capital Fecleeal;
entre esta e Nictheroy, Petropolis e Therezopolis 2S por cinco minutos ·e mais 1$ pelo excesso de cinco minutos ou fr·acção; phonogrammas, 500 réis por geupo de 20 pala vr as e 200 réis por
grupo de 10 palavras ou fracção excedente. Taxa pneumati ca,
500 réis por carta. Os telegrammas, para que possam ser acceitos
e tea!Jsmittidos como officiaes pelas estações t elPgraphicas da Repartição Geral dos Te.legraphos e das esteadas de ferro ela União,
ficam sujeitos, além elos requisitos do § 9° do art. 101 e dos arts.
103 e 105 elo decreto n. 9.148, de 27 de novembro de 1911, ás
seguintes condições : I. Trar:et'P.m a assignatura do expeditor seguida da inclicação do cargo publico qne este exerce, ele modo .
que so possa facilmente verificar si se trata de autoeidade federal
autorizada a faze r uso official do telegrapho . I L A indicação do
cargo publico federal do clestinatar·io. lll. As autor·izações de
que t•·ata o par·ageapho unico do aet. 103 elo regulamento ela Hepartiçrw Gel'al dos Teler;raphos vigorarão pua cada exercício
unicam ente, caducando em 31 ele dezembro. IV. No COl'rer do
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mez ele clezembr·o os clive r·sos Ministerios r emetLeeão ao da Viação
um a lista co mpl Pta dos funccion arios quP possa m faz,' r 1o1 so om cial elo Tekg rapho no a nn o segu inte, iuclica lld o- lhes o nome fl o
cargo, e, aind a quando pos!i ivel, os clestinatal'ios aos quae.; or·clirHlr ramente se dirigem ; e m 1915, a lista pam esse a nn o será r eo
metticla no mez de j a neieo; as alte mções da lista no correr dá
a nn o serito notificad as ao Ministeeio da Vi ação, que clellas cl arconhecimento á Repartição Geral dos Tele raphos. V. Os telcgr·ammas co nt rarias ás disposições em vigor· c que por· isso Mw
devam ser considflraclos officiacs, sc r·ão remetticlos ao Ministeeio
da Viação , q ue pt'Pvidenciará so bre o J'CS !1eCLivo pagamento,
co mo paniculil.res, pelo fr111cc ionario qu e os tiver assignado; si,
tkcorr idos nous mezes da data da notifi cac:;rw , n<'i.o tiver sid o a
r epanição incl emni zacla da importancia cl t·sses teleg rammas, sP r á
suspenso ao runccional'io o clir·eito de us ar· ofJl cialm ente elo telegrapho. Os telegrammas ele impr·eusa pagarrto tíO réis por· palavra, qu alquer que sej a o percurso . »; " Nenhuma mercadoeia
poderá ser desp•1cha da nas alfanclegas, mesas ele r enda ou
outras r epartições fi scaes sem qu e seja feito á bocca. do cofre o
pagament.o e m din heir·o elos r espectivos direitos e taxas adua ll eiros, cobrados de accôrdo com as disposições da Ta rifa das Alfan clegas, ainda quando se des tin e ou sej a co rrsignacla aos govemos ou r epartições fecleraes , estacluacs ou municipacs ; a todos
aq nell es qu e, pot' disposições pnsteriores á Tarifa, tenham direito
á isenção ou á climinui ç:io el e dir·eitos e taxas acltlaneieas nclla
consignadas, será r estituída a quan t ia paga ou a clitfeeença paga
<t mais, clesdfl que esse di reito sej a por ellcs provado pet·ante o
1\'Iinisteri o da Fazenda , pút' si ou poe sr us delegados qu e poder á
fa~er ouvir préviamente o Trib un a l de Contas. Quando se tratar
ele fa vot·cs decorrentes de co n tt·acto par·a execução ele obras, cleveeão os contractantes importadoees, par a te r di roi Lo áquella r es·
titu ição , peo var o effuctivo e mprego dos mateei<tes importados
110s ter iuos e de accórclo com os mesmos conteactos , se us prazos, fl tc.
As quantias assim peov isoriamente recebidas daq uelles que gosam
ele ise nção ou as diiJe eeoças pagas pelos que gosa m de fav or es
aduaneiros ser ão escl'iptlll·adas a titulo de depos ito destinado a
ser r·esUtuido. O Gove rno r egulame rr tará e~ta dis posição, devendo
prescrever as maiores fac ilidades e ga r a ntias pa ra a peompla e
cxltcla eestit uição, podendo determinar que seja descontada urna
quota para r etribuiçã(} elo serviço fun ccion al dos empregados
aduaneiros, nessfl regula mento ser ão exceptuados d a exigencia
elo prévio pagamento integ eal : o materi al escolar, impor tado
pelo go verno ela União ou elos E:>tados; o ma terial impot·tado
para casas ele cat•idade e ass istencia gra tuita , o carvfto ele ped r a
e o oleo ele petr oleo, pode ndo ainda ser illcluiclo n <t excepção o
ma terial (no lodo ou em parte) imporLado pelo Go verno Feder·al par a os seus serviços pr·op ri os e para os qu e são por e !I e
subven cionados, assim corno qua lqu er outra mercado ria ou ar·Ugo
que lhe n ão pareçam poder supporLar o onus aqui imposto e cuja
importação e lle julgue conven iente fa vorecer por esse modo, ;
- 7~ . " Sej a expeessamente decla rada mantida em vigor a disposição do ar·t. 60 da lei n . 2.841, de 31 de dezembro de 1913,
sobre fac turas consu lares»;- 76, "E' o Gove mo autor izado arescindir· o conLrac to ele an enclarn ento dos serviços elo Cáes elo Porto
do Rio de Januiro, pode ndo igualmente, si o julgar· pre ferível,
·promover-lhe a annullaçrw ; qua lqu er despeza porventura decorr ente do seu acto será satisfeita por· meio de opera ções de credito »; - 71," Poderá faz er-se por outras cedtrlas de qualquer
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------------------------------valor, e não apenas por moeda de prata, o troco ou substituição
d ts ceclulas de f$ e 2$ estragadas ou dilaceradas, que devam ser
rccollllllas; o Governo fica autorizado a reformar o actual regulamento da Caixa de Amortização,; -78, "Ao art. 1°- Renda
Extt·aordinaria ~ N. 69 : Redija-se : «Imposto de inclustrias e
pl'ofissões no Oistricto Federal, de accôrdo com as disposições
),
lcgaes em vigor e com as modificações feitas nesta lei (a t·t.
'oudo observado o preceito do art. 31 da lei n. 2. 841, de 31 do
clezem bro de 1913 " ; - 79, " Ao a!'t. 2°, § 4° : Accrescente-se depois das palavras - « fim ou destino " - mais as seguintes
"dentm do paiz "• - insel'inclo-se mais a seguinte disposição :
" As fabricas de desfiar, picar ou migar fumo, que no mesmo estabelecimento tiverem fabrico de cigal'ros, discriminarão em oscripta especial o fumo desfiado, picado ou migado que tiver do
ser applicado no referido fabrico, para o pagamento da taxa respecttvamente devida, sem embargo da escripturação exigida pela
lei n. 641, de 1899, e decreto n. 5.890, de 1906"; - .80, « Ao
art. 2°," 4°, n. 4: Supprimam-se na oitava linha as p~lavras
" 50 °Ío da sua importancia " o na decim:t. linha a.; palavra~
« e sendo pagos em sellos os outros 50 "lo "-(o mais CúlllO está.);
depois das palaVl~a<> «independentemente de auto " accrescentem-se as seguintes : «(uma vez demonstrada a deficiencia
no conferir-se a mercaderia) " , ficando o mais como está." ;
-81, «Ao art. 1° na rubrica- Recursos- n. 72: - Hedija-su
assim: - 72 . Emissrw de títulos de divida externa, de accõnlo
com o contracto de 19 de outubro de 19J4 celebrado pelo Govet'l1o em Londr·es com o Sr. N. M. Rotschild and Sons, para pagamento de juros da divida externa, de juros da quota. especial
de amortização do emprestimo externo para o resgate de apolices
de estl'adas de fel'ro encampadas, de parte dos juros dos emprestimos feitos para melhoramento de portos e tambem incluídos os
títulos correspondente5 ao fundo (em papel) destinado á Caixa de
Hesgate das estradas de ferl'o, e ainda uma quinta parte da
somma cuja emissão se faculta no n. 13 do alludido contracto
para ser applicado ás garantias especiacs em ouro concedidas a
estrada de ferro e obras de portos (f: 2. 762 . 723, - 84-6.701,
- 412.385, - 213.333, - 500.000, - sommando tudo .C 4. 735.14-4), de valor total correspondente em papel, ao cambio
par de 27 dinheiros pot' mil réis, 42 .090:168$888,; - 82, "Ao
art. 3° § 8°- substitua-se pelo seguinte:-§ 8° . O Governo fará
organizar pela Directoria do Patrimonio Nacional a relação de
todos os proprios nacionaes não aproveitados exclusivamente em
serviço publico e que estejam ou pussam vlt· a estar servindo c)e
habitação a funccionarios publicos, fixatldo ao mesmo . tempo
o aluguel de cada um delles, calculado entre 5 e 10 "lo do seu
valor; sempre que o predio fór occupado por funccionario publico
em razão do cargo, poe determinação do Governo ou disposição
legal, esse funccionario pagará o aluguel que será fixado dentl'o
dos seguintes limites: entre 2 "lo e 10 "lo dos seus vencimentos totaes; cxceptua-se apenas o Presidente da Republica» ; - 83,
«Art.
Fica modificado pela seguinte fórma o art. 74, do decreto n. i0.902, de 20 de maio de 1914:-"Findo o prazo de que
trata o artigo an terior, as repartições atTecadadoras dentro
de 30 dias r elacionarão de accôrdo com os livros competentes as
cet·Udões de dividas não cobradas, qualquer que seja a sua quantidade, independente de liquidação, enviando-as á Procura?orta
Geral da Fazenda Publica, que, por sua vez, dentro de tgual
prazo no maximo, as remetterá para a cobrança executiva á
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Procuradoria Geral da Republica.- Paen.gl'apho unico. Afim de
não serem excedidos os prazo~ determin ados neste artigo, para a
escripturação da divida, havendo accumulo de trabalho, o procurador geral da Fazenda Publica e o d irectot· da Recebedoria do
Districto Fedet·al nomearão, respectivamente, commissões de
funccionarios, que fat•fto esse serviço fóra elas horas do expediente, mediante uma gratificação que não exceda de 100 réis
por cet•tidão relacionada ou escripturada; esta gratificação não
terá logar quando as certidões de divida forem remettidas á Procuradoria Geral da Republica, para a cobrança executiva depois
dos 60 dias ou de já terem sido pagas amigavelmente.» Modificado pela seguinte fórma o paragrap\:10 unico elo
art. 78, do mesmo decreto: - «Para os effeitos do disposto
neste artigo, a escripturação da divida de qualquet· origem continuará a cargo da Procuradoria Get·al da Fazenrla Publica»;
84, «Art. Ficam modificados pela seguinte fórma os arts. 17, 23,
os§§ i 0 e 2° do art. 41, o art. 44, os §§ 2° e 6° do art. i8 do
decreto n. 5.i42, de 27 de fevereiro de i904), imposto de industrias e profissões) ; ajuntando-se ainda ao mestno regulamento
um novo artigo: Ar·t. i7. « Ninguem poderá exercer qualquet•
profissão, nenhum estabelecimento ou escripto1 io para o exercicio de profissão, industria ou commercio, sujeitos ao imposto a
que se refere este decreto, poderá ser aberto on iniciar suas operações, sem que pague, préviamente, o imposto a que estive!'
sujeito. § 1°. Para a iuscripção no lançamento, os interessados
apre:;entarão, antes da abertura das casas de negocio ou escriptorios, uma declal'aç.fto do que constem o nome ou firma do
contribuinte, a natureza da industria ou profissão e o valot· locativo do predio, mencionand o as sublocações que houverem, a moeadia de familia ou empregados, para que seja lançada unicamente
a paete occupada com o negocio ou esct·iptorio, sendo irnmediatamente incluídos no lançamento, independente de qualquer verificação, ficando, porém, resalvado á Repartição o direito de
proceder a exames posteriores, afim de constatai' a veracidade
de taes declar~ções, cuja inexactidão será punida na fórma do
art. 44, para!!rapho unico. § 2~ 0 As reclamações sobre os respectivos lançam~ntos dos estabelecimentos novos Hão serão
admittidas com el'letto suspensivo do pa>!;amento elo imposto lançado, ainda que por e !feito de arbitramento. § 3. o Incrrrerão na multa de 2008 a 500$ os que infringirem o di,posto no
art. 17. Essa mlllta será re::o lhida aos cofres publicos denteoclo
prazo de cmco dias, contado da pnblicação dos despachos, que
1mpuzer, exteaindo-se logo as r e spectiva~ certidOe> de divida, que,
si não forem pagas nesse prazo, seeão immediatameme enviadas
:í. Procuradoria Geral da Fazenda PDblica, que dentro do mesmo
lapw de tempo as remetterá para a cobrança executiva . § 4. 0
Es11;otado o prazo de cinco dias, nenhllm recu rso será adrmttido, administratLVamento, refeeente á mlllta ou ao imposto e,
dentro do prazo ~ó será acceito, mediante tleposilo das importancias ~.:onospondentes a uma ou outeo, ou a ambos, si versarem sobre os d ous. § 5. 0 Do tmposto lançado, relativo a
estabelecimentos cu escript( rios novos, quer em virtude de
declarações dos lllteressado;:, quer, na ausencia destas, em Vll'tude de representações dos em pregados da repar tic;ão. por faltn.
de observancia, pelos contl'ibuintes, do disposto no ar t . 17, § 1,"
s~rá extrahicla Jogo a necessaria certtdão de divida, procede ndo-se, com reforencia a estd, do mesmo modo estabelecido para a
cobrança e pagamento da multa, respeitados o;; mesmos prazos .
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~ 6 . o Os collrctados ficam obi'igados a. pa r·ticipar á Rec lbedoría
do Districto Fcrleral toias as alter·açõe, que se der..'m, durante
o anno, com rel ação á industria ou profi-;são que exercem, com ·
mudança fie profi :-sào ou d' i ·l"lustria o de locd l, tran.ferencia
de esta be lecrm rmto, alteração do firmas ou cessação 1e negocws
ou prolis-õe> e tr da~ as 1u~.; possam ncco rr e r, fixa rio o pr azo do
11í dia~ para a aprrsentaçáo das compet<:>ntes commun icaçõc> . ,
Art. 23. « As tnunfcren c1as de firmas só ter·a.o lo~ ar· pot' clespacho:; do dil·ector da Hecebedoria, a reLT Llcrimento dos interessados ,
que as dever fio solicitw no prnzo de 1 i) dia<, ou e:r:-officio, fluando
om pt"oces~o 'ficar· prova 1" que tiveram loga t·. >>Art. 41., § 1. 0
«Ü> recursM,'excerto sque se r cfel'ir e m ásdi·p siçõJ:>uoart. 17,
~ 4°, ~er;io irrrerpo <tos dentro dn prazo ele 30 cl ía• , contado ela publicaçil.P do~ d •••pachos, vi!!oranclo para os ca~os do rnedonado
artigo o parageapho, o prazo clP ci11co dias, a que o me.; ruo ~e rcfe>re. § 2.0 Nenhum re::ur,;o sob re multa ou impo>to sr~rá acceito,
~em previo deposito ela ímporta ncia sobr J que vee;ar a questão.>>
Art. H. «ÜS flUe infringieem os arts . 17, §§ 6° c 23, d eixando de
faz er as communicaçõt•s a que e>Ulo obr í~ados, e os que náo re·
q..ere r·em as transferenc:ias e não pa r·ticiparem as altoraçõ ,'s
rlentro dos pr·azos marcados, ficam sujeiLOs ás mu lt as de 50S a
200SOOO . » Par ageapho unico. «Üs que apre-entarem d eclara ções
innexactas fi ~a m sujcrt, · ~ ás multas de 100S a 1500$000.» Art. (novo) .
As infeacções do presente decreto podem see veeificadas o tt·azidas ao cc nhecimento rio directc r da Kecebedor·ia, por esc r ipto,
pelos funccionarios ria mesma repartiçfto, pelos agentes fiscaes
dos impostos de consumo, por quaesquer funccionari os de fazenda
e por particularo~, sendo assegurado aos que houverem verificado as infr·acções por diligencía devidamente apmciada pelo
director ela Recebcdoria, n d ireito á. peecepção de 50 °/0 • quota
p!lrte das m nltas, que houverem sido e ffectivam e nte a rr·eca ladas.
Art. 18, § 2 .o «Quando dei xar de exercei a antes de j ulho, será
exo nerado do pagam e nto da seg un da prestação, S', de ntro do
prazo do § 6° do art. 17 tiver communi cado o facto á Rcce bcdoria. Esta dispoisçM não comprehencle o caso do fech ame nto elo
deposito, uma vez que continue a casa matl'iz.» Al' t. 18, ~ 6 . 0
«No caso de t.ransfer e nci a do estabelecimento, devorá o comprador requere r', dentro do pt·azo elo§ 6° do aet. 17, a avae bac;ão p:l r a o se u nome, cuja falta não o eximirá. de respo nsabili.
dacle pel0s impostos e multa em divida, sa lvo: a) si tiver adqu11'ido
o estabelecimento em ha~ta publica ; ú) si o h ouver de es polio ou
massa fallida »; - 85, «Co ntinúa autorrzado o Govemo a trat.ar
com os Estados inteeessados no sentido do acu1í 1· á crise da bor racha, podendo, entre outras medidas, decretar a diminuição da
taxa de exportação cobrada pela União»; - 86, <~Ü> ~tms dcsti nadcs aos pequenos cincmatographos. chamados «Crncmatographos de salij.On, e cuja.; dimensões não permiLtcm confundíl os
<.:om os grande~, dest inados aos cinem as commuus, pagarão
aquillo que pagavam os grandes, antes do augmento ultimo, Ítito r,
pagarão a taxa ele 5$ por kilo"; - 87, «Fica o Govemo autorizado
- emquanto não for delibe1·ado definitivamentesobt·e o de,Lin •J elo
a ccervo do antigo Lloyd Brazileiro- a arrecadar as renda prove nientes dos serviços executados por esta empreza de navegaçrw,
autot·izado igualme nte a elfectuar as despezas nece>sarias á manutenção d os mesmos se rviços, podendo abrir o nccessaeios ceeditos. Fica fixado como limite maximo para .esses cred ítos a im·
pcrtancia da r enda qLlC f6I' arrecadada e a da correspondente á
subve nção de dous mil contos, ouro, de que j á gosa o mesmo
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Lloycl»; - 88, «A's companhias ou emprezas, ror mutuali Jade ou não, nacionaes ou estrang(·iras, de seguros
contea fogo, de viela, peculio, rendas
vr talicias, dotes, anniversarios e congeneres, qualquer que seja o seu capital,
não será expedida carta-patente para
poderem iniciar suas operações, ~em o
previo depo~ito no Thesoul'o Nacional da
quantia de duzentos contos ele réis, em
dinheiro ou ilpolit:es ela divida publica
da União.»§ 1. 0 A~ que operarem em
seguro cont•·a fogo coojunctamente com
seguros de vida e outl'as operações mencionadas neste artigo farão de quatrocentos contos de réis, sendo uma metade
para garantia das operações da carteira
de seguro contra fogo e outra para a
carteira das outras operações. - § 2. o
Fica marcado o prazo de 24< mezes, a
contar desta lei para que as sociedades
já existentes e mencionadas neste artigo, sob pena de lhes ser ·c assada a
respectiva patente e direitos de funccionar na Hepublica, integralizem de
uma vez ou parcelladamente o deposito
ou depositas de que trata o paragrapho
anterior.-§ 3. 0 As cartas-patentes
pagarão de sello i :000$000, quando
tratar-se de sociedades anonymas de
seguros contra fogo e de vida a 5008,
tl'atando-se de sociedades de mutualidade, de pensões, ele peculios, etc»;89, "Para liquidar o cleficit do exercício
de 1914 e os dos exercícios anteriol'es,
fica o Governo autorizado, de accôrdo
com a lei n. 2 . 857, de 17 de junho de
1914, a fazer operações de credito no
interior ou no exterior do paiz, pojendo
emittir títulos ordinarios ou de natureza especial, com juros em papel ou
em ouro, resgataveis como fôr mais conveniente em cu•·to prazo, assim como
em prega l-os na liquidação elos compeomissos do Thesouro, agindo de accôrdo
com as necessiuades financeiras do paiz
e devendo assegurai· de modo emciente
o ulterior resgate dos titulos que forem
emittidos »;- 90, " Fica revogado expressamente o art. 64 ela lei n. 2. 841,
de 3i de dezembro de 19 13» . - 91,
"Dotações: -Ao art. 1° 11. 7. 20:0008
papel; ao art . n. 28, 100:0008 p<tpel ;
ao art. 1° - IV. n. 31, 200:0008 ouro
e i2. 750:000S papel; iroposLo de 5 %
sobre salarios . etc. (emenda n. 28),
500:000S papel; i'nposto de 5 "la (cinco
po1· mil), (emenda n. 33), 250:000$ papel;

o
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irnpostoda emenda n. 34 - 20:000$
papel; imposto ela emenda n 35-«reduza-se a 200:000$ papel» ; - e 92,
supprimindo do projecto o n. 71 e a
r e· pe!ctiva dotação de 200:0008, continuanJo o rl·gimen actual.-Em 28 vae
a imprimira redacção finaln. 157 D. Em 29 é approvada. - Em 30 é o
projecto enviado ao Senado. -Em 31
o Semvlo envia á sancção.
Sa,ncciouaclo pol' decreto n. 2.90\l,
de 3'1 de •lezembr-o de Hrt4. (Publicado
a -J rt.e janei?'O d~ 1915).
Rectificaclo po[' decreto n. 2. 964,
ele 20 de janeiro de 1()15. (Pttblicado
a 23.)
30 set..

Hi8 Autoriza o Govemo a con- E1n lf de novembro vae a impnmrr,
cede:r· seis mezes de li- com parecer el a Commissão de Ficença , com metade do nanças .
ordenado, a D. Lybia Pende ele· discussão uuica.
de Mello e Souza Guimarães, agente do Corl.'eio da a g e n c i a do
Meyer. (Da Commissão
ele Petições e Poderes.)

3 nov..

15\l Emenda elo Senado ao Em ~~ de novembro vac a impnmu·,
projecto n. 32 A, de com parecer das Commissõcs ele Peti1913, da Camara dos çõcs e Pode res c de Finanças.
Deputados, que autoriza Pende ele cl.iscu,são uuica.
a cons iderar eomo passado em goso ele licença,
com o ordenado, por
João Pedro Maximo Cordeiro, 4° cscri ptnrario
da Estrada de Ferro
Central elo Brazil, o
tempo cleconido ele '12
de muço de ·19'1 3 a 14
de setembro elo mesmo
anno . (Da Commissão
de Petições e Poderes .)
160 Manda contar tempo, para Em 4 ele novembro 6 julgado objecto
o elfeito ele aposenta- ele clellberação e enviado ás Commiscloria, a Francisco lsi- sões ele Constituição c Justiça c de Ficloro dos SAA'Itos Junior, nanças.
a c tu a l ajudMlte elo Pende ele· pareceres.
chefe da officina da Bcpartição Geral elos Telegraphos. (Do 81'. Mo- ·
retm Guima1·ães.)

3 »

6 ,,

16'1 Autoriza a r ever· a re- E111 6 ele novembro é julgado objecto
forma do capitão de fra- de deliberação c enviado ~ts Commisgata João Clião Per eira sões de Constituição e Justiça e ele FiArouca, afim de que Jhc nanças.
seja considerada na re- Pende ele pareceres.
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forma a promoção a. quejá havia feito jús. (Do
Sr. Pi1·es de Ca1·valho.)
6 no v ..

162 Modifica o decreto uu- Em. 6 de novembro é julgado objecto
mero 863, de 17 de de deliberação e enviado (L Commisnovembro de 1 51, r'- são de Constituição c Justiça.
laLivo aos interpretes Pende de parecer.
do commercio elo Distl'icto F e cl e r a I. (Do
Sr. Felisbello F1·ei1·e.)

G »

·163 Atltol'iza a abrir, pelo Mi- En1 7 de novembro vae a imprimir. nistcrio da Ag t•icultura, Em 14 é encel'!'ada a 2" discu são.o credito cleítí:748838:.i, Em 18 é appt·ovado.- Em 28 é cncer·
supplementat· á verba2a rada a 3" discu?são c approvado o proclo ·a r t. 47clLlci ttu- jccto.-Et1}3clc dezembt·uvae aimm •t·o 2.842, de 3 de pt•imir a l'ecl.acção final, n. 163 A . janeiro cl!3 1914. (Da Em 7 é appr·ovada, sendo o projecto
Commissão de Finanças.) e nviado ao Senado. -Em 29 o Senado
envia á sancção.
~anccionado por decreto n. 2.!l11í,
de 30 de dezembro de 1914. (Publicado
a 1 de janeiro de 1915.)

6 »

164 Autoriza a abl'it', pelo Mi- EJ.D. 7 de novembro vae a imprimi!·. uislet·io da Justiça, o Em 14 é e ncen·ada a 2a di cus~ão. credito de 135:0008, Em 18 é appt·ovado. -Em 21 é encersupplcmentar á verba rada a 3" discussão.- Em 23 é appro11í"- Casa de Deten- vado. - Em 24 vae a imprimir a
ção, ~usten to, curativo redacção fina l, n. 164 A . - Em 25 é
e ve:tuario elos presos e appt·ov" da. - Em 26 é o projecto en-combnstiveis. (Da Com- viado ao Senado- Em 29 de dezembro
missscio de Finança~. )
o Senado envia á sancção.
Sanccionado po t· deCI·eto n. 2. 910,
de 30 de dezembro de 1914. (Publicado
a 1 de janei1·o ele 1915. )

6 "

165

•

I'

3 "

a abrir, pelo 1\fi- E111 7 de llOI'embro vae a impl'imir. nisterio da AgriCultura, ·Em 11 é encerrada a 2• discussão . o crecli•o e:-;pe(;ial ele Em 13 é appr ovaclo. -Em '18 é enCCL'33: 3508633 pat·a o pa- rada a 3" discussã.o.- Em 21 é ap prol!amento ele funcciona- vado.- Em 23 vae a. imprimit• a re rics dispe nsados elo ser- dacçfLo final, n·. 165 A . -Em 24 é
viço no excl'cicio ele appl'ovacla. - Em 25 é o projecto en1\l13. (Da Co11~misscio de viado ao Senado.-Em 2)2 de dezembro
Finanças. )
o Senado e nvia tL sancção.
Sa.n.ccionado pot· decreto n. 2. 9'14,
de 30 de dezembro de 1914. (Publicado
ct 1 de janeiTo de 1915.)

A.nt<~riza

166 Fixa a despeza do Minis- E111 7 de novembt·o vae a impl'imir . ter·io da Marinha para o Em 18 é encerrada a 2" dt~cussão, deexercicio ele 19·15 . (Da poi,; de !telas emendas, fican lo adiada.
Commissão ele Finanças.) a votar;ão até que eme-ndas obtenham
parecer. - Em 6 de dezem bt·o vao
a imprimir o parecer da Commissão
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de Finanças sobre as emendas, n. :1.66 A. - Em 9 é encerrada a discussão unica do parecer e são approvados
o projecto e as seguintes emendas ns. 3, do Sr. Pereira
Braga, com ruoelificação da Commissão, alterando a rubrica X
- Arsenaes ; 4, elo Sr. Camillo de 1-Jollanda, mantendo na
tabella 1 fi a consignação votada em 19'13 para os quatro
professores vitalícios da Escola Nava l ; 6, do Sr. Pereira
Braga, redigindo o § 2°, n. 5, e a~sim modificado " ao
patrão-mór, pes3oal de usina electrica, dos diques e motores
e dos rebocadot·es e lanchas do serviço da Marinha>?; 9 , do Sr.
Pires de Carvalho, autorizando a rever o regulamento rJas Escolas
de Aprendizes M<wmheieos; e as ela Commissãons . : 1·2, restabelecendo a proposta na verba 4•- lnspectoria- reduzida rle 500$
na sub-consignaçrw destinada ao expecliente da lnspectoria da
Engenharia Naval, e de 8:@00$ pela suppressão da sub-~om igna
çfto destinada ao seguro elo ed ificio do alm irantado"; !3, restabelecendo para a verba 7"- Corpo da Armada e classes annexasa proposta - reduzida de 773:759$998 na sub-consignação "Corpo
da Ar:nada "i de 1:199$988 na sub-consignação« Corpo de Saúde";
de 216:000$ na sub-consignaçrw «Corpo de Engenheiros 1\fachinistas"; de 7 :200$ na sub-consign ação «Corpo ele Commissarios ";
de 25:000$ na sub-consignação destinada ao pagamento do soldo
aos officiaes que forem promovidos no quadro extt·aordinario,
etc.; de 20: OOOS na sub -consignação destinada ao pagamento de
gratificações de accôrdo com a ultima parte do art. :~o da lei
n. 2.290, de 13 ele dezembro de 1910, e de 10:000$ na sub-consignação destinada ao pagamento ela quota addicional de que
trata o art. 4° e § 2° elo art . 21:! da mesma lei; 14, restabele~
cendo a proposta para a verba 8" - Corpo ele Marinheiros
Nacionaes - reduzida de 70:248$ pela suppressão das companhias fluviaes do Amazonas e Matto Grosso; ele 40:000$ na subconsignação "Fardamento (ma teria prima), correspondentes á
suppressão das duas companhias fluviaes referidas; e de 720$ na
sub-rubrica destinacla ao - Secretario - visto não ter applica·
ção; 15, restabelecendo a proposta á verba 9"- Batalhão Naval
-reduzida ele 23:1123 de soldo e gratificação a 12 cabos, 12 corneteiros, seis tambores e 56 soldados, elim inados das companhias
de fuzileiros e artilbeiros; de 2:1965 pela suppressão de dous remadores de escalares; do 3:000$ na sub-consignação destio ada ao
pagamento do pessoal encarregado do córte e confecção elas peças
de fardamento; de 3:000$ na sub-consignação destioada ao ·
engajamento de praças e gratificação ele volunlat'.os; de 9:000$,
na sub-consignação destinada ao «-fardamento (ma teria prima),
correspondentes á reducção das peças acima referidas, e de 720$,
na sub-rubrica - Secretario - visto não ter applicação;
16, restabelecendo a proposta a verba 10" - Arsenaes; 17, idem
quanto á verba 11" - lnspectoria de Portos e Costas, reduzida
de 20 :000$, na sub-consignação destinada ao pagamento ele alugueis de predios em que funccionam as capitanias de portos;
18, restabelecendo a proposta para a verba 12"- Depositas Navaes ; 19, idem quanto a verba 13• - Força Naval ; 20,
idem quanto á verba 14•- Hospital; 21, idem quanto á verba
15" - Superintendencia de Navegação - reduzida de 20:000$
na sub-consignação. destinada á construcção, remoção. reparos de
pharóes e pharoletes, e de 10:000$, na destinada á acquisição ele
instrumentos hydrographicos . etc.; 22, idem quanto ~ verba
16"- Consumo Naval -reduzida a 32:000$ destinados á representação de 16 instructores da Escola Naval; de 59:571$400 cor-
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-------------------------------------------------------respondentes á t•educção de 200 grumetes (sendo 36:000$ de
vencimentos o 23 : 57·! $400 de fardamento), e 256 : 23t~S200 pela
su ppressão de seis escolas de apl'endizes (sendo 185:520$ con espondentes á, :tclm inistração e apl'endizes e 70:714$200 correspondentes ao fard a mento); e 2:{, id em quanto á vet·ba 20• i\lunição de bocca - · reduzida ele 659:140$, sendo: 129:794$
pl'ovenientes da supp t·essão das duas companhias tluviaes de
Matto Grosso e Amazonas, cort·espondendo a 254 rações; 383:200$
pt·ovenientes da suppressão de seis escol a~ de aprendizes, correspondendo a 750 !'ações; 102:200$, provenientes ela red ucção de
200 grnmetes; e 43:946$ pl'ove tientes da t•eclucção de 86 pl'aças
do Ba taU1ão N<lval.- Em 10 vae a imprimir a reclac«ãO do pl'ojecto para a 3" discussão, n. 166 J~. - Em 13 é encerrada a
3" discussão, de pois de lidas e mend as, ficando ad iad a a votação
até que esÇas ob te nham pat·ecet·.- Em 22 vae a impeimir o parecer, n. 166 0. - Em 2tí é encen ·ada a discu são unica do parecer
e são a ppmvados o pt•ojecto e as segu in tes emendas n . : substitutiva da Com missão a ele n. 1 do Sr. i\Ia ul'icio de Lacerda, restabelecendo a verba pa t·a conducção elo ~lini s t!'o ; 6, elo 81'. Vespucio ele
Abreu, com modificção da Commissão , !'estabelecendo a proposta
para o Batalhão Naval ; 12, do Sr . Victo1· Silveira e outros, destinando na «Força Naval» a qua ntia ele 213 : 900$ para pagamento do
pessoal extranumerario da Patt·omot•ia do Arsenal de Ma rinha do
Rio de Janei1·o; 14, do St·. Irineu llfachaclo e Figuei!'edo Rocha, rest abelecendo a ve!'ba ela propostrt. para a Liga Marítima Bl'azileira;
substitutiva da Com missão a de n. ·15, elos mesmos, ma nda ndo que
a Revista ;\Ia?·üima seja impressa ua Impren. a Na val; 19, dos
mesmos, acc rescenta ndo ao~ 1° do art . 2° «e l'espeil aclos direitos
dos oper a rias na conformidade do regula.mento act ualmenle em
vigor"; 20, dos mesmos, suppt•iminclo no § 1o do a rt. 2° as palavras desde « de modo que» até «elimin ado »; substitutiva da
Commissrw a de n. 21 , dos mesmos, suppriminclo no n. 2 do
a t·t. 2° as palav ras desde «e uão possa se!' eliminado etc . »; 22, do
SL'. Prado Lopes e outros, supprimi11elo o 11. 3 que a utoriza a
extincção ou o arJ'e nclam ento dos Arse11aes de Ma rinha do Pará
e 1\fatto Grosso; 23, do SI'. Euzebio ele Ancl l'ade , mantendo a disposição elo al't. 18 da lei 2.842, ele 3 de janeiro de 1914, com a
modific·tção de dizol'-SP. « no exet·cicio de 191 5 n; egu11da parte da
ele n. 25, da ndo a se"'ui ntc l'cclacção ao at't. 2° 11. 6 «a extinguir
o quadro suppll!m enta r, passando par a o quad ro extt·aot•dil1ario
todos os olficiaes que exe rcerem ca t·gos vitalícios e estranhos ao
sel'viço ela marinha de gue rra ; 27, elos St·s . ~ l o n te it·o de Souza e
Aug usto Amaral, autorizando a reorganiza t• o Gabinete de Analyses da Marinh a; 28, elo Sr. Ve ' pucio de Abt·eu, autor izando «a
r eve r .sem a ngme n to de dotação orçamen taria, o, regulamentos das
capitani as dos pol'tos (decreto n . lL6 J7, ele 29 de agosto de 1907) ,
do Col'po ele Marinh eiros Nacio11aes (dect·eto 11. 7 .1 24, de 2 1~ de setembl'o de H10tl), das E<;colas de fJl'nm ctes e Apl'e ndi zes Marinheit·os (clom·eto n . 0.386 , ele 28 de revereit·o ele 1012) , das escolas
profissionaes (decreto 7. 752, ele 23 ele novemb ro de f 909), da Supel'intendencia de Navegação (decre to n. 6.964, de 29 de maio de
1908) , ela Directoria ele Armame nto (decreto 11. 8 . 523, de 29 de
sete mb1·n de 1910), do Coepo de Praticas (decre to n. 271, de 18 de
mal'ço de 1890), nelles intt·oduzindo os melhora men tos determinados pela cxperiencia e pelo progresso; a ordena nça get·al para.
o servico ela Armada (decreto n . 8 .290 , de 11 el e outubro ele 1910
e a desenvolver c corpot·ificar as disposições existentes sobre serviço intemo, o regulamento da Escola Naval de Guerra (elem·eto

------------- - ----~
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-----------------------n. 10.787, de 14- de fevereiro de 19H), o regulamento para o
Estado-M<Lior da Aemacla (clect·eto n. 10.744, de 11 de fevm·ciro
ele 1914-), c dos mecani cos na vaosn, com o aclditivo da Commissão,
autori7.ando «a r ever Lambem o reg ulam ento do Corpo de Commissarios c modifi ca t• a lei de Fazenda ele modo qnc cotTesponcla
á actual necessidad e do serviço, tudo sem a ugmcntos de despeza »;
30, do Sr. Souza e Silva, assim r edigida «Üs onlciaes que ac tualme nte desempenham as f'uncções de instructores, al6m do soldo e
gra ti.ficaçilo de suas patentes, cont inu arão no goso das vantagens
e~peciaes até que finde o prazo elas r espectivas commissões " ; 32,
do Sl'. Pereil'a Bmga c outros, antori7.a nd o :L rever o reg ulamento
elo Corpo de Patrões-mores da Mal'inha; c as da Commissilo ns.: 1,
-"Corpo de i\Iarinheir·os Nacionaes- Augmentada ele 9 :000S,
vinda da verba'« Força Naval " • c destinada á suu-rnbt·ica "Sect·etaria do Corpo»;- 2. "Ar~c n aes- A-rrgmentada de '107:280$,
sendo 102:240$ vindos. da «For ça Naval», c destinados ao servi ço
marítimo dos a rsenaes do Pal'á e Matto Geo:. o e 5 :040$. destinados a um ama nuensc, dons escr eventes e um servente da Directoria de Electricid ade . Diminuída de 4:920$. sendo: 360$ coosisignados a mais nos vencimentos do secr etario, c 4:5603, provcn i entes da r ed ucção a 20 dos g uardas ele policia . Em Jogar ele
dous contínuos. 4 : 260S, diga-se : "um 1° continuo, 2:MOS c um
2° continuo, i:800S, '~ : 200$000»; - 3, « lnspectoria de Portos e
Costas- Augmentacla de 1:200$, vinda da "-For ça Naval " e destitinada ao pagamento elo pl'atico de S . Jofw ela Barra. Dirninuid a
de 32.2503, na sub-rubrica "Praticagem da Ba n a» que indevid amente foram transferidos ela Força Naval para a mesma; de
21 : 600$ pela suppressão da consignação destinada ao rebocador
Lle alto mar e m S. Pa ulo e que passa para a Su perintendcncia de
Navegação »; - 4, «Depositos Navaes- Augmeutacla ele 13:505$,
' destinada ao pessoal do Deposito da ilha de Bom Jesus diminuída
de 14.:000$, na sub•cousignaç~w «Q uota para as despezas ele despachos das mercadorias que se destinam ao rninisterio»; - tí,
«Força Naval»- Diminuída ele 334: 168$, assim discriminados:
9: 0001J, transferidos para a tabella VIII, destinada ao secretario
elo Corpo de Marinheiros Nacionaes; trasfet·ida para a tabella ·xr,
«lnspectori a de Portos e Costas» a quantia de 1:200$, pat·a um
pratico mó r· de S . João da Barra; para a ta bel! a X "Arsenaes" a
irnportancia de 102:2408, destinad a ao servi ço marítimo do Pal'á
e Matto Grosso; para a ta bel! a XV a im portancia de 125:920$,
para o serv i ~o mat·itimo; a de 15:1203, pal'a a Directoria de
Pharóes; e 5:760$, para clous motoris •as; para a tabella XVI «Ensino Naval », a nn por tancia de 61:968$, para a sub- consignação
«Diversos empregados da Escola Naval»; e 12:960$, pae·a a ele
" Instructores da Escola de Mal'inha Mercante do Pará»; - 6,
«Hospitaes- Augmentada de 52:0008 , na s ub-con s igna~ã o «Medicamentos, a ppositos , vasilh a me, ute nsílios e objectos dive rsos
para o hospi tal, enferma rias, etc.»-· 7, «S upe tintende ncia de
Navegação- Diminui la de 69:6808, na sub-consignação « Pharóes e pha1·oletes» e ele 3:290$, na el e material, de accôedo com
a tabella junta, a ugmentada de 169:000$, sendo: transferidos d <t
Força Naval. para esta: 15: 120$, para a Directoria de Pharóes;
125:920$ para o serviço maritirno e 5: 7603 para clous rnotol'istas;
da rubrica " Portos e Costas» a importancia de 21 :600$ destinada
ao rebocador de alto mar 'l'e•.ente Lamaya e 600$ destinados ao
ser vente do paiol »;- 8, «Ensino Naval - Agmen tada da importancia de 74:4285, sendo : 61:9688 para pagamento do pessoal elo
Set·vi.ço Marítimo - do us fieis de artilhuria e um de torp.edos da
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Escola Naval e 12:'~608 destinados aos
instructores da Escola rle Marinha Mercante do Pará, passados da Força Naval ; 9, accrescentando mais ao art. 2°
n. 9, o seguinte: "Os professores e mestres, das escolas que for·am fechadas,
serão distribuídos pelas dem~tis, e as
vagas que se for·em dando não ser ão
preenchidas, a té que fiquem as mesmas
esco l a~ com o numel'o de pr·ol'essol'os e
mest!'es estip ulado pelo regulamento»;
e 10, "autorizando: 1o, a vender o materiall'eputado inutil, inclu sive navios
julgados imprestaveis, applicando o p!'oducto da venda em repal'os el e pr·oprios
nacionaes, acq nisiçào de materiaes necessarios á instrucção pratica que devem ter as Escolas de Apt·endilles 1\Iarinh eil'os, em co ncel'tos de navios e outro
material Ouctua nte, podendo pa!'a esses
concertos ab r·ir· os credi tos necessarios;
2°, a vender· ou permutar os edificios
e terrenos elos extinctos a!'senaes da
Bahia c Pernambuco, inclnsive o da
antiga Capitani a do Porto, em Corumbá ; 3°, a r ealizar cont!'actos por
tempo nunca maior el e cinco annos,
quando versar·em sobre alugueis de
casa; 4°, a clesapl'opriar, por· utilidade
publica, ou permutar a ilha ele Moca nguê Grande, no interior ela bahia elo
Rio ele Janeiro, podendo no caso de desapropriação o!fectuar as operações de
cl'edito que forem necessa ri as» menos as
palaV!'as «construcções navaes e acquisição de armamento » que são r ejeitadas. -Em 26 é a pprovacla a a redacçfto final n. 166 D, cuja impressão é
clispensacla a requerimento do Sr . Thomaz Cavalca nti. -Em 27 é o projecto
enviado ao Senado. - Em 30 o Senado
devolve emendado . Na sessão nocturn a,
em virtude da urgencia r equerida pelo
Sr. Antonio Carlos, ás emendas entram
em discussão unica, que é encerrada,
sendo todas approvadas . - E' approvada
a redacção fin al do orçamento da Despeza Gc r•al ela Republica pa!'a 1915 sob o
n. H8 E (Orçamento ela Faze nda) cuja
impressão é dispensada a requel'imento
do ~r. Simeão Leal. - ( Vicle p1'ojecto
n. 148, de 19'14.)
6 nov ..

167 Autoriza a
Ministerio
o credito
128: 800$
mento a

abrir, pelo E111 7 de novembro vae a imprimir.ela Guerra, Em 12 é encerrada a 2a discussão.especial de Em 18 é ltppr·ovado, com dispensa de
para paga- interstício para 3a discussão, a requeriLllll profesBor
meuto do Sr. Fellnto Sampaio .- Em

-
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de musica do Collegio 19 é encerrada a 3n discussão, ficando
l\Iilitar do Rio de Janeit·o adiada a votação.- Em 21 é appeovae de gratificações devi- do. - Em 24 vae a impeimir a redacção
das a professores, ad- final, n. 167 A . - Em 25 é approjunto , instructores e vado.- Em 26 é o projecto enviado ao
coadjuvantes da instru- Senado.- Em 29 de dezembro o S.enado
cção militar, no exerci- envia á sanccão.
cio de f913, e o credito Sancciona.do por clect·eto n. 2 . 917,
de 268:0008, supplemE>n- de 30 dE> de>~embro de 19:14. (Publicado
tar á verba 4a- lnstru- a 1 de janei?·o de 1915. )
cção Militar- Consignações - Diversas vantagens, - art . 20 da lei
n. 2. 842, de 3 de janeiro
do corrente anno . (Da
Commissão de Finanças.)
9 nov...

f68 Autoriza a conceder um E:rn f O de novembro vae a impt·imir.
anno de licença, com o Pende de discussão unica..
ordenado, ao guarda-fio
de 2a classe da Repartição Get·al dos Telegraphos Leopoldo da Cunha
Bastos. (Da Commissão
de Petições e Poderes.)

9

))

{69 Autoriza a abrir, pelo E:rn 10 de novembro vae a imprimir.1\finisterio do Interior, Em 25 é encerrada a 2n discussão e
o credito especial de approvado, com dispensa de interstício,
999$996, para pagamen- a requerimento do Sr. Pereira Braga.to da gratificação que Em 26 é encerrada a 3n discusssão e
compete ao tenente·co- approvado.- Em 27 vae a imprimir a
ronelgl'aduadodoCorpo redacção final, n. 169 A..- Em 28 é
de Bombeiros Dr. José approvada.- Em f de dezembt·o é o
Joaquim de Azevedo pt·ojecto enviado ao Senado.- Em 30
Brandão.(Da Commisscio o Senado envia á sancção.
de Finanças.)
Sancciona.do por decreto n. 2.938,
ele 6dejaneiro de 1915.(Publicado a 10.)

i4

))

f70 Redacção final do projecto E:rn 14 de novembro vae a imprimir.n.154,de 19f3queauto- Em :18 é approvada.- Em :19 é o pl'oriza a conceder a Arnal- jecto enviado ao Senado.- Em 1:1 de
do José Alves Feneira, dezembro o Senado envia á sancção.
agente ele 4" cl&sse da Sanccionado p(Jr decreto n. 2.897,
Estrada de Fen·oCentt·al de :16 de dezembro de 19f4. (Publicado
do Brazil, um anno de a 19.)
licença, em prorogação e
com ordenado. (Da Commissão de Redacção.)

9

))

f 7f Autoriza a conceder seis E:rn :14 de novembro vae a imprumr,
mezes de licença, sem com parecet· da Commissão de Fin~nças.
vencimentos, a Ezequiel Pende de discussão unica.
José de Macedo, guardachaves da Estt·ada de
Ferro Central do Brazil.
(Da Commissão de Petições e Poderes.)

-
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172 RegLJla a propriedade das Em 14 de novembro vae a impl'imir.Minas . ( /Ja Com missão Em 9 ele dezembro é encerrada a 2"
Especial ele Minas.)
discussão.-Em 11. é approvado, com dispensa de interstício, a requerimento elo
Sr. Prudente de Moraes Filho.-Em 12 é
encenada a 3" discussão e approv~do.
Em 13 vae a imprimir a redacção fin al,
n. 172 A.- Em 14 éa pprovad a,se ndo
o projecto enviado ao Senado.- Em 4
de j aneiro o Senado envia á sancção.
Sanccionado por dect·eto n. 2 . 933,
de6 de janeiro de 191 5 . (Publicado
a 7.)

1G

173 Redacção final do projecto EID. 17 ele novembro vaca imprimi!·.n. 195, de 191 3, que! Em 18 é approva.da.- Em 19 é 0 oroautoriza a abrir, pelo jecto enviado ao Senado.
Minister.io da Fazenda, Pende de decis ão.
um credito especial, na
importancia ele 40:000$,
para occorrer á r estituição, em ~irtud e do decreto n. 2. 766, de 15
de j aneiro de 1914, a
Antonio Barboza dos
Santos . (Da Commissão
de Redacção. )

))

i6

))

16

))

f74 Autoriza a concessão de Em. 17 de novembro vae a. imprimir.

seis mezes 9e licença, :Pende de discu ssão unica.
em peorogaçao e com o
ordenado, a D. Maria
Ign acio elos Reis, aj uelante da agenci a dos Correios de Todos os Santos,
nesta Capital. (Da Commissão de Petições e Poderes.)

f75 Autoriza a abrit·, pelo Em 17 de novembro vae a imprimir . l\1inisterio do Interior, Em 19 é encerrada a 2" discussão,
o credito especial de fi ca ndo adiada a votação.- Em 21 é
232:612$·J 73, para occor- approvado.- Em 24 é encenada a 3"
rerá soluçãode cornpro- discussão. - Em 25 é approvado.missos da Bt'igada Poli- Em 27 vae a impl'imie a redacçrw final,
cial, r elativos ao anno n. 175 A.- Em 28 é approvada.de 1913, etc. (Da Com- Em 1 de dezembro é o projecto enviado
missão de Finanças .)
ao Senado.- Em H de .ia neito de 1915
o Senado envia á sancção.
Sanccionado por decreto n. 2 . 958,
ele ·13 ele j aneiro de 191 5. ( Publicado

a ·16. )

i3

))

176 Permitte aos officiaes el'l'e- EID. 18 de novembro é .iulgado objecto
ctivos e refoi·mados do de delibera~ão e enviado ás Commissões
Exercito e da Armadaj· de 1\'Ial'inba e Guerra c de Fin anças.
.
consignarem mensal- Pende de .pareceres.

-
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mente ao thesoureiro do
Club Militar do Rio do
Janeiro quantias para
pagamento de joias e
mensalidade. (Do s STs.
J11a1·çal Escoba1· e 1\fo?·ei?'a GtlimaTães.)
Senado ao Em 18 de nove mbro vae a imprimit• o
projeeto n. 312, ele 1910, parece1· da Commissiio ele Constituição
que providencia sobJ'C a c Justiça.
t'OO I'ga nizaçrw daGuarda Pende de discussão unica.
Nacional. (Do 81·. FTóes
da Cn1z.) Vide p1·ojecto
n. 312, de 1910.

f 7 nov .•

177 Emendas do

f9

))

178 Autoriza a abrir, pelo
J\'Iinisterio ela AgL'icu ltura, o credito especial
cl c 4 :483$956, para pagamento da clilferença
de gratifi caçã.o ao Dr.
John C. Willis e Alberto
Lofgren. (Da Commissão
d e Finan ças . )

19

))

179 Autoriza a abrir, pelo !\li- En1 19 de novembro vae a imprimir,

19 de novembro vae a i mprimir.Em 20 é encerrada a 2' discuss:io .Em 21 ó approvado.- Em 22 é oncerr ada a 3" discnssiw, depois de lida uma
emenda elo SL'. Cincinato Bt·aga, ficando adiada a votação a té que esta obtcnha pat·ecer .-Em 23 vae a impL'imir o
parecei', n. 178 A.- Em 25 é encerrada a discussão unica do parece!',
d0pois de fallar o SL'. Ramiro Braga . Em 26 são appl'ovados a ·emenda c o
projecto.- Em 28 é approvada a r edacçrw final, n. 178 13, cuja impt·cssiio é
dispensada a requerimento do Sr. Raul
Cat·doso, sendo o projecto enviado ao
Senado.
Pende de decisão.
En~

nisterio do Interior, o com parecer e emenda da Commissão
credito de 266:519$856, de Finanças. -Em 21 6 encerrada a
supplementar á verba 2" discussão - Em 23 são approvados
s•, "Secretaria ela Ca- o projecto e a emenda. - Em 24 vac a
mara », co nsigna ção imprimir a-redacção para 3• discussão,
"Material» , da lei nu- n. 179 A . - Em 2ti é encerrada a
mero 2 . 842, de :l de ja- 3" discussão e a pprovado. - Em 27 vae
neiro deste anno, sendo a imprimir a r edacção fina l, n. f 7913.
126: 7938296 para pagar - Em 28 ó appt·ovacla, sendo o peoj ecto
as despezas com a mu- enviado ao Senado. - Em 15 de deda nça da Cama r a , zembt•o o Senado envia á sa ncção .
20 :000$ para a instai- Sanccionado poe decreto n. 2.901,
!ação de um elevadot·, de 19 de dezembro de 1914. (Publicado
30 : 596$560 para a im- a 22.)
pressão, em vol umes, de
documentos parlamentares e 89: 1303 para a
impressão de " Ann aes »
da mesma Camara. (Da
Commissão de Policia) . .

-
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19 nov ..

180 Autor iza a ab rir, pelo Mi-Em 19 de novembro vae a impr imir. nistnrio da Faze nda, o Em 28 é encerrada a 2" discussão e
cred ito extrao rdiu ado app 1'ova.clo o proj ecto . ·- Em 17 de deele !j:OOO$, pa r a pagar a zemb1'0 6 encerrada a 3• di cnssão. Ray mnn do Aug usto ~ l aEm 18 6 approv:tdo. - Em 22 vae a
nw hfw . (Da Commissão
imprimir a redacçfw final n. 180 A . -

de Finai1Ça.<.)

Em 23 é approvada, sendo o projnclo
enviado ao Senado.
Pende de decisão.

19

))

181

19

»

182 Auto ri za a abri r , pelo Mi- E1n 19 de novembro vae a imprimi!'.n islel'io ela Agricultum, Em 2'1 6 encerrada a 2" discussão. o cred ito especial ele Em 23 é approvado. - Em 30 é encer77 : 9:22$350, pal'il pagar a da a 3" discussão. - Em 1 de elementos t.lev idos a An- zemb1·o é app!'ovado, bem co mo a re·
lOJIÍO Dias cLt Sil va. (Da
dacção final, n. 182 A, cuja impressão

Autoeiza a abJ'ir, pelo l\li- En1. 19 de uovembro var. a imprimir.JJiste J·io ·ela GneJ' J'a, o Em 21 é encerrada a 2" discussão. cred ito esp~ci al de. .. . Em 23 é app rovado, com dispens:t de
H3:796$020, para occor- intersticio, a requerimeuto elo Sr. Diol'el' ao p:tgame nto com
nisio Ccrqne ira. - Em 2~ 6 e nceras obras do Hospita l r a da a 3" discnssftO. - Em 2lí é approCentr:t l elo Exc t·cito. (Da
vado, bem como a redacçrw final nuComm issão ele Finanças . ) mero 181 A, cuja impressão é dispensada, a req nerimeulo do Sr. Dionísio
Cerqueira . - Em 26 6 o projecto enviado ao Seuaclo. - Em ;:J;; de dezembro o" Senado envia ~~ sa ncçrw.
Sanccionado por clect·eto n. 2.909,
de 30 ele dezembro de '1 914 . (Publicado
a 3 ele junetro de 1915 . )

Commissão ele Finanças.)

21~

»

·183

é d ispensada a requ eri mento do Sr. Ca-

millo P1·a tes, sendo o pl'ojecto enviado
ao Senado. - Em 2lS o Senado envia á
sancção.
Sanccionado pol' deel'eto n. 2.916,
de 30 ele dezembro de 1914 . (Publicado
a 1 de janeiro etc -19-15. )

Anto!'iza a conceder um Ein 24 de uovembJ'O é enviado á Comanna de licença, com
missão ele Poder es . - Em 26 vae a imor,lenado, e m pro J·oga- pl'imir o parecer da Comm issão de Poção daq uella em cu.io deres, n . 183 A. - Em 1 ele dezembro
gozo se acha, ao ba- é encerrada a discussã.o unica, depois
cli a rel 1\Iathias Olym pi o de ralar o Sr. Mauricio de Lc~C e l·cla, e
r ejeit<.tdo o proj ecto.
de Mell o. (Do Senado) .
1~eje itaclo em 1 de dezembro de
1914.

24

))

184· Autori za o Gove m o a con· En1. 24 de novembro vae a imprimir. cede1' um an no de li- Em 30 é encerrada a discus ão unica.
cença , sem ve ncimentos, -Em 1 de dezembro é approvado, bem
par a tratar de seus in- como a reclacção fin a l n. 184 A, cuja

ter esses, a Anton io Cardoso de Amorim, 2• es-

impressão é dispensada a requerimento
elo Sr . João Pedro, sendo o projecto en-
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criptm·uio da Delegacia viado ao Senado. - Em 30 o Senado
Fiscal do Thesouro Na- envia á sancção .
cional no Estado da Sanccionado por deCJ·eto n. ~.947,
Bahia. (Da Commissão de 13 de janeiro ele 1915. (P1tblicado
de Pode1·es. )
a 16.)
24 nov..

185 Appmva o decreto numero E1n 24 de novembro vae a impeimir. 11.148, de 23 de seLem- Em 27 é encerrada a 2• disc ussão e
bro deste anno, pelo appeovado, com dispensa de interstício,
qnal o Governo abriu, a requerime nto do Sr. Maui'icio de Lapelo Ministerio da Guer- cerda . - Em 28 é encerrada a 3" disra, o credito extraordi- cussrw e approvado o l)rojecto. - Em ' 3
nario de 1. 500 :000$ , ele dezembro vae a imprimir a rêdacção
para occorrer á~ des- final, n. 185 A . - Em 7 é approvada,
pezas com a repressão sendo o proj ecto enviado ao Senaâo. da rebellião no Estado Em 31 o Senado envia á sancção.
do Para ná e Santa Ca- Sanccionado pm· decreto n. 2 .931,
thal'ina, por solicitação de 6 cl8 janeiro ele 1915 . (Publicado
elos respectivos Gover- a 8.)
nos. (Da Commissão de

Finanças.)

24

))

186 Autoriza a abrir, pelo Mi- Em 24 de novembro vae a impnmtr,
nisterio da Marinha, o com um a emenda ela minoria da Com credito especial ele 500 missão de Finanças . -Em 18 de delibras, ou se u equiva- zemb ro é encet·r;,da a 2• discussão. lente em moeda brazi- Em 20 são approvados o proj ecto e a
leira, para occorrer ao emenda. -Em 26 vae a imprimir a
pagamento da indem- redacção para 3" discussão n. 186 A.
nização devida á com- Pende de a • discussão.
panhia " The Gulf Line,
Limite·i "• por avarias
soffridas pelo paquete ele
sua propriedade « Gulf
of Venise » . (Da Com-

missão de Finanças .)

24

))

187 Au toriza a aber tura, pelo Em 24 de novembro vae a imprimir . ....::

»

188 Manda conside rar ruuccio- Exn 24 de novembro vae a

Ministerio da Fazenda,
do CI'eclito extraordinario de I :5278004, para
pagamento a Joaquim
Augusto FI"eit·e, 1° escripturario da Alf'andega
do Rio de Jamüro . (Da
Commis;ão de Finanças.)

na rios publicas os guarda; da Repartição de
Aguas e Obras Publicas,
que contaeem mais de
20 annos de serviço. (Do
S1·. Saltes Filho ). (Vide
projecto n. 90, de 1912.)

Em 3 ele dezembro, depois de falarem
os Srs. Serzedello Corrêa e Cardoso de
Almeida, é e ncerrada a 2" discussão.
-Em 5 é approv ado . - Em 23 é enceri'acla a 3" discussão. - Em 21. é
a ppl'ovaelo, bem como a redacçrw final
n. 187 A, cuja impressão é clispensacia a requerimen to do Sr. Thomaz
Cavalcante . -Em 25 é o projecto enviHlo ao Senado.
Pende de d ecisão.
imprun~r,

com uma emenda, o parecer da Commissão de Finanças. - Em 17 de dezembro vae a imprimir, com uma
emenda, o parecet· da Commissão de
Constituição e Justi<:;a, n. 188 A . Em 22 é encerrada a ·1" discussão. Em 23 é approvaelo. - Em 28 é encer-
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rada a 2" discussão. depois de lida uma
emenda do Sr. Alfredo de Carvalho,
ficando adiada a votação até que essa '
emenda obtenha parecer.
Pende ele }:)arecer sobre a
emenda offerecicla ein 2•
discussão.

25 no v ••

:! 80 Autoriza a conce>sào de Em 215 de novembro vae a impr·imir.
mais um anno de li- Pende ele discussão unica.
cença, com ordenado e
em prorogação, a José
Augusto Lopes, praticante de 2" classe dos
Correios do Estado do
Ceará. (Da Commissão
de Poderes.)

24

))

HlO

26

))

191 Autoriza a concessão de Em 25 de novembro vae a imprimir.
seis mezes de licença, l.~encle ele discussão unica.
sem ordena do e em prorogação, a Alexandre
de Mello Cezar, praticante dos Col'reios do
Estado de S. Paulo. (Da

Autorir.a a concessão de En1 2!5 de novembr·o vae a imprimir·.
um anno ele licença com Pende ele discussão unica.
ordenado, a Candido da
Cunha Villela, inspector
de 3• classe da Repartição Geral dos Telrgraphos. (Da Cornrnissão ele
Petições e Poderes.)

Cornrnissão
Poderes.)

21

))

26 ))

:!()':;',

Petições e

Proroga no.v amente a En1 25 de novembro, estando sobre a
actual sessão legislativa mesa e sendo considerado materia ur·até 31 ele dezembro do gente, de accôrdo com o art. 156 do
corrente anno. (Da Com- Regimento, entra em discussão unica,
misscio de Constituiçcio c que é encerrada. Approvado, é enviado
Justiça.)
ao Senado.- Em 28 o Senado envia ao
Sr . Presidente da Republica para a
formalidade da publicação.
Publicada por decreto n. 2.890, de
30 de novembro ele i 9i4. (Diario O(ficiat
de 2 ele dezembro. )

i93 Redação final do projecto Em 27 ele novembro vae a imprimir. n. 119 A, de 1913, que Em 28 é appt·ovacla.-Em 1 de de<tutoriza a abrir, pelo · zembro é o pr·ojecto enviado ao Senado.
Ministerio da Fazenda, -Em 25 o Senado euv ia a sa ncção .
um cred ito extraorclina- Sanccionado pot' decreto n. 2. 921,
rio na importancia de de 3 de janeiro de i 915. (publicado
5:919$900, afim de a8.)
attender ao pagamento
deprecado pelo juiz da
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vara do Distl'icto
Federal
a favor de j
Seraphi:U Gonçalves No- 1
g u e i r a, inventariante
do espolio de José de i
Souza Costa, ex-agente
do Correio do largo da
Lapa. ( Da Commissão di
lledacção.) (Originado
da Com missão de Finanças- projecto n. 1i9 A,
de 1\J13.)
2•

30 set •..

1\J4 Concede ao conser·vador de 1 Etn 27 de novembro vae a imprimi!·,
linhas da Estrada de com o parece r· da Co mmissão de FinanFerro Ceutral do Brazil, ças.- Em 1 de dezembl'o 6 encerrada
José AI ves Ferreil'a, um a d iscussão un ica e appr ov ado o art. 1o
armo de licença . (Da elo projecto.- Em 3 é app !'ovado o
Commissão de Petições e a rt. 2°- Em 5 vae a imprimir a
Poderes.)
redacção final, n. 194 A . -- Em 7 é
approvada, sendo o pi'ojecto enviado ao
Senado .
Pende de decisão.

26 uov ..

195 Proroga pm· mais 90 dias Etn 27 de nov;)mbro é julgado objecto
a moratoria conced ida de deliberar:ão e enviado ás Com missões
pda lei n. 2.862, de :15 de ConstituiÇão e Justiça e de Finanças.
de agosto e prorogada Pende de pareceres.
pela lei n. 2.866, de 15
de setembro do col'rente
a nno . (D o Sr . Cincinato
Bmga.)

28

»

196 Autoriza a abrir·, pelo Mi- Ean 30 de novembr·o vae _a impl'imir.nisterio d[t Agricultura, Em 8 de dezumbr•o é encen·ada a 2"
o credito cxtt·ao rdinario discussfLO.- Em 1i é approvado.- Em
de 8: 3238400 para pa- 17 é encerrada a 3" discussão.- Em
gamenlos relativos á 18 é approvado, ])em como a redacção
VJila Prolata ri a Mar·e- final n. 196 A, cuja impressão é dischal Hennes. (Da Com- pensada a r eqLLCI'ime nto do Sr . João
missão de Finanças.)
Pedro, sendo o projecto enviado ao
Senado . - Em 31 o Senado envia á
Sancção .
Sanccionado por decreto n. 2.\J34,
de 6 de j aneiro de 1915 . (Pub licado

a 9.)

27

28

))

))

197 Regula o provlmeuto dos EID. 28 de novembro vac a irupr·imir.
officios de Justiça no Pende de 2" discussão.
Districto Fedet·al. (D a
Commissão de Con stituição e Justiça. )

~

1 \J8 Torua extensivo ao cargo Etn 28 de uovembro 6 julgado objecto
de guarda-livros a dispo- de deliberação e euviado á Commissfto
sição do art. 42 do regu- de Constituição de Ju.stiça . - Em 30 de

U3
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lamento da Repartição dezembro vae a impl'imit· o parecer
de Aguas e Obras Pllbli- 1 n. 108 A, com um substitutivo da
c as, approvado pelo de- 11 Com missão.
ereto n. O. 070, de 3 de 1Pende de 1 n discussão.
novembro de 1 OH. (Do
Sr. Mautieio
cerda .)

29 nov..

1 dez.

199

de

La-

Autoriza a abrir, pelo i\'Ii-Ent 30 de novembro vae a Impt'lmJr.nisterio da Agl'icultura, Em 3 de dezembro é encerrada a 2a diso CI'edito especial de cussão.- Em 5 é approvado.- Em 14
233:860$247 para atten- é encerrada a 3a discussão c appt•odct· aos compromissos vado.- Em 19 vae a imprimir a redaass umidos com a liqui- cção final n. 199 A.- Em 20 6 approdação das dependencias vada, sendo o projecto enviado ao
da Superintendencia da Senado.- Em 8 de fevc1 eit·o de i 915 o
DefPsa da Borracha,etc. Senado envia á saccção.
(Da Commisscio ele Fi- Sau.ccio:nado por decreto n. 2. 068,
nanças.)
de 13 de fevereiro de 1915. (Pttblicado
a 14.)

200 Co!l~ede preferencia aos Em. 3 de dezembro vae a imprimi!· o

JUizes substitutos nos
concurso que se realizarem perante o Supremo
Tribunal, para o preenchimento dos cargos de
juiz seccional. (Da Com-

parecer da Commissão de Constituição
c Justiça, fovoravel á emenda otferecida na 3• discussão do pt·ojecto, com
uma sub-emenda da mesma Commissão . - Em 21 é approvaclo o projecto,
sendo rejeitada a emenda e prejudimissão ele Constituição c cada a sub-emenda da Commissão de
Justiça. (Vide projecto Constituição e Justiça.- Em 23 vae a
n. 111, de 1913 . )
imprimir a redacção final n. 200
A.- Em 24 é approvada, sendo o
projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

»

201

Manda relevar de qual- Em 3 de dezembro vae a imprimir.quer prescripção em qne Em 8 é encerrada a 2• discussão .
possa ter incorrido o - Em 11 é a pprovado, com dispendireito á percepção ào sa de interstício, a r eq uerimento do
~uon tepio instituído em
Sr. José Bonifacio.- Em 12 é encerravor de D. Maria Ama- rada a 3• discussão.- Em 13 é approlia BulcflO Velloso, etc . vaclo.- Em 17 é approvacla a redacção
(Da Commissào ele Fi- final n. 201 A, cuja i1npressão é disnanças.)
pensada a requer·imento do ::ir. To.rquato
Moreira, sendo o projecto enviado ao
Senado.- Em 30 o Senado envia á
sanoção.
Sa:nccionado por decreto n. 2.944,
de 13 de janeiro de 1915. (Publicado
a -16 .)

»

202

Autoriza a abrir, pelo !\li- Em 3 ele dezembro vae a imprimir.nisterio da Viação, o Em 23 é encerrada a. 2n disc ussão.credito de 97: 000$000, Em 24 é appl'ovado, com dispensa de
supplementar á consi- inLet·sticio, a requerimento do Sr . Magnação «Districto r adio- vignier.- Em 25 é encerrada a 3• distelegraphico do Amazo- cussão.-Em 26 é approvado.-Em 27

DATA

ASSUMPTO

nas >>,da verba 3",art. 6!-,
da lei orçamentaria vigente. (Da Commissão
de Finanças.)

30 set. . .

ANDAlllEN.TO .

vae a imprimir a redacção final n. 202
A.-Em 28 é approvada, Eendo o projecto enviado ao Senado.
Pende de decisão.

203 Concede ao Dr. José Bach, EJD. 5 de dezembro vae a impl'imir, com
ou em preza que or- um voto em separado do Sr. Floriano
ganizar, permissão para de Britto e parecer J'avoravel da Comexplorar as minas de missão de Constituição e Justiça e con·
petroleo, pelo mesmo trario da de Finanças.
descobertas nos Estados Pende de 2" discussão.
de Alagôas e Sergipe e
existentes em terras da ·
União, comprehendidas
entre 6° e 8° de longitude
oriental. (Da Commissão
de Ag1·icultu-ra.)

fi déz..

204 Suspendê o troco das notas En1 6 de dezemb1·o é env iado á Comda Caixa de Conversão missão de Finança~.- Em 9 vae a
até 31 de dezembl'o de imprimir o parecer n . 204 A.- Em
19:15 e dá outras provi- 11, em vietude de requerimento de urdencias. (Do Senado.) gencia do Se. Figueiredo Rocha, é encerrada a 2a discussão e appeovado,
depois de fallarem os Srs. Martins
Francisco e Serzedello Corrêa, com dispensa de interstício a requerimento do
Sr. Cardoso de Almeida.- Em 12 é
encerrada a 3" discussão e approvado,
sendo enviado á sancção.
Sanccionado poe decreto n. 2.894,
de 12 de dezembro de 19:14. (Publicado
a 13 .)

7 "

205 Proroga por mais 90 dias, EJD. 8 de dezembro vae a imprimir, com
a contar de 15 do cor- emendas do Sr. Nicanor Nascimento.rente, o prazo do 90 dias, Em 9, em virtude de requerimento de
a que se refere oaet. 1° urgencia do Sr . Cunha Machado, entra
da lei n. 2 . 866, de 15 de em 2a discussão, que · é encerrada, desetembro ultimo, nos pois de lidas emendas e de falarem
mesmos ter:11os e para os Srs. Cardoso de Almeida, Martim
os mesmos elft'litos do Francisco e Palmeit·a Ripper.- Em 10,
art. :1° da lei n. 2.862, depois de falarem (•S Srs. Cardoso de
de Hi de agosto findo ; Almeida, Martim Francisco, Palmeiea
e dá outras providen- Ripper, Maximiano de Figueiredo, José
cias. (Da Commissão de Bezerra, Irineu Machado, Nicanor NasConstituição e Justiça.) cimento e Bueno de Andrada, são
approvados os artigos do projecto ns. :1
a 5, sendo rejeitada a parte da emenda
do Sr. Cardoso de Almeida, mandando
supprimir os arts. 4-0 e 5•. - Em :11 são
approv.1dos os artigos eestantes do projecto e l'ejeitadas as emendas dos
Srs. Nicanor Nascimento, Marcolino
Barrefo e outro e a parte da do
S1·. Cardoso de Almeida, que mandava

-145-
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suppetmn· os at·ts. 6° e 7°, com dispensa ele inteesticio a
eequeeimento do St·. Nlaximiano de Figueieeclo.- Em i2
é euce!'l'acla a 3ª discussão, depois de lidas emendas e de
falarem 03 Srs. Il'ineu ~Iachado, Maxirniano de Figueiredo, Cardoso de Almeicla, Raphael Pinheiro, EdmLedo Saboya, Victoe
S1 l veira, Pedt·o Moacyt·, Palmeira rtipper, Set·zedello Corrêa e
Florianno de Britto, ficando adiada a votação até que as emendas
obtenham parecer . - Em 13 vae a imprimit• o parccet· da Commissão de Coustituictiio, n. 20a A.-Em virtude de requerimento
de urgencia do Sr. Anton io Carlos, eutra em votat1ii o o projecto
co1n as emendas. . 'ubmettidas estas {L votação, o St·. Cunha
,\ fachado eequer pt•eferencia, qu0 ú concedida, pal'a as apresentadas pela Com missão. Posta em votação a seguinte 1" emenda
da Commissão: «Art. 1°: Hedija-se assim: «São prorogados por
mais 90 dias os prazos a que se r c l'e t·e o art. 1° da le i n. 2 .866,
de -la de setembt·o proximo findo , no3 mesmos tel'mos e para os
mesmos elfei tr·s do art. 1° da lei n. 2 .862, de 15 de agosto
proximo passado". At't. 2": Substituam-se as palaV!'as «Com
15 "lo uos primeiros 30 dias, etc., até fina es, pelas seguintes:
« com 25 °/0 uo fuu dos pl'imeiros 30 dias, com 3:> 0 / 0 uo fim dos
30 segundos e .l,Q "/o no fim elos 30 restautes », contados estes
pt'<lZOs ela data da L'CSpP.ctiva exigibilidade. Art. ~ 0 : Elimine>m-se
as palavras finaes: « salvo si os intel'essaclos convierem na liquidaçiio, mediante o cambio de 16 d. " At·t. 4°: Redija-se assim:
« Os responsa veis por ob rigações em ouro, já abrangidas pelas
anteriores moratot·ias, poderão, ua data do respectivo vencimento,
pagat• ou depositar a importancia das mesmas em moeda cort'ente , ao cambio de 16 d., f-icando obrigados a liquidar, dentro
de oito m eze~, contados da data do refel'ido vencime nto , a ditrerença de taxa c.1mbial " · At·t. !) 0 : Su pprim a.m-~e as palavras:
« e set·á feito no Theso Ju·o Nacional ou na s delegacias fiscaes»,
ficando o mais como esUL "·Art. 7°: ::iupp!'ima-se. Al't. 8°: Supprima-se. Art. B: Accrescente-se, depoisda palavra, «dect·ete» :
«e nos execmivos por alugucr·es o prazo para o executado pagar·,
sob pena de pe11hora, sel'i:í. de 'LO dias, sem outra alteração no
proce~so », - 6 a mesma appt·ovacla, por part'3s, a requerimento
do Sr . Irineu Machado. c depois de falarem os ::irs. Cin cinato
8l'aga, Maximiano de Figueiredo, lrin en Machado, l\Iello Franco
e Victor Silveira , sendo qu e a parte que se eefere ao art. 12 foi,
juntamente com esse artigo, destacada, a requerimento elo
::ir. Irineu lliaehado, para constitui rem um projecto em separado,
com o seguinte teo r: «Artigo unico: Na vigencia da peesente lei,
o l)l'azo pa!'a despejo dos pt•edios ut·banos, no Distl'icto Federal,
será de 30 dia~, a contat· thL data da publicação da sentença que
o decrete e nos executivos por alugueres o prazo para o executado pagai', sob pena de penliora, se r ~L de 10 d ias, sem outra
alteraçiLo n0 processo >>. ::ião successivamente approvadas as
seguintes: N. 2, da Com missão, " Os emprestimos a que se refere
o n. 3 do a r t . 'L o da lei n. 2 . 863, ele 2ii, de agosto de f 914:, seu
resgate, liquidação e entrega das J'e pectivas cauções ou depositas, podel'ão passar a ser fe itos pelo B<tnco do 13t'azil, autol'izado
o Govel'no a suspendet·, pelo tempo que jtilgar conveniente, a
execuçfw da ' provideucias contidas nos s§ 3°' 1\, 0 c 5° do at•t. -1 o
da referida lei >>,-depois de falat' o SI' . Pedt·o Moacyr; n, 3, da
Commissil.o: · « Ao art. 3° - Depois das pala vr as « moratorias
a.n teriores ", diga-se: «OU realizadas com bancos que hajam recebido auxilio da recente em i são >> ; n. 4.·, a inda da Com missão,
"Ao at·t . .4° - Accrescerrle-se: s i. 0 Na hypotllese prevista neste
Synol!se

iO

-

Assmtr'fo

DATA

U6-

ANDAMENTO

artigo, tratanâo-se de letra de ca mbio,
subsiste a . respollsabiliclade elo acceilante e elos co-obrigantes ,in clependentc
de protesto. O art. 5" do projccto, com
as. modificações propostas, passa a ser
§ 2° rlo art. 4°,; n. 1>, elo Sr. Josi no
ele Araujo: d.o a1·t. 4"- Accrescentese: Pal'agrapho unico. A acção competente paea exigie a ditferença da taxa
cambial é a mesma que cabe ao titulo,
da obrigação principal »,·- depois de
Jalarem os Srs. Josino de Ar a ujo, l\Iaximiano de Figueiredo, Felisbello Freire
e Mello Franco; e 11. 9, do Sr. Mauricio de Lacerda: «Art. Os exec utivos
fiscaes nfLo se entend em compr ehendidos nas excepções ela presente lei , .
-E' em seg uid a appeovada a eedacção
final n. 20~ B, cuj a impeessfLO é dispensada a requel'imento do Sr. l\laximiano de Figueiredo, sendo o projecto
e nviado ao Senado. - Em Hi o.SencLdú
envia {L sancção.
Sanccionado pot• decreto n. 2. 895,
de 15 de clezem bro ele 1913. (Publicado
a ·16. )
17 no v..

206 Emendo,s du Senado ao En1 9 de dezembro vão a imprimit· os
Jl!'ojcolo n. 122 A, de paeeceres elas Commissões de Consli1011, da Cama1·a, que tuiçrto e Justiça e de Finanças.-Em
considera empregados H é encel'rada a discussão unica elos
publicos civis os com- pat·eceres, sendo as emendas appromandantes, sargentos c vadas.-Em 12 é approvada a rcclacr;ão
guardas elas Alfanclegas final, n. 20G A, cuja impresslio é
e Mesas de Rendas da dispensada a requerimento elo Sr. FiRepublica. (Da Com · gueircclo Hocha.-Em 13 e enviado á
misscio de Co ns !iltâçüo e sancçao.
Justiça). (Vide pt·ojecto Sa.ncciona.tlo por decreto n. 2.908,
n. 122 A, ele HJI1.)
de 24 de dezembro ele 191 4 . (Pablicado
.
a 28.)
RedacçfLO para di ~c ussfLO En1 iO ele dezembro vai a imprimü· . especial das emeudas Em 14 é e.nce!'racla a cli>cussão csptlcial,
· appt·ovaelas e destacadas depois de lidas emendas, ficamlo
do projecto n. 145 A, adiada a votaçflo até que e8tas obtede 1914, mandando abo- nham parecer.
'
nae, aos pretores do Pende de parecer sobre as
Dbll'icto Fed eral, eusta;; en1eudas oil'erecidas na
como anttwiot·ment.e á discussão especial.
ultima I:el'ol'ma ju liciaria e dando outras providencias. ( Da Commissão de Finanças. )
(Emendas ns. 17 e {8 do
Orçamento do Interior).

() tlcz..

207

!i. » • •

208 Manda contar pelo dobro, En1 10 de dezembro é julgado objecto
para os cffeitos da r e- de deliberaçfLO e enviado á Commissão
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forma; o tempo em que
os olficiaes do Exercito,
que serviram nas forças
que, sob o co mmand o
el o general João Cezar·
Sampaio, permaneccratn em pé ele guerra,
110 Estado de MaltaGrosso, de tn <u·ço ele
1'JO:J a abril ele 1901:.
(Do .':i!'. Camilt o de J{oltanda.)

ANDAMEi'iTO

de !\Ial'in lia e Guerra. - Em 17 vae <L
imprimir o par·cce t·, com substitulivo
dessa Commissrw, n. 208 A . - Em 20
é encerrad a a i" discussão . - Em 21 ú
approvado . - hm 24 é encerrada a 2"
cliscussM, depois de lida uma emen da
do St'. Mar io Herm es e outl'os, fi cand o
adiada a votaçfto até que essa emenda
obtenha par ecer·.- Em 29 vae a impt'imir· o .pat'ecer sob l'e a emenda ,
11. 208 13.- Em 30, em vit·lucle ele
ut·gencia r equerida. pelo Sr . Jacques
Ourique, entra o parecer em cliscussfw
unica , que é enceerada, sendo approvados o projccto c a emend a . Na ·ossão nocturna, achando-se sobre a Mesa
<L redacção para 3" discussão n. 208 C,
em virtude de m·gcncia requerida ainda
pelo SI' . J acques Ouriqne, entm em
3" cliscussrw, que ú encel'racla, sendo
a pprovaclo, bem como a reclacção fiu al
n. 208 D, cuja impr·essão é dispe nsada,
tambem a r eque!'imento do. r·. Jacques
Ourique.- Em 3 de Janeiro de 191li é
o projecto enviado ao S3uaclo .
Pende de decis ão.

9 dez .. · 209 Autoriza a abl'i t·, pelo i\Ii- Eut. l O de Drzembr·o vae a imprimir.~
nistel'io da Faze nda, o Em H, em virtude ele r equerimento ele
C!'eclito ele 698:577$ I 80, urgencia tio Sr·. Figtteireclo Hocha ,
~uppl e ment a r·
á ve r·- cnl.!'a. em 2a discu~siio, que ú encen ada ,
ba 12" •·Imprctl sa Na- sendo o projecto approvaelo, com clis-

cional» e HDiariO Üfncial», do art. 79 ela lei
n. 2.8~2, ele 3 de jctnciro elo .co rrente anuo .
(Du Commissão de Fi-

iwnças .)

10

)}

j)ll llSa de intCl'StiCiO, aiuc\a a requeri•
rnento do mesmo Sr . Figucil'eclo Rocha.
-E m -1 2 6 encerrad a a 3" cl iscllssiio.1\m ·! 3 é a.ppl'ovarlo, bem co mo a
rcclncçfLO fin a l n. 209 A, cuja impecssfto é dispensa da a t·oqucrimento elo
St·. Irin u Machado, sendo o pr·ojecto
enviado ao Senado. - Em 29 o Senado
envia [t sa nccfLO .
Sanccionado por decreto n. 2.923,
ele 3 de j aneit·o elo 191 5 . (Pttblicado a 8.)

210 Emenda cl•l Senado ao pto- E tn H de dezcmbr·o vac a. impr·imir o
jecto n. 118 D, de :!9! 2 , parece r da Commissfw ela J\Iarinba c
ela Cama ra dos Dep11- Guc r·r·a. - Em17 é CtlCet·r·aela a dis-

tados, que trausfel'c cussfLO unica ela emend a snbstitutiv<L . para o co t·po de Saude Em 18 6 approvada . - Em 22 vae a
elo Exercito, com hout'as im primir· a redacção final n. 210 .A..de 2° tenente, o~ inl'e- Em 23 é approvada, sendo o projecto
riores que teuham mais enviado á sancçii.o .
de tras annos ele praça Sanccionado por· clecr·cto n. 29 19 A
c serviços pl'ofissionaes . de 30 de dezembl'o de 1911:. (Publicaclo
(Do Sr . Saltes Filho). a 7 (le jarrei1·o ele 1915 .)
(Vide projecto n. H 8 D,
de 1912.)
·

-
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13 dez . .

2H

Au toriza a abi'it· um cre-En:a. H du .óozembt·o é julgado objecto
dito extrao t·dinario de de deliberação c CIIViad o ás Com missões
1. 000: OOOS, que será de Agricultura e Indu stria, de l\'Iarinha
applicado por interme- e UueiTa c de l•' int~n ças.
dio do ::im·viço de Pro- Pende de pareceres ..
tecçrw aos lndios e Localizacão dos Trabalhadores' NacioJiaes, afim
de a uxilia r a acçiLo defeusiva do Exer·cito Nacien:d, etc . ( Do ST. Co?·Têrt Dcfi•etta~.
·

15

))

212 Estabelece

13

))

2 13

14

))

214 Auto riza a abertura do Eu:a.17 de dezembro vae a imprimir. et·edito especial de. . . . . Em 23 encenada a 2" discussão. 276:738$296, ouro, pelo Em 24 é approvado. - Em 26 é encerMinisterio da Viação e rada a 3" discussão e approvado, bem
Obras Publicas, eles li- como a reclacção final 11. 2i4 A, cuja
nado <l cobi'it• a des- impressão é dispensada à req uerime nto
peza equiva lente ell'e - do SI'. Florianno de Britto, sendo o pl'oetuada com o pagamen- j ecto enviado ao Senado. -- Em H de
l.o de ganw tia ele juros Jaueiro ele Hll5 o Senado cu via á
devid a á Co mpanhi <~ Es- sancção .
tracla de Ferro ::;ão8anccionado por decreto 11. 2.960,
Paulo-l-Ho Urand e . (Da de 13 elo janeiro de Hll5. (Pnblicado
Commissâo etc
Finan- a 16.)
ça s.)

Hi

»

2!1i Autoriza a abe rtura do E.1n 17 de dezembro vae a impt·imiL·. credito especial de. . . . . Em 20 é encerl'ada a 2• discus ão.3. '1 62:709$, pelo lllinis- Em 21 é approvado . - Em22 é encerterio da Guerra, par,1 rada a 3" discussão. - Em 23 é approattender a despezas rc- vaclo. -Em 24 vae a imprimir a r esultantes da el eva ~ão dê!.c<;ão 11nê!.l n. 215 _-'\.., - Em 26 é

as co ndiçõesEn1. 17 de dezornbi'O é julgado objecto
gel'aes do f'Llllccionalismo de dcliberaçrw e e nviado ás Commispublico civil c militar sões de Constituição c Justiça e de Fie m todas a · repartições 11 a nças .
ou serviços l'e deraes, e Pende de pareceres ..
dá outras pl'ovidencias.
(Do 81'. Cami/lo de lJotlancla.)

Hedacção para discussão Em 17 de dezembro vae a imprimir·.
especial da emenda, ap- Pende de discussão espePL'Ovad:~ em 3" discussfw
cia,l.
e destacada elo projecto
11 . 201í A,
deste anno,
estabeleceudo os pt·azos
para despejo e executivo
por al ug ueis dos pi·edios UI'banos no Distl'icto Fede!'al. (Da Commissão ele n edacção')
(Vide projecto n. 205 A,
de 1914. )
·

e
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elo numm·o de praças
do Exe rcito no exercício
de 19 14 . (Da Commi~siío

de Fi•wnças .)

Al\""DAMENTO

approvada, se ndo o proj ecto e nvi~td o
ao Se naclo.-Em 31 o Senado en via ú
sa ncçiw.
Sa n c<"ionado pot· dec eeto n. 2.927,
ele 6 de ja11 e i1\l ele :19t:j, (P!tblicaclo

n [) . )

H drz ..

216

Decla1·a suspensos, desde En1. 17 de deze mbro vae a impl' Inlll' .
1 de agosto de ·19 14, Pende de 2" discussão.
data r.ons id e t"ad a. romo
a ele inicio d:t .1 c tn a l
conn ap; l' a<;ã.O Blll'Op6:1,
até a data q ne fúr fixa da
pelo Pede r Execnti v o
após a cessação elas hostilidades, os prazos a
que se r efer e a Co nvc nçflo ele Pat·is, ele 20 de
ma t·ço ele -1 883. etc. ( Dn

ComHtíssüo ele Constituição e .fustiçn . )

14

))

2i7 Antol'i r.a a abet'tnra, pelo Em 17 de dezrm bro vae a impeimi1·.i\linistel'io da Jnstic:;a c Em 23 6 encenada a 2" cliscussão . Negocios In teriores, do
Em 21• é approvado. - Em 26 6 e nre i'CI'eclitu da 80S, supplc- r ada a 3" di sc u~são r appl'ovaclo . - Em
mental' á H! I'bJ. i!'i", do 27 vae :t imprim ir a ccdacçfto fiual
art . 2° ela le i or<:.a menn . 2-l 7 _<\- . - I•: m 28 é appro,·ada, send o
tari:t e m vigor {Rel'o r- o p rojeeto e nv iado ao .·cna clo.
macios ela Brigad a Po- Pende de decisão.
li cia l. ) ( Dn Com.,, issão
de Finanças .)

H

»

2 18

AutO I'iza ~ abertm·a, pelo Eu"l. 1 i dr dPzembro vae a. imprimit·.l\lillistCI' IO da Guerra, ào Em 2:3 é e nce tTRda a 2n cliscns>ão . croclito de 6:6 35$416,
Em 24 é appl'ovaclo . - Em 26 é c ncees uppl omHnta e á ve rb a
L"acl <t a 3" cl i ,;t~ ,, ~,ão o approvado.- Em
3", an . 20, cln. lei on;a- 27 vae a im prim ir <t l'cclar.çfw final
mon taria e m vigor (S u- 11 . 2 18 A .-Em 286 appeorada, sendo
pt•emo Tt·ibnna l Mill tn r o p1·ojccto e 111'iarlo ao Senado.
c• auditores.) (Dn Co111 - Pende de decisão.
mis.~âo

1I•

»

2 19

de Finançrts . )

,\ntori za a abel't nr a, pelo J=J:; I.n n de dezembt•o vae a impt·imie.Ministm·io da Faze nd a,
Em 20 6 e nce eracla a 2• di scussão . do c r e ~lito d P.26 : 26~· S11ll, ,
Em 2 1 6 app t·ov a do, co m dispensa de
paI' a paga 11:e n to ao inte rslicio, a t·eq ue t•imento elo Sr. MaDr. Lnir. Alv rs Pe re ir·a , Yig ni er. - l ~m 22 é Pncerrada a 3" die m vil'Luclc ela sc ntrnça
cussão . - Em 23 é appl'ovado, bem
juclicial'ia.. ( Dn Conuoi.~- como a rcdacção final n. 2i 9 ~'\_, cuja
são de Finanças )
impees-ão é d ispe nsada a I'CCfuertmento
do Se . .Toão Ped ,·o, sendo o projeclo
e nviad o ao e nado . ·- Em 31 o Srnaclo
e nvi a ;i sa ncção .
S anccion udo por cleceeto n. 2. 9!)3,
cL 13 de janeieo de 19 15. (Publicado

a 19 .)
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de

dezembro vae a impt·imÍr.
220 Autoriza a a bertura, pelol Ein 17
l\'lin isterio da Viacão e E m 20 é encerrada a 2" discussrw.Obras Publicas, do cr·e- Em 21 é a pprovaclo, co m dispensa tl e
dito ele 16: 540S, e xtraor- inter sl.icio, a r equeeimento do Se. Peclinario, pa r a co mpletar
reira Braga. - Em 22 é e ncerrada a
a quan tia necessaria ao 3" discu ~são. - E m 23 é approvaclo.pagamento das va nta- Em 24 vae a imp1·imir a r eclacçfLO final
gens q ue co mp eLem ao
n. 220 r'\... -E m 26 é approvad<t, send o
c ngenhe it·o Ernesto o proj ecLo enviado ao Senado.
Otero. (D a _Cormmssão Pende ele decisão.

de Finanças )

1G

,,

Autoriza a co ncessrw de E n"L i7 ele dezembt·o vae a imprlmit·.
um a nno de licença , - Em 20 é e nce rrada a cliscu%fw
sem ve ncimentos, ao unica. - Em 2'1 é a.pprova.d o, bem
Dr. Antonio Pedro Pico mo a r ed acçfw fin al n. 221 A, c uj a
mentcl, in spectoe sani- impressao é dispen3ada a requerimento
ta. rio da Di1·ectoria Ge r a l do St·. E!ysio de Araujo, se ndo o prode Sa udc P ubli oa . (Da j ccto envi ado ao Senado.

Commissão de Pe/. ições c Peucle de decisão.
Pode1'es. )

14

))

222 Autoriza a abe rtm·a, pelo JI;Jn 17 de dezembro vae a imprimir.l'vlinisterio da Justiça e Em 20 6 e ncert·ada a 2" .cliscussrw. Negocias Interiores, do Em 2 1 6 appeovado, co m dispensa
cr·edito rl e 785: 9771;633,
ele interstício a requerimento elo
supplemen ta r• á vet·ba Sr . Ed uaedo Saboya . - Em 22 é e ncer15\ ar·t. 2°, ela le i orça- rada a 3" cliscuss:lo .- Em 23 é appromentat•ia e m v i g o r.
vado, bem co mo a redacção fin a l
elo Di stric to 11. 222 A , c uja impressão é dispensada
(Policia
Fed eml.) (Da Commisa r eq ue rim ento elo Sr. Eduardo Sasüo ele Finanças.)
boya, sendo o projeoto e nviado ao
Senad o. -Em 31 o Senado e n via á
sancção .
Sa:nccionado por decreto n. 2.93li,
de 6 de j a neiro de 1915. ( l' ublicctclo
(t ·/O .)

:14

))

223 Autol'iza · a abe r tura do En1 17 de deze mb1·o vae a imprimir.
c 1: ed it o es peeial de· - E m 2'0 é c ncmTada a 2" cli~C 1 1 ssrw.
86 :5-1 5S280, pnra paga- -Em 21 é à pprovado, depo is de fa la r
mento ele inde mnização o St·. Peclrb Muacyr.-- Em 23 é e ncer- cl evida ao Dr . Aris to- r acla a 3" cliscussao, dcp<Jis ele fala r o
, tel es Ambrosio Gomes Sr. Figueiredo Rocha. - Em 24 6
Calar;a e D. The t·eza
approv ado , bem como a r eclacção fin a l
n. 223 A, c uja impressão é dispenHar·bosa de Oliveil·a, etc.
(Da Commisscio ele Fi- sacia a requerimento do St•. Thoma?.
nança.s . )
Cavalcanti, sendo o pt·ojecto en viado
ao Senado. - Em j a neiro de 1915 a
Senado envia á sancçfLo .
Sanccionado pot' decreto n. 2.9!10,
cie 6 ele jan eiro de 19! 5. (Publicado,

a 8.)

18 ))

224 Autot·iza a abt·ir, pelo Mi- Em19 de dezembro vae a imprimit·.niste ri o ela Viação, os Ern 21 é e nce rrada n 2" discussão.c t·cditos de 260: 174S310, Em 23 é approvado, co m dispe nsa
papel, o 532:778$956, de interstício, a requerimento do

-
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10:752$!Wi e 5: 803 '406, S1·. Thomaz C'1Valcanti. - Em 2ft é
ouro, supplernentares, encen·ada a 3' discussão e appi·ovatlo,
respectivame11te, ás sub- bem corno a J'C d ~cção fin al n. 224 A,
consignações " Taxas ele cuj a imp1·essão é dispensada a reqneesgotos de preclios e CO I'- rimento elo SI'. Thomaz Cavalcanti,
tiços-gar.mtia ele jtu·os send o o peojecto enviado ao Se n ado . ~
de 9 "lo ao atmo sobre Em 11 de janeii'O de 1!l i o o Senado
o capital empeegado nos envia á. sancção.
esgotos de Copacaba na , Sanccionado pot· dect•eto 11 . 2.!lG~,
Leme e Ipancma, c ide n-. de 20 ele j a neiro etc 19 15. (Publicado
tica de juros r eferente &, 23 . )
ao esgoto de Paquetá. da vel'ba 9', ar t. 64 ela
vigen te lei orçamc ntaria. (Da Commisscio ele
Finanças.)
18 dez. ..

225 Autori~a a :tbrit·, pelo l\li- Em. 1!l el e dezembro vae a impl'imit·.
nistcriodaG uen·a, oct·e- - l~ m 2 1 é encenada a 2' discussão.
- l~ m 23 é appeovado, co m dispe nsa
dito de 2.502 :470,)225,
supplementar it verba de intees ticio, a requerimento do
s•, « Soldos e gmtifi- Sr . Thomaz Cavalcanti. - Em 2'~ é
cações de omriac " • do encenada a 3' discussão , depois de
art . 20 ela lei n. 2.842 , falar o Sr. Nabuco de r.ouvóa , c
de 3 de j aneit·o nllimo . a pp!'ovaclo, bem como a redacção final
(Da Comm issão ele Fin. 22:i A , cuja impressão é dispenna•lças . )
sacia a requerimento do St· . Thomaz
Cavalcan ti, se ndo o projecto enviado ao
Senado.- Em j a neit·o de 1015 o Senado
envia á sa ncção .
Sauccionado pot· decr·eto n. 2.928,
el e G ele janeiro de i!l1 5. (Publicado
ct 8 o)

i8

ll

226 Anlol'iza a ab t•it·, pelo i\li- J<.Jm. Hl ele dezembro vae a impdmie.nisterio da GuetTa, o Em 21 é encel'rad a a 2" discus ão . et•edito de 1.500:0008, Em 23 é appeovado, com dispensa
supplem enta r á verba de inter:>ticio, a r equerimento do
i3" - Material - con- Se. Thomaz Cavalcanti . - Em 24 6
signação cc Di ver~a De·- encerrada a 3' discussão e approvaclo,
pezas », n. 27, " Ti·an- bem como a redacc;ão fin a l n. 226 A,
spor te ele teopas, etc ... ,
cuja impt'essão é dispensada a rcq uet·itlo art. 20, da lei nu- mento do Sr. Thomaz Cavalcanti, sendo
mct·o 2 . 842 , de 3 de o projecto en viado ao Senado. - Em
ja ncit·o ultimo . ( Da H ele janeiro de l \lt5 o Senado envh
Commiss!io d e Finrwçus .) á s:Lncção .
Sanccionado por dect-eto n. 2 . 949,
de 13 de janeiro de i 915. (Publicado
a 15.)

iR

>>

227 Autoriza a abrir, pelo Mi- Elll Hl ele dezembro vae a im pt·imir. nisterio ela Guena, o Em 21 é encerrada a 2• discussão . cr eclito de 98: 000S, sup- Em 23 é approvado, com dispen a
pleme niar á vct'ba :13n de interstício, a requel'imento do
- l\Iatet·ial - n. 18, Sr. Thomaz Cavalcanti. -Em 2'~ é
« Medicamentos, drogas, encen·ada a 3' discussão e a ppt·ovado,
appositos, etc . >l, elo bem como a rctlacção fin a l n. 227 A,
art. 20 da lei n. ~ . 8lt2 1 cuja impt·es ão 6 dispensada a l'eque ·

-· Hí2-
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de 3 de janeit·o ultimo.
(Da Commissão de Finanças.)

18 dez...

ANDAnfENTO

rimento do Sr. Thomaz Cavalcanti,
sendo o proj ecto enviado ao Senado.Em H de janeiro de 19Hi o Senado
envia á sancrão .
Sauccioná.do por decreto n. 2.950,
de 13 de janeil'O ele t915. (Publicado
a 15.)

228 AuLol'iza a a bt•it•, pelo Mi- Em. 19 ele dezembro vae a impl'imir.nisterio da Guerra, no Em 21 é encerrada a 2• discussão. vigente exercício c no Em 23 é approvado, com dispensa
de 1915, ct·eclitos espe- de interstício, a requerimento do
ciaes até a importancia Sr. Raul Cardoso. - Em 24 é encercle 6 . 500:000$, para pa- rada a 3" discussão e approvado, bem
gamento devido a Krupp como a redacção final 228 A, cuja
& Comp . Deu t s c h e
impressão é dispensada a requerimento
Walfen und Munitions do Sr. Thomaz Cavalcanti, sendo o
Fabriken Dausk Rekb- projecLo enviado ao Senado. - Em
briffel Syndicat e outros, janeiro de 1915 o Senado envia á
por fornecimentos, em sancção .
virtude ele contractos e Sauccionado por decreto n. 2.930,
ajustes, bem assim para de 6 de janeiro de 191::1. ( Pubticaclo
attender a pagamento a 8.)
de fretes e seguro do
material ádquirido. (Da
Commissão de Finanças .)

Autoriza a abrir, pelo l\li- Eu-.. 19 de dezembro vae a imprmm·.llisterio da Marinha, os Em 21 é encerrada a 2" discussão. creditos ele 957:578$018, Em 23 é approvado, com dispensa
2. 720:758$712.........
de intet·sticio, a t•equm·imento do
1.164:3068729 .. . ,.....
Sr. Cunha Vasconcellos. -Em 24 é
1. 836: 9858028 e . . . • • . • enceerada a 3" discussão e approvado .
138:ft73S199,
supple- bem como a redacção final n. 229 A,
mentares ás vet•bas 4" cuja impeessão é dispensada a reque" Corpo da At'Ol<tda c rimento do Sr. Thomaz Cavalcanti,
classes annexas " ; 11" sendo o projecto e1: viado ao Senado." Força Naval " ; 16" Em 30 o Senado envia á sancção .
"Classes inactivas »; 18" Sanccionado por decreto n . 2.913,
" Munições de bocca », ele 30 ele dezembro de 191 4 . (Publicado
e 23" « Fretes, passa- a 1 de janeiro ele 1915. )
gens, etc. », do art. 20
da lei n. 2.842, de 3
de janeil'o ultimo. (Da
Cornmissão de Finanças.)

~8

"

229

19

"

230 Redacção para discus~iio Em. 19 de dezembro vae a imprimi!',
especial da emenda ap- sendo enviada á Commissão de Constiprovada em 2n discus- tuiçfLO e Justiça. -Em 25 vae a imsão e destacada do pro- primir o parece e n. 230 A.- Em 28
jecto n. 148 A, deste é encenada a discussii.o especial, depois
determinando de lida nma emenda do Sr. Deraldo
anno,
ficar sem effeito a in- Dias e de falarem este e os Srs. Souza
scripção, indebitamente BL'ito e Joaquim Osorio, ficando adiada
feita, do edificio do Pa- a votação até que essa emendct obtenha
lacio Archiepiscopal da parecer.
Bahia como proprio na- Pende de parecer sobre a
cional. (Do S1'. Souza emenda, offet•ecida na discussão especia 1.

-1113-
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ANDA!IENTO

B1'ito e out1·os . - Vide
pi'ojecto n. 148 A, de
19-14 . )
22 dez...

231

Redacção para discussã o Em 22 de dezembro Yae a imespecial ela emenda ap- primie. - Em 23 é encenada a disprovacla em 3" discus- cussrw especial.- Em 24 é approvaclo.
são do projecto n. HiG C, - Em 28 vae a imprimir a r edacçao
de 1914, que autoriza a final n. 231 A. - Em 29 é appmvada,
concede!' , sem onus pat'a. sendo o pl'ojecto enviado ao Senado.
a União, e pot· con cur- Pende de decisão.
rencia pnblica, a uma
companhia nacional on
estrangeira, a const!'ucção, uso e goso, pol' 60
annos, de uma estt·ada
de ferro que, partindo
ele Fortaleza, passe ou
se approxime elas cidades ou villas de Mecejana, Aquiraz, Cascavel , Russas e Limoeiro. (Do S1·. Gentil
Falcão .- Vide pt·ojecto
n. 156 C, de 1914.)

22 "

232 Redacção para discussão Em 23 ele dezembro vae a imprimir.
especial da emenda eles- Pende de discus são espetacacla do projecto nu- cial.
mero 156 C, deste anno ,
que conced e aos cidadãos Francisco Can ella,
AI bcrto de Oliveira
Maia, Haul Ribeit'O da
Silva e Francisco da.
Silveira Machado, ou
empreza que organizarem, o direito de
construirem uma estrada de ferro entt·e os
portos do Hio de Janeiro
e
San tos, etc. ( Do

81'. Metello Junio1' e
out1·os. - Vide projecto
n. 156 C, de 1914. )

22 "

233 H.edncção para discussão En1 23 de dezembro vae a iJI)prt mtr.especial da emenda ap- Em 25 é encenada a discussão espeprovada como substitu- cial.- Em 26 é appt·ovado. -- Em 27
tivo ao parecer n . 27, vae a imprimir a recl acção final
de 1914, autorizando a n. 233 A. - Em 28 é approvacla., enclo
abriL·, pelo Ministerio o projecto enviado ao Senado.
ela Fazenda., o credito Pende ele decis ão.
especial de 47: 300$138,
p a r a pagamento ele
D. Mat·garicla da Camara Duarte Pereil'a,
D. Maria Do! ores Duarte

-
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de Souza. Bandeira e
José Hygino Duart~ Pet•eir·a, viuva e filhos do
Dr. José IIygino Duarte
Pet·eira,
ex-ministro
aposentado do Supremo
Tl'ibunal Federal, e DD.
Gertrucles de Atllayde
1\lartins, Ilza e Theonila
de Souza l\'Iartins, viuva
e filhas dó Dt·. Antonio
de Souza Martins, tambem ministt'O daquelle
tribunal, em virtude
de sentença j udiciaria.

(Do Sr . Celso Bayma e
out1·os.- Vide pa.recer
n. 27, ele 101 ~ . )

22 dez..

234- Ct'êa, na Capital Federal, .Em. 22 de dezembr·o é julgado objccto ele
mais dons officios para clelibet•açilo o env ia do á Comm issão el e
o registro faculrativo Constitui .ão c .lnstiça.
de títulos, documentos e Pende de pn,a·ecer.
outt'os papeis, creado
pela lei n. 073, de 2 de
jauoir·o de 1903, etc.,
e dá outras providencias .
(Do , 1' . l\fam·ioio de Lacerda.)

22

235 Autol'iza a abrir·, pelo Mi- E1n 23 de de?.embro vac a imprimir.nisterio da Fazenda, o Em 25 é encen·acla a 23 discnssã.o.creclito e s p e c i a 1 de Em 26 é appt·ovado, com dispensa
76:8968, para occot•rer de interstício, a r eqner·inwnto elo
ao pagamento elas eles- Sr. Bento Borges da Fonseca. - Em 28
pezas realizadas com o é' encerrada a 3n discussão e app t·olevantamento do cadas- vado, bem como a redacção final
tro dos proprios nacio- n. 235 A, cuja impressão é clispennaes em 1\tinas e S. Paulo sada a requerimento do Sr. Figucit·eclo
e ontr·as pesquir.as. (D,r Rocha, sendo o projecto enviado ao SeCom.missfio de Finanças.) nado.- Em 8 ele fevet•eir·o de 191 !) o
Senado envia á sancçií.o .
Sancciona.do pOL' elecrrto n. 2.960,
de 17 de fevereiro cl3 J 9 J 5. (Publicado
a 19.)

>>

7 nov.,

• 230

Autori?.a a conressão ele En:t 23 de clezembr·o vae a impl'imir,
um anno de licença, em com um sub titutivo da Commissilo ele
p•·orogação, com orde- Finanças.
nado, c a contar de 23 Pende de di~cussão u.nica.
de agosto deste anno, a
·
Alberto Lorena, tele3
grapbista <le 4 classe
da Estrada de Ferro
Ceotral do Brazil. (Da.

Commissüo ele Petições e
Pode1·es .)

- -
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237 !Releva ela pt·escripção em E1n 23 de dezembro vae a imprimir,

que inconeu D. Etelvi na Gomes da Silva
para receber, a partir
ele 2 ele 011Lubro ele 1897,
a pensfto mensal de
10$800 , correspond ente
ao soldo de seu m;trldo,
soldado José Gomes da
Silva, morto 11 0 combate, em Canudos. (Da
Com missão ele Marinha e
Gtte?Ta.)

22 dez ...

Jõ5-

com parecer favol'avel ela Com missão
ele·Finanças.- Em 2ii é encenada a
2" tliscus::ãu. -Em 26 é appt·ovado,
com dispensa de interstício, a t·equerimento elo Sr. Eduardo Saboya .- Em
28 é encerrada a 3" discussão e approvado, bem como a redacção final
n. 237 A, cuja impressão é dispensada a r equerimento do St·. Mauricio
de Lacerda, sendo o pl'ojeclo envi<telo
ao Senacl0.
Pende ele decisão.

238 Autoriza a despender, no Ern 23 de de7.embro é julgado objecto
decut·so de 1O annos, de deliberação e enviado ás Com missões

até a quantia de. . . . . . de Agricultura c Induslria e ele FiGO.OüO:OOOS, á razfLO uan ças .
de 6 000:000$ pot· anno, Pende ele pareceres.
para fomento da industria pastoril, e dá outras
providencias. (Do S?'.
Cincinalo Braga. )

9 nov ...

239 Autoriza a conccclcl' ao J:Dm 23 de dezembro vae a imprtmll',
telegraphisL<t dJ 4" classe com emenda ela Com missão el e Fida E~trada ele Feno nawas.
Central elo Bl'azil, An- Penéle de cliseussã.o uuica.
nibal de S[t Freil'e, seis
mezes de licença, em
prorogação. (Da Commi.<wio ele Petições e
Poclc1·cs.)

23 ele?. ...

240

Autoriza a abri r , pelo ~li- Em 24 de clezembt·o vae a impt·imi!·,
nisterio rla Viação e com o p-a.rocet· da Commissão de ConObras Publicas. o credito stituição e Justiça co ncol'da ndo com o
especta l de 32: 162$883, ela ele Finança,;. -Em 26 é encet'l'ada
pat·a pagai' os vencimcn- a 9" discussão e approvado, com distas devidos aos funcdo- p/r1s1 de intersticio, a requerimento elo
narios aposentados dos l::it'. Mauricio de Lacerda. -Em 28 é
Correios da Republica, encerrada a 3" discnssfw e approyaclo,
Antonio Bezerra Cabral bem como a redacção final n. 2'~0 A,
e José Bellarmino Fet·- cuja impressão 6 dispensada a requm·ircira da Silva, sendo: mento do St·. Flibeieo Jnnqn oi t·a, sendo
23:325$ ao primeiro e o pl'ojecto enviado ao Senado.
8:837$883 ao ultimo. Pende ele decisão.
(Da Commissão ele Finanças.)

2:3

241

Emenda do Senado ao Ent 24 de dezembro vae a impt·imir o
projecto n. 149 A, de parecet· da Commissão ele Finauças
Hll3, ela Camara dos sobre a emenda.- Em 26 é encenada
Deputados, autorizando a discussão nttica e approvada.- Em
a abertm·a. ele um ct·e- 28 vae a imprimit• a. redacção final
dito extl'aordina.l'io de n. 24 1 A . - Em 29 6 appl'ova.da.--

))
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13:985S02ã, pelo Minis- ! Em 3 de janeiro de 1915 é enviado á
terio da Viação, para sa ncção.
occo rrer ao pa gamen to Sanccio:nado por decr·eto n. 2.942,
de sub venções ÍL Em- ele G de j11ne iro ele 1915. (Pubficaclo
preza F 111 v i a l Piau- a 8.)
hye nse. (Da Collim i.<srio
ele Finetl?ças . - Vide
projecto n . ·J 10 A, de
1913 . )
2B dez. .

21.2 Detet•mina qn o o Estado En1. 21~ de dezembro é jnlgadoobjecto de
ga ranta o direito domi- delib eração r. enviado á Co m mi ssão de
cili a r a toda pessoa Constituição e Justiça.
q1~e
t iver snn. insta i- Pende de parecer.
lat;ão
de
r eside ncia
do nd e retit'ê os proventos necessarios para
a sn bsis tencia pessoal
c da familia , e dá
o utra~ pt·ovidet~cias. ( Do
ST . Con·êa De(1·e'itas e

Oltt1'0S.)

23

»

2lt3

Declara
não
pt·od uzir En1 24 de clezem bJ'O é julgado objecto de
cffeito juridico para a cleliberaçilo e enviado á Commissão de
sua exec ur,fw os co11- Constitniçfto e Justiça.
Lt·actos
feitos c ntt·e Pende . de pat·eeer.
patrão c operaria. (Do
S1' . Co1Têa De /1'ei tas e

outros )

23

))

24

))

23

))

2Vt

Autoriza o Govcmo a En1.2i de dozcmbl'O é julgado objecto ele
avoC•l', co mo
se!'vi- defib era ção o e nviado ás Commissões
ço excl usivo do Estado, de Co nstitu ição c Justiça c ele Fitodas as inst ituições ele na nças.
scgnro, dotes, pensões, 'Pende de pareceres.
mutu alismo e co ng -3ne t·es, e clá outras providencias. ( Do S1' . Cor1'êa ele FTeita.~ e out1'os .)
Crêa. n as faculdades de EITI. 24 do d czomi.J t·o é j11lgado objecto
méd icin a cln. Hcpublica, ele deliberação e enviado ás Commissões
uma cadei1·a de med i- ele Instt' II CÇão P11 b :ica e ele li'inanças.
cioa hommpa thi ca
e Pende ele pareceres.
outt·a ele pharmaci<L .
(Do Sr. Dias ele Bcm·os.)

2 !} ()

Autoriza a ab rir o neces- En1. 24 de dezembi'O é julgado objecto
sario cred ito paea exede delibe1·ação c e nvi ado ús Commissões
cução do dispositi vo con- ele Conslitui çii.o c Justiça e de Finanças.
stitucional, relativo á Pende d e pareceres.
constrli CÇftO e mudança
da futura Ca Dilal ela Republica dos Estados Uni- 1
dos elo Brazil. (Do S1·.,

Co1Têa Defreitas e outro s. )
1
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2lt7 Crêa um segu ro ele pensiw En1 26 ele dezemb ro é ju lgado obj ecto

á velhice, com as bases de del ibe r ação e en viado á Comm issrw
que esta belece. (Do S1· . ele Finan ças .
Co r1·êa Def?·eitas e ou - Pende de parecer.
tros.)
248 Autoriza a co nsiderar pro- Em. 28 ele clezembl'o 6 enviado ás Commovido ao posto ele 1°
sa t·gento (\ r eformado
no mesmo posto , mt data
desta lei, o cabo Franciscol\tla noel de Almeida .

(Do Senaclo.)

29

,

27

»

28

,

28

»
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missões ele l\Iarinha c Gnena e ele Ji'inan ças . - Em 29 (sessão nocturna)
vão a imprimir os pal'eceres sob o
n. 248 A . - Ern 30, e m vit·tude de.
nrge ncia requ eri da pelo St•. Pedro
1\Ioacy r, entra em 2a discussão, que é
e ncet'racla, send o app t·ovado com d ispensa ele inter stício, a req uel'ime nto elo
St· . Erasmo de Macedo.- Na sessão
Ll OCtul'lla é enccJTacla a 3" d isc ussão c
<tpp rovado.- Em 3 de j a neiro é e nviado á sancfJí.o.
Sauccionado por deCl·eLo n . 2.932,
de 6 ele jaaeil'o de 1915. (Publicacto a 8.)

249 Estabelece os limites elo En1 29 de dezembro é julgado objecto
Estado do Paraná co m o de üeli beracão e e n viado á Commissrw
ele Santa Cctthariua. (Do s de Co ns tituiçrw e Justiça.
S1·s . Con·êa Defreitas e Pende d e parecer.
Lniz Bartholomw.)

250 Autoriza a abrir, pelo Mi- Eu1 28 elo dezembro, em virtude de
nis terio ela. l\Iat·inha, o t·cquet'ime nto ele 11rge ncia do Sr. Aucr edito cxtraordinario gusto Amaral, entra em 2" d isc ussrw,
ele '1. 000:000$ para oc- que é encerr·acla, e é app rovado, com
correr ás clespezas resul- dispensa de in ter stício, a req nel'im'ento
tautes da neutralidade elo Sr. Ha ul Cal'closo.- Em 2\J 6 cn·
do Brazil , na ac tu al cel'!'ada a 3" disc ussão e approvado,
gueua emopéa . (Da
bem como a r edacção fina l n. 250 A,
.Commissci.o de Finanças) . cuja impt·essão é dispensada a requerimento elo Sr . Aug usto Amat·al, sendo
o proj ecto e nviado ao Se nado . - Em
11 ele janeiro de '1 015 o Senado e nvia·
á sancçrw.
Sa:nccionado pol' dec!'eto n. 2 . 948,
ele 13 de janeiro ele 19'15. (Publicado
a -15.)
25 1 Autoriza a co tt cedet· seis .E u1. 30 de deze mbro vae a imprimi r .
mezes de li ce nça, co m Pen.cle de disc ussão uniéa.
metade elo ol'Clenado, ao
thesoureiro da agencia
do Cot'l'eio ele Pal'anag uá, Estado elo Pa!'aná ,
José Hi cardo da Ct'm~.
( lJa Commissci.o clé Peti-.

ções e Poderes . )

252 Autoriza a crear uma rc- Eu1 28 é ju lgado objecto ele clelib er açrw
partição especial para o e enviado á Commi~s ão de Finanças.
set'Viço de seguros em Pende d e parecer.
geral. (D o S1· . Cor1·~a

Defreitas.)
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a abrir pelo l\Ii- EJ.U. 28 de dezembro em virtude de renistcrio ela F~zenda, o querimento de urget;cia do Sr. Augu to
credito especial de.....
Am<Lral, entl'a em 2" cliscussfw, que é
186: 86!~$203, Oltt'ú, c...
ctt <.;et'l'acla, e é approvado com clispens<L
3.666:i:i34$454, p~pel,
de interstício, ainda a requel'lmeuto elo
para solução de dividas St·. Ha.ul Cardoso.- Em 29 é encercle exercícios findos. (Da rada a 3" discuszü.o e approvado, bem
Commisscio ele Finanças.) <:omo a redacçü.o -final n. 253 A, cuja
impressão é dispensada a ref!Uerimenlo
elo Sr. Augu to Amaral, send o o pro;jecto enviado ao Senaclo.-Em 4 de janeiro ele 1915 o Sena.clo envia. [L sancr;fLO.
Sa:uccionado pot• decrflto n. 2. 951,
de 13 de janeiro ele 1915 (P~tbticaclo
a ·16.)

27 dez ..

253

27

))

254 Torna extensiva a parte Eu1 28 de dezembro 6 julg,tclo objeclo
do at·t. 2• elo decreto ele deliberM{ilo e enviado á s Comm isn. 140, ele 18 de julho sões ele Cou s tituic~fLO e Justiça e do
de 1893, em que, em i\[ariuha o Guerra.
igualdade de condições, 1C>eude ele pareceres.
o auditor da Brigada.
Policial concot·t·erá, com
os auditoL"es de MaL"inha
c Guena, ás :vagas que
se derem no Supremo
Tribunal Militar. (Do
Sr. Nicano1· Nascimento.)

26

))

2i:i5 Emenda do Senado ao pro- En1. 28 de dezembro vae a impt•tmtr o

Autori~a

jecto n. 82 C, de 1913,
da Camat"a,, que concede um anno de licença,
com ordenado, a Ilonot•io Gonçalves Ribeit'O.

parecer da CommissfLo de Petic<ões c
Poclet·cs sobt'e a emenda.- Em 20
(sessão noctut"na) é encet"rada a closcusão nnica da emenda e appmvada.Em 30 6 a pprovada a rcdacçfto fi na!
(Da Commissüo de l'eti- n. 2!i5 .A., cuja impres:fto é dispensa
çôes e Pode1·es. ) Vide ela a t·equet'imenlo do Sr. Dionisio de
projecto tt. 82 C, ele Cerqueira. - Em 3 de janeiro é en19·13.
viado á sancção.
Saucciouado por dect·eto n. 2 .0!$9,
de 13 de janeiro ele 1915. (Publicaclo

a -17.)

20

l>

256 Emenda elo Senado ao Eu.t 29 de clezembt·o vae a imprimit· o
proj ecto 11 . 51t3 A, de parecer da Commissão de Finanças
1912, d<•. Camat·a, que sobre a emenda.- Em 30, em virtude
manda reintegra!' Lucas de urgen cia requerida pelo Sr . José
Antonio Hibeiro Bhering Lobo, o parecn· entra em discussão
no Ioga!' de chefe de unica, que é encet'l'acla, sendo appt·osecção ela Alfandega do vada a emenda., bem como a redacçfLo
Hio de Janeiro. (Da final 11. 256 A, c uj a impr e~sfw é disCommisscio dr: Finanças.) pensada. ainda a requerimento clu
Vide projecto n. 543 A,
'r. José Lobo. -Em 3 de janeiro de
de :1.912.
1915 é enviado a sancçrw.
Sauccionado pot· decreto n. 2 . 946,
de 13 ele janeiL·o ele 19Hi. (Publicaclo
a 16.)

-
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2:.i7 Reorga niza a Admi11is tm-l:i.. nL 2'J ele clez01 n bro ( se~são noct ul'll a)
ção do Tc rritori o do é julgado obj ecto de de libct•ação c CII Act·e . (D o Sr. A·ugust.o vi ado ás Co mmissõ:ls de Co nstitu ição e
Mont eiro. )
Justi ça e ele Fin a nças .

Pende ele parec eres.

29

))

258 Manda equipa r a r, para to- E tn 30 ele dezem bro vae a impri mit·,
elos os elfcitos, aos ma- co m o parecer da Commissfto de Co nstig istrados da Ju stiça lo- t ui Çito e Justiça .
cal elo Distl'icto Fede r a l Pende d e 1 a disc u s são.
os do Te rl'itorio do
Acre. (Do Sr. Astolpho

Dutm. )

30

))

25 'J Estabelece o Codigo Pe- E.tu 30 ele dezembro 6 j ul gado obj ecto
na!. ( Do Sr. Joaquim de dc li be t·a<;ão, fica ndo sob r·c a Mes<t
Osor·io . )
de acco rd o co m o art . 187 do Hegime n to, pa ra a respec tiva d islribuiçfto.

Sobre

30 ))

a .!\.le sa,.

260 Colll:ecl c um ann o de li J:D uL 30 de dezem bro 6 c rr viado ü. Co mcerH;a ao Dr . João Nc ri , rnissilo de Pe ti<;ües c I 'oclet·e.; .
ins pcc tor sa.nila ri o ela Poncle ele pa,reee r
Directori a G c r a L ele
Sauele Publica. (Do Se-

nado.)

30

>.'

261

Passam á acção publica, E:rn 30 de dezemLro (sessJo noclur·na)
co m exce pçJo elo crime e julg<tela obj ecto ele deli bc r açfto c o nde adulterio, todos os viacla á Commissão ele Co nslil ui<tão c
crim es qu e, pcht leg is- Ju li(,ia.
!ação e m vigo r·, são de l.~ end e de parecer .
acção pl'i vada; e dá outt·as providencias . (Do
Sr . Co1-rêct Detreitas e

outros.)

·

..

Projectos de annos anteriores

li

Projectos de annos anteriores

DATA

1008 23 ma io.

1009 23 uov..

-19 10 ........
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Hedacção final do proj ecto Etn O de s.etumbro é rejeitado
u. 205, de 1907, QLJe declara pelo Senado.
tt ão depender de ordem previa do Ministel'io da Fazend a
o despacho livre ele direitos
e ela taxa de expediente dos
animaes de~tinados á r ept'Oclucção e melhoram ento elas
raças indígenas.
322 Heorganiza o TetTitori o do Acre, B1u :~o de nove mbro entra em
com emen da s dos Srs. Pedro 2" discussão . 03 Srs . Mau
Moacyr e Alvaro de Car- · ricio de Lacerda e l\:!onteit·o
valho, votos em separado elos de Souza enviam <i Mesa os
mesmos e do Sr. Paulino ele seguintes req uet·imentos que
:::louza ; parecer el<l Com- sf1o lidos, apoiados e postos
mi s~ão de Fi nan ças , e voto
em discussão com o pl'ojecto:
em separado e emenda elo Requeiro, sc>m peej uizo ele
St·. Barbosa Lim a.
cliscuss5.o , que voltem á Com
missão ele Constituição e Jus
tiça os projectos ns. 153, ele
1914·, e 322, de ·J 90\J, sobre o
Territorio elo Acre, para que
os refund a em ·um ~ó projecto
e que o ele n . 153, ele 1014,
volte antes <i Commissão de
Finanças, para cumprimento
do que dispõe o Regimento
In temo. ( Jllau1'icio ele Lu
cerda .) - Requ eiro que o pro
j ecto n. 322, de 1909 , volte á.
Comm issfw de Cousti tulção e
.Justiça, afim de que esta
compa rando o citado projecto
corh o decr eto n. 9. 831, de
23 ele outubro de 1912, faça
as alterações que julgar con
venientes para melhor adm i
nistr'açào ela região e aspi
ra ções dos seus habitantes,
attende ndo aos ensinamentos
or·iunclos da execução elo ci
taclo decreto . ( Montci?'O ele
Sou;;a . ) -Üt'am, pela ordem,
os St·s. Peclt'O Moa cyr , Nicanor
Nascimen to c Monteiro de
So uza. Em seguida são appro
vaclos os requerimento~ elos
St·s. Monteiro ele Souza e Mau
ri cio de Lacerda . O proj ect
vae á Commis ào ele Consti
tu i<,:ão e .Justiça, ficando adiada
a 23 discussão .
312 Hoelacção final do pt·ojecto suu- E1n 18 de novembro vac a
stitutivo approvado na 2a clis- 1 imprimir o parecer na Com
20

-~----~ ~~~------------~-----------------------------

f64 -

----~----~----~----------------------~--~---···---------------------D.\TA

cussão elo proje('to n. 3-1, d,,
1900 , que proviclenci<' sob1't:
u tilizar;ão e mobiliza<;fto ela
Gua1·da Nacionnl. - (Vicie
and amento do projeclo numero 177, ele 19H. )
1 \J li 27 lllaio.
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20

do Cunsti f.ui <>'iío c J nstiça SOb i'C U.S CIIIOIIlÍaS elo Se
nado sob o n. 177, de 1014.
mi~sfw

Autoriza o l' resicleute da ne- Em 30 de sete llliJI'o vão tt
publica a mandar proceder i1nprimir os JMt·cce t·es das
ao te rceieo recenseamento G:nn1ni ssues de Con: titni•<ito e
grral da Republi cano di a 31 .lu sLiç<t -:: de FiiJCW<;ttS so iJ o
de julho ele 1912 e d~t outt'cts 11. 121J-, ele 1'J1L
providencias. - (Vide andamento elo projecfo n. 121[-,
ele 19i!t.)

·l !lll 16 agt..

H2 A Heclacção f"i11al elo projecto E1n '• de uovembro é devoln. 122, de 191 I, que consi- v ido pelo Senado , com emc11
dera empregados publicas da~, scnrlo euviadu ás Comllljscivis, para todos vs effeítos, ~ ões de Constitnição o Juslic;;t
os com nuwdantes, sargentos e ele FiuaiJÇas.-- Em 9 ele
e guardas das Alf'anclegas e dezembro vão a imprimit• os
Mesas ele Henclu.s ela Rern- pareceres dessas Commissücs
blica, e dá outra s proviclen- sob o n. 206, de i 014.
cias . - (Vide andam ento do
pt·ojccto n. 206, de 1914. )

1'J11 22 sct ..

104

:1911 24 nov..

324 JJ Hoclac,~ão fiu ttl do pt'ojccLo ID~n ll) ele sote nilJru é rejci
11. 32 1, , deste anno, quo t•cur- Lado pelo ::iuuadu.

Hedacção para 3" discussão do Eu1. 18 de julho é encel'rad ;t
pt•ojr.cto n. ·JO\J, ele 190\1, que a discussão unica, depois de
dispõe sobre honorarios a orar o ::ir_ Canclido Motta.. u.clvogados por sel'viços pro- Em 12 ele setembro é appl'ufissiOIJaes que prestal'cm. V<tdu , assim co mo diversas
(Vide andame nlo elo projoclo emendas dos Srs. Josino do
u, 136, de 1\l14.)
Aro,ujo c Ft·ócs d<t Cruz. Em 7 do outubl'o vaca illlJH'imir a red;tcção Jinal ~o!J o
n. -1 36, do -101 4.

ga ni ztt o quadro ele pharm<tcouticos do Corpo de Saúde
ela A t•mada e da outras 1))'0viclencias.

1912

t;

i ~12

;!i,

jull1•1.

))

\JO

Manda consiclcl'ar run ccio na- l!<:ut 23 de IW\'t.:rnb i'O vae a
rios pnblicos os guardas da iiii JI I'ÍIIIir u Jliti'CCCI' da Cuutn epartição de Aguas e Üb l'aS rnissCto du l<'ill<lJI<,; as sub o
l'n bli cas que contarem mais n. 188 , de 1\JJ 't-.
de 20 an nos de serv iço. (Vide anclamenlo do pt·ojeclo
11. 188, de 1014. )

·11 !3 D Rcclacc;;w

final do pt·ojuclo
118 A, ele 1\J 12, que transfere para o Corpo do Saúdu
11 .

:IJ do dezembro Y<tC <t
imrrilnit· u pa.recu r da Co In missão de Mttriuha c Ouul'ra

l~u1
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DATA

do Exercito, cnm hon ras de
2°' tenett tcs, os iofe riOl' e~
qne · lcnh;tn1 rnais de tt·os
a nnos de praça o set·viços
proHssiottaes, c d~t out1·as
prorideucias .- (\'id e a.ndn.mcnto do twoj er. Lo 11. 2 LO ,

ANDAMENTO

sobre as c mrnd:t ~ do Senado
~o bo n. :?. LO, do 101 -.í-.

clr HJJ+ )

1012 30 j11lhn.

HI

101 2 3 :-t gt...

'l!i\l A Hed;tcc;ão tinal do pt·ujocto En'l 28 dn j11lhu • rejeitado
n. ·15\l, des te anno, C{ ti O ro n- pelo S•' n:td n,
cede a l'edt·o José el e J\lol'aos
as vantagens clocnt't'Onles elo
rlcct·eto 11. 273 , dr 1. de
janóil'o ele 19 LI,

101 2 1:!

~00

))

19·12 2 so l..

Antoeiza o Govcmo da Uniã.o Rm. 4- do nnv r.mbt'O , rm vit'·
a ompt·esta.t· ás coopecatívas
t.11dc dr. 11111 t•oq uorim cnto da
agl'icolas nos Estados até Commiss:io el o _\ griclll tnt·a r
'iO "/o das tjuanLi as t·ero- luclus &t·ia, é nova mente publilhicl as its Ca ixas Econom icas, cn.clo com os docunwntos.
c dá outras prov icl oncias.

Dclot·mina qne os membros En'l. 13 dr. ontll ht•n \'ao :1 im·
julgadol'es do Tribunal de prim it· o p;u·crrt· dn Com tnisC:ontas te nham o lt'atam ento sã o de C o nsti!.tliç~" r. .l11sli r;a
ele minisL t'Os e que ·as tt·cs so b n n. H-3, do I()! L O JII'Ôactuaes slth-dil'ectorias elo jcclo 6 cn\'iad o :'t Co mmissão
rn ésrr.o tl'ibnnal pa'<se m a rir Fina11•: a ~ .
co nstitu it• tees secções, que
fi cam a l'argo do · actuaes
su b-el it·ectores, que terão ·a
denomin aç~ o de cho['cs de
serçfto.

273 A A ntol'iza a rel'isão elo clect·eto Eu1 30 •lf'l ma io ra0 a im-

19.12 ·U uov .• 480

3.363, para o fimclereformat·n regim entoelocustas
em ,·igo t· para a justiça local
do Districto Feelel'al , no sentido de tol'l1at• mais equitativa. as suas ta xas, e ela
outl'as providencias ; com
substitutivo da CommissCto
de Constitui<;ão o Justiça e
parece t• ela de Finan ças . (Vicl8 andam euto do proj ecto
n. 4-, de 10 1-L )
11.

Redacçüo

prim ir a t·otl arçii •l pa ra 3•dissoh o 11 , \,de 10 1-'1-.

e u ~;;ão

li11al do pt·ojecto Em18 de ;:c tcmh t'O 6 rej eitado
pelo Senad o.
a D. Claud ia Vct·g;ua de
Oliveit·a, l'iu va do COL'OII el
gt·aduado reformado elo Exercito lleleodoro Joaq uim de
Oltveit·a e ~LI (~ lilh:t. FI'<~IJc:i;;c; de Olí v h·a fazct•etll ;• ·1
n. a73, rle J \l02, que t'a culta

-

-- -

-
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co11tribuições do art. 4° do
deceeto n . 1. 054, ele 20 rl e
setembro de -1 892 .
191 2 17 set ..

51 6

~ 9t 2 20 nov"

tí43 A Auto t·iza a rein tegrar o chefe E m . 29 de deze mbt·o vae 1t
de secção da Allandega do irn pl'imit• o parecer da r es
Rio ti <:. Ja neiro Lucas A 11 - pecliva Commíssão sobre a
tonio flibeiro Bhering ; com emend a do Senarlo sob o nn
parecet• da .Comm issã.o de Fi- met'o 256 , de 1914.
nanças , opin a ndo que sejam
cle;: tac adas as emr. nda s apt·esentaclas em 2" el iscussão . (Vid e a ndam eil tO do pt•o~j ef'to
"· 250, el e ·19H .J

para o domínio pri- li:n1. 20 do julho e11l1'a em 1a
vado dos Estados os t el'l'enos discussão e or am os St·s. Mau
l'eser vados para a servi ·Jão ricio rle Lace t·da, PPJ'cira Nn
publica 11 as marge ns rlos rios nes (J Joaquim o ~o,·i o, fi cand o
publicos, bem como os que ad iada a cl iscnssfLO . - Em 21
lhes l'ol'e m acct'escidos ll a- ora m os Srs. Fari a Sonto, Joa
tural ou artifil::iJimeute; co m quim Osr .l'io e Mello Franco
pa rece!' e sn bstitu ti vo · da ficando adiada ai nda a cl is
Co mm issfw ele Consti tu ição e cussiio . - Em 22, OJ'am os
.Justi ça e voto: em sepa racl o Srs . lrineu ~l acharl o e Calo
dos ~r ·· . Porto Sobrinhu, gera s, fi cando encerrada a
f!en1·ique Valga ,. Nicanoe discussão e ad iada a votação
Nascimento . - (Vide pl'oj e- - Em ·12 ele ~etE. mbr o 6 appro
cto 11. Hd, ele 1911 e anda- va el o. - Em t 7 entr a em 2a
mento do de n. 154, de HH L) disc ussão. Sfw lid as, apoiadas
o pc.sta em cl i. cussf\o com o
projecto di versas emendas
Em seguida, or a o ~ P. Calo
gera , qne envi a á Mesa o se
guintc t•.:~que rim e nto : «Re
queiro que, sem pl'ejuizo da
disc u ~sfw, sej a ouvida á Com
missão de Con,tituição e Jos
ti ça sob t'e o pt·ojecto n. 516
ele 1912, e as emendas» ,
fica ndo encerrada a discussão
e ad iada a vo tação . -Em 28
é appl'ov ad o o requ erimento
cio 81•. Caloget•as . O projecto
volta á Comrnissij.o de Consti
tuição e Ju stiça . - Em 27 el e
outubt•o vae a imprimir o pa
r ece t• dessa Comm issão sob o
n, 154, de 19-14 .

T!' a n s fe t· ,~

1912 '23 dez •• 573 A Redacção pa!'a 3" discnssão 1-<:J rn 26 de novembro é cnre1'
elo subs titntiro ao pcoj ecto rada a 3" cli::cnssfw, depois tle
n . 573 , de te a nn o, qne orar o Sr. C11millo l'!'ale!>
a ntoeiza a conceder, sem que envia á M<'sa o segniJ; tP.
onus pa!'a o Theso ut·o, aos 1·e.q uerim ento: cd \eq ueit·o qne
IJrs . Hanl Hibeiro do Sil va o projcc to n. li? :~ A, el e 19 12,
e ontt·os a constr ucção <' volte á Co mmissiio para qu e
explomÇ'iio do lima estrada esta interpon ha o seu pa t•e e1'

-
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de fal' t'o, lt'arçrw elcct!'ica,
pelo li l.to J•a l, liganclú as cidades tio Hio de Janeiro e
Santos, etc.

no p1'a?.o r f1gim ental ". Em
segu ida, 6 rej: itado o requeI'irn ento, depois de orar!lm os
Srs Cameiro rle Rezende e
Ribeiro Junq11 ei ra . - Em 27,
é rejeita do, depois de orarem
os Srs . Maul'icio de Lacerda,
Ped i'L' Lago, Antonio Carlos
(le<tdm·) e ::iimões Lopes. O
S1· . Joaqnim Osorio envia tÍ.
~l esa uma declal'ação de voto.

191328j nlho.

:nA Hndacçito final do

:1913 6 nov..

36 ll Hedncção final elo pt'ojecto Em. 20 dt3 junha vae q, imn . 36 , ele5te an11o, que auto- primir o pa1·ccet· da Commisriza o Preside11 te da ll epu- !'iio d1 ! l"i11anc:;as soq o n. if,
bl ica a &brii', pelo Mi nisterio elo 1\ll't .
d<J. razend<J. , o cred ito de . ..
1;2:600$, supp l e me ntar ú.
VCI'ba •·Alfan clegasn, eltl orça,
rnento vigente, para o flm do
pagam ento a 20 guat•.las de
a lfa n d~ga, augmentados ll<l
Alfande!!a da Porto Aleg1·e,
- (Vicie andamento do Pl'O·
.i ecto n. 14, de 1914.)

i 913 '~

t.9 A Rcdacção final do proj Pcto E:m 28 ue maio é devolvido,
n. 59, deste anno, que a ut.o- pelo Se nado, co m emenda,
rl?.a a al.Jr·it•, pelo Ministe l'io sendo er1 Vlado :'t Com missão
da Fazenda, o c1·edito cxtl'<t· ele . Fi rt a u ~ a s.- Em 8 de juordinarlo de 906Sti97, para nho vae a imprin1it' o parecee
occorre1· ao pauamen to de dessa Com rnissão sob o n. H,
ditrero nça de quotas, no ex er· de 191/L
cicio de f91 2, ao 2" escriptu·
rat·io da Recebedori:l do Oistl'iclo Fecle,·a\, add ido em
vil'tltd e ele sentença jndic.iat ü, Venwo Alon~o Gomes
ue Alm eida. - (Vide andamento do projecto n. 1f,
de 1.914. )

i01.3 4

I
I

))

28 de setembro é devolvido pelo Senado,. emendado,
sendo e11ViJdo ú. Commissão
de P0tiçõ se Pod eres.-Em 4
ele no vemlll'o vae a imp1·imi!'
o pat·ecc1· sob l'e a emenda do
Se nado sob o n . 159, de 1.9-14,

p1·oj r:, cto1~n-.

11. 32, deste an no, q11c autol' in a ro uceLie raJoilo l'ed i'O
Maximo Cordci1·o, '~o escl'ipf. lt!'at•io cht 6" divisfto da Es
trada de f eiTO Centr" I do
Braz il, um an 11 0 ele licença,
co m ol'clenado.- (Vicie anelame H to do pi'Ojecto n. 159,
ele 191L)

78 A Hedacção final do proje,cto E an 3i ele ontnbro o Se nado
n . 78, de$t.c adqo; que a n ~o-1 .envia it. sa ncção.
riza ~. ab,~·i~ ; , , p~Jo M\p\s.ter!o Sariccion.ado pot· decreto
da V,u1,ção e Ob~'as Pubhcas, l n . 2.879, de 4 de novembro
Ô credito exLraorclinat·io, iüt
de 1914. (Pttb lfcado a 6.)

-mao

z
z

<

DATA

ASSUMPTO

ANDAMENT()

------------------------------------1----------------------impOl'tan cia <I e tiOO: OCOS,
para oecun cr {Ls d es p e?.a ~
com a co nclusiLO das obt•as
do edificin destinado a Cor!'Oios e Telegraphos e m Nidiloroy , 1\stndo elo Hio dr
.l a ncit·o.
.1013 2'~ set..

82 C Bedacçrw final clu proj ccto Em_ 28 de dezemlH'O vac a
n. 82, deste anno, que auto- imprimit' o pat·ecc1· ela res

riza. a conceder um an 11 0 ele
licen ça,· com o ordenado. a
l!onm·io Gonçalves FUhciro,
guarda-chaves do 3" clas·se
da J•:q!'ada ele Fe1To Central
do Bra.:,il. - ( Vicie andnmentn d'l prnj ecto 11. 2~! i,
do 1014. )

191 3 12

~01:3

))

1 011 t..

i9i3 10

))

99

pecliva Commissão scbre a
e merida elo Sr naclo, sol! o
n . _ 2~5, de 1!H4.

Amplia [L H1·i "ada Policial do E m Hi do julho vao a impl'imh
Dist1·icto F oclc r;~l o Codigo a l'erlarçilo pa1·n. 3" cliscn ssão
P r unl ela Al'lnn.d:t; com sob o n. 20 , de t 9 l L
emenda n.dclitivn. do Sr·. Gumercindo nibas e voto e m
sepa.t•aclo , com substitutivo,
do Sr. l\Iell•} Ft·anco .- (Vide
andamento elo projecto numet·o 20, de 1014. )

101 A Autoriza a abril', pelo i\Iinis- :F'jut 5 de outub i'O é approvado
ie1·io da Fazend~, o credito em 3a discussão, assim como
exL1·aorclinario do .... - ... _.
a. emenda elo St·, .l osin o de
24:00781-3'7, para pagamento Araujo. -Em O vae a im
a Pedro Hodl'ign es 13anoso, primir a rcclacção linal sob o
2° tenente do Exercito, em
n. 13S, de 1014.
virtude ele sentença judiciaria; com parecer c:a. Com.mi-sfto de Finanças, favora.vcl á emenda em 3n discussão. - (Viu e andamento
do proj ec to n. 138, ele i 9111-. )

1i i

Conced e pt'o..!~C1'e11Cia acs jui7.es Ent ;; de ontuut'O é encenad a.
sub,titut•_s IFS concurses que a 2" discnss;w e appi'Gvado
se t·ealizn.rcm, p o r~nteo ~u- -Em R entra em :l" discns
premo Tribun ;,J, pn.1 a o p1·e- sfLO. E' lid:1, apoiada e posta
enchim ento dos curgos de em di scussfv>, com o proj ecto,
juiz seccio nnJ. .!.. (Vide a nda- uma e me nda do Sr . tioux:t
llll'nl o Jo proj ecto n. 200, Brito e outros.- Em seg uida, é
de 19 1ft . )
encenada a 3" di scussão, elo
pois de oral' o Sr . Souza Brit1
n adiada a votaçito, a té qu e ;
a emenda obteuha pare~..:e r
-E m 3 de dCZt11UiJI'O, \'ar.
a impl'illlil' o pai'CC'C'L' snb o
n; 200, rl e 10:1h
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1913 17 Ollt.,

118 H t~dacçiio fin al do pt·ojccto E 1u 2~. rlc novcmilt'O o Senado
n. i 18, dcswanno, qneallLO· cnl'ia it sanc(;iio.
1 iza o l'rc<idcntc da Repu- :OSanccion:l.do
pelo lebli<'a. a ab 1ir, 1wlu \lllti slet'io ct' •Lo 11. 2. 892 ele :10 ele 'no •.
da faze nda, tiiU credito ex- rcmbt·o etc I !JJ í. ( L'uu/icado
tr;wrdinario ele '•0:75ilS50U ,
a -1/ de rle~cn1bro.)
p:11·a OCCO I'!'(;' L' ao pagilllH'Ili O
a l 'ed t•o llod l'ig:ue;; d ·J Ca rrallto, em vit tudo dn se nt ença j ucl ici ari a .

191 3 •••..••• 110 A Hcdacc;iio para 3" di:cussão do J-<::1n 2~ de non'rnbt'O {J L'ncet·pt·oj ecto n. 11 \J, clcst:) anno,
t·ada a :l" di~<· u ssiio c ad iacl;t
antorizanrlo a abt•it•, pelo " votação. - Em 2:1 é appro~li nistm·io da. F;,z ml<~ , nm
vacln. -- Em ~~ 1·ae a imprimie
Cl'ed i t·.> cxLL·aot•d ina.t·io, na
a I'Ccl:tc•:ito litt al ~üb o n. 1\J3,
impor lancia de 1i·9EIS\JOO, d(' l \11't.
afim de attcndm· n.o pagamento cl ept·ccaclo polo jni z
da 2" \'a ea cln llisti'Íf'to Fr.dct·al, em f~\\·or du .~c t·n pltim
Gon(<::tlrcs Nog-neit ·n., itti'C ttla riante do rspolio de .lo·e
de :::lúnza Co ta , cx-;tgcnt'1
d<l CotTcin do Lat·go ela L;tpa .
(Vide andamento do pt·ojccto
n. 'L\J3, de 1914,.)
1913 21 ou L. .

i 913 21

))

1\JI3 28

»

12:; Autot•iza a abl'il', p· lo \[ini;- JI::nt 2;; de dczemiJt•o o Senado
teri o da Fazenda, um ct·e- envia (t -~tlC'<)io.
dito extt·aot·elin ari o, na itn- SauccioHrulo pelo clepol'tancia de 27:228$:.i4G,
c l'r lo tt. 2 . 92~, llr:1dcjatwit·o
pal'a occO t't'er· ao paga mento,
de 101:.i . (l 'tdllir: adv a 8.)
em rirtucl c ele >cntença juclidat'in, a Thc Hio de
Jan eir o City Im pt'ovcments
Com pan y, LimiLed.
1:27 A Redacção final elo projec to Em. 22 d' set.omiJ t•o
n. 127, de 1913, qtte autoriza
tacl o pr lo Sena.do.
a abrir, pelo Ministerio ela
Fa7.end ·l, um t.: redi to t>xlt•aOL'Jinal'io na. i mport ancia. de
76:2518430, pat'a pagamento,
em rit·tude el e S<'n ten<;a jndi ciaria , a ]) . Frane isra r\ u
gusta tio Not·vnha e ~i1 1· a. e
outi'Ds, viura c het·cleit·os do
bachal'cl lgnacio ele Loyol <t
Gomes ela St l va .

é rojoi-

1:11. A Manda admitlit· a l'P••istro, sem J ·~ nt 15 de j ulho rar. a irn
rnulta c c! entro do prazo de prin tir a rcdar<Jul pat·;t :1' di;;
tlllt an uo, todos os 11asc i- cns:iio ~ob o n. 2 1, de JOJ \..
mcn!o " não rcgistl'ados ·1 té o
pt·esoulo e dá outr;~,;; prorir!Oil iasi f'Oll\ ~lliJRi itllll\'0 fi;•
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Commissão de Co nstit nição e
J nstiça . (Vide apdame n to do
pl'oj ecto n. 21, r~e 1914 . )
1913 '5 nov .. .

111-4 Redacção fi na l do projecto nu- 1:Dnt 7 de ago;;lo ú r ejeitado
me1·o 244 13, de 1912, s nbs- pelo Senado.
tit ntivo ao de nnm e r·o 21~4,
do mesmo a nn o, ceeando o
Jogar de 5° pr ocumdoe da
Re pub lica na serçfw do Districto Fecle eal.

:t !H3 !l

,

1 Hl .-\ Redacção fin a l do pr ojecto n11- E n 1 21,. dt! dmm m bro yae a im
me r·, 149 deste a nn o, q ue pl'imi1· o p<t i 'P.C~ r· ela Com
a utor iza ,.' a brir, pel Min ismissiw dn fin a nças sobr e a
te r·io da Viação, um ceed ito r rn e nda clu ~r n aclu sob o nu
exti·aor·dina ri o na imporrn rwn 2-± l , ·de -19 11• .
ta o tia ele 13 : 9858025, a li m
de occo rrer au paga me nto
da: subve nções pelas viage ns
rea lizad;,s no a nn o pas-;ado ·
pela Ern preza Fluvi a l Pi auhyenst'. ( Vide a nda rn f' nto
do proj ecto n . 241, de :1() I ft. )

HH3 7

,

1ti 4 Autori za a co r1 ceder a o\ l'll a lclo Eu1 1- tle nove mbr·o é encer
José Alves Feere ira, age nt3 r·ada a disc nssfw nnica, de
d,) lt " classe da Es trada de pois de oJ•;u · o Sr. Ma uri cio
Fe r·r·o Cerr tral elo Bt-;,zil , um
de LaceJ.• Ia , fica ndo adiada a
anno de licença , e rn pt'• r o- votação.- Em 5 de novembro
gar,ão n co m orde na io. (Vide é a ppeovad o. - Em 14 vae a
a nd ame n to do projecto nu- impr imir a r eda cção fi nal sob
meJ'o 170 , de t !J14.)
o n. 170, ele 1914 .

i 9{ 3 7

))

f~~ A .-\u ·or·iza a ab l'ir, pelo l\Hnis- En1 1 de set.. mbro é a ppro
te l'io do ln te e10r, um cred ito vaclo e m ::!"d isc ussão , assim
s upple me ntaJ' ele, • .. ,. ... . . co mo a emr n rla elo Sr. Pe
159:6 13$066, pa r·a o~co r rer r eira N n ne~.- Ern 12 vae a
as despc:zas at·c r cscid<~s nas impr·imit' a r ed acç5o fin al sob
co nsig nações dn ll ospita l i'\ a- o n . 9 1, de 1014.
ciona r de Alie nado., , (Vide
a nda me nto do proj ecto nu me r·o 9'1 , de 1914-. )

19f 3 H

>>

ftí7 Autoriza a co ncede e ao p1·a- E
t'cante de 1• c lasse d a Dir·ecto r ia Gc !·al dos Co rreios
Nelsü n ele Ca r valho um a nn o
de licença , co m ot·denado .
. (Vide a nda me nto do p1'oj ecto n . 72, de 1914 . )

m. 24 de julho é encert'ad a,
sem debate, a d iscussão
uni ca c ndi ada a votacão.
Em 26 de agos to é a p1wÕvado.
- E m 28 , vae a impt•imit· a
reclacção fin al sob n . 72, de
19H.

160 A Permi t te aos ac tu aes asp i- E u1 8 de sete mbro é rejeitado
ran tes e seg und os-tene ntes pelo Senado.
do Exe rcito proseg uit·em n o
A.s l utlo dos c ursos de at'tilh ar ia e enge nh aria, pelo

ragulamch tó do 1905 e que
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pelo mosmo tenham obtido o/
curso ele iMa nt;u·ia c cavalla ri a e dá outr as pl'Ov iclencias; co m pa rece r ci ;L Commissão ele Ma rinh a c Gue rra
sobr e as e me ndas a prese ntaclas e m :~" ri isc ussrw.

1913 19 nov . . 103 A Rcdacr,ão fin al elo proj ecto E tn 'l !J rln julho ó I'ej eitaclo
n . :1 63 , rlestc a nn o, q ue an 1w lo Sc n ~td o.
to riza a co nrecler seis mcr.cs
de licença , com orde nado,
n. Proco pio Pinto d n. Cunh a
Mou r<I, oper:nio de '•" classe
da 4• d ivisão ela Est rada de
Fe l'ro Ce ntrai elo Bmzil.
A p prova as med idas t e nde ntes E n "l. 25 de ma io ú e ncen ada a.

1913 24·

"

1Gü

1913 20

))

168 Appr·ora as Con ve nções ceie- E n1 2!J de m aio 6 e ncerrada a

i9 i3 24-

))

167 Appro va a Con ve nção Rad io.'f e· E m 2~ de maio é ê ncel'r ada a
legr a ph ica, cclab i'a:ia e co n- d isc ussi'to uui ca e ad iada a
du ida e m Loudres a 5 de votação . Em ·J de junho
julho dJ 1912, bem como o é a ppPov ado . - Em 3 vae a
r egu la mento que lhe é an- im pri:n ir' a redacção fi nal sob
nexo. (Vi de a nda mento do o n. 6, ele 19 Jq.,
proj ecto n. O, de 1914 .)

1913 19 dez ,.

a im ped ir o <L bu so c resce nte
elo opio, ela moi' phin a e seus
de rivados, be m co mo d~ cocain a, co nstante. das rcsolur,ões app i'ovaclas peJa Co nfe l'e ncia In te i' nac iui>al do
Opio, r eali zada em 1 dd de·
)!embro ele 1911 , e m Haya.
(Vide ;~ n ela m e n to elo proj eo tn
n. 5, rle J O!f~.)

bl'adas e m Montnv idéo, na
Confer encia de De resa Ag r icola e assig11 ad as e m ao de
julho de 1913, etc. (Vide
a nda me nto do proj ecto n, 7,
de 191 4 . )

178 Detel'min a qu e o Tl'i bunal de E
Contas, se mpre q110 proceder
an r·egi t r·o el e um co ut r·acto
" sob pl'oLes to ,, fii'III ilclo pe lo
Gove rn o, fa l'á acompa nh a r·
de co mmu nicação q ue d iri gir ao Cong l'esso da cóp ia
do pa 1·eccr do r epeescntan tc
do Mini stcri o Publico, ela exposiçfw el e mot.iv os do ministro r csperCivo c ele nm exempla i' elo co n lrac to registl'aclo
«so b pl'OtAs ln "' o rlá o ntt·a"

disc nssã.o IInica o ad iada a votação.- Em ·J de j unho ó
a pprovado.- Em 3 vae a impr imir a I'odarç:to fin al sob
o n . ;j, dr ·1 9 1 ·~.

cljscnssrw urli c<L o ad iada avo·
taçã.o.- Em ·t tio junho ó
a pp1·ovado. - Em 3 vae a imprimir' a redacção final sob
o n. 7, de Hl14.

m 1 de se te mb i'O é e nce r' ·
r ada <L 2" el i sc u s~ i'LO c ad iada
a vola((flü.- Em l 2 é appm1·ado. - Em lO 6 c ucel'ra rl a a
3" disr ussfto c ad iada. a vota<;ão.- Em 28 é approvado.
- Em 30 vac <L im pl'im ir a
redarção fi na l sob o n. -121 ,
ele I OI!L

172-
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- - - ·- - - - -- JWOvicloncias. (Vid e :tmlaJn onLo do projec to n. '1 2·1, el o
1\JH . )

Hll 3 16 do?. ..

17\1 1;\II to riza a a b1·ir, pelo i\li nis- E nt 28 do maio va.e a im ~
tod o da Faze nda, o credito pr imii· a rerl arção fin a l sob
oxt 1·:wrdinat·io ti o 1: 200$ u n. ::!, rl e '1\l i L
para orr·o1·t·er :'• clespoz:l I'Osull anto Li a ditl'ei'Onça nos
vencimentos elos ajuda nt es
elos porteiro3 do Thesouro o
deste 1\linisterio. (Vide a nd amento do projocto n . 3, ele.
191 4. )

:1913 1f.l

·! RI A11 tol'iza a a br il', velo Minis- ]'Bm . 2G elo agos to 6 a pp1·ovaclo

))

Lo l'io da Faze nda , o credi to
oxl.m orcl in ar io de .. ..... .. .
1 .R27 :23 :l$202, papel, e .. ..
·177$777, Olll'O , par a pa.g:t me uLo dr di vid as pl ·ocrssadas
ll OS rli l'f'TSOS milli ~tc d os , do
CXC I'C ÍCÍOS fin clos . (Yicl o a ud aJll OlltO do proj ecto 11 . 71, cln

em :r• rlisC II S!;;i ü .- Em 27 yac
imp1 ·in1ir a r r.darção fina l sob
o 11 . 7·1, de 19 1L

·J\)1 4 . )

1013 .13

))

'1 82 Approva os ac Los assignados E n1 51 de julho é ·c nce n :td:t a

pelo r eprese nta nte el o Bra zil
na Co nferencia In te rna cional
pa ra a f'r otecçrw ci <L l'ropri edado In cl usLri al, cclellraclJ.
em maio de 191 t , 11 1 cidade
do Washington . (Vide anelamenta elo pro,iect.o n. 3\1, el e
1014.)

'

disc ussrw unica c arli ael ::t. a
votaçào .- l·: m 20 de j11 lho é
~ P P I 'O V :t d o.- Em :2',. l' a c a
impt'illlil' ;t l'Cdacçft ü nn al ~O IJ
o n . 10, el e Hl1 ·L

1013 i\l

))

·183 Appl'ova as l'esol uções e co n- E lll 1i de sc tembt·o é Clt ve nções ass ig1i adas pelos ele- cert·n.rht a di;;cussão ttnica c
legados á 4" Co nfet·encia In - ad ia da ::t. vo tação . - 1\ Dl 28
te m acional A me1·ica na , rea- é approvado . - Em '30 V<'te <t
Jizaela nos mezes de julho e imprimit' a l'eclaC\ iíO fin al sob
agosto de 1910, n:t cid ade ele o n. 122, ele 19l L
Buenos Aiees . (Vide andamento do projecto n . 122, el e
1914.)

Hl13 23

"

18ft

~I

a n da a ppt·ov<u', <•fim de I:Dn 1 '14 de setembro cntr:t em
que peotlu za os nocessa l'ios 2" discussão. Scw lid os , apoiaetreitos, o eontt·acto ceie- dos e postos em di scusscw
brado entt·e o Govem o e a co m o projec to os seg uin te: J'CCo mpéLnh i:t de Navog:tçrw qu edm entos: - Heq uei1·o que,
Cos tdra, pa t·a um se r viço sem peejui zo de disc ussií o,
reg ula t· cle na vegação,basea - seja o projecto n. 184, el o
do nas disposições do docl'cto HJ1 3, eemettido ~t s Co mmis>õos
11. 10 .1 76, de 16 de ab ril elo de Fin a nças e el e Cons tiLui çfw
col'J'enLe <> nno. (Vide ;tml a- c Justi<;a par;t sobre elle e mit~
rn ' nto do pl'ojcct<J n. 142, tirem pa recer.- Ccmloso du
do !011:.)
Altnr!idr.t, noqllL'Ü'o, SOJ'l JJ'C•

-
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juizo da disC II SSfto , que volte á
Commissito de Tomada de
CQn tas o projccto n. 18\-, de
1013, afim de novamente clizlll'
a seu respeito. - lrincu Jfa
clutclo.- Em seguida é e tJcerr·ada, depois de ot·ar·em os Srs.
Carvalho Chaves e Nicanot·
Naocimento, a 2• discussüo c
adiada a votação.~ Em Hí é
appeovaclo o r·equot•imento tlo
Sr. Jrin eu :\lachado. -Em 21,
ao se r annunciada a votaçào
elo requerimento do Sr. Cardoso de Almeida, oram pela
ordem os Ses. l\!oreira Beaudão e Caloger·as.- Em seguida , é rejeitado o refel'icto
r equerim ento elo Sr. Cardoso
ele Almeida. O pr·ojeeto volta
{~ Commissão de Tomada Lle
Contas. -Em 13 de outubro
vae a imprimir o pal'ecer d<~
Commissào de Tomada de
Contas, sob o n. 142, de 1!l1L
18 ele julho é encerrada a d iscussão uni ca e
adiada a votaçfto.- Em 26
ele agosto é approvado.- Ern
28 vae a imprimir a redacçrto final sob o n. 73, de 19i4.

1913 24 dez..

18:S Autoriza a co11 cessüo de um
anllo ele liccn<;a co m Ol'dcnaelo e a CO Jl tar de 4 ele agosto
elo coerente <Lnno, a Alberto
de Vasco ncellos Cl'uz, pratica.nte de P classe da. Dil'eetoria Ueral elos Conrcios.
(Vide andamento· do projecto n. 73, de 1!J14 .)

1913 2-lo dez. .

18G Autoriza a concessão de um JcD111 21~ de j ullw é c uccra Jlll O de lice nça , co1 n ord c· racla a disc ussiiu unica e
JJaclo, a A J'Y ele i\Iil'anda Azc- aeliael <t a votacii.u. -Em 26
vedo, praticante tle 1" classe ele agosto é approvaclo.- Em
da Dit·ectol'ia Get·al elos Cor- 2 vae a impl'imir· <L reelacção
r c ios . (Vide ancl;unento elo fiual ob o H. 7-í.-, ele '1011,,
projec to u. 74, ele 1914- .)

1913.1'.) dez..

Hl8

E:~n

Autoriz<t o Presidente da H.epu_.
blit:a a. abl'ir· um credito snpplcmen til I' á ve t·ba 12a do
Ministerio ela FazCJJda- lmprensa NacioJJ<tl ~~ /Jiario
0!/icia! - 11 0 qJot' de... ...
J. -í·ft-3: i.i48SUOU . - (\'id e a11damento rlo JH'Ojcuto n. 86,
el e 1914. )

1~ 1n

26 Lle agosto é approl'ado
em 2a cliscus ·[to. - O tit·. Jl'incu
Machado requer c obtem clispensa de interstício para que
o pt•ojeclo figure ml ord e n1
elo dia. ela. sessão seguinte . Em 28 é encerrada a. 3• di cus- ~
são c adiada a votação.- Em .r
31 éapprovaclo.- Em 1 de setembro vae a. imprimit· a redaCÇ[to final sob o n. 6, de19 14.

18'J .\ulot·iza. o Pre·i(lcnt<) da Repuhlica a abl'ir, pelo i\linis-

EJlt

26 ele agosto é approvado
em 3" discussão.-Em28 vae

!74-
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1()5
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terio do Interior, um credi to a imprimir a. redacÇão final
supplementar á vet·ba 15" do sob o n. 75, ele 1()1 /L
a 1 t. 2° da lei do orçame nto
vigente, na importa ncia ele
923 : 72082-1,2 . (Vide andamento do projecto n. 75,
de 1914.)
Emendas do 'enatlo ao proj ecto Em 22 de maio, ao ser an nunn. 103 B, de 1912, da Cama- ciada a discussão uuica, os
ra, regulando a apo entado- Srs. Raphael Pinheit·o e Niria dos J'unccionarios pu blicos canot· Nascim ento apresencivis; com parecer da Com- tam o seguinle t•eq uerirnento ,
missão el e Fin a nças . (V ide que é apoiado, e posto em disproj ecto n. 103 l.:l , de 1912.) c ussão unica com o pl'ojecto:
Hequercmo que, sem prejuizo
da discussão, sej am ouvidas
. as Comm issões de Constituição
•
e Justiça e de Finanças sobre
as emendas do Senado aOJlrOjecto 11. 103 B, de 1912 (1 92,
de 1913) . -- Em seguid a é encel'rada a discussão unica e
adiada a votação, depois de
orar o Sr . 1\J au ricio de Lacei·da.- Em 1 de junho é apErovaJo o t•eq uerimento do
:Sr. Raphael Pinheit·o e ouLt'os . - O projecto é enviado
ás CommissõPs de Coostituiçrw
e Ju.'tiça e de Fioanças.
Pende de pareceres .
Autoriza a conccdet· a Ovlelio E nt 15 de julho ó encenada a
Loureiro, oflicial ·cia Fiscali- discussão unica e adiada a
zaçrto elo Pol'to do Rio Grande votação . - Em 25 de agosto é
do Sul, 12 rnezes ele iicença, approvado . - Em 26 vae a
com o ordenado e em proro- imprim ir a rcdacção final sob
gação. (Vi ele andamento elo o n. 70, de 1() 14.
pt•ojecto n. 70, de 191 4 . )
Autoriza a concessão ele um E1n 27 de maio vae a. itn[Jriann o de licença com Ol'de- mit· a redacção fiual sob o
nado e em pt·orogação, a José n. 2, de 1()14:
Cameit·o de Hollanda Chacon,
engenheiro auxiliar technico
da Fiscalização do Porto da
Hecife. (Vide andamento do
projecto n. 2, ele 1914 .)
Autoriza a a brir pelo 111inisterio Em 20 de outu bt•o é encenada
ela Fazenda, um credito espe- a 2" discu ·são c adiada a vocial, na importancia de... . t ação . - Em 5 tle novembro é
40: OOOS, para occorrer á approvado.-0 Sr . Irineu Mar estituição, em virtnde do de- chado requer e ob tem dispensa
ereto n. 2. 766, de 15 de ja- de inter ticio. - Em 13 é
neiro deste anno, a An tonio approvado. - Em 17 vae a imBarbosa dos Sanlos . - (Vide primit· a redacção final sob o
proj ecto n . 173, de :1914.)
n. 173, de 19:14.
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2 junho Com missão de A Commissã.o de Finanças prorõe a En1 2 de junho é lida
Finanças.
seguinte refoema do Regim ento ln- e env iada á Comtemo da Garoara:
missão de Policia.
Seja o seu capitulo Xll, com as disposições que o teeJu Jnodificado, ..
substituído pelos ar tigos segu intes,
eevogadas q uaesq uer disposições que
o contra1·iem:
CAPITULO XII
ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPEZA

Art. 189. A Commissão de Finanças,
denteo dos 45 dias seguintes ao em
que receber a proposta da receita
e despeza e as respectivas tabellas·
exp l icativa~, organizadas pelo Poder
Executivo, apresentará á Garoara
um peojecto de lei m·çando a receita e fixando a despeza federal ;
si o não fizer dentro desse -prazo, entender-se-á ter adaptado o mesmo
proj•3c to por ella offerecido no anno
antedor; caso até o dia 20 de
maio não tenha recebido as alluclidas propostas e tabellas, a Commissão baseará sobre as que tiverem
sido enviadas no anno antecedente
o seu trabalho, ap1·esentando-o
dentro daquelle prazo.
Art. 189 bis. Recebido pela Mesa,
em qualquer hora da sessão, o
·projecto de lei do orçamento ofrerecido pela Commissão ou adoptado
o elo anno anterior, se1·á elle, independentemente de leitura no expediente, mandado publicar e distribui!· pelos Deputados, em avulsos
impressos; dur·ante as cinco sessões
seguintes a esta distribuição receberá a Mesa, desde qoe venham
subscritas por quati'O Deputados
pelo menos (apenas para o effeito
elo apoiamento), emendas a esse
pl'Ojecfo e fio do e e termo, serão
todas ellas mandadas pu blica.I', devidamente ela. sificadas pela SeCI·etaria c r·emettida s á Commissão,
que as devolvera uo peazo maximo
ele 10 dias com o sEiu parecer; este
será publicado e clistribuido em
avulsos e o p1·ojecto,com as emendas
Syno~se
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- c parecer, entrará para a ordem do dia, sen lo obrigatol'io o
i11tersticio de 48 hot·as entre essa distribuição e o inicio da
disc us [LO res pectiva.
Ar L 1 ~ O. l<:sta discussão do proj ecto, que correspo11d r á á segunda,
será fe 1ta por artigos na pa rte relativa á recdla e por ministerios na parte relativa á despeza; á. medida CJL(C se fôP oncern~ndu a ele cad a artigo da r ece i~ a 0~1 a àe Ct\da ministeri o, ser[t
elle submelt.ido a vot<~.ç~o corn as enH 'IId as respectivas, não
pode ndo por occ(tsifíu dost;L e e m caso a lgum o Preside nte permittir que 11m Deputado occupe a tri buna po 1' mais de cmcu
minutos, 11•1 caso do <~. rt. 216 elo Regimento.
Paragra pho unico. Si pot' falta de numero a votaçã.o nfto se puder
r ealiza r nesse momento, pro egn irá a discussão do projecto, c
nesse caso, quando opportunamente se fizet' a votação da mat eria encerrad!\ ( pot· a.rtigos e ministerios), não mais será
permittido falar para eucaminhar- a votação IIC·S te1·mos do
;u't. 216, salvo ;\9uelles D..- pntada que t1vP1'em tomado parte na
discussão respectiva, aos Helato t·es, e tratando-se de e mPnda , a
um só dos signatuios dell;l, g qardacla a ordem em que a tivel'em
subsçripto; nuoÇf.\, porém, será excedido aquelle limite de t empo,
findo o qual o Presidente annunciar;\ logo a votação .
A!'t. 190 bis. Votado o proj ecto com as emend as em segund a
ctiscl!ssão, voltíJ, I'â. á Commissão, afim de, no pl'azo maximo de tres
dias, r edigil-o pa t'a a terceira, feito o que, publicada e d1stribuid a
em av ulsos a red:~,cção, receberá. a !Il esa , d urante as tres sessões
seguintes a esta clistribuiçã,o, emendas, desde que venham subscripta:; pelo menos por quatro Deputados (apenas para o effi~ito
de apoiamento) ; findo esse termo serão todas ellas mandadas
publicar, dev idamente classificadas pela Secretaria, e remettid as
á Commissão, que as devolvet·á 11 0 prazo maximo de oito dias,
com o seu parecer, que será publicado c à istribuido em
avulso.
U projecto, com as emendas e píJ,recet·, entrará para a ordem elo
d iq., sendo indispensa vel o intersticio de 24 horas e ntre esta distribqiçf\(l e o inicio da elisr:1ssão.
Art. 191 . Esta discu são, que corresponclerá á terceira, vet·sará
so bre o peoj ecto lil m conjuncto e , encanada ella, será su bmettida
[~ yotac(ã.O a pa r te r ~ l alilra á receita . com as emendas r espectivas,
c a ~lq. clo·speza, tambem com as emend as, obseerado sempre o
disposto no art, 190 a respeito do encaminhamento da votação;
terminada essa, ir·ã.o o. p.1pcis á mesma Commissão de Finanças,
pat·a I'C~-zer, no p1•azo m<I'Ximo de cinco dia , a redacção fiual,
sendo entã.o o projecto desJobrado em dous-o da r eceita e o el a
d~spe11a, dispensada, assim, a interfere nc:ia da Com1nissão de
Reda,cção .
·
Art. 191 bis, Na. terceit·a discussão çlo projecto elo orçamento não se
ac\ruittem nl,:l ru SO I'àü r·ece bldas pela Mesa emendas ele qualquer
moçlo tCJ]dentes a diminuir· íl receita ou augmental' a despeza,
salvo, ;~penas, qua,nc(o p('opuzerem o r·estabelecirnento de medida
consignada na pi'Oposh do Poder EJ(ecutivo.
§ 1. 0 Em nenhuma elas disposições do o!'çametlto se admiltem nem
serão l'ecebidas pela Mesa quaesquer emendas:
a) que não teuham relação immcdiata com a materia elo orçamento
annual ou das finan ças publicas;
b) que t'lnh <\,m caracter de proposição pi;'incipal, que deva seguir os
tr·amites estabelecidos para os projectos de lei ;
c) que de qualquer modo impoetem em delegação ao Poder Executivo
de attt·ibuição pl'ivativa do Congresso;
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d) que, ele qualqner l'órma que sej a, augmentem vencimentos, orde~
nados e gratific;t(;ões de J'uoc.cionarios ou modifiquem a natureza
c o titulo dos que clles percebem;
e) que au torizem ou co nsignem dotaçãe> para sel'viços ou repartições
não antel'iormentc cr·eados ou r)l'evistos em leis Ot'dinarias permanentes ;
f? que não mencionem e não limitem o quantum da despeza, bem
como o quantum, a natureza e , tantJ quanto possivel, as condi~
ções da operação de credHo qne ordenem ou autorizem; em
ge ral, as emendas que directa e precisa mente não caibam em
lei de orçam ento, a qual deve apenas indicar, especificadamente,
com precisfw e clareza, o total das receitas cuj a arrecadação
se nutoriza e o das despezas a realizar dentro elo exel'cicio finan~
ceit'o.
§ 2.• Sempt·e que na segunda discussão e pol' via de emenda se
propuzer qualquer medida tendeQte a diminuir a receita ou a
augmentar a despeza, sel'á obrigatoriamente indicadi\, detenn i~
11adamente, a rt>d ucçrw de clespeza que cor r es ponda á proposta
diminuição da receita ou o meio de conseguit• os recursos necessal'ios para o projectado a ugmen to da de~peza.
3.• ~cmpTe que o Presidente vel'ifica t' que uma emenda ou qualquer
dispo:;ição elo project.o incide na censtu·a deste artigo, deixará.
de submettel- a á Camara, 11ão r ecebendo a emenda e fazendo
climina t· do pt·ojecto t :tl disposição; indicará, porém, sempre,
na sua decisão, qual o pt·eceito violado, 1ic,n1do salvo aos autores
o direito de pedir l'econsidet·ação ao proprio Presidente, uma
voz publicada a decisão e ao sc t· discutida a acta ; o Presidente
poderá reconsiderar ou pcrrui ttir a modificação do texto.
Art. Hl2. A' . Comtnissão, no opinar sobre eme ndas, é permitticlo
peopôr modificações ao texto 1wiruitivo elo pl'ojecto c elas mesmas
emendas, bem como otfel'ecel' outras novas e apresentar substitutivos de ordem gora i a varias emendas ou g l'upos cle!las que
ver·sem <obre o mesmo ass umpto ou sobre obj ecto de igual
na tur·eza; a approvaçfw elo substitutivo [jt'cjuclica a votação das
emendas a que ellc se rel'erir.
Art. 192 bis. Na pu te do proj ecto de or ça mentos t•elali va a despezas
a faz er com serviços que dão renda, a Commissào indicará
· sempt·e , como ob3ervação, o total dessa renda ao lado do da
despeza r es pectiva e o r es ultado do balanço entre as duas
pa t·cellas.
Art. 193. A disposição da segund a pat·te do art. i i1 do RegitJ. ~nto,
no q.pplicar-se ao proj ccro de or'çamento, entender-se-á quanto
á parte ela receit<t - por artigos-, c quanto á clespeza-pm·
ministerios.
~rt. 193 bis. Sempre q11e convenha incluit· na parte do projecto
relativa á despem geral da Hepublica qualquer disposição
co rnmum a todos os ministerios, tal disposiçfto será collocada na
despeza elo l\1inisterio da Fazenda.
Art . 19'>. Quando o projecto de ol'çamento vier devolvido do Senado
com erneudas, - proc::~dc r- se - á, quanto a elle, como dispõem os
arts. 147 e seguintes; si, poréro, faltarem apenas oito dias para
o encerl'ameuto dos trabalhos legislativo··, o orçamento, bem
como os projtlctos ele creditas solicitados pelo Govet'l1o, poderão,
a requerimento d,t Commissão de Pi11anças, ser iocluiclos na
Ol'd em do dia independentemente de impressfto, ele distribui<;ão
em av ulsos e até mesmo de parecer escripto da mesma Commissão, ficando a esta o r,lireito de pronunciar-se sobre o assumpto
du!'ante a discussão. Dentro desses oito dias, e conforme a
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m·gencia, poderá ainda a Commissão requerer a immediata discussão e votação de qualquer desses
projectos nas condições citadas,
com pt'eteriçflO da ordem do dia .
Art. i 94- bis. Em tudo o que não
estiver especialmente reguLado
neste capitulo seguir-se-ha, no que
fót• applicavel, o disposto nos outros
capi tu los do Regimento.
2

5 junholriueu Machado Os Deputados podem exercer, perante Em 5 de junho é
e outros.
as Commissões reunidas em sessões lida e enviada á
secretas, todos os direitos que lhes Commissão de Consão garantidos pelo art. 75 do Re- stituição e Justiça.
gimento interno.
3

8 agt .. Monte i r o de Proponho que pelos meios r egimen- Etn 8 de agosto é
taes a Commissão de Constituição e lida e enviaria á
Souza.
Justiça diga sobre os seguintes Commsisão de Conpontos :
stituição e Justiça.
a) que durante o tempo da duração -Em 27 de outubro
da guerra entre as grandes poten- vae a imprimir o
cias européas seja suspenso o ar- parecer da resperendamento do Lloyd Brazileiro, ctiva Com missão, sob
afim de que o Governo, 50b sua o n. 33, de 1914.
directa administração e com fretes
mai~ reduzidos do que os actuaes,
se incumba de facilitar o intercambio commercial dos generos de
primeira necessidade, entre os Estados da Republica ;
b) que sejam ot·ganizaclas tarifas de
transportes reduzidas para aquelles
mesmos generos nas estradas de
ferro sob a administração do Governo e este en t1·e em accórdo com
as administrações das demais estr·adas no sentido de obter as
reducções - possíveis no transporte
dos citados generos ;
c) que, em caso da Inglaterra suspender as linhas de navegação
unicas existentes actualmente entre
o extremo norte da Republica e a
Europa e os Estados Unidos, se
providencie no sentido do Lloyd
Brazileiro se encarregar daquella
navegação, ficando para isso autorizado a fretar outros navios, si os
da frota do Lloyd não forem sufficientes, mantidas as actuaes tabellas de fretes daquellas linhas;

-

DATA

AUTOR

f8i

ASSUMPTO

ANDAMENTO

d) que sejam tomadas as mais urgente~ providencias no sentido do
cornmercio do car vão de pedra ser
regulado por medidas excepcionaes
afim de não serem prejudicados os
serviços de navegação e transpor tes
por estradas de ferro que não
possam prescindir desse combustível. (Vide a ndamento do parecei'
n. 33, de i 914.)

12 set •.. Valois de Castro Fica a Mesa da Camam dos Depu- Em 12 de set.emb!'o

e outros.

28

))

tados autorizada a contractar a
construcção de um ascensor electt·ico no Palacio Monrõe, ora
destinado ao funccionamento da
me;ma Camara, podendo despender· nesse serviço até a quantia
de 30:000$000.

6 lida e enviada ás
Commissõrs ele Policia e de Finanças.

Joaquim Osorio Ao Regimento Interno- onde con- Em 28 ele setembro
vier:
é lida e enviada á
Commissão de Po·
Art.
E' vedado a todo Deputado,
em situação de guerra entre na- licia.
ções amigas, declarada a neutralidade do Brazil, manifestar-se da
tribuna da Camara em favor ele
qualqu er das nações belligerantes,
não podendo ser recebidos pela
Mesa moções, rl'q uerirneutos, projectos e incli caçõc~ de qualquer natureza, sal vo relativos á mediação
do Brazil.
Si o Deputado insistir em
Art.
fallar, o Presidente suspenderá a
sessão ou obsel'vará o disposto no
n. i2 elo art. 36, si fôr caso da
providencia ahi mencionarl a .
6

30 ))

Felisbt>llo Frei- Indico que -;ej a ouvida a Commi~são .Ji;m 30 de getembro
re.
de Constituição e Justiça para dizer é lida e enviada á
si a lei ele 20 de setembro ele 1830, Commissão ele Consobl'e o abuso ela liberdad e da im- stituição e Justiça.
prensa, loi em seu todo r evogada e
porque acto e, no caso contrario,
que clabol'e um projecto interpretativo do § 12 do art. 72 da Constituição da Republica, sobee os
abusos . de imprensa e t ribuna e
sobre o anonymato.
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20 out .. . Figueiredo Ho- Indico que a Commis ão de Con~li- Em 20 de outubr·o
t11i ção c Ju,:tiça rlerlare, com ur- é licla e enviada á.
cha.
goncia, si é pCI'mittido, do accôl'do Cnrnm issfLO clr Co ncom o art . i3 da ConsLituiçfto sl.itniçfLO e J11Stiça .
Feder·al, a occupaçfto de car·g·os - l•: m 21 de nove mpublicas civis pm· ridadàos ostranbi'O vae a imprimir
gci1'os. (Vide andamct1to do ])1'0- o pai'C;C,'t' da rcjecto n. 38, de :1\lH .)
sprctivaCommissào,
sob o n . 38, de :1914.

23

))

Figueiredo Ro- Indico que a Commissão dl:\ Finanças Eni 23 de outubro
I itil'ol' rtle :
é lida e enviada á.
cha.
Si a eompt'a de matc1'i ncs para a Es- Commi:são de Fitrada de Fer'I'O Central do l:l1·azil, nanças .
na impor·tancia de ~f. 680: OOOS,
foi feiLà com autorizaçào legal .
No éaso affil'fl1ativo, si o Governo
J
enviou á Camara às terceira vias
dessas contas par·a justificai' esse
pedido de credito na avultada
quantia ele 51.680: OOOS, constall te
elo projecto 11. 132, de :1\ll<),, submettido á votaçào em 2• discussfto.

i

I

9
28 nov ... Mauricio de La· Indico que a Commissão de ConSti- Em 28 de novemce!'da.
tuil;ão c Justiça emitta se u parecer bro é licla c e nvi ada.
sobre os varias pl'ojoctos apro, e n- itComm issrw de Con
Lados 110 Cong1·esso Nacional quanto s lit.11i(flO c Jnstiça.
á regulam e ntação elo jogo o consecutiva alt.cmçfto dos artigos do
Codigo Penal IL elle relativos, ou
1
fm·mule, em breve prazo, p1·ojecto
propl'io substitutivo dos demais já
referidos.

I
I
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12 maio. Mauricio de La- Requeiro que, por intermedio da EID. 12 ele maio é lido,
cerda.
Mesa, sejam requisit"adas as se- apoiado, encerrada a
guintes informaçoes do Pode!' discussão e adiada a
Executivo:
votação. - Em 16, é
1•, qual a quantidade de prata approvado.
cunhada na Allemanha, em virtude do con tracto feito por Victor
Uslaencler em f 9f3, e j á. recebida
pelo Ministerio da Fazenda até
esta data?
2•, qual o valor dessa moeda de
prata já. recebida, quanto existe
della em stock e quanto já. foi
posto em circulação ?
3\ houve ordens do Sr. Ministro da
Fazenda limitando o recebimento
da moeda de prata a 208 em
. cada pagamento, expedidas a
qualquer repartição subordinada
ao mesmo ministerio ?
4&, da quantia já posta em circulação foi destinada ao resgate do
papel-moeda a metade dos lucros
· da emissão, como determina o
art. 55, n. 19 da lei do orçamento que vigorou em f913?
5", qual o stock de nickel que existia na Casa da Moeda ·em 31 de
dezembro de f 912, em 3f de dezembro de 1913 e qual o que
existe nesta data ?

Hl

))

Candido Motta. Sendo de urgente nec essi dade EID. f6 de maio é lido,
occupar-se o Parlamento do de- apoiado, encerrad a a
ereto do Poder Executivo que discussão e rejeiprorogou por seis mezes o es tado ta do.
\
de sitio em diversos pontos do
tenitorio nacional, e não o sendo
menos a apuração da eleição
presidencial de 1 de março
ultimo, nos termos do § 1o do
art. 47 ela Constituição, requeiro que a Mesa da Camara
seja autorizada a entender-se
com a Mesa do Senado no sentido de as duas Camaras realizarem sessões ex traordinarias,
em horas dilferentes elas do Congresso, afim de deliberarem sobre aquelle decreto.

I

I

2t.

lçlem .••..• . •.• Requeiro que pOI' intermedio da EID. 21 de maio é lido,
.'
Mesa da Camara sejam pedidas apoiado, encerrada a
1
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ao Sr. Ministro da Fazenda as
segu intes informações :
f a, ·qual o stock de mer·cadorias
existehte actualmente nos armtl:r.ens da Alfátlde~a desta Capital,
.tl que ;tlli so acnafn retidas por
falt~ ele pagamento dos i·espectlvos impostos aduaneiros ?
2', qual a irtlJjOrtancia que t eria
cl~ rtlê!el:Jer b Thesout·o proveniêrtte ele taês itnpoSttls tl da
at·màzenagem ?

ANDA~IENTO

cliscnssã.o e a pprovado, depois de
orar o Sr. Candido
Motta.

26 maio. Mauricio de La- Regneh'o a j1Liblicatão no Dim·io E:m. 26 de maio é lido o
cerda.
clb CdHg1'1!1i!io e setls Annaes da rejeitado, depois
ultima Sl:!ssãO da Comrrtissão de ele orar o Sr·. Mauricio
ConstituiçãtJ e Justiça tachygt·a- ele Lacerda.
pha~a e pi.tbliCàda pelu. Gazela

I

âe Ndtíciàs.

Idem .......... l=tequeiro que, pot· ir1tet'medio da E:m. 26 ele maio é lido,
Mesa dà Calílàr':l., o Mitllstro do apoiado, e ncert·ada a
Interior infot<me :
discussão e ad iada a
á) qual o estãtlo da Ver'ba dtl votação.- Em i de jn500:0008 da dota~ão orçamennb o 6 re,jeitado.
tàrlá vigêllte pa.I'a att!lnd~r á
despeM coni dilrgent!lá§ policiáos;
b) qual a ap(:Jlicação dada e as
pro'videnclás que detElrmittàram
á. abertut·a do credito extraor'dinarlo de mil cof1tds de que
i·esa b aviso de 22 dà abril de
!914- ào Teibuflal de Contas.

26·

))

26

»

Idem .......... Requeit·o a publicação no Diario E:m. 26 de maio é lido
do .Congresso das representações e approvado,
dil'igidas ào GoV~rtlo pela Asso- de(:Jols tle or·ar, pela
ciaÇãb domltterclal dtJ Rio de Jo- ordem, o Sr. Mauricio
neiro do Brazll, hoje publicadas de Lacerda.
no J01'ndl do Cdmtn.ercio .

26

»

Idem ......... . Reqtieil'o que, por itlt!:Jrrtledio da E:m. 26 de maio é lido,
Masa dâ Camàl'a 1 o Tribunal de apoiado, encerrada a
1
Contas preste à segctlllte irifor- discussão e adiada a
!
maçlio : .
votação. - Em 1 ele
·'
(1ual o lrlotivtJ por que r esponde u junho é a.pp:ro1
à.i-1l.l'mativá.mente á consUlta do vado.
j
Goverho sobre o 1tvl~o n. i . 432,
de 22 de abrtl dtlste anno, do
Mlnistet•io ela JustiÇa, quando a
lei clá. t'ecélta Vigente veda a
abet'tl!ra de créditos extra-orçanierttarios ou mesmo défitr'o das
dotações especiaes do orçamento
antes do segundo semestre do
presente exercicio, e quando não
foi verificado salqq, de que não
ha !iiquet· prdbabilidade.

I
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26 maio. Mauricio de La-IRcqnoir'o que, po1' intermodlo da Em 26 do maio é lido,
ceed a.
Mesa, sej a m pi'cstndas pelo Tl'i- 1 apoiado c ad iada a
bunal do Contas as ~og nintcs discu são, f'O I' tee pedldo a palav~· a o SI'.
i nro1·rnaç.ões :
a) st o TrJimnal de Contas r egts - Joaqutm Or.otiO.- Em
tr ou ou llfiO o contracto de 8 de 27 ora o ..·r·. Joaq uim
novembro de 1\HO da Madeira - Ozorio, ficando adiada
Mamoré ;
a discussão. - Em 28
b) no caso amrmativo, em qtw daf.a om o Se. Ma uricio de
o foz ;
Lacerd a, ficando enc) quaes os parece1·es cm ittidos a cei'I'ada. a discussão e
r espeito dm·an te o processo do adiada a vota<;ã.o . r cg i~tt'o, desde a pi'Ímcira vez
Em 1 junho ó apq uc este con tracto foi sn bmeLtid o prov::t.do, depois
ao Tribunal até a present e data; de Ol'a i'Clll , pela 01'cl) qtial a lmpOI' ta neia dos paga- dem , os Scs. l\lan1·icio
mentos registrados pelo 'l'ribnnal de Lacrrda c Fonseca
c feitõs :·t 1\Iadcira-~lamoré, até llcrmrs.
hoj e, sua natureza , discdminação e total, bem como a importaucia. e discriminaçü.o dos impllgnados e motivo da sua im,
pngnaçrw pelo mesmo Tribunal
de Contas.

i

á Casa si con- Em 1 de juuho é lido,
sen te sej a inserido na acta cios • apoiado e posto em
nossos trabalhos um voto con- YotaçfLO.- Em seguida.
gra.tulatorio com a. Republicas é approva<lo,
Argentina c do Chile, pelo r esul- de pois de or arem,
tado l'c!iz da mediação elll que pela ordem, os Srs.
amb<ts collabO I'aram com o Bra- Mauricio de Laccl'da
zil, tendo em vista o restabele- c Gnmerci ndo Ribas.
cimento da collfrate l'lliclndc c dtL
paz entre dons pnizes amcricà nos
c a migos, os Estados Unidos e o
i\lexico.
O voto que requeim pelo mE!smo
motivo enun ciado é oxtensivo a
estes dous ui Limos p11izês .

f junho. Gumercind o Ri· f:lcqt1eiro se consulte

bas.

I

f jnlho .. Seraphico ela RequE!iro que, por in terrt1E!dio da E:n~. 1 de julho é lido,

Nobi'ega .

.\lesa da Camara, se solicitem do
S1·. ~lirtistl'O dtt. Viaçllo e Obrlls
Pttl.Jlicâ.S as scguiutl:'s infoi'mac;ões:
a) si a (cOompauhia The Gr·eat WestOI'h oi' Br·àzil Railwa.y Company,
Lltnlted "• tem cumprido suas
obrigà\.õos contractuaes cotn o
Governo Brlll'l ileiro, estipuladas
na olàllSL1la I' lettr ll. a, § a• do
cot1tracto celebrado a 7 de dezembro de 1909;
b) no caso contmrio, si tem prestado suas contas 110s termos da
portaria de 25 de janeiro do
. 1897, e si tem sido chamada a

apoia do, encei·eada a
disc ussão e ad iada a
vota<;fLO . - Em f 5 é
appro-vado.
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cumprir a pena a que está obrigada nos termos da clausula 8"
do citado contracto.
18 julho. J u ven a I L a- Requeremos, por intermedio da Elll 18 de julho é lido,
martine e ou-i Mesa da Cama ea, sejam solici · apoiado, encenada a
ti·o.
tadas elo Sr. Ministro da Via<;ão discussão e adiacla a
as seguiutes informações :
votação. -- Em 20 é
a) si a Companhia de Viaç!Lo e Cons- approvado.
trucções, que obteve de Proença
& Gouvêa os contractos de
construcção e arrendamento da
Estrada de Ferro Central do
Rio Grande do Norte, cumpriu a
clausula VI do decreto n. 9 .172,
ele 4 de dezembro dé i 911, que
expressamente obeigava a mesma
companhia a apresentar as propostas ele novas tarifas e de fretes para entrarem em vigor em
prazo de seis mezes, da data do
citado decreto ;
b) caso a companhia não tenha,
como lhe cumpria, apresentado
as peopostas de fretes, no prazo
que lhe foi fixado pelo decreto
n. 9 .172, si o Governo provid enciou no sentido ele serem decretadas novas tarifas para a Es
tt•ada de Fe1·r o Ceutt·al do Rio
Grande do Norte.

!8 ))

Candido Motta. Requeiro que, por intermedio ela Elll 18 de julho vem {
Mesa, se peçam ao Sr. Mimstro Mesa.- Em 20 é lido
da Fazenda as seg1lintes iufor- apoiado, enceJTacla a
mar.ões :
discussão e appro
1•, si teem sido r ecolhidas sema- vado.
na1mente ao Thesouro Nacion al
as rendas arrecadadas no Cáes
do Porto, arrendado á ,, Compagnie du Port de Rio de
Janeiro »;
2•, qual tem sido a renda bruta
aiTecadada nos exercícios de
1911, 1912 e 1913, discriminadas
as diversas taxas cobradas ;
3a, qual foi nos referidos exercícios
a reuda liquid a em numeraria
entrado para o Thesouro ;
4", qual foi a renda deduzida da
renda bruta nos mesmos exeicicios, em virtude dos serviços
realizados em porto com a descarga elos volumes e objectos im_l
portados para as r epartições fe-~
deraes, discriminadamente pelas
di versas repartições e minister'ios;
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-- -·- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -1-- - - - - - - 5a, pot· que motivo não teem sido
publicado os balancetes dando
o r esultado ela arrecadação á semelhança do que p1·aticam a Alfandega , a Recebedoria e outeas
estações rle arrecada<<ão.

2~

ju lho.

I~ l au!'icio de La- H.eq ueiro,
ce ed a .

pot· interm edio da Mesa, E1n 22 de julho é lido,
informaçõos ao Sr . l\Iinistro da apoiado, e ncen ada a
Justiça sobt•e as providencias discussão e adiada. a
tomadas para captura do per i- votação. - Em 8 ele
goso COI1Spiraclol' ou jornalista agosto o Sr. Mauricio
l\Iacedo Soares honlem endiclo ele Lacerda req uer a
ela Brigada Pol1 cial, onde se obtem a retirada
achava no respectivo quartel, do l'equerimento.
gua1·dado militarmente á vista.

24

))

. lllai'tim Fran - H.equeiro que o Govemo informe, E1n 24 de julho é
cisco.
por intcrmedio do .M1nisterio da lido , a poiado, encerF'azenda, quaes das verbas orca- rada a discussão e
montarias em vigor, pela "lei adiada a vo tação. n . 2 . 842, de 3 de ja neiro de Em 8 de agosto é ap1914, não for am ainda excedidas. provado .

30

))

• Ped ro l\loacyt· e Requeremos que, por intermedio Em. 30 de julho é
outro.
do Mimsteri o da Justiça , sejam lido , apoiado e adiada
prestadas urgentes informações a discussão por tee
sobre os mutivos, data, Jogar e pedido a palavra o
especie da prisão a que se acha S1·. Fonseca Ilei'mes
submettido o jornalista- José (leader). - Em 1 de
agosto or·a o sr. FonGareia Marggiocco.
seca Hermes, ficando
encerrada a discussão
e adiada a votação.Em 8, ao ser annunciacla a votação, ora
pela ordem o Sr.
Pedt·o l\Ioacyr, ficando
adiada a votação por
falta de numero. Em 12 é rej eitado.

8 agt .• Irine u Machado A Camat·a dos Deputados do Bra- Em. 8 de agosto é
e outros.
zil, deplorando que as mais pode- lidr., apoiado , encCI'·
rosas nações do mundo prefe- rada a discussão o
rissem r ecorrer á forca em vez approvado, elede buscarem para as suas divel'- pois de orar, pela
genciasas soluções pacificas e ordem, o SI', Il'ineu
juridtcas, faz votos p;)la mais Machado.
•
r apida ter·minaçào da luta armada e espera que sejam respeitados a i o tegeidade te nitorial, a
independencia e os direitos elos
povos neutros e estranhos ao
conflicto e bem assim os princípios de direito intemacional publico, os tratados, convenções e

-:1.90-

DATA

AUTOR

ASSUMPTO

ADNAMENTO

ajustes internacionaes e as couvenções e declarações elaboradas
pela Confet·e,lcia da Paz, os
quaes teem por obj ectivo tornat•
«o menos deshmnana possível» a
immensa ca lamidade da guena.
18 agosto Jozino de A ri!,- Requeir·o que a Cama!'a se consti- JI:n1 18 de agosto é lido,
ujo.
Lua em Commiss1io Geral, para apoiado c adiada
o fim ele ouvii' o Sr. Ministro da a discussão por ter
Fazenda, antes de iniciada a
pedido á palavt'a o
discussfw do papel-moeda e do Sr. Fonseca He!'mes.
substitutivo da Commissão de
Finanças desta Camara.
25

))

B. a_phae l
nheiro .

Pi- A Cama!'a dos Deputado, applau- Ern 25 de agosto é
dindo a nobre attitude do gover- lido, apoiado e adiada
110 dos Estados Unidos da Amea discussão por tet·
t•ica do No!' te, em favor da pedido a palavra o
cidade de Brnxellas, para prote- Sr. Fonseca Hermes
cção dos seus habitantes e gat·an- [lcacle1').-Em 28 oram
lia de obediencia ás leis de g·nerra os Srs. Fonseca Herdurante a occnpação allemã, mcs e H.aphael Pinheimanifesta o desejo de que o Poder ro, ficando encerrada
Executivo convide as Republicas a discussão e adiada
da Argentina c do Cllile para a votação.- Em 31
uma acção em commum, no é rejeitado. O
sentido de apoio áquella attitucle. Sr. NabLJCO de Gouvêa
envia á Mesa uma declaração de voto.

12 set ... Valois de Cas- Considerando que no actual tristis- Em 12 de setembro 6

tro.

simo espectaculo da conflagraçrw
européa n1io teem sido observados
os sabias dispositivos com que
sobretudo o seculo XIX c o alvot'at· da presente centuria enalteceram o l'ireito internacional;
Considarando,aincla, que os Estados
americanos, desde muito enttegues á sua marcha ascendente
em attitudtJ plenamente pacifica,
veem accentuando cada mez mais
essa orientaçM salutar pela ceiebração ele tratados ele arbriti'amento, para · tão sómeme pot·
estes d\eimirem os seus litígios;
Considerando, mais, que as nações
elo continente de Colombo coparticiparam da Conferencia de
Haya, e lá, na grande assembléa
das soberanias, conseguiram, pelo
oegam do egregio embaixador do
Brazil, o excelso patrício que tão
alto l<wantou o nome de nossa
patl'ia, conseguit·am, repito, fazer
vingar a lém de outras acertadas
medidas de elevado alcance juri1

lido. apoiado e adiada
a discussão püt' ter
pedido a palavl'a o
Sr. Floeiano de Bri10. Etn 15 é encerrada a discussão e
adiada a votação.Em 17 ot·a o Sr. Va!ois ele Castt·o, que
requer a retirada elo
seu requerimento.Em 21 é concedida a
retirada do requerimento.

-{IH-

DATA

AUTOR

ASSUMI'TO

ANDAMENTO

dico, o seu direito de r·epl'csentaçfw c de voto em igualdad e de
condições par•a com as maiores
potencias do or·be ; e
Consid emndo, finalm eute, que os
paizes constituiclos do NovoMu11do não são mais que prolongamento da civilização e da cultur·a elo Velho-Mundo, quando
este realizou a sua por·tentosa
expansão para o descobrimento,
conquista e povoamento da terra,
e assim, principalmente lhes
compete tanto o dever· como o
dii·eito de in ter vir nos luctuosos
dissidios dos seus maiores, pal'a
que se não continue a jnncar de
cadaver·os e de ruinas o maravilhoso scenario da mais puj:wte e
lmninosa trajec toria da civilização, apresento a seguinte
INDICAÇÃO

Indico {t Camara dos Deputados,
que faça lembrar ao Poder Executivo t~ idéa de, por· intermed io
do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, convidar os Govemos
de todas a$ nações americanas
par;t apr·esental' sua mediação no
actual conflicto eul'opeu, a qual
deve ser· otrerecicla collectivaIT\ente, começando por pedir a os
belligerantes um armistício e
propondo-lhes, ua vigencia deste,
a re r.ulião de um tl'ibunal e m
que, com a impar·cial assiste nci:t
dos expontan eo; medianeiros da
paz, resolvam amistosamente os
povos ora em luta as questões
que os arrojaram aos campos elas
batíJ,lhas, e firmarem de uma
vez para sempl'e, si possível fôl',
a pró! do bem da humanidade, o
arbitramento como r egm unica
ele decidir· todas e quaesquer dissensões entre as sobel'anias do
mundo.
17 set. .. Octavio Manga- Requeiro se solicite do Governo, Em 17 de sctembi'J 6

beira.

por inCe1'medio da Mesa, que informe, com possivel \urgencia,
sobre os seguintes itens:
1. • a) quaes os bancos a que o
Governo fo~·neceu dinheit·o de
conformidade com o disposto no
n. II do art. 1• da lei n. 2.863,

lido, apoiado c ad iada
a discussrw por tel'
pedido a palt vra o
Sr. Fonseca Hermes
( leacle1· ) . - Em 21
oram os Sr·s. Fonseca
HermeseüctavioMan-
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____;___1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de 24 de agosto de 191 4; b) q ua~
o valor, de um a a um a, das operações etfectuadas, e a natureza
dos titulos (etfeitos commerciaes)
otferecidos em garantias das
mesmas ;
2• a) si foram publicadas, nos
Estados por intermedio das delegacias fiscaes, instrucções a refpeito dos emprestimos, a que se
r efere a dita lei, e quaes essas
instrucções; b) si houve propostas,
para taes emprestimos, que deixaram de ser a ttendidas; c)
qual o criterio acloptado para a
acceitação da garantia de etfeitos
conunerciaes , e si estão sendo
acceitos como taes, letras dos the-.
souros dos Estados e títulos de)
depositos e mercadorias (war-

gabeira, ficando adiada a discussão . - Em
23 é encerrada a discussão e adiada a votação. - Em 28 o
Sr. Octa vio Mangabeil•a r eq uer e obtem
a retirada do seu
requerim ento.

?'ttnts).

24 set . .• Commissão

Finanças.

28

))

de A maioria da Commissão de Finan- Em 24 de setembro é
ças é de parecer sejam rem etLi- li lo, encenada a disdos os papeis , inclusive o bri- cussão e adiada a volhante e bem fundamentado pa- tação. - Em 28 é
r ecer do relator, a Commissão de approvado.
Constituição e Justiça, para que
indique quaes os r ecursos judiciaes de que poderá o Estado servir·se contra a decisão que o
condemnou.

Dionísio Cer- Requeiro que, por interme'dio da Em. 28 de setembro é
queit·a.
Mesa ela Camara, sej am solici- lido, apoiado, encartadas ao Ministerio da Fazenda cerrada a discussão e
informaçõet: sobre o seguinte:
approvado.
Quaes as quantias em dinheiro pa·
gas a particulares, no Thesouro
Nacional, por ordem do general
Luiz Barbedo ;
De que livros da mesma repartição
federal consta haverem sido r egistradas e a quem destinadas.

3 out ... Eduardo

boya .

S a • Heq ueil·o que, por intermedio da E1n 3 de outubro é

Mesa, se solicitem do Ministerio
da Viação as seguintes infOI'mações :
1", em que data foi suspensa a
construcção dos diversos trechos
qne estavam sendo atacados da
rêde de viaçfw cearense ;
2•, si tem o Gove1·no conhecimento
dos motivos dessa suspensão, si
foi comrnunicada ao se u fiscal e
em que termos a companhia
o fez ;

lido, apoiado, encerrada :1 discussáo e
adiada a votação. Em 5 é approvado.
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3°, si á mesma companhia foi explicado o disposto na c! usula XLVII,
do r espectivo con tl'acto.
3 out ... Edual'do

boya.

S a- Roqueiro qu e, por intct·medio da E1n 3 de outubro é
Mesa, se solicitem do Ministerio lido, apoiado, encerda Viação o Obras Publicas as racla a discussão e
adiada a votação. seguintes infoemações:
1°, si tem a «South American nail- Em 5 é approway», arrendataria ela rêde de vado.
viação cearense, satisfeito as quotas de arrendamonto e fiscalização;
2°, em caso contral'io, a quanto
monta o debito da companhia ;
3°, si teve o Governo oppot·tunidade de applicar ~~ mesma companhia o disposto na clausula 51
do contracto autorizado pelo decreto n. 8.711, de 10 de maio
de 1911.

Moreira da Ro- RequeiL·o que, por intermedio da En1 14 de outubro é
cha.
Mesa, sejam solicitadas ao Go- lido, apoiado, encer
verno informações sobre a natu- r ada a discussão e
reza das funcções que está exet·- adiada a votação.
cenclo no Ceará., onde , ao quo Em 22, ao ser an
consta ao Congresso, não se acha nunciada a votação,
em vigor o estado de s1t·io pe1'- oram, pela ord em, os
petuo, o tenente-coronel Adacto Srs . Eduardo Saboya
de Mello, além das de inspector e Mau l'icio de Lacerda
interino da 4• região militar, pois ficando adiada a vo
S. S. acabn. de prender incom- tação por falta de nu
municavel, nos calabouços do met·o. - Em 23 o
qua!'tel de Fol'taleza, o jom a- Sr. Moreira da Rocha
lista Vicente Bomfim, r edactor r equ el' e obtem a
d'O Dia.
retirada do set
requerimento.

n

»

Mauricio de La- Requeil'o, por intermedio da Mesa, E1n 17 de outubro é
cerda.
informações ao Ministro .da Via- lido, apoiado, encer
ção sobre:
· rada a discussão e
a) ~i existe concul'rencia publica adiada a votação.
para <'cquisição a pal'ticulares de Em 27 é appro
alguma llha da bahia do Hio de , . ado, depois de
Janeiro, que deva ser comprada orae o St·. Mauricio
pela União pa l'ê). os servi ços do de Lacerda.
Cáes do Porto ·
b) quaes as propostas e seu teor;
c) si ha algum acto do mesmo l\linisterio ou despacho do titular
desta pasta, Secretario do Sr. Presidente da Republica, a respeito.

»

.Idem .......... Requeiro que sejam enviad os á E1n 17 de outubro, é
Camara;
lido, apoiado, encet'
a) por intermedio do Mini stro da
rada a discussão e
Justiça, cópias do pt·ocesso par a adiada a votação.
1

Syuopse

13
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indulto dos criminosos que essa
graça do Estado torna livres, no
respectivo decreto de !2 de outubro;
b) por intermedio do Chefe de Policia, da secção de identificação,
as fichas de cada um ·desses criminosos.
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Em 23, ao ser annunciada a votação, ora,
pela ordem, o Sr. Mauricio de Lacerda, ficando adiada a votação por falta de numero.-Em 26, ao ser
annunciada a votação,
ora ainda, pela ordem,
o Sr. Mauricio de Lacerda, ficando adiada
a votação.- E~ 27 é
rejeitado.

f 9 out ... Thomaz Delphi- Hequeremos,

no c ou tro.

•

21

>)

26

"

por intermedio da En1.1!l de outubro é
1\Iesa, que o Governo informe si lido e apoiado. -Em
existe um plano de abastecimento 20 é encerrada a disde agua, constante e regular, da cussão e adiada a vocidade do Rio de Janeiro, com- taçã.o.-Em 23 é apprehendendo a sua parte central, pro-vado .
planicie e mqrt·os e a zona suburbana e rural, e, uo caso affirmativo, em qual! tO está calculado
o dispendio para a execução
desse plano. E mais: quaes as
medidas postas em pratica ou
que devam ser para acudir immediatamente a absoluta falta
de agua em grande extensão da
zona suburbana e rural.

Figueiredo Ro- Requeiro que, por intermedio da Eu1. 2:l de outubro é
cha.
Mesa, o Governo informo:
lido, apoiado, encera) si a «Compagnie du Port de Rio rada a discussão e
de Janeiro)) tem recolhido sema- adiada a votação.nalmente ao Thesoum Nacional, Em 27 é approsem solução de continuidade, a vado.
renda por ella anecadada ;
h) si até o dia 5 de cada mez tem a
mesma «Cornpagnie dtJ Port de
Rio de Janeiro" apresentado á.
repartição competente um balan·
cete com as necessarias discriminações da renda cobrada no mez
anterior e cumprido todas as
instt·ucções que lhe !"oram dadas
para melhor fiscalizaçã.o e reconhecimento da referida renda ;
c) fiualmento, si a dita companhia
já foi multada e reincidiu depois
dessa multa em qualquer falta
que diga respeito a contrabando
ou pl'cjuizo do fisco.
Mauricio de La- Requeiro, por iutet·medio da Mesa, En1 26 de outubro é
cerda.
informações a_o illiuist~rio da F a-~ lido, apoia~o, encerzancla sobro SI da Catxa de Con- rada a dtscussão e
versão teem sido feitas retiradas adiada a votação.

I
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c a que titulo por bancos nacionaes ou estt·angeiros; no caso
affir·mativo, qual a importancia
das mesmas.
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Em 27 o Sto. Ma uricio
de Lacerda requer e
obtem a retirada
do seu requerimento.

26 out ... Mauricio de La- Requeiro, por intermedio da Mesa, Ein 26 de outubro é
c rd ;~.
ao Ministerio da Fazenda, as se- lido, apoiado, encerguintes informações:
r a da a discussão e
a) em que condições foram reali- adiada a Yotação ozadas as operações do Governo Em 27 6 appi.~o. com o Banco Ultramarino ;
vado, depois de
b) a que taxa foram pagas e escrl- orarem os Srso i\faupturadas as libras adquiridas ricio ele Lacerda e
para pagamento ao Banco Ultra- Fonseca Hermes (lcamarino.
de1' o)
28

28

))

,

Figueiredo Ro- Requeiro que, por intermedio da EIU 28 de outubro 6
chao
Mesa, o Governo informe com lido, apoiado, enccrurgencia:
racla a discussfto c
Si está. ameaçando ruina o edificio adiada a votação . onde funcciona o Supremo Tri- Em 29, ann unciada a
bunal Militar. No caso affir·ma- votação, or am os Sr·s.
tivo, como vae para um edificio Fonseca Hermes (leaa Dieecção de Saude do Exercito, de1·), Mauricio de Laficando a sua polyclinica sepao cerda e Figueiredo
rada. da sua direcção e no mesmo Rocha que rcq uer e
edificio para ()nde passa o Su- obtem a retirada
premo Tribunal Militar?
do seu requerimento.
Não estando ameaçando ruína o
edificio em que fuucciona presentemente o Supr·emo Tribunal Militar, tanto assim que a Direcção
de Saude do Exercito vem para
elle, quaes os motivos de ordem
publica que obeigam a essa mudança, ac_arretanclo enormes despe.r:as, suspendendo durante algum tempo o funccionamento do
tribunal, com manifesto prejuízo
ele processos em julgamento e
occasionando uma medida tão
estravagante do tribunal !unccionar no mesmo edificio com a
polyclinica de saude do Exercito,
e a direcção desta vir para o
predio onde funcciona o tribunal.
l\bu rieio tb La- Requeiro, por intermeclio da Mesa, Em 28 de outuiJ too é
corda o
informações ao Ministerio da F a- lido . apoiado e adiada
zen da., sobre o S8~uinte:
a discussão por ter
a) si o Governo esta cunhando na ped ido a palavra o
Casa ela Moeda nickel e prata, ~r o Fonsec;:. Hermes .
-Em 30 ora o SroFonem moedas de cunho novo ;
b) no caso affirmativo, qual o valor seca. Hermes (teader ),
da emissão feita e em virtude de ficando eocenoada a
que lei ou autorização legislativa discussão e adiada
1 e lia se fará.
~ votação. - Em 3t
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é a1:.provado,
drpois de
orat' o
Sr. Mauricio de Lacerda.

28 out ... Octavio Manga- Requeiro se -solicite do Governo, EJD. 29 de outubro é

beira.

30

))

por intermedio da Mesa, que informe, com a posslvel ut·gencia,
em relação á materia do officio
dirigido ultimamente pelo Mi·
nisti'O da Fazenda ao Governador
da Bahia:
a) si houve alguma communicação
do procurador d<t Republica na
seccção da Bdhia ao Mit11sterio
da Fazend a , a res peito das apolices recentemente emittidas pelo
govemo do Estado, c no caso
affirmativo, qual o teor da communicação e quaes os documentos qu e a instruíram ;
b) si houve infot'm ações, sobre esse
assu mpto, de t•epartições da Fazend a , e qnaes foram, no caso
positivo, as mesmas informações.

lido, apoiado, encerrada a discussão e
approvado.

Pedro Lago _•. . Requeiro, de accôrdo com o art 87, Em 30 de outubro é
lettra a do Hegimento, que se- lido e approvajam publicadas no Diario do do.
Congresso, as seguintes informações pt·estadas pelo Governo,
a qu e>. se r efere o parec~t· n. i3 t·,
de 1914:
1•, meusagem do Exm. St•. Presidente da Republica, de 2 de abro!
de 1913, com todos os doc umentos
que a instruieam ;
2•, mensagem do Exm. St•. Presidente da Republica, de 12 de
novembro de i 913, com todos os
docum entos qu e a instt·uieam ;
a•, mensagem do Exm. Sr . Presidente da Repnblica, de 26- de
novembro de i 913, com todos os
documentos que a insteuir:tm ;
4•, mensagem do Exm. Sr. Presidente da Republica, de 27 de
maio de i 9 u~. co m todos os documentos que a instruíram ;
'
5", officio n . 7, ele 7 de agosto de
i 914, elo 1\fiuisterio da Viação ;
6°, demonstração da des.peza da
Estrada de Ferro de Cruz Alta
á foz do ljuhy ;
7°, informações relativas a Esteada de FOI'ro de "Cruz Alta á
foz elo Ijuhy (I'elaçao de credores);

I
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80, officio n. 9, de 11 de a·gos to dei
191 4, do i\Iinisterio da Viação ;
9°, inform ações t•ela tivas á Estt·ada
de Ferro Oéste el e l\linas, com a
r elação de credores ;
10, officio da di!·ectoria da Estrada
de FerT o Central elo Brazil,
n. 1.517, ele 21 de agos to de
1914 ;
11, annexo n. 1, (relação das contas a serem pagas pelo credito
pa t'd o mate ria Lrod a nte);
12, annexon. 2(relação elas contas a serem pagas pelo creditoEstrada de Fel'ro Central, pat·a
lubrificantes, etc. ) ;
13, an nexo n. 3 (relação das cont as do exercício de 191 3, que vão
ser liquidad as pelo credito aberto
pa ra a construcção) ;
i4, r elação das contas, a cujos
pagamentos ordenados o Tribunal de Contas negou registt·o.

I

3! out . . Pedro Moacyr. Requeiro que o Governo in fo rme E 1n 31 de outubro é
com toda lll'gencia como, par- lido, apoiado, encella por parct-lla, despen- cerrada a discussão e
deu ou pretende despender approyaclo.
1.000:0008, afim ele mantel' a
nentralidad e do Brasil no conllicto europeu e por que verba do
orc;amen to ela i\Iarin!Ja ou ele
outro.
3i

''

Mauricio de La- Requeiro por inte t·medio da Mesa,
cerda.
informações ao Mmisterio da
Fazenda sobre as obras r ealizadas no edificio da Imprensa
Nacional, seu custo, editaes de
concurrencia, propostas dos concurrentes, e nome elo concurr ente preferido e as razões .Ja sua
prefereneia.

31 de outubro é
lid o, apoiado e encet·r ada a discussão.Em seguida, ao ser
an nuncida a votação,
ora, pela ordem, o Sr.
Maul'icio de Lacerda,
fi cando adiada a votação por falta de numero.- Em 4 de
novembro o st·. Mauricio de Lacerda r equer e ob tem a
retirada do seu
requerimento.

E~n

6 nov •• Idem .. : ... i ... Requeiro informações aos ~'Iiniste - Em 6 de novembro, é
ri?s da l"azenda e Viação, t•espe- lido , apoiado, encercttvamente, sobre SI~ teem sido os rada a discussfLO e
p_aga mentos feitos aos func ciona- approva .to.
rws. dos Correio~ e da Imrre n~a
Nacw nal co:n rcbale, d ~ quanto 1,
este e e m vir tude de que lei o
fizeram.

-
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6 nov .. Mauricio de La- H.equeii·o ao Minbturio da Justiça. .Ent. 6 de novembro é
c:drd a.
informações sobre o numero de lido, a poiado e encel'casas de jogo que funccion am 1 r acla a discussão. Ao
nesta cidade, quaes os seus pro- ser annunciada a voprietarios e em virtude de que tação, oram os Srs.
lei LU r egulamento foram auto - Fonseca Hermes e
l\Iaur·icio de Lacel'ua,
rizadas pela policia.
·
ficando adiada a votação pol' falta de
numero.-Em f8o Sr.
Mauricio de Lacerda
requel' e obtem a
retirada do se u
requerimento.
1

6

))

6

))

ldem ......... . Req ueir·o informa ções, por interme- E1n 6 de novcmbl'o
d io da Me5a, ao Mtnisterio da é lide, apoiado, en F<t zen da, sobre:
cen·ada a discussão c
a) se abri u concurre ncia, de accô r·- approvado.
do com . a lei da orçamento de
Hl12 para obras reconstructivas
do propriu Imprensa Nacie>nal;
b) a quanto montam as despezas .i á
feitas em f 913 a 1914 para esse
fim e por· que verba o for·am e
qual o constructor a quem foram
f,ütos os mesmos pagam <>ntos;
c) se abriu concurrencla pa!'a
ign àes ob ras do Tlwsouro Nacional, qual o constru ctol', o va lor·
de sua proposta com os motivos
d:t. prefere ncia ;
cl) por quem foi nomea to o fiscal de
serv içrs e quem é, quanto recebeu e por que verba .
''
Idem ......... . Requeiro, por inter,Ledio clt Mesa, Em · 6 ele novembro
as seguintes informações ao Mi- é lido, apoiado, en nisterio da Fazenda, sobre a lm- cel'!'ada a discussão e
prensa Nacional:
adiada a votação . a) qual a ver·ba destinada ao pes- Em 9 é approsual dessa r epartição ;
vado, d ep oi ~; de
b) quanto o Banco da Rebublica orar o Sr. Mauricio
emprestou o anno passado (1913) ele Lacerda.
á Caixa de Pensões para emprestimos desta ao~ operarios da
lmprensa e Diario O[ficial ;
c) quem é o rcsponsavel pelo pagamento dos respectivos juros ao
Banco;
cl) ~ quanto monta a quantia preCISa para attencler ao pagamento
elos operarios e mais diaeistas da
lmprensa Naciona I e Dia1·io O[!icwt até o fim do anno, inclusive
q credito para os pagamentos d3
domingos e feriados, de accôrdo
com o art. 92 da -le i n. 2.842 ele
de 2 de janeiro do con·aute an'no.
'
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6 nov .. Mauricio de La- Requeiro informaçüC's ao :\[inisterio En1 6 de novembro
cerda.
da Justiça sobre :
é lido , apoiado, ena) qual o numero de indultos con- ~e rra d a a cl iscu srw e
cedidos no actual quatrien nio , adiada. a votação . especie elos crimes, nomes dos Em :1 8 o ~~·. 1\lauricio
criminosos3 sentença condemna- de Lacerda requer c
tor1a c tempo de cumprimento da obtem a retirada
mesma, até quando foram clles do seu r cquet·imento.
perdoados;
b) qual o numero de processos par a
indulto ora 110 mesmo i\linisterio,
promptos para -15 de novembro,
nom es dos peticionarias, sentença
condemnatoria, tempo de cumprimento de ,.ena por esta imposta e fichas respectivas.
()

lc!P ill . . .. . . . . . . RcquC'iro informações sobre o nu- E n1 G cl ll unvcmbro
mero de automoveis officiacs é lido, ~ poiadll, cn~'Xistenles em cada :\[inisterio a
cerrada a discns ào c
ser m prestadas pelos mesmos e ad iada a vot a r~à o .
sua. roparti<;õcs, inclusive d• s Em ·18 o SI' , I\la uricio
existentes no Palacio Presidencia l de Larc J·,J·t r cqu e 1· e
e qual o numero dos mes mos obtem a retirada
vendidos de accúl'do com a lei do seu requ el'im ento.
orçamentaria vigemc e a nnportancia apurada na venda.

(j

Ftg: ti Cit•ntlo R J- Heqnc it'O que, por intermeclio da J<::m 6 c! P noyembi'o
'c·l1a .
.1\Iesa , o Governo en vie it Camara é lido, apuiado, <' lidos Deputados a fé de officio do ce rrada a d i sr ll >~ ã o c
~lat· echal Hermes Hodr1gL.es da
ap provado.
Fonseca e a do coronel Joao de
Figueiredo Bocha.

7

"

Yt• to r Stlreira . Requeiro, por intermcdio da !\lesa, E rn 7 ele novembi'O
que o Sr . Ministro da Fazenda é lido , apoiado, eninformo:
CeiTada a discussão e
a) qual a importancia emprestada, a diada a votação.até esta data, pelo Thesouro aos Em 9 é approBancos Commercio e Industl'ia de vado.
S. Paulo e 0t·ed1to Agrícola c
Hypotheca!'io do mesmo Estado,
especificadamente de cada um ;
b) quaes os Litulos ofl'erecielos em
garantia desses emprestimos ;
c) si entre ellcs existem ef.l'eitos
commerciaes c no caso a ffi rm ativo ., quaes os setls acccitantes,
endossantes c pt•azo ·ele vencimento~;.

cl) si desses empl'tstimos já tem sido
feitas q u<tesquer· amo r tizaçüe~ ,
qual a sua imporlancia c a cspecie elos títulos resgatados .
7

>>

Octa VI O l\Ianga- Req ueir o se >o licite do Governo E1n 7 ele novem bi'O
beim.
um <t cópia elo con tl'acto do novo é tido, apoia o, en-
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cerrach a di5cus;ão e
acliad <L a vota çào . Em 9 é a}lprovado.

i 9 no v . . Fi!!'Oeiredo Ro- Hequeiro que por intermedio da E JD. 19 ele novembro

-éha .

Mesa, o Go vern o informe :
Em vir t ude de que lei e por que
verba doMinisterio da Guerra, o
Marechal reformado do Exercito
e Ministro do Supremo Tribunal
l\Iilitar Vespasian o Gonçalves de
Albuqu erque e Silva, mandou
pagar aos seus collegas r eformados, i\Iinistros elo Supremo Tr ibuu al l\lilítar, a gratiticaciãO acldiciona l ele 2 •;. por cada a nno
accresciclo aos 25 ele serviço,
quando pot' lei esses ministros só teem direito aos vencimentos integr aes do posto em
que são reformados como si estivessem em se rviço activo, colloca nclo assim os officia es r eformados que exercer a m a mesma
fun cção de mimstros do t1 ibunal
e que foram refl rm ados no posto
superior com vanta gens muito
maior es aos que já teem a etrectiviclade na activa elo posto em
que foram aq uelles reform ados .
Como esclarecimento ao prese nte
r equerimento citarei um caso
typico: r eformou-se hontem o
ex-Ministro da Guen a, o General
de Uvisão Vespasiano Gonçalves
el e Albuquerque e Silva, no posto
de Marechal do Exercito.
S. Ex. é Ministro do Supremo TI'ibunal Militar e por lei deve receber os vencimentos integraes
de 2: 800$ ; mas S. Ex . , como
Ministro da Guerra mandou abonar a gratificação addicional de
2 "lo para cada anuo accrescido
aos 25 de serviço, aos seus collegas Ministros do Supremo Tribunal, que são militares e r eformados. A' vista dessa resolução de
S. Ex., em vez ele perceber
2: 800$ como manda a li:' i, percebeeá mais mensalm ente a quantia de 746$666 que co r·responcle
a 2 o;. sobre 1 :866$666, visto
ter S . Ex. 45 annos de ser vi co .
Fiea pois, S. Ex. percebendo mensa lrn ente , corno Marechal r efor1 mado, a quantia de 3:5468666,

é lido , apoiado, ençerr.ada a discussão e
ádiacl a. a _ votaçrw.Em 23 é approvado.

•
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quando é cer to que o Marechal
pl"esid ente do Tribu nal, que é'
Ma1·ecl1a l efl'cctivo do Exercito, e 1
muito mais antigo do qu e S. Ex.,
tem apenas 2:8008, vencimento
mensa I e integ1·al do posto de
1\"larechal etfectivo do Exercito.
Finalmente em quanto monta essa
despeza in tegr al a té a pr esen te
data.

23 nov .. Souza e Sil va. Proponho um voto de co ngratu- Em 23 de novembro
laçõ es para com a Armada pela é lido e appro
heroica conducta e pelo digni- vaclo.
ficacl ot• exe mplo dado pelo ContraAlmirante Baptista das Neves,
officiaes , inferiores e praças sacrifica dos na defesa da disciplina
e no cumprimento do dever,
as<;ociando-se a Camara tambem
ás man ifestaçõ es e homenagens
prel:tadas pelo Poder Executi vo
á sua memoria, inauguran do
hontem um monum ento commemol'ativo na Escola Naval e na
e nseada Baptista das Neves.

2i nov .• Mor eira ela Ro- Req ueiro, por in termedio da Mesa, Em 27 ele novembro é
cha.
que o Exm . Sr . Ministro du In- lido, apoiado e adia
terior se di rija, com urgencia, ao ela a disc ussão por
juiz federa l da secção do Ceará, ter ped ido a pala vra
pergu ntando -lhe si têm sido cum- o Sr . Eduardo Sa
pridos e r espeitados pelas a utori- boya . .:_ Em 29 ora o
dad es es taduaes os habea s-corpus Sr. Eduardo Saboya
concedidos pelo Supremo Tri- que e nvia á Mesa o se
bunal a diversas camaras mu ni- guin tesubstitutivo que
cipaes daquelle Estado .
é lido, apoiado e posto
em disc ussão com ore
querimento : - «Re
queira, por interme
dio da Mesa, que o
i\Iinisterio do Int erior
se dirija ao juiz fe
deral da secção do
Ceará e ao Presiden te
do mes mo Estado per
guntanclo-lhes si teen
sido cu mpridos e res
peitados pelas au to
ridade esta du aes os
habeas - co1·pus conce
didos pelo Supremo
Tribu nal a dirersas
camaras municipae ·"
- Em . e""uida, é e n
cerr;1cla a d iscussão c
approvaclo o substi
tu tiro do Sr. Eduardo

~·
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Saboya., depois de
orar; pela ordem, o
Sr. Moreira ela Bocha,
que requer c ob tem
a retirada elo sen
requerimento.
28 nov .. Mauricio de La- Requeiro a publicação dos rala- EID. 28 de novcrnbt•o
cerda.
to rios apresentados sobre a é lido e approquestão "fanatismo do Contes- vado, dl'pois ele
tado,. pelo Sr. General Carlos de orar o Sr. Maut•icio cic
Mesquita e pelo Sr. General Se- La'}erda.
·
nador Gabriel Salgado sobl'e as
fronteiras internacionaes do Paraná..
?il

,.

1\Iauricio de La- Hequeü·o a nomeação de uma com- EID. 28 de novembt'ú é
t'Cl'da.
missão mixta do Senado o ela Ca- lido, apoiado c adiada
mara para, estudando a questão a discussão por ter·
de limites entre Paraná e S_anta pedido a palal'!'a o
Catharina, dar seu laudo arbitral ~r. Mauricio . de Lasobre a mesma, de accórdo com a cerda.- Em i ele dccompetencia que para tal as- zembro o Sr. 1\laur·isumpto dá. ao Congresso Na- cio de Lacerda desiste
cional a Constituição da Repu- da palav!'a. Ont o
Sr. Celso Bayma, f!ue
blica .
envia :í. 1\Iesa o seguinte requerimento
que é lido, apoi.tdo c
posto em di~cnssão
com o requ erimc uto.
-«Requeiro seja. ou vida a Commiss:J.o de
Constituição c Justiça
para emittir parecei'
sobre a constitucionalidade elo requerimento do Si·. Depude
tado Mauricio
Lacerda, pedindo a
nomeação de uma
commissão rni>ta do
Senado e da Camara
para dar laudo arbitral na questão de limites entre os Estados
do Paraná e Santa
Catharina ,, . Oram,
ainda, os St·s. Mau ricio
ele Lacerda e Henrique
Valga, sendo encerrada a discussão elos
requerimentos e ai">provado o do
Sr . Celso Baym a, ficanclo
prejudicado o do Sr. MaLtricio de Lacerda.

•
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9 de dezembro é
lido, apoiado e adiada
a discussão por ter
pedido a palavra o
Sr. Leão Velloso. Em i O o St·. Hosannah de Oliveira requer e obtem a. retirada. do seu requerimento.

de Requeit·o que, por intermedio do
Ministro do Exterior, o Governo
informe:
i 0 , si recebeu cummunicação especial do governo ft•ancez de vir ao
Brazil em missão desse governo
o Sr. Joseph CaillatiX;
20, qual essa missão e as suas vantagens para o Brazil.

En:~.

14 de;r, .. Dionísio Cer- Requeiro que, por meio da Mesa,
s ·jam requisitadas aos Ministerios
qn<:lira.
da Guerra e da Marinha informaçOes sobre o seguinte:
i 0 , qual o numet·o de officiaesgeneraes roformados em virtude da
ultima lei que regula a refot·ma;
2°, qnal o numero de officiaes superiOI·es e subalternos refol'mados
pela mesma lei.

En:~.

ll dez .. llosaunah
Oliveira.

14 de dezembro é
lido, apoiado, enccrrada a. discussão e
a.pprovado.

23 dt>z .. Antonio Carlos Requeiro q ne a l\lesa da Camara ED:.l. 23 de dezembro
fique autorizada a fazer a conso- vem á. l\lesa, é lid o e
lidação das disposições votadas approva,(lo.
para t•eformas parciaes do Regimento Interno e a mandar tirar
nova edição do mesmo Regulamento redigido de accôrdo com o
vencido.
2() dc7. .. .\lat'tim Fran- Requeir·o sejam requisitadas, com En-.. 29 de dezembro é
ci ·co.
uq~encia, dos !v~iniste!·ios do
lido, apoia_do, C t~ccr
terwr e da 1\la!'lnha, lllform:tções rada a. cltoc ussao c
sobre si foi o Govemo elo Brazil approvn.do.
citacto por Van Der Pul Harcksen
do Tribunal de Rotterdam pat·a
effectuar o pagamento de 25.380
libras.

Ex-1

INDICE DE PARECERES DE 1914

Indice dos pareceres
ASSUMPTO

A
ü Antonio A. ue Oliveira Quintal (melhoria de aposentadoria).
10 Agostinho dos Santos Leque (melhoria de reforma).
26 Arnaldo Vieira e outro (indefere o requerimento).
35 Antonio P. de l\Iattos (manda archivar o requerimento).

o
8 Compauhia Ca11Lareit·a e V. Fluminense (manda archivae o requerimento).
i3 Concede licen<:a a.o Deputado Sabino Barroso.
ilk Coucecle licetHj<L ao Deputado Ma:r:io Hermes da Fonseca.
2'1 Concede licença ao Deputado João Simplicio A. de Carvalho.
D

27 Devolve ao Poder Executivo a metisagem solicitando o ct·edito do 47:3008'138.
28 Devolve ao Poder Executivo a mensagem solicitando o credito de 7:208582.
29 Devolve ao Poder Executivo a mensagem solicitando o credito de 75:5768478 .
E

31 Euclydes Moreira (indefere o reuqerimento de) .
F

Francisco de Paula S ..de Porciuncula. (pedindo annullação de sua exelusrw
do Exercito).
24 F. Adamczyck e outro (indefere o requerimento de).
33 Favoravel a indicação do Se. Monteiro de Souza.
H

I

6
10
18
19
23
24
25
26
31
32
30
40
43
44
46
47
48
50

lndcfel'e o requerimento de Antonio A. de IJliveil'a Quintal.
lnclefel'c o l'equet•imento do 2° sat·gento asylado Agostinho dos Santos Leque.
Indefet·e o l'equerimento de D. Maria Lins C. Villarim.
Indefel'o o requerimento do 2° tenente do Exercito Alcebiades de Oliveit•tt
l:lrazil.
Indefere o requerimento de Julio Goulart Bueno .
Indcf<' re o l'Cquerimcnto ele F. Adamczyck e outro.
Incl.·fcre o requerimento dos funccionarios do Jardim Botanico.
Indefl! re o requerimento de Arnaldo Vieil'a e outro.
lndefel'e o requerimento de Euclydes i\Ioreira Gomes.
Ind efere o r equerimento de José Marinho.
Indefere o t•eqLterimento do major honorario do Exercito Augusto Gurgel do
Amaral Juniot·.
lndr fere o requerimento de Waldomiro Silveit·a.
Indefere o t'cquerimento de Pedt·o Bacellar da Costa.
Indefere o r eq uerimento ele Durval Ferreira Ribeiro.
Indefere o r eq uerimento de Augusto C. P. B. de Oliveira .
Indefere '>requerimento Procopio Pinto ela Cunha.
lndefel'e o requerimento de Raphael A. da F.
f ndcfem o requerimento do major do Exercito Joaquim F. C. Barbosa.

------------~--~oo--~----------------------------~ ·
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22 Joaquim F. de Castt·o Barbosa (manda archivat' o requel'im:JOto) .
23 Julio Goulart Bueno (indefere o requerimento).
32 .José Marinho (indefet'e o requerimento de) .
L

7 Licença ao Depu tado F. Ferreira Braga.
13 Licença ao Deputado Sa bioo Barroso.
14 Licença ao Dep utado Mario Her mes da Fonseca .
M

5 l\Ianda archivar a mensagem presidencial J'elativa á intervenção no Ceará.
8 J\Janda arch ivar o r equerimento da Companhia C<tn Larei ra e V. Fluminense .
9 ~[anda archivar o requerimento de Octavio Moreira Alves.
22 i\landa archivar o r equerimento do engenhei t'O Joaquim
. de Castro
Barbosa.
30 1\Ianda a t·chivar a mensagem do Govemo solicitando o credito do 40 :000S
para es tudos do torpedo dirigível «Torquato Lamarãon .
35 l\Ia nda archivar o reqiJeeim en to do maj ot' Antonio ela P. de J\Jello.
36 l\Ianda a!'chirar o requerimento de Antonio Ped ro de Fl'eitas.
37 ~!anda archivar o r eq uerimento ele Ludgel'O Laurindo de Oliveil'a.
45 Manda archivar o requerimento de Antonio de Mattos.
Ir9 1\Ianda archivae a mensagem do Presidente da Republica. pedindo o credito
de 28: ooosooo.
51 l\landa devolve e a me nsagem que p3de um credito de 15:126$365 (D . Constança A. B. i'II. Barreto).

o
9 Octav io l\Ioeeira ..úves (manda a!'chivat' o r ecp erimento) .
p

12 Pedro F . da Cunha e outros (pedindo relevação da presc!'ipção).

2
3
4
17
20
34
38
40

42

Reconhece Deputado pelo 7° d istt·icto de l\Iinas Get·aes o De. Pecll'o da Matta
Machado.
Reconhece Deputado pelo Estado de Goyaz o Sr. Francisco Ay!'es da Silva .
Reconhece Deputado pelo Estado do Piauhy o St· . Antonio da Sil va Freit·e. ·
Heconhece Deputado pelo 2° distl'lcto da Capital Federal oS!' . José Meirelles
Alves Moreira .
Reconhece Deputado pelo Estado do Maranhão o S!' . João Pedro de Ca!'valho
Vieira.
Reconhece Deputado pelo Estado do Rio Gra nde do No!'te o SI' . Albel' to Maranhão.
Requer que ~cja archivada a me nsagen1 Presidencial acerca do r.a o do Rio
ele Jan eit·o.
Requet· que seja archivacla a indicação do Deputado Figueiredo Rocha .
Heconhece Deputado pelo 3° districto de S. Paulo o Sr. Francisco Alves dos
Santos .
Heconhece Deputado pelo 2° districto do Estado de . Paulo o S!'. Cezar Lacerda Vergueiro .

----------------------------------~----------------------------

PARECERES DE 1914

Synopse

•

..

•

PARECERES
ASSUMPTO

ANDAMENTO

~~21 malo.IPePoderes
tiçües c Hcco ulle cc Deputado Ent 21 uc maio va u a impl'imi~. .
pelo 7• distl'icto elei- Em 1 de junho é approva.do.
tora! do Estado de
i\! in as Geracs o Dr.
Pedro da lllatta i\l achado .

o

I

2 28

))

3 29

))

Petições e 1\ cconh ccc Deputado EIU 28 de maio vaca imprimil'.
Poderes. pelo uistricto unico Em 1 de junho é a..pprovado.
do Estado de Goyaz
o candidato Sr. Ft·ancisco Ayres da Silva.
Petic;õcs e Heconhece Deputado E n -.. 29 de maio vac a im primit• .
l'odct·es. pelo Estado do pj.. Em 2 de junho 6 encenad a "en
auhy o ca ndidato deba te a discussfLO unica e acliad<
St'. Antonino ela Silra a vota c:ão . -Em 3 é posto em vo
Freire; com vo to em
tação nominal, de accôl'clo com o
sepa!'ado do St·. Car- regimento. - i"eita a chamada
valho Chaves.
respondem - sim - approvando <t
1a cone! usão do parecer n. 3, os
Srs. Autonio Nogueit'a, Aurelio
Amorim, i\lon te il'o de Souza, Lu
ciano Pel'eira, Theotonio de Brito
llosan nah <.!c Oliv •ira, Costa Ro
dt')gues, Dunshee de Abra nches
Arthut' lllor eit·a, Cunha Machado,
Coelho Netto, Joaqui m Pit'es, Felix
Pacheco, Raymn ndo Arthul', Edu
al'do Saboya , 1\'Iore im da Rocha
Bezerril Fontc nelle, Thomaz Cavai
canti, Agapito elos Santos, Frede
rico Borges, Fiol'es da Cu nha, João
Lopes, Vkgilio lkigido, Augusto
lllont'3iro, Juven a l Lamartine, Au
gusto Leopoldo , Felizat·do Leite
Sim eflO Leal, Sel'apltico ela Nobrega
Maximiano de Figl1eireclo, Bal
thazat· Pereira , i mões Bat·bosa
Fredet·ico Lundgreen, José Ra
bello, Costa Hibeü·o, Lourenço ele
Sá, José Bezerra, Manoel Borba,
Augusto elo Ama r al, At'istarcho
Lopes, Borge da Fonseca, Cunha
Vasconcellos, Era smo de Macedo
Natalicio Camboim, Euzebio de An
dra cle, Alfredo de Carvalho, Barros
Lins, Baptista Accioly, Tiburcio ele
Carvalho, Dias de Barro3, Jovi
niano de Carvalho, Fclisbello Frcit·c
1\Iorcim GuimarfLes, Pires ele Car
. valho, Pedro La!!o, Octttvio l\Ianga
beira, Freire de Car valho Filho,
Feliuto Sampaio , Alfredo Huy
Carlos Leitão, Souza Britto, Hau'!
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Alves, Ftodl'i~u es Lima, Pedro Marianni , Leão Velloso, Raphael Pinh eiro, Paulo de Mello, Jacques
Ouriqur., Julio Leite, Melello Junior·,
L"igueit·edo Flocha, Nicanor Nasdmento, Dionísio Cel'qnei ra, Thomaz
Delphino,Flol'iannode Britto, Victor
da Silveira, i\lanocl Fieis, Souza e
Silva, Erico Coelho, Pcr·eira Nunes,
Elysio de Araujo, Silva Castro ,
Ftaul Veiga, Fla miro DL"aga, i'l'lanl'icio de Lace!'da, i\lario ele Paula,
Teixeim Bt·andão, Augusto ele Lima,
Sebastião Mascarenhas, Francisco
Veiga, Hibeiro Junqueira, Astolpho
Dutra, Carl os Peixolo F1lho, João
Penido, Ir·ineu Machado, Calogcras,
.João Luiz de Campos, Lamounicr
Godofredo, Baptista de Mello, Christiano Brazii,·Garção Stockler, Alaor
l' t·a ta, Fntncisco Paolielo, Ma noe I
Fu lgeocio, l\Iatta i\lachado, Flaul
Cardoso, Alberto Sarmento Cinqnato Braga, i\Ia.rcolino Bat·:·eto ,
José Lobo, Estevam Marcolino, Valois de Castro, Arnolpho Azevedo,
Costa Junior, l\Iartim Francisco,
Ramos Ca_iado, Ayl'es da Silva ,
Annibal Toledo, Caetano ele Al buquerque, Ma vigniel', Luiz Bartholome u, l'el'eim de Oliveira, He nrique Valga, Celso Bayma Gustavo
Hichard, Vespucio de Abreu, Gumercindo Hibas, Evaristo do Amaral,
Simões Lopes , Marçal Escobar· , Homero Baptista, Carlos i\laximiliano,
Fonseca Hermes, Nabuco ele Gou vê a,
Victor ele Br·ito, Joaquim Osorio,
Domingos Mascarenhas, .João Simplicio e Pedro i\Ioacyr (:!30) . - E
respondem - não - os Sr·s. Cttrval ho Chaves e .João Benicio (2). A 1" conclusão <lo p<trecel' é approvaela por 130 votos contra 2. «A
1" CO IIclusão é a seguinte : «ct) qu e
sejam approvadas as e leições proced idas a 20 de dezembro de 1913,
no Estado elo Piauhy, para pree lrchimento ela vaga aberta, nes ta
Camara, pelo falle cim ento do Dr·.
João Henrique ele. Souza Gayoso c
Almcndra, com exccpção cL.s dos
municípios ele Santa Philomena ,
Paranaguá, 1• e 2• secr<ões de Castello, das do município de Gilbués,
5" secçiio ele Amarante, 2" de Urus-·
suhy, 1', 2• e 3a, de Porto Alegre,
1" a 6" de S. Haymundo Nonato
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1" c 2• de Jeromenha, i• c 4" de
Un iiw, 2" e 3• ele Coerente, i • c 4"
de Campo i\faiot·, 1" a 7" de Picos,
P a 5" de Oeiras, li", G• e 7" de
::L .Torto do Piauhy, t;• de Jaicós e
!1", G" c 7" de Paenahyb:t . » Em
spguicla, é a pprovada. a 2" conclusfw. A 2• conclusrto 6 a scgninte:
r•b) que seja r econhecido e peoclamado Deputado pelo mesmo Estado
o Dr. Antonino l"eeirc da Silva».

'• 5 junh o l'ct.ir;ücs c App1•ova as eleição> J'Dnt. ~de junho vae a impeimir . :l'odr.res . realizadas no r~h 8 Em 9 de jnnho entra em discussão
de fcverciJ'O do cor- unica, ora o Sr . Mauricio ele Lar·eoto anno e rect:- rerd a, fi cando ad iada a discus ' ão.
nhece Deputado pelo -Em 10 oram os Srs. Raul Ali'CS
2" cl istr iclo clBitOJ'a. l e Dionisio Cerqueiea., ficando adiada
ri o Di st. f'icto Fed er .. I. a discussão. -Em 12 é encer1·ada
n Sr. Jos··· Meil'ellcs a discussão. Ao ser nnnunciacla
Alves i\furoira .
a votaçw ela 1" conclusão do pat·ccer, oram, pela o!'cl em, asSes. i\lauricio de Laceeda e João Bcnicio.
E•n oeguicla, - feita a chamada,
respondem - sim - appt·ovando a
r eferida 1• cone!usão elo paeccer
n ..'J., ele 1914, os Srs. Antonio Nogueira, •\ut·elio Amorim, Lu'ciano
Pereira, Theotonio ele Brito, l!osannah de Oliveira, Costa Rodrigues,
Dn nshee ele .\ branches, Arth m· l\loreira, Cunha Machado, Agripino
Azevedo, Coelho Netto, Joaquim Pires, Folix Pacheco, Haymunclo At·.
t.hnt·, Antonino Feeire, Eduardo Saboya, HezetTil Fontenelle, Thomaz
Cava lcanti, Agapito dos Santos,
Freelcl'iro Hot·ges, Flores ela Cun ha,
João Lopes, Virgilio Bl'igielo, Ang·,rsto i\!ont.eiro, Juvenal Lamartine,
.\11g usto Leopoldo, Felizardo Leite,
Simeii.o Leal, :·eraphico ela Nobt·ega,
Louren ço de :3á, Aristarcho Lopes,
l{ol'ges da lconseca, Cunha Vascon ~
cel los, :"la.t.aliC'io Camboim, Eu7.ebio
ele Andr·ade, A.lf'r·odo de Carvalho,
Tibun:io de Cit rvalho , Dia' ele
Hal'l'os, .Tovinia.no ele Carvalho, i\lorei t·a Guimarftes, Pires ele Carvalho, Freire de Carva lho Filho,
[celinto Sampaio, Campos França,
Carlos Lr.itfto, Pedro :\la!'ianni, H<tpbael Pinheiro, Paulo ele ~lo~ lo,
Jacques Ourique, Julio Leite, i\let.ello Junior , Figueiredo n.oéha, Nica nor Nascimento, Pet•eira Braga,
Hodt•igues Salles Filho, Thomaz Delphino, Flol'ianno de Br·itto, Victor
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Silveira, Fróes da· Crnz, Souza c
Silva, Erico Coelho, Percir·a Nunes,
Elysio de Araujo, Silva Castro, Faria
Souto, Mamicio de Lacerda, Teixeira Brandão, Sebasti&.o Mascar enhas , Pl'ado Lopes, Vianna do
Castello, Silveil'a Brum, Ribeiro
Junqneira, Antonio Carlos, João
Penido, Jos6 Bonifacio, Calogeras ,
Baptista de 1\Iello, Christiano Brazil,
Alaor Peata, Rau l Caedoso, 1\'Iarcolino B;uTcto, Esteva m :\Iarcolino,
i'tlartim Francisco, i\Iarcello Silva,
Ramos Caiado, Ayres da Silva,
Annibal Toledo, Caetano de Albn
querque, Mavignier·, Carvalho Cha
ves, Lamenlw. Lins, Porei r a de
Oliveira, Henrique Valga, Celso
Bayma, Gustavo Hichard, Vespucio
de Abreu, Gumercindo Ribas, Eva
risto do Amaral, Simões Lopes
i\Iarçal Escobar, Homero BapLista
Carlos Maximiliano, Fonseca He;·
mes, Victor de B1·ito, Joaquim Oso
rio, Domingos Mascarenhas, Jofto
Simplicio e Jofto Benicio ('107).- E
respondel'am - não - os Srs. l\la
noel Borba, Octavio Mangabeira,
. ouza Bl'itto, Raul .llvcs, Loão
Velloso, Galeão Carvalhal, Candido
Motta c José Lobo (8). - A ·P con
clusão do parecc t· foi appt·ovada
por 107 votos contra 8 . A 1a con
clusão é a seguinte : «que sej am
approvadas as eleições t•ealizauas
no dia 8 de fevereiro do corrente'
anoo, no 2" districto eldtoral do
Districto Federaln. Em seguida 6
approvada a seguinte 2n conclusão
do parecet· : «que seja reconhecido
e proclamado Deputado Federal
pelo 2" clistricto elei tot·al do Dis
tl'icto Federal, na vaga aberta pelo
fall ecim cnto do Dr. Raymundo
Pennafort Caldas, o Sr. José Mei
relles Alves Moreira», ficando pre
judicado o voto em separado otfere
ciclo ao parecer.

archivae a men- Elll 1ti de junho vae a imprimie.
sagcm peesidcncial i' Em 3 ele julho eutra em discnssão
relativa á. interven-, unica, era o S1·. l\Ioreira ela Rocha
ção no Ceará e con- ficando adiada a discussão. - Em
· sidera legaes e oppor- · 6 oram os Srs. Luciano Pereira,
tunos os actos ema-~ que envia á Mesa nma emenda, c
nados da mesma in- Erasmo de Macedo, ficando adiada
tervençã.o; com de.- a discussão. -Em 7 oea o Se. Fre
claração ele voto dos 1 clerico Borges, ficando encerrada
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Srs. Pires do Cat·valho c ,\lei lo Fmnco,
voto ve ncido do Sr·.
Artl OIJ1hO Azevedo e
voto em ~c p a t·ad o do
Sr•. Pcdt·o ~l oac}T .

a d iscussfLO c :tdiada a votacão. Em 15, ao se!' a nnun ciada à. votaçilo, oram , pela ordem, os St•s. i\lan ·
ri cio de Lace t·da, I] ne r eq uet·, c
nfto obtem, a inve rsão da. Ol'dom
do dia , Folisbollo Fl'eit·e, qne req uer• , o obtem, preferencip. , na
votação, para as conclusões do parecer da Com missão de ConstituiÇLO
e Justiça. Postas a vo tos as conclusões do pat·ecer, ora m , pela
ot•d cm, os St·s . i\loreit•a da Ro cha.,
que r equ er , e não ob tem, votaçiio
nomirul, 1\Iello Fr·aneo, que req uer,
e obtem, a divisfw, em duas pat·tes,
das conclusões do parece r·, sendo
a P até as palavras "na mesma
rlat:.tl>, c a 2• constituíd a pela linha
final das conclusões, Pedt·o Moacyr·,
Cincina to Bl'a.' la , li'eti sbe llo F t·eit·e
c Costa Ribeir·o. Em seguida, é
appl'ovada a 1" parto da conclusão do pat·ccct·. Posta a votos a
~· pat·tr, oram, pela o!'Jem , os
Sr·s . Maul'icio do Lacerda , lriuc ll
i\faohado, que requ er, e não obtem,
votaçl'l.o nominal. Em seguida, é
ap pt·ovada. a 2• pa t·te da conclusão
do parecct· cl<L Commissão ele Co nstituição c Ju sli1;a. OI' a, pela
ot·dom, o Sr. Fo n ~e ca llerme ,
(lcad8l') que envia á .\lesa um a
decla t•n.ção ele vfllo , assignuda pela
maioria. São lidas clivet·sas declara ~ões do votos .

6 20 junho Finanças .• Inde fer·o o r equel'imcn- E tn. 20 de junho vae a intprito deA utonio Augusto
de Olireir·a Qu in tal,
che fe de secção a posentado dos Correios
de Pernambu co, pe dindo melhoria de
apose ntadol'ia .

1nir ,

1

7 G .inlho. Pe liçõcs e Concede licença, pot' Eu1. G de julho vnr a imprimir .Po dcn~s.
t empo ind eterminado Em 1!; é entc rt·ada a disr.ussiio e
para tratam ento do ad iada a votal'.ão. - Em :.\:i de
saud e, ao Sr·. Depu- agosto é ~1-Plll:ovado.
taclo Ft·arwisco Forl'eira Bl'aga.
8 G

»

Finanças .. Manda a r chivn.r 0 r e- E nt Q ele Julho vara impriulir.
qncrimento da Compn.nhia Cantal'eira c
Viação Fluminense,
p dl11do pa~amento
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que se julga com d ireito, pela construcção ela barca Tercei?'a.

9 10 julho. Marinha c Manda archivar o re- 13Jnt 10 de julho vae a ilnpriGuerr·a.
querimento de Octa- nJ.ir.
vio Moreira Alves,
pedindo sua inclusão
110 quadro de dentistas do Exercito.
Finanças .. [ncl efere o requerimen- Em 18 de julho vae a imprito elo 2° sargento mir.
asylado
Agostinho
dos Santos Leque,peclinclo sua reforma
no posto ele 2" tenente; com parecer
contrario ela CommissfLO de Finanças.

10 18

Marinha e Indefeee o requel'imen- Em 20 de jnlho vae a hnpriGneLTa.
to do ex-alferes, em n1. ir.
commissão, da arma
de cavallaria do
Exercito Francisco de
Paula Soares de Porciuncula,pedinclo que
seja annullada sua ]
exclusfLo do Exeecito.

11 20

,,

12 22

))

13 27

»

Petições e Concede licença a o Em 27 ele julho vae a imprnmt·.
Sr·. Deputado Sabino Em 30 é encerrada a discussão
Poderes.
Banoso, para trata- unica e adiada a votação. -Em 26
mento de saúde .
de agosto é approvaclo.

14 27

»

Petições e Concede licença a o Elll. 27 ele julho vae a impl"imir .
Sr. Deputado Mario Em H ele agosto é encerrada a
Poderes.
Hermes ela Fonseca, discussão unica. e ad iada a votação
para ?.usentar-se do -Em 20 ele agos to é app1.~o
paiz.
vado.

Finanças .. Indefere o requerimen- Em 22 de julho vae a i:tnp-ri
to ele Pedro Teixeira tni.r.
do Couto e _outros,
operarias extranumerarios do Arsenal
ele Marinha elo Rio
de Janeit·o, pedindo
relevação de prescripção para receberem sala rios e diarias a que se julgam
com direito.
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1:i 30 jtllho. Marinha c Imlcfcr·e o l'equel'imen- Ent 30 do julho vae a ilnpri-

UueJ'l':t.

to ele JofLO Evangclista ele Souza, all'el'es
honorario do ExeJ'cito, pedindo ser considc J·ado como promovido na campanha
do Parag·uay, para
obter· o soldo de sua
patente ; com pareceres das Com missões
de J\[al'inba e Guer•ra.
e do Finanças.

uti:r.

16 1 agost. Finanças .. Indefe1·e o requer·imcn- Rnt 1 elo agos to vae a iutprito dos e mpregados 1u.ir.
civis do Ministerio ela
Guer!'a, ern sm·vi<;o
no llospit« l Militar
elo Amazonas, ped indo augmento de vencimentos.
17 1!1

"

Petições c Reconh ece
deputado E1n 1:i de agosto vac a impr·imir.
Podm·cs .
pelo Estado do !\Iara- - Em 18 6 approvado.
nl1ão o St•. João
Pedro de Can·alho
Vieit·a.

18 2G

»

!i'inanças .. Indefere o t·eqneJ'imen- Em ::!G de agosto vaca. ilnpri
to de D. Maria Lins 1nir.
Caldas Villarim, vinva do capilfto do
Exercito Joaquim
Quirino Yillarim, pedindo t'eleva.ÇLo de
prescripção pa!'a r eceber diO'et·ença de
soldo ; com as razões
elo voto do Sr. Caetano de Albuquerque

19 26

»

Petições e Indefere o r equerimen- Em 2G de ago ·to vac a ilnpri
Podr.res.
to do 2• tenente do n1ir.
Exe1·cito Alcebiades
de Oliveira Bra;,il
pedindo um anno de
licença para tJ'atamento ele saúde; com
pareceres das Commissões de Petições e
Poder es e de Finanças .

»

t>cti~õC's

e Reco nh ece clepntado En1 28 ele agosto n .c a imprimir·
Pod e res .
pelo Estado do Rio -Em 1 de setembro ó a.ppro
GL'ande elo Norte o Yado.
Sr.Alberto Maranhão
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---------21 28 ngost. Peti ções e Con cede licen ç a ao Em 28 de agosto vae a imprimit'.
Podeees.
Sr . Deputado .Jofw -- Em 31 é encerrada a discussrw
Simplicio Alvos de unica c acliarla a votaçfto. -Em 12
Carvalho para au - ele setombt·o é approYado.
sentar-se do paiz.
22 21 sct ... Obras Pu- Manda archivar o re- En1. 21 do sctcmbi'O vae a in.I.bli c ns c querimento do cnge. prin:tir .
Finan ças nh eit' O Joaquim Silvecio ele Ca stro Barbosa pedindo concessão para melhorai' n.
navegação fl u vi ai,
desde o rio Para, em
i\lina s GCI·aes, até
Jatobá, em Alagôas;
com pareceres elas
Commissões ele Obras
Publicas e el e Finanças.
23 23 » .•• Marinha e Indefer e o requ e ri- En1. 23 elo setembt'O vac a inl.Gu erra e mcnto em que Julio prin'lh.·.
Finan ças Goulart Bueno pede
inclusão no quaclt•o
de cirurgiõe~-d e n•
tis tas do Exerci to ;
com pat·ecee tambcm
contrario ela Commissão ele Finanças.
24 23 » ••. Ob!'as Pu- Indefere o r equet·imen- En1 23 de setembro ya c n. inl.blicas c tod e F.Adamcr.yke prin1ir.
Finanças e outro propondo mo·
lhoramcntos ua cidade do Rio ele Janeiro;
com par eceJ' tambem
contrario ela Commissfw de Finanças_.
25 30

>> •••••••••••••

Indefer e o requerimen- En1. 30 ele setembro vao a ilnto em que osfunccio- }Jrinl.ir.
narios do Jardim Botanico desta Capital
pedem Ih es sejam
mantidos os vencimentos que percebiam em 1913.

26 7 out .. Obras Pn- fndefere o requerimen- En1 7 lle outubro V!\C l\ i n1priblicas e· to em que Arnaldo Jnir.
Fit1anças Vi c i r a c Maut·icio
Mendes de Vasconcellos pedem concessão pat'a a constcucção ele uma estrada
ele ferro mixta, no
Paraná; com pare-

-
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cet· da Commissão de
Finanças, o1andamlo
uchivat· o requerimento.
27 20 out .. Fi11anças .. Mauda dcvolvel' ao Po- En1 20 de outubro vae a imprimir.
der Executivo a mon- -Em 30 entt'a em discussão unica,
sagem c documr.nloc; é lida, apo iada c posta em disrusque a acompanham, são, uma emenda do St·. Ccl~o
solicitandoc t· cdito Bayma c outt·os . Em seguida é
de 47:300S138, para encerrada a discussão e adiada a
pagamento a D. Mar- votação até que a respectil'a Comgal'iela ela Carnaea missão dê pa1·ecf:\r sobre a emencht
Duarte Pel'eira e offel'ecida. - Em 12 ele novembeo
outt·os. (Vide reda- vac a imprimir o parecet· sobre <l
cr;ão pat·a discussão emenda sob o n. 27 A, ele 19H.
especial do substitu- -Em 18 de dezembeo é encel'rada
tivo :oll o n. 233, de a d iscu ão unica, depois de orar o
19H.)
Sr . Celso Bayma, c adia.da a votaç1Lo . - Em 20, 6 approvado o
substitutivo do Sr . Celso Baym:1. e
outros, depois de orar, pela Ol'dem,
o r. Celso Bayma, ficattdo pt·cjudicada a conclusão do paeccer. Em 2-1 vae a imprimir a redacção
para discussao especial sob o nnmet'o 233, de 1014.
28 20

»

29 20

))

Finan ras .. Manda devolver ao Em 20 ele outubro vae a imprimir.
'
Poclet· Executivo a -Em 28 ele dezembro entra em
mensagem c mais cliscussiLO unica, é lida, apoiada e
posta em discussão com o projecto
documentos que a
acompamham, soliciurna emenda do Sr. lrineu Matando credito espe- chado. Em scguiua. é encerrada a
cial de 7:2 17$582, discussão e adiada a votarJLo alé
para pagamento ao
qne a r espectiva Commissão dCl pacapitão de fragata recer sobre a emenda offerecida .
. engenheit·o n a v a I
Herculano A lfr cdo
Sampaio.

I

Fi nanças .. l\Ianda devolvet· ao Po- E:rn 20 de outubt'O vac a impt·imil'.
det· Executivo a men- -Em 7 de novembro é eucmTada
sagem solicitan(\0 a discussão unica, depoi' de lida
credito de 75:57684-78
uma emenda do SL'. Annibal de
para pagamento a To!cdo, ficando adiada a votação
,losé Sab ino Maciel ató que a respcctira Commissão !Cl
Monteiro, em virtu- parecer sobre a emend a . - Em 3
de de cntcnça judi- ele dezembro vac a irnprimit· o pa;ciaria, as im como os recet' da Commissão sob o n. 29 A.
documentos que a -Em 'J é encerrada a discus ão
-acompanham.
unica do parecei' n. 29 A e adiada
a votação.- Em H, ao ser an nunciacla n votação, ol'a o Sr. Annibal
de Toledo. Em seguida e approvado o parecer e rejeitada
a emenda do Sr. Annibal de Tolcdo.
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30 20 out .. Finanças .. /i\Ta nda a r ch ivar a men-!E n:t 20 cte ou tub r·o vae a imsagem do Governo prin:lir.
sob r·c a necessidade
de se ab r·1r ao Ministe t·io da Guerra o
Cl'edito especial de
40:000$ para o prosego i men to dos c.;; tudos e aperfeiçoamento no torpedo dirigivel " Torquato Lamal'fLO » .

31 27

"

Petições e Indefm·e o requ el'imen- Eu.... 27 de on!nb!'o vae a i:tn.Podcres.
to de Euclydes Morei- I'>riJnir .
r a Go mes,oflicia l operaria de 4" classe da.
locomocão da E trada de Fe!'l'o Centra 1
do Braz 1, ped indo
um a rii1o de li ccnç~. ,
e m pt'Ot'ogação.

32 27

"

Pe ti<;õcs c Inde fer e o requcl'imen- En1 27 el e ontnbro vae a hn.!Jode res.
to em que José ~la- priu1ir.
rinl ro, graxeit'O ela
Estrada de Ferro
Centrai do Braz i! ,
solicita seis mezcs de
licença.

33 27

"

Pcti c;: õcs e Parecer da Commissrw En1 27 de ont nbro vac a i1nJludc t·es.
de Conslitui çfw e Jus- pr i 1ni r.
ti ça á. ind icação n 3,
do Sr. Deputado i\Iout cirodcSouza . (Vide
indicaçfw n. 3, de
1914,. )

34 1, no v ... Co 11 s ti tu i- 11cq uer qne sej a a r chi- J~n1 4 de ontnbro vac a impr·imit•.
ÇiLO o J 11svada a me nsage m -Em ·12 e ntra e m disc ussão nnica ,
l.iça .
presid encial acerca é lid a uma e me nda do Sr. Hanl
do caso polí tico do Fernandes e outr'o s. Em seg uida
Estado do Rio de Ja- é encetTada <t d isc u s~ão, depo is de
neii'O; com o voto e m ora l' o Sr. Mauricio de Lacerda . c
separado do Sr. Pe- adiada., a votação até que a Comdro Moacyr· c decla- missão de Finanças d<J parecer
ra<;iio ele vo to do sobre a e me nd a . - Em 23 vac a
~ ~·. Mello Fr·anco .
imprimit· o parecer sobt·c a eme nd a
sob on . 34 A . -E m 26 6 appro-vauo, ficando pt•ejndicado
o voto em sepamdo do Sl'. Ped r o
Moacy t' e rejeitada a e menda .
))

'I

Marinha c i\Ianda ar·chivat• o re- Eu1 ti de nov e mbt'o vac a in1Gnc r'l'a
q ue rime nto do majOl' prinl'ir.
reformado elo Exei'c ito Anto ni o da Pie-
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dade de Ma ttos, pedind o que sua promoção ao pos to de
tene nte -sej a co ntada
de 7 de janeir o el e
1890 .
36 17 nov .. Pctiçõe· e t\Ia nd a archi var o r e- E nl 17 el e tt ovc tn il ru vaca inl.Poderes . q ue rim e uto el e Anto- IH'Üuir .
nio Ped ro ele Freitas
apr e ndiz ele carimbaclo r el a 6" divisrw
ela Es tl'ada de FerTo
Central do Beaz il ,
pedindo licença .
37 17

»

Pe tições c J\fanc!a a r chiva e o re- Ean. 17 d e 110ve mbm vae a ünPoclcr es . q uel'ime nto de Luci - prianir .
ge ro Lauriudo ele
Oli ve ira , foguista de
·P classe d a Estr ada
ele Ferr o Cet1 tml el o
13"azil.

38 21

''

Con s titui- Heq uc r qu e seja archi- E au 2·1 tiL- nove ml-' t'ü vac a i.luçftoe Jus- vada a indicação prinür.
t iça .
apresentada pelo ::it·.
Depu tado Fig ueil'e Jo
Rocha . (V ide indica ção n. 7. )

39 2 1

''

Co n s titui- Opi11 a pelo indcfel'i- Ean :?.1 de tt ovem br o vae a hnção c Jus- monto elo r eq ueri- pri1n.ir.
tiça .
me nto do major honor a l'io do Exercito
Aug usto Gurgcl elo
Ama r al Juni or , cartot·a.r io el a Delega ·ia
Fi scal em H a t t o
Gl'osso, pedin do contagem ele te mpo .

40 24

,

Pe tições c Ind efe re o r eq ue rim c n- E .nl 24 ele no1· •m bm vac a inl.Podere:; .
to de Wa.lelomit·o lli- priauir.
beit•o, pr o l'es~;or da
Escola de Apre ndizes
il'la l'inh eiros do Cea r it, pedindo um ann o
ele licença.

41 25

"

Pe ti ções c Recon hece d c put a.(Ío E an 25 ele llOYCm beo va a impl'iPocle rcs . pelo 3° d is tr icto elcimir. - Em 27 6 c ncet'L'rtda a clistcral do Estado de cussfw unic<t . Em seg uida, 6 posto
S. Paulo o t'. Fr a n- e m votação nomi11 al, de .accó rdo
cisco Alve dos San- com o r egime nto. - Feila a ch a to" ; coin voto em maci a , r esponde m - sim, appro
se pa r ad o do Sr. Joilo va nd o a i a conclusão do parecei
Benicio, annullan clo n. 41, de 1914, os Sr s . Aur el'
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Amol'im, Montcil'O de Souza, Sel' zedello Corrêa, Rogerio ele 1\Hranda, Virmo B1·aga, Theotonio de
Bl'ltto, llosannah de Oliveil'a, Costa
Rodl'igues, Dunshee de Abrancbes,
AL'thm· !\foreira, Agripino Azevedo,
Coelho Netto, Joaquim Pires, Velix
P<lchcco, Antoniuo Freire, Eduardo
Saboya, Mot·cira da Rocha, Bezcn·il Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Agapito dos Santos, Fl'edcrico Borges, João Lopes, Gentil
Falcão, Augusto Monteiro, Juvenal
Lamartine, Albc)·to Maranhão, Camillo de Ilo'llanda, Felizardo Leite,
Simcão Leal, Seraphico da Nobrega. ~ Balthazal' Pe i'Cit•a, Costa Ribeil'o, José Bezcl'ra, Manoel Borba,
Netto Campello, August·1 elo Ama·
ral, Aristarcho Lopes, !3orges da
Fonseca , Cunha Vasconcellos, Erasmo de i\lacedo, Se1·gio ele MagalhfLes, Natalicio Camboim, Euzebio
de Andrade, Barros Lins, Baptista
Accioly, Tiburcio de Carvalho, Dias
de Barros, Joviniano ele Carvalho,
i\Ioreil'a Guimarães, Pedro Lago,
Octavio Mangabeira, Ubalclino ele
Assis, Antonio Moniz; Felinto Sampaio, Alfreclo Rny, Arlindo Leone,
Cal'los Leitilo, Souza Britto, Raul
Alves, Moniz Soc\ré, Leão Velloso,
H.aphael Pinheit·o, Torquato Mor eit'a, Jacques Oul'ique, Julio Leite,
Figueit•edo Rocha, Dionisio Cerqueil'a, Pereira Bl'a.ga, H.odrigucs
Sa!Ies Filho, Thomaz Delphino, FloI' ianno de Bt·itto, Jos6 Mei!'elles,
· Fróes da Cruz, Manoel Hcis, Souza
c Silva, Pcl'eil'a Nunes, Elysio de
AL'aujo, Silva Castro, Haul Veiga,
H.amiro Hmga, Mauricio ele Lacerda, Mario de Paula, Alves Costa,
Teixeil'a Brandão, SebastifLO Mascarenhas, Prado Lopes, Francisco
Veiga, H.ibeiro Jnnqueira, Antonio
Carlos, João Penido, José Bonifacio,
João Luiz de Campos, Alvaro Botelho, Lamounier Godofl'edo, Antero Botelho, Francisco Bt·essaoe,
Carneiro de Hezende, Moreira
nr·andão, Gaeção Stocklel', Jayme
l;omes, Hoclolpho Paixrw; Al<1or
i't'atrt , Francisco Paolielo, Camillo
l'l'atcs, Ilonot·ato Alves, Ep aminouda::; Ottoui, Matta Machado,
(;alefw Canalhal, Feneira Braga,
Cardoso de Almeida, Joaquim Au-
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gusto, Alberto Sa!'mento, Cinciuato
Urag<l, Prudente de Moraes Filho,
Palmcim Hipper, Bueno de An drada, José Lobo , Estevam Ma rcolina, Rodrigu es AI ves Filho, Arnolpho de Azevedo, Ramos Caiado,
Ayres ela Silva, Anuibal 'l'oleclo,
Cae tano de Albnqucr·quc, i\Iavig uim·, Cel so Bayma, Gustavo RicharJ, Soares dos Santos, Vespuclo de Abt·eu, Evaristo do Amaral,
Simões Lopes, Nabuco de Gouvea,
Joaquim Oso l'io e Domingos Mascarenhas (i34). E responde- não
-o Se . Martim Francisco (i). A
1" conclusao elo parecei' 6 app rovacla por '134 votos contm L A i "
conclusão do parecer é a seguinte:
" 1o, qu e sejam approvaclas as eleições elfectu::uJa~ a i de março, no
3° districto do Estado de S. Paulo,
para preenchimento na Camara
Federal, da vaga aberta pela r eli uncia do Dr. ~ Aclolpho Afl'onso da
Silva Gordo ». São successivameutc
approyadas a 2" e 3a conclusões do parecer que sao as scgllintes: "i 0 , qu e sejam apuradas
as seguintes !i() (cin coenta e nove)
secções; 2a ele Amparo; 1" e 2• de
i\Ionte Alegre ; i a e 2• de Pedreira ;
1", 2a, 3", 4", !i " e 6' de Serra Negra ; i"'· 2", 3", 4a c !i" ele SocCOl'l'O; 2", 3", 4" e 6" de Mog,Ymil'im; '!' e 2" de i\Iogy-Guass11;
2", 3", 4", 5", 6" e 7• de S . Simão;
3", 5", 6" e 8" de Sertãozinho ; i a e
2" de Santo Antonio de Alegria ;
F, 2" e 3" de Cacondc; 1•, 6• e 7"
ele Franca; 2• de lgarapava; P,
2" e 3" de Pateocinio de Sapucahy;
1", 2•, 6", 9", i O" c iia de Orlandia;
i", 2", 3.., 4" c li" ele Espit'ito S<tnto
do Pinhal ; e i", 3", 5a c 6" de Itapira; 3°, que consequentemente
seja recoiJhccido c proclamado
deputado pelo r ele eido districto,
com 6.302 votos, o candidat o diplomado, Dr. ·Fr ancisco Alves dos
Santos».
12 26 nov . . Pe ti çfíes c l'l.econhcce deputado Em 26 el e novembt·o vae a impl'i~
Poderes.
pelo 2° districto clei- mir·.- Ern 27 o , ' L'. José Bonifa~::io
tora! du 'Estado ele envia á l\fus a um r cq uerim e11to
S. Paulo o St·. Cc- pa ra. qnc seja. irmnccliatarn cnlC'
zar Lacerda de Ver- votado o parecer. - Em seguida é
gueiro .
approvado o r equerimento
do Sr _ J. Bonifacio e o 1arecer.

-
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43 27 nov .. Petições e In defere o requeri me u- E m 27 de novembro vae a irnPoderes . to elo confere nte de p rirnir .
3" classe ela Estr ada
ele Ferr o Central do
Br az il , Pedro Bacellar da Costa, em que
pede um a nno de licença, com vencimentos; co m parecer
ela Commissfw ele Finanças negando a licença .

44 27

Petições e Indefere o requeri- Em 27 ele novembro vac a i m Poderes . mento do conferen te priinir.
ele 3" classe ela Est r acla ele Ferro Centrai elo Brazil , Dorval
Per eira Hibeiro; com
parecer da Commissfw de l<'m anças, concordando com a ele
Poderes .

»

4:S 3 dez . . . Mar inh;t e i\'Ia ucla arch iv<ll' O l'C- En1. 3 de dezembro vae a in"lGuerra .
querimento de .\. nLo- pr inl.i:r.
nio Piedade de Mattos, major re for mado do Exercito, pec! indo melhor ia de
reforma; com parecer da Commissão de
F inanças, concordanelo com o ela de Mari 11 ha e Guer l'a.

.

46 3

47 17

Const itui·- In defere o reqner1men- En1 3 ele dezembro val! a
ção c J us- to de Aug usto Can- prhnir .
Liça.
dido Pereim Baptista
de Oli veira, 40 official do Arse nal de
Guerra desta Capital,
pedi udo pagamento
de ve ncimentos e
contagem ele tempo;
com pl·ojecLo do Sr·.
Pedro Moacyr c voto
elo St· . Nica nol' Nascime nto, e parecet'
ela Commi:srLu de Finanças, ele accô l'do
com o chL de Constit uiçrw .

))

))

/

Üll -

Petições e Indefere o requerimen- EJn 17 de dczcmbt·o vac a i n"lPoderes . to de Procopio Pinto r iinir.
da Cunha, solicitan do licença.
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48 23 dez ... Petições e Indefere o !'cq uel'ime u- Em 23 ele dezembro vae a h nPoderes. to do telegraphista prin1ir.
estagiario da Repartição Geral dos Telegraphos, R a p h a el
Augusto da Fonseca
Lontra Ne tto, em que
pede um anno de licença; com parecer
ela Commis ão de Finanças, concol'dando
com a de Poderes .

·1-9 24

»

Fiuauças . . l\Ianda archlva1· a men- En1 24 de dezembl'o vae a iin sagem do S1·. Presi- prhnir .
dente da Republica
em que solicita o Cl'edito de 28: OOOS para
o Ministerio da Agricultura, por ter sido
incluído, por uma
eme nda, no orçamento daquelle Ministerio o referido
credito.

"

50 25

))

Mari nha e Opina que o req uerente E01 25 ele dezembro vae a bnGuerr a.
major l'efo!'mado do pri mir.
Exercito J o aqui ro
Feneira da Cunha
Barbosa volte ao
Congresso Nacional
em occasião mais
oppol'tuna, devido ao
estado de penuria
dos cofres publicos;
com parecer dos Srs.
Anton io Carlos e outros e p1·ojecto da
maioria da Commissão de Finanças .

-

51 28

»

Synopse

Finanças . . l\landa devolve!' a men- E n 1 28 de dezembro vae a i m sagem e mais do- p ri:lnir.
cumentos que a
acompanham,
pedindo o credito de •.
Hi : 126S365, para occorrer ao pagamento
devido a O. Constança .\.l ves Bran ·o
el e Mello B<\rreto, em
virtude de entença
judiciaria .

15

-

Pareceres de annos anteriores

Pareceres de annos anteriores
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Justiça .

eiRejeita o " veto», EJD. 23 de dezembro é enceropposto pelo Sr. rada a discussão especial.Presidente daRe- Ao ser annunciada a votação,
publica, á resolu- oram, pela ordem, os Srs.
ção do Congresso Mello Franco e Eduardo SaNacional que mo- boya, ficando adiada a vodifica os arts. 266, tação por falta de numero.277 e 278 do Co- Em 25, ao ser annu nciada a
digo Penal.
votação, oram, pela ordem,
os Srs. Joaquim Osorio, Gumercindo Ribas, Nicanor Na•
scimento e ~ I e!lo l"ranco. Em
seguida , feita a chamada, res~
pondem- sim- approvando
o eeferido projecto os Srs. Antonio Nogueira, Aurelio Amorim, Monteiro de Souza, Rogerio de Miranda, Antonio
Bastos, Firmo Braga, Hosannah de Oliveira, Costa Rodeigues, Cunha Machado, Aethur ~ l oreiea, Coelho Netto,
João Pedro, Eduardo Saboya,
Agap ito elos Santos, Frederico
Borges, Augusto Monteiro, Alberto Maranhão, Felizardo
Leite, Simeão Leal, Seraphico
da Nobrega, Maximiano de
Figueiredo, Balthazar Pereira,
Simões Barbosa, Costa Ribeiro,
Augusto do Amaral, Aristarcho Lopes, Borges da Fonseca,
Erasmo de Macedo, Bareos
Lins, Baptista Accioly, Tiburcio de Carvalho, Joviniano
de Carvalho, l"elisbello Freire,
Moreira Guimarães, Octavio
Mangabeira,Ubaldino de Assis,
Felinto Sampaio, Carlos Leitão, Souza Beitto, Deraldo
Dias, Leão Velloso, Raphael
Pinheieo, Metello Junior, Figueiredo Rocha, Nicanor Nascimento, Dionisio Cerqueira,
Peeeira Braga, Rodrigues Salles Filho, Floi'ianno de Britto,
José Meirelles, Fróes da Cruz,
Manoel Reis, Souza e Silva,
José Tolentino, Elysio de
Araujo, Silva Castro, Faria
Souto, Ramiro Braga, Mauricio de Lacerda, Alves Costa,
Teixeira Brandão, Prado Lopes, Francisco Veiga; Vianna
do Castallo, Si! veira Brum,

I

I
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---------1·------------:-------------------Ribeiro Junqueira, José Bonifacio, lrineu Machado, Lanclulpho Magalhães, Alvaro Botelho, Lamounier Goclofreclo,
Antero Botelho, F1 ancisco
Bressane, Moreira Brandão,
Christiano Brazil, Garção :::tockler, Jayme Gomes, Roclolpho
Paixão, Francisco P aolielo,
.\l ello Franco, Camillo Prates,
Emapinondas Ottoni, Matta
Machado, Ferreira Braga ,
Cardoso ele Almeida, Joaquim
Augusto,
Cincinato · Braga,
Prudente de Moraes Filho,
Cezar Vergueiro, Palmeira
Rippet·, Estevam Marcolino,
Francisco Alves, Rodrigues
Alves Filho, Arnolpho Azevedo, Annibal Toleclo, Mavignier, Celso Bayma, Soares
dos Santos,Vespucio de Abreu,
Gumercindo Ribas, Simões Lopes, Marçal Escobal', Joaquim
Osorio, Domingos Mascal'enhas
e Pedro Moacyr·.
Hesponclem-não-os Srs. Luciano Pereira, Theotonio ele
Brito, Bezerril Fontenelle,
Cunha Vasconcellos, Alfredo
Ruy, Galeão Carvalhal, José
Lobo e Evaristo· do Amaral.
-0 parecer é approvaclo por
105 votos contra 8.

19i3 52 30 dez. , PeLições e Po- Considera nullas as Ein 25 de maio é retirado ela
ti ores.
eleições procedi- 01·dem elo Dia, pot· ter o St·.
elas nos munici- Erasmo de Macedo requerido
pios que indica; que fossem publicados os do
approva as demais cumentos r elativos a essa elei
eleições realiza- ção.-Em 1 de junho vae a
das a 19 de julho reimprimit· com os documen
do corrente anno, tos.-Em 3 entra em dis
no 3° distl'icto de cussão unica e oram os Srs.
Pernambuco e re- Irineu Machado e Erasmo el e
conhece Deputado Macedo, ficando adiada a dis
o Sr. José Gon- cussão . -Em 5 oram O'l Srs.
çalves Maia; com Aristarcho Lopes e Costa Ri
votos em separa- beiro, ficando adiada a dis
dos dos Srs. Ni- discussão.- Em 6 oram os
canor Nascimento Srs. Manoel Borba, Antonio
e out!'os, e do ~r. Nogueira e Netto Campello
Monteiro de Souza ficando adiada a discussão.
Em 8 oram os Srs. Lamou
nier Godofreclo, Nicanor Nas
cimento, José Bezerra, Josino
de Araujo e, pela ordem,
Mauricio de Lacerda ficando

-
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adiada a dis·c ussão.-Em 9, ara o Sr. Fonseca Herm es, querequer o encerramento da discussão. Oram, para encaminhar a
vo tctçãà, os Srs. José Bezerra, Mauricio de Laceeda e Teioen
Machado. Em ségllida, é approvado o req uerimento do Sr. Fonseca Heemes. O Sr. Nicanor Nascimento ro1uet' preferencia
para o seu voto em separado. Oram, pela oedem, os ::3rs. José
Bezerra, Josino de Araujo, Oandiclo Motta e Costa Ribeiro, que
r eq uér e obtem votação nominal para o roqu erimento do Sr. Nica no r Nascimento.
•
F'eitil a chamada, respond'lrri- sim, approvando à peeferencia para a
ve-tilçilo do voto em ~eparado, 11 pre-,entad o ao pat·ecer n. 52,
de t!H3, os S•·s. Antonio Nogueira , Aurelio Amoeim, Luciano
Pereira, Theotonlo de Br1to, Hosattn <th de Oliveir·a, Costa Ro •
driglles 1 Dunshee ele Abrancb e,-, Arthur Moreir·a, Cunha Machado,
Agripino Azevedo, Coelho Netto, Joaquim !'ires, Fclix Pache~o,
Ràymunelo ArLhur, Antonino Frcit·e, Erluat•elo Sab ·)ya, Bezerril
Fontenelle, . Thomaz Cav<llcanti, Agapiw elos Santo·,, Frederico
Borge~, Flor·es ela Cunha, João Lope~ , Virgilio Br·igielo, Augusto
Monteiro, Juvenal Lam artine, Felizardo Leite, Simcão Lea l,
SaraphiC•l ela Nobrega, Lourênço el•· Sá, Borges da Fonseca,
Cunha Vasconcellos, Natalicio Camonim, Eusebio ele Andrade,
Al(red > dP. CHrvi:tlho, Tiburcio de Carvàllio, Di,as ele Barros,
JoviniànL1 ele Carvalho, Feli<bello Freirfl, 1\Ioreih Guimarães,
Pires de Carvalho, Freire da Carvttlho Filh 1, Felinto Sampaio,
Carlos Leitão, Pedro Marianni, f\apha el Pinheit·o, PaDlo ele Mello,
Jacques Ourique, Julio Leite, Metello JLI ,Iivr, N1canor Nascimento,
Pereira, Braga, Thotnaz Delphino, Florinnno de Britto, Victor da
Silveira, Fróes da Cruz, Souza e Silva, Erico C lelho, E1ysio de
Araujo, Silva Oastro, Faria Souto, Teixeit'a Bl'anclão, Vianna do
c~stello; Baptista de Mello, Alaor Pr·ata, Rául Carelow, Marcolino
Bar'reto, Estavam Mat•éolino, R a mos Caiado, Ayres da Silva,
Annibal Toledo , Ca etano de AlbLJqueJ'Que, Mavignier, Carvalho
Chaves, JJamenha Lins, Luiz Bartholomeu, Pereira de Oliveira,
Honrique Valgà, Cel ~ o Bayma, Gu;;tavo Richard, Vesp ucio ele
Abreu, Gumer·cindo Ribas, Evat·i,to da Amaral, Simõ es Lopes,
Marçal Escobar, Homero Bapti-;ta, Carlos Maximiliano, Fonseca
Herme•, N~buco da Gouvêa, Victot' de Brito, Joaquim Osorio,
Domingos Mascarenhas, JLãO Simplicio e João Benicio (93) .
E re8pond em ~não- os Sr~. Monteiro de Souza, Moreir::t da Rocha,
Augusto Leopoldo, Balthatar Pereira, SimOes Barbosa, Frederico
Lundgreeh, Jo•c Rabello, Co,ta Ribeiro, Jo>P. Bezerra, :11anoel
Hoeba, Netto Campello, Augu ~ to du Amaral, Aristarcho Lope~,
Erasmo de Macedo, Barro J Lins, Bat>tista Accioly, Mario Hermes,
Pedro Lago, O . t<~vio Mnng'abeii a, Ubalelino de Assis, Alfredo Ruy,
Pereira Tt>ix.eira, Campos Fra11ça, Arlindo Leone, Suuza Britto,
Raul Alvef, Rodrig'uetl Lima, Moniz Sodté, Leão Velloso, Torquato
Moreira, Figu eil'edo Rochn, Dionisio Cerquei r a, Rodl'ignes Salles
Filho; Manoel Rei~, José Tolentino, Raul Veiga, Ramiru Braga,
Mauricio ele Lacerda, Mario de Pàula, Alves Costa, Augusto ele
Lima, Sebastião MMéarenh;, s, Prado Lopes, Francisco Veiga,
Silveira Brnm, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Antonio
Carlds, Carlos tJei xoto Filho, João Penido, José Bonifacio, Irineu
Machado, Calogeras, João Ltliz de Campos, Al varo Botelho,
Lamounier Gorlofredo, Antero Botelho, Francisco Bressane,
Moreira Brandão, Christiano Brazil, Garção Stockler, Josino ele
Ar·aujo, Jayme Gomes, Rodolj:iho Paixão. Francisco Paolielo,
Mello Franco, Honorato Alves, Manoel Fulgencio, Matta Machado,
Galeão Cai'Valbal~ . Oandido Mottà, Joaquim Augusto,- Alberto
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Sarmento, Ciocinato Braga, Prudente de Moraes Filho, Palmeira
Ripper, Bueno de 1\ndrada, J-osé Lobo, Valois de Castro, Rodrigues
Alves Filho, Arnolph•J Az · vedo, Costa Junior, Martim Francisc'l,
Mar.;ello Silva e Pedro MoaC'yr (85). A pr efe rencia foi concedida
por 93 v' tos contl'a 85.
Oram, pela o?'dem, os Srs. José Bezerra e lrmeu Machado. f·osta
a votos a i• conclusão do vot0 em separado do Sr. Nicanor
Nascimento, verifica-se não haver numero, ficando adiada a
votação.-EmiO, f'OSta a 10tos a in co nclusão do votoem
separado elo St·. Nicanor Nascimento, vt-rifica-se não haver
numero, ficando acliaclii a votação.- Em 12, a'l ser anr,unciada
a votação da P cr nclu>ão do yoto em separado do Sr. Nicanor
Nascimento, oram, pela ordem, os Srs . LamouniH Godofredo,
que e nvia á me$a Umii declaração assignada pelos Sr~. Lamounie1·
(Toclof?·edo, Canclido lJiotta, ilfau?'icio de Lace?'da, Raul Alves e
Mario de Paula,- Monteiro de ~ouza, José Bezerra e Mauricio de
Lacerda.
Em seguida, feita a chamada, respondem- sim- approvando a
referida primeira conclusão do voto em separado, ulferecido ao
parecer n. 52, ele i913, os St·s. Antonio Nogueira, Aurelio
Amorim, Luciano Pereira, Theotonio de Brito, Ho,annah de
Oliveira, Costa Rodrigues, Dunshee de Abranches, Arthur ~fo
reira, Cunha Machado, Agripino Azevedo, Coelho Netto, Joaquim
Pires, Felix P ocheco, Raymnndo Arthur, Antonino Freire,
Eduardo .::iaboya, Bezerril Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, Agapito
elos Santos, Fr·ederico Borges, Flores da Cunha, João Lopes,
Vir gilio Erigido, Augusto Monteiro, Juvenal Lamartine, Felizardo
Leite, Simerw Leal, Seraphico da Nobrega, Lourenço de Sá,
Borges da Fonseca, Cunha Vasconcellos, Natalício Camboim,
Eus3bio de Andrade, Alfredo de Carvalho, Tiburcio de Carvalho,
Dias de Barros, Joviniano de Carvalho, Felisbello Freit·e, Moreira
Guimarães, Pit·es ele Carvalho, Freit·e de Carvalllü Filho, Felinto
Sampaio, Carlos Leitão, Pedt•o Mariaoni, Raphael Pinheiro,
Paulo ele Mello, Jacques Ourique, Julio Leite, Metello Junior,
Nicanot· Nascimento, Pereil·a Braga, Thomaz Delphino, Flol'Íanno
de Britto, Victot' Silveira, Fróes da Cruz, Souza e Silva, Erico
Coelho, Pereira Nunes, Elysio de Araujú, ::iilva Castro, Fal'ia
Souto, Teixeira Brandão, Vianna elo Castello, Baptista de Mello,
Alaüt' Prata, Haul Cardo-o, Marcolino Barreto, Estevam Marcolina, Bamos Caiado, Ayres da Silva, Ann ibal To!.-do, Caetano
de Albuqtll,rqtH·, 1\'Iavignier, Carvalho Chaves, Lamenha Lins,
Luiz Bat'tholorneu, Pemil'a dr. Oliveira, Henrique Valga, Celso
Baym~, Gustavo Hichard, Vespucio ele Abreu, Gumercindo Hibas,
Evari;to do Amaral, Simões Lopes, Marçal Escobar, Homero
Baptis.a, Carlos M<1xim1liauo, Fonseca Het'mM, Victor ele Bt·ito,
Joaquim ·Osori "• Domingos Mascarenhas, João Simplicio e João
Benicio (93).
E respondem- não- os St·s. Monteiro de Souza, Moreira ela Rocha,
Augusto Leopoldo, Bal1.hazar Pereira, Simões Barbosa, Frederico
Lundgreen, José H.abello, Cosla Hibeiro, José Bezerra, Manoel
Borba, Netto Campello, Augusto do Amaral, A!'istarcho Lopes,
Erasmo de Macedo, Barros Lins, Baptista Accioly, Pedro Lago,
Octavio Mangabeira, Ubaldino de Assis, Alft·edo Ruy, Pereira
Teixeira, Campos França, Souza Britto, Raul Alves, Moniz Sodré,
Leão Velloso, Torqualo Moreira, Figueiredo Hocha, Dionisio
Cerquei r a, Rodrigues -:ialles Filho, Manoel Reis, José Tolentino,
Raul Veiga, Mauricio de Lacerda, Mario de Paula, Alves Costa,
Augusto de Lima, Sebastião Mascarenhas, Prado Lopes, Silveira
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Brum, Ribeiro Junqueira, Antonio Carlo::, João Penido, Jo!:é
Bon ifacio, Calogêras, Joao Luiz de Campos, Alvaro Botelho,
Lamo unier Godofredo, Antero Botelho, Francis<.:o Bro~sane,
Moreira Brandão, Christiano Brazil, Garção Stockler, Jayme
Gomes, Francisco Paolielo, Mello Franco, Honorato Alve~, Manoel
Fulgencio, Galeão Carvalhal, Candido Motta, Joaquim Augusto,
Alberto Sarmento, Cincinato B1·aga, Palmeira Ripp~r, Bueno de
Andrada, José Lobo, Martim Francisco, Marcello Silva e Pedro
Moacyr (69). A primeira conclusão foi approvacla por 'J3 votos
con tr·a 69.
A primeira conclusão é a seguinte : "q ue sej a m approvadas as eleições reali zadas em 9 de' julho do corrente anuo no 3° distri~.:to
do Estado de Pernambuco, pat·a um Deputado federal, com
excepção das mencionadas nes te voto separado, pelos vicios
incuravcis nelle indicado'' . Ao ser annunciada a votação da
2a conclusão, oram, r • la ordem, os Srs. Pedro Moacyr, Flores da
Cunha e Jo,é Bezerra, qu e requer votação nominal para a
2a conclusão. Posto a votos, é reje itado o requerimento ele votação
nominal. - Em seguida é approvarla a 2• conclusão por 9i votos
contra 59. A 2• conclusão é a seguinte : "que seja reconhecido
e proclamado Deputado pelo referido Estado o Dr. Sergio Nunes
de Magalhães ., .

Documentos affectos ás diversas Cotnmissões
e pendentes de parecer na sessão de 1914
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Indicar~ão

do St'. Valois de Castro e outros, au- A's Oo:nunissões de
torizando a Mesa a contractar .a construcção Policia e de ]:<....,ide um ascensor electrico no Palacio l\'lonrõe. nanças, em :12 de setembro de 19:14.

1

Emend a apresentada pelo Sr. Joaquim Osorio, A' Oo:nunissão ele
vedando a qualque~ deputado manifestar-se da Policia, em 28 de setribuna ela Camara em favor ele qualquer nação tembt·o ele 1\JH.
em estado ele guerra, uma vez declarada a
neutralidade do Brazil.

2

Requerimento ele Corintho da Fonseca, pedindo IDEM, em 11 ele outu bro de
annullação de um concurso para redactor de '19'11.
debates, na Camara elos Deputados.

3

1\Iensagem do Sr. Presidente da Republica, en- A' OoiniUissão ele
viando ao Congresso Nacional os documentos O o n s t i tu i ção e
relativos a successão presidencial no Estado Justiça, em 3'1 de eledo Rio.
zembro de 1914.

i

Officio do Sr. Ministro do Interior, á Camara dos A's Oouunissões ele
Srs. Deputados, sobre uma reclamação do O o n s t i tu i ção e
Prefeito do Alto Purús.
Justiça e de Finanças, em 1 de julho
de 1914.

2

Requerimento do capitão de ' corveta At'thur IDEM, idem, em 15 de agosto de
Thompson.
1913.

3

Emenda substitutiva, com os respectivos doeu- A' 0oiU:n1issão de
rnentos, reintegrando o cidadão Manoel Sylvio O o n s t i t u i ção e
P. Baptista, como funccionario da Secretaria JustiÇa, em :14 de deda Marinha.
zembro de 1914.

4

Projecto n . 162, de :1914, modificando o decreto IDEM, em 6 de novembro de
n. 863, de :17 de novembro de 1851, sobre 1914.
os interpretes cornrnerciaes no Districto Federal.

5

Projecto n. 83, de 1914, gal'antinclo aos serven- Inmr, em 3:1 de agosto ele -1914
tuarios da Justiça do Distl'icto Federal o livre
exercício de qualquer profissão liberal, e tc.

6

Projocto n. 56, de :1914, sobre o culto da Patria IDEM, em 18 de agosto de 1914
nos quarteis e escolas primarias do Brazil.

7

Projecto n. 84, de :19t3, que estabelece a mora- IDEM, em 2'1 de outubro ele
toria para os vencimentos de títulos comrner- 191 3.
ciaes, letras de cambio e promissol'ias, nos
Estados do Pará, Amazo nas e Territorio do
Acre, e dá outras pt·ovideneí'as .

8

Projecto n. 170, de 19:13, sobre contagem de IDEAr, em i\J de junho de :1\JU.
tempo do professor de therapeutica da Faculdade de Medicina da Bahia.

9

M~~~~~------~~----------~----~-------------------·
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Projecto u. 244:, de 19H, autorizando o Govemo A' Co:tnJnissão de
a avocar·, como serviço exclusivo do Estado,, C o n s t i t u i ção e
todas as mstituições de segu1·os, dotes, pensões, .)" ustiça, em 24 de clemutualismo c congeneres, e dando outras pro- zemb1·o de 1914.
videncias.

10

Projecto n. 242, de 1914, creando o direito do- IDEM, idem... .. ....... . .....
miciliar sob certas condições e dando outras
providencias .

H

Projecto n. 246, de 1914, autorizando a abcrtul'a A's Co:tn:tnissões de
do credito relativo á construcção e mudança Constituição e de
da Capital da RE:publica .
Finanças, em 24 de
dezembro de 19H.

12

Projecto n. 243, de i 914, sobre os etl"eitos j uri- A' Co:tn:tnissão ele
dicos elos contractos enti·e patrão c operaria. C o n s t i t u i ção e
Justiça, em 24 ele dezembro de 19i4.

13

Projecto n. 257, ele i914, reorganizando a aclmi- A's Co:tn1llissões de
nistração do Territorio elo Acre..
Constituição e de
Finanças, em 29 de
dezembro de 1914.

i4

Projecto n. 249, de i 914, fixando os limites entro A' Oo:tn:tnissão de
os Estados de Santa Catharina e Paraná.
C o n s t i t u i ção e
Justiça, em 29 ele dezembeo de 1914.

i5

Indicação do Sr. Irineu Machado e outros, sobre IDE3I, em 5 de junho de i 914..
a interpretação do art. 75 do regulamento interno da Garoara dos Deputados.

i6

Indicação do Sr. Octavio Mangabeil'a, sobre a....... . ....................
constitucionalidadtl dos projectos estabelecendo
limites entre os Estados ela fedeeação.

17

Indicação do Sr. Ped1·o Moacyr, p1·opondo ao IDEM, em i8 de junho de i 907.
Congresso a nomeação de uma commissão
mixta, de senadores e deputados, afim ele estudar as divergencias eutl'e as constituições
estadoaes e a da Republica.

18

Indicação do Sr. Mauricio de Lacerda, propondo IDEM, em 24: de dezembl'o de
que a Com missão de Constituição e Justiça 1914.
emitta o seu parecer sobre os diversos projectos
apresentados no sentido de reg.:~lamentar o
jogo e dando outras providencias .

19

Representação da dir·ectoria da « Associação Con- IDEM, em i2 de dezembro de
gresso dos Proprietarios », sobre a pro rogação 1914.
da moratoria.

20

Representação, em telegramma, elo povo do Te1·- IDEM, em 28 de dezembro de
ritorio do Acre, contra um projecto apre- 1914.
sentado á deliberação da Camara dos Deputados.

21
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Communicação, pm· telegramma, elo tenente Fe- A' Co1n:rnissüo de
liciano Sodré Junior·, a Camar . ~ dos Deputados, C o n s t i tu i çüo e
participando haver tomado pos:e ela presi- .Justiça., e m 31 ele dezcmbeo de 10H.
dcncia do Estado do Hio ele Janeiro.

22

Com mnnicação, por telegramma, da " Associação IDEM, em H de dezembro de
Commercial » do lUa Gr·ande do Sul, sobre a 1914.
pt·orogação da moratoria.

23

Representação da Assembléa Legislativa do Es·
taclo do Rio, protestarrdo contra o accorclãq
do « Supremo Tribunal Federal » no caso da
successão presidencial fluminense .

em 20 de dezembr·o ele
1914.

24

Projecto n. 84, de 1914, detm·minanelo que as IDE~r, em 31 de agosto de 1914decisões do Tl'ibunal do Jut·y, no Districto Federal, sejam proferidas pelo voto a descoberto
da maioria, etc.

25

Projecto n. 160, de ~914, mandando contar lDJ::M, em 29 de dezembro ele
tempo para o effeito da aposentadoria, a 1914.
Francisco lzidoro dos Santos Jurüor, da Repartição dos Telegraphos.

26

Requerimento de Carlos de Toledo Salles, tele- A 's OoJUJnissões de
graphista da Repartição Geral dos Telegr·aphos, Constituição e de
pedindo a cegsão de um predio em Bello I-Iori- 1<'inanças, em 2 sezonte, mediante as vantagens da lei 11. 1.617, tembro de 1914.
de 30 de dezembro de 1906.

27

Requerimento de D. Maria Piruen.ta, esposa do IDEM, em 28 de julho de 1914 ..
praticante dos correios de Fortaleza, Cyrilino
Fernandes Pimen ta, pedindo perelfw para o
resto da pena a que fôra este condemnado.

28

Representação elo Centro de Commercio e In- IDEM, em 6 ele novembro de
dustria de S. Paulo, em favor do projecto re· 1914 .
lativo ás contas assignadas.

29

Requerimento da Companhia Estrada de Ferro IDEM, em O ele novembro de
e Minas de S. Jeronymo, pedindo lhe seja con- 1911.
cedido o direito de desapropriação de terrenos
carboniferos.

30

i\Iemorial em que os Prefeitos do~ Departamentos A's CotnJnissões de
do Territoeio do Acre solicitam diversas pro- C o n s t i tu i ção e
vldencias.
J u s t i ç a , Obras
Publicas e de Finanças, em 4 de outubro
de 1914.

3!

Requerimento de Claudino Antonio Carlos, 1° es- A's Co1nn:a.issões de
cripturario aposentado do hospital da cidade Constituição e de
de Porto Alegre, pedindo melhoria de aposen- Finanças, em 2. de
tadoria.
junho de 1914.

32

loE~r,
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Reqnel'imento ele João Gonçalves Dias Sobreii·a, A' Co:~n.m.issão de
pedindo contagem de tempo paea o etfeito da C o n s t. i t. ui ção e
aposentadol'ia.
Justiça, em 2I de maio
de 1914.
Requerimento ele Affonso Carneil'o de Almeida A's Co1nm.issões de
Soares, engenheiro, ,,edindo contagem ele Const.it.uição e de
tempo.
Finanças, em 23 de
agosto de 19-1~.

33

Hequerimento do 2° tenente J'eformaclo elo Exel'- A's Co:~n.lllissões de
citó, Pedro ela Bocha Maciel, pedindo annul- C o n s t. i -tu iç ão e
!ação ele reforma.
Just.iça e de Marinha e Guerra, em
6 de julho de 191~.

35

Projecto n. 85 , de 1913, autorizando a construcção A's Com.lllissões de
de uma estrada de ferro de Campina Geande ()bras Publicas e
( Pal'ahyba), á Vil! a da Princeza, e dando outras de Finanças, em 5 de
pt·ovidencias.
outnbl'o de 1913.

-1

Requerimento ele Martinho Garibaldi da Costa,'A' Co1Un1issão de
pedindo concessão de urna estt·ada de fet·ro. Obras Publicas, em
2~ de novembro de 1014.

2

Requerimento de Alcebiades Leite, pedindo seja lDE~r, em 28 de novembro de
garantida a pi'iOI'fdade de seu pedido de con- 19H.
cessào de uma ponte entl'e o Rio e Nictheroy.

3

Requerimento de Francisco Gonçalves de Siqueil'a, IDEM, em 5 de dezembro ele
pedindo juncção do presente documento aos 191~.
apl'esentados anteriormente.

~

Requerimento de Candido Spinola, pedindo a IDEM, em 27 de agosto de ·1914.
concessão de uma estrada de ferro.

5

Projecto n. 107, de i 914, autorizando_o Governo ......... , ..•.. , ..... , , . .. . .
a conceder a Cal'neiro & Irmãos a construcção,
uso e goso rle uma estrada de ferro.

6

Hequel'imento de Benito Echenique e outl'O, pe-IDEM, em 26 de setembro de
dindo concessão para constl'llcção de uma es· 1912.
trada ele ferro de Porto Alegre á Villa do
'forl'es .

7

Fl.equerimento de Filgueiras & Macedo, pedindo IDEM, em 3 de abril de 1913.
concess.:'ío para construcção de uma estrada de
fen·o.

8

Officio do Ministerio da Viação remettendo o A' Com.lllissão de
alte tado medico e I'equerime nto de Fl'ancisco Pe-tições e Podeda Silva Vasconcellos, amarJLtense da Admi- res, em 19 de dezembro de
1914.
·
nistração elos Col'reios do Estado do Rio.

1

Officio do Sr . 1° secl'elal'io do Senarlo BrazileiL·o, IDEM, em 30 de dezembro de
envia ndo um projecto em que concede um 1912.
anno de licenca sem vencimentos ao DI'. João
Nel'i, inspectoí· sanitario da Directoria Gel'al
de Saude Publica.

2

3~
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Comrnuuica.çi'w, por telegramma, elo 1°
do Juiz Federal, uo Estado do Rio, sobre
occurrencias eleitoraes naquelle Est<tdo .

C ommi ssão de
Petições e Poderes , em 30 ele dezembro
ele 1912.

3

Com municação, po1· telegt·amm<t , elo 3° supplente IDJm, idem ... . . ..........•.
do substituto do Juiz Seccional em excrcicio, so.l
brc occorrencias eleitor aes no Esta do da Bahia. ,

4

Projccto n . 79, ele '1914, creando nma cadeil'a A' Couunissão de
ele declamação e intet•pt·etaçiw de tex tos .
I:nstru cção P ublica , em 28 de agosto de 1\H 4.

1

l'rojecto n. 82 , de 1914:, determina ndo que os IoEM, em 31 ele agos to ele 1!J14.
alnmnos matl'iculados nas Faculcl:.tdes Super iores da Hepublica, até 191'1, in clusive , poderão terminar os se us cursos ele accôrclo com
as leis c l'eg ulamentos em vigor.

2

I

Projecto n. 24ti, de 191 4, c1·ea nclo nas Faculdades IocM, Clll :l4 de dezei ,ilJI'O c) e
de Medicina ela HepLiblica um a cadei ra de me- 1'J H .
clicina homceopa thica e outnt ele pharmacia.
H.equerime nto ele Propicio Abreu Juniol' , segundotenente elo Exel'cito, pedind o perm.issão para
prestat· exa mes elo 2° anno ela Escola i'lldit<u·.

[ nE JI ,

elll 22 ele julho ele

Requerimento elos alumnos elo 1° auno do cu rso
de engenheiros ag r·onomos dct Eseolct Snpel'i or
ele Agricultut·a e l\Iecl icin a Veterin aria, pedindo
lhes seja dado o titulo de agrime11 SOt' .

IoE~r,

em

o ele

I'

13-

I

4

1'J,1 ~ .

j unho rfc 1914.

I

I

1,,

1-l.equet·imento. ele Alvaro Augusto Farias Villar, A 's Conu:nis,;õe~ 1 ele ,
pedindo permissilo para prestar exa.mc vago ,. Instruc~ão Po.~li- ,
elas disciplinas do 3° ~nno do cm so ele eng-enha- ca, e
:rv.rarin~a
e ,
ria elo regulamento ele 190o .
G u erra, em 17 ele agosto
de ·1914.
,

(!

5

p1

Ofllcio elo Sr. Ministro da i\lal'in.ha , enviando <L A' Couu.uissão de 1• f ·
mensagem pt·esidencial relativa it r eo rganizaçfw r.-.ra ri nha e G u e rra,
elas repartições de i\Ial'inha.
em 30 de maio ele 19!4 .
Otncio do St•. l\Iinistro ela Gnerr·a, rcmettondo a IDJm, em 7 ele. novembt·o de
fé de officio e vario5 outros esclarecimcn tos, 1\l12.
r elativo ao ex-alferes do Exorcito Joi'to Gui'
j
lherm e da Rocha Pedregulho.
Ollicio elo Sr . Ministr·o da Guer ra, t•cm,•ttcnclo o IDEM , em 27 el e
req uerimento e mais docum ento qtte o 1° cscr.iptural'io José Wenceslau el e Souza c outt·o ·,
J'unccionarios elo Hospi ta l Militar· de l\lanúo~,
pedem t•eorganização deste hospital.

a g,, ~ L o

de

Officio do St·. Ministro ela Guerra, remcttenclo a ~DEõr , em 2!:i ele
fé ele officio e demais documentos, em que o
majot' elo Exercito Odilon Pratagy Brazilieqse
pede ao Congresso Nacional co ntagem de tempÇJ
pelo dobro.

a.go~ to

ele ·191 4.

Synopse

.

I'

'~

lô

4
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Projecto n. 361, ele 1!H2, pt·ovidencia.nclo sobre a .é~, Conuuissão de
condição elos actuaes despachantes c ajudantes :J)1:arinha e Guerra,
de compras do Depaetamcn to da Administração em 2 ele outubro de 1012.
do 1\'Iinisterio da Guet't'a.

5

P1·ojecto autorizando o Govcmo a conceelet• um~.<\.._' Comntissiio <lc
premio de I*O:OOOS ao capitão José Felix ela Jllarinba. c Guerra
Cunha l\fcnczcs, a titulo de pt·cmio pelo seu in- e Finanç·as, em 1O de
vento.
elczombt·o ele 1012 .

6

nequerimento de Antonia Candido da Costa Oli-lDEM, idem, em o ele sctclllbi'O . 7
veira, viuvaclo tenente João da Costa c Oliveira, ele 1012.
pedindo melhoria. ele soldo.
H.equel'ime.nt•J elos Voluntarios ela Patria, pedindo IDEM, idem, em 17 de sctcmbt·o
lhes seja co ncedido o solào da tabell<t A, da ele 1013.
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1010.

8

l{equerimcnto ele João Christino Ferreira de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carvalho, capitii.o refot·maelo elo Exercito, pedindo melhoria de reforma.

Q

1\Iensagem do St·. Presielent·~ da Hepublica solici- lDim, um 3 de outubro de 1'.11 4. O A
citando a reorganização do Gabinete ele Analyses, da ~larinha.
Oll1cio do Sr·. Mini3tro elo Exterior, remetlendo a A'CoutmissãodcDimensagem do Sr. Presidente da Republica, que })louu:t.cia. e rr.ratasubmette á approvação do Congresso Nacional dos, em 'lti de agosto elo
a Convenção Sanitat ia Internacional, assignadn 1914.
em Monlevicléo a 21 de abt•il de 1914.

10

Proj ecto n. 533, de 1912, mamlando co nlat· pelo A' Conunissão ele
dobro o t empo de set·viço dos officiaes que servi- 1\'_{nri.nJu-.. e G -uerra
ram em i\Iatto Gt·osso em 1903 e 100-l: c aos que em (j de dezembro ele
servem nas linhas telegt·aphicas do mesmo 1914.
Estado.

H

Projecto n. 105, de 1914, creando no Exercito o A' Conuuissão de
serviço de aeronautica,
Marinha e Guerra

12

e <le 1'<'inanc;as, 011117

ele setembro ele 10!4.

l'rojccto n. 222, de 1011, conferindo á ' <tutol'i-A' Co1nlllissão de
dacles militares o direito de requbitat· dos par- Co n stituição e
ticulares a ces fLO de sua propriedade, o liSO de Justiça e l:<-,iuanseu8 beus ou peestação de serviços pessoaes, ele. ças, em 8 de julho ele 1'.112.

13

Hequerimento de D. Clauclemir·a de Paula França, A' Co1nnti,;são de
pedindo pensão.
Finan<:as, em 9 de juuho de 1912.

1-l:

Oilicio elo St·. ~linistro das Helaçõ: 1\,xteriot·es, lnEM, em 27 de outubro ele
rcmeltendo a Jl.leltsagúm pela qual ó Sr. Pt·e~i- HJH.
dente da fi epubJica Submctle á appt'OV<ll/àO dO
Congresso Nacional a Convenção 'anilaria lntemacional assignada em Paris, em 17 de julho
ele 1912 .
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Otncio do Sl'. ~ l inistro das Relações Extel'lores, A' Conuuissão de
tl'ansmittindo a mensagem pel<t qual o Sr·. Pre- .l:<'iua:nças, em G de
sidente dn. Hepnblica submettc á n.pprovac;ão do novembro de 19H.
Congresso Nacional a Convençfw para peemntação de encommendas postaes sem valor entre
o Brazil 0 a Argentina.

3

Officio do Sl'. Ministl'o das Relaçúes Exteriores, IoE~I, em 7 de .uovembt•o de
remettendo a me11sagem pela qual o Sr. Pl'esi- 1914.
dente da Hopublica submetto it appl'ovaçrw do
Congresso Nacional o tratado de exteadição
assiguado entre o Beazil o a Bolívia.

4

Projecto n. 1.í5 A, de 1914, regulando <tS condições [oEM, em 8 ele outu bro de
de navegar1ão de cabotagem ao.; navi os que a 1014.
quizerem fazer sob o pavilhfw nacional.

v

,.

Oilicio elo Tl'lbunal de Contas, presta11do infol'ma- Inmr, em 26 de uovcm bro ele
r:ues a respeito da uThe Amazon H.iver Steam -1 !J14.
Navigation Company Limitecl,.
Ullicio do Tl'ibunal ele Contas, remetteudo uma IDEM, em 17 ele no\'cmbro ele
relação de todos os contractos registt·aelos 1 !J14.
sob peotesto e concractos dos quaes recnsou registro.

·:!.

l'rojecto n~ 211 , de 1!l14, autorizando o Govel'llo A's Conl.1llis,;<:»es de
a abril· um ceedito exteao rdin~tri o ele 1 :OOOS, .r\.g-ricultura., ~La
para auxiliar a acção defensiva do Exercito rinha e Guerra, e
Nacional, no Contestado.
Finanças, em14 de dezembro de 1914.

1

Projecto n . 238, de -!914, autoriz<tndo o Govet·no A's Co1nul.issões ele
a dispender, em certas comlições que estaiJe- Ag·ricultura e FiIeee, até a quantia ele 60.000:000$, para fo- :n.anças, em 23 ele dezcmrneotar a inclustria pastoril.
bro ele 1!J14.
'

2

Hcque!'imento de Antonio Alberto Teixeira Leite, A's Cou:nnissões de
ped indo autorização para orga nizai' uma em- Ag·ricultura e Inpreza para valorizaçrw do café, sob eletel'mi- clustria e Finannadas condições.
~~as, em 23 ele agosto de

3

l'rojecto 11. 81, ele -1014, extinguindo o Ministel'io IuE~r, em 3i Lle agosto ele 1014.
ela Agricultlll'a.

4

1914.

Hequel'imento de Joã.o José H.íbeit·o de Escobar, A' Conunis:,;ão ele
pedindo o apoio elo Congresso para o estudo ele Saúde Publica, em
varias molesLias .
2 1 de agosto de 1014.
Mensagem do Sr. pl'osidonte d<L Republica, sob t•e A' Co:uu.ui:,;são ele
<t subvenção annual ele que gosa <t "The Amazou 1-<"'inanças, em .2\J do
Hiver Steam Na igation Company Limited» .
maio de 1014 .

1

1\Ieusagem pt·esidencial sobre a a rever são dos IDEM, em 22 de outubt·o ele
archipelagos ele fel'llando de Noronha e Abro- 1Oi4.
ll1os a. União • •

2
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Mensagem do Sr. Presic!C IItc da Republica, solici- A' ·couun.issão de
tando autorização para abrir ao Minist<.lrio da 1'<'inanças, e.m 24 ele
Agricultur:: o credito de 380:000$, our·o, e dezembro de 19i4.
552:000$, papel.

3

l\Iensagem do S1·. Pl'esidente da Republica, pe-IDEM, em 24 ele
dindo autorização pata abl'it' áquelle ministe- ele Hl13.
rio o credito ele 39: 646~040.

de

4

l\leusagem do S1·. Preside nte da Rt'publica sobre IDEM, em 28 de dezembro de
a entrega do beneficio de CJuotas ele lotnl'ias ao 191/L
Hospital de Santa Anna, no Pari.

5

Projecto n. 192, de i9i3, (E mendas do Se•1aclo ao
projecto n. 103 B, de 1912) r·egulando a aposentadoria dos fnn ccion ar ios publicos civis.

[oE~r,

em 1 de maio ele i'J14.

6

Projecto n. 31, de 1914, ceea ndo tres postos tiscaes no Rio Madeira.

[DEM~

em 15 de julho de 1914 .

7

Projecto u. 38, ele i \ll4-, au torizanclo a ve u ela dus A' CoJuin.issão de
dreadnoughts, c a rescisão elo C011tracto fei to Dil">louJ.acia, JV.Iaripar·a acquisição elo Super-elread nougl1t Ria- nh.a e Guerra e 1:<-,ichuelo.
nanç~as, em 20 ele julho
de 19i4.

8

P1;ojecto n. i41, de HH2, autorizando o Govel'llo A' Co:uuuissão de
da União a empres tai' ás cooperativas agticol as, A g;ricultu.ra e Finos estados, até 50 % das C]Uantias r ecolhidas nanças, em 1 de agosto
ás caixas economicas, etc .
de 1912.

\)

~etemh r·o

Pl'ojecto elo Srnaclo, a utorizando o Governo a t'e- A' Couuuissào de 10
ceber, em liquidação do debit·J do mon I.P.pio elos 1:<-,iuanças, em 18 de
servidores do Estado pat'a com o Thesouro,
a.gosto ele 19i 4.
apolices da divida publica.
Projecto n. 67, de 19 J4, a utorizando o Governo a [DEM, em 25 ele
emittil' até a quantia de 200.000: OOOS, em
notas do Thesouro e dando outras proviJcncias.

ago~to

do i \)14. H

Projecto n. 69, ele i914, mandando suspender no fDEM, em 25_de agosto de '1914. 12
pr·csente exel'cicio ( 1914 ) qualquer tl'an·s acção
pelo Poder Execut.ivo, em relação á venda do
Lloyd Brazileiro.
Projecto n. 108, ele 19-14, auto.r izando o [}ovet·no A' Co:uunissão ele 13
.a mania r ligar por mein ele est r·aJas de roda- Finanças e Obras
gcm, com propoeção para auto mobilismo, os Publicas, e m 21 de sevalles dos Riog S. Ftaucisco, Meal'im, etc.
tcmbt·o ele i914.
Projecto n. 85, de 1914, providenciando sobre a A' CoiÚ.ul.i:,;são de 14
eleição e nomeação de syndicos e liquidatarios, Finanças, em 3i ele
etc.
agosto de 1914.
Projecto n. 80, de 1914, autori~anrlo a Delegacia IDEM, em 31 ele agosto de 1914. 15
Fiscal do Thesouro em Londres a recebei' qualquer quantidade clé ouro desti nado á entrega
no Brazil, durante a actual guerra européa.

-
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Projecto n. 23, de 1914, determin ando que os A ' C onuni~ s ão d e
editaes e outras publicações que a Directoeia F ina n ças, em 18 de
do Patrimonio e as demais repartições fecleraes SC' tembro de 1914.
ti verem de fazet·, a r espeito do al'rendam ento
el a vend a elos pro prios nacionacs, etc . só seriio
publicados na integra no DiaTio ?fii cial , etc.

16

I

P1·ojecto n. 120, de 1914, eq uiparando, para todos fnE)J, em 28 do srtembro de · 17
os effeitos, os mestres em achinistasdas lanchas 191'1·.
a vapor_da Fiscalizaçiio d,, Porto do Hio de Janeiro e Sa ucle Publica, aos de igna.l categoria
el a In~peclori a de Immigt·ação .
Projecto n. ·J 39, dê 1914, de termin ando que o fo mu, C' l11 27 dr> novr mbr·o ele
devedores ás praças estr a ngeiras de compro- ·19H-.
missas em ouro poder iio, na data de seu vencimento , pagar on cl eposita1· a importancia de
suas obrigações em moeda corren te, etc.

18

P1·ojecto n. '150, de 1914, a utorizando a reinte- IoEM , r m 13 el e Olll.nbJ'O el e
gl'ar João SoH es Fmnco Maul'ity no ca rgo de Hll 4.
fi el de armaze m da Alfandega do Rio de Janeiro.

19

l)eojecto n. 152, de '1 9H, concedendo á. Associaçiio rOF.M, em 22 ou l.nlwo ele :I!l i ~Comme rcial da Bahia os te1Tenos accrescidos
contignos ao sen actual edificio, segundo condições que estabelece.

20

Hepl'esentaçiio do Conselho Di1·ectot' el a Cam aea Ior.M, em
do Commercio Intern <lCional do Brazil, sob1·e Hl -lfs. .
concessões de favo res adu aneiros .

2'~

ele dr>ze ml)l'o de

21

'~

de out nbro rl e

22

I' J·ojecto 11. HO A, el e 1914, sob1·e contagem de ToEM, r m 2 de dl'7.embro dr
antiguidade ao 2'' tenente Tat1 Ct'erlo Vici 1·a 191•i- .
da Cnnha.

23

Pt·oj ecto n. 188 A, de 1914, manda ndo consi- ToEM , em 2R de dezembt·o de
clerar fun ccionarios pu blicas os guard as da Hll 4 .
Hepa t·ttç.ão el e Ag uas e Obr as Pubica., etc .

24

Proj ecto n . 247, de '191 4, creancl o um segueo de foEM, em 26 de dezembro de
pensiio á velhice .
1914.

2fj

P1·ojecto n . 252 , de 1914, auto1·izando a crea·r loEM, em 28 de clezcmbt•o de
mna r epart ição especial par a o ser viço de 1 9!l~.
sf\g nro em ger al.

26

Projf\ct.o n. 230 A, de 1914, mandando ficar se m loEof, em 28 de deze mbro de
effeito a in sceipção com o prppl'io nacional, 191 4.
do Palacio Archiepiscopal el a Bahia.

27

PL'ojecto n. 368, de 1912, determ in a ndo que os IDEM, r m
membros do ministe1·io publico fede1·al e os 19 12 .
elo territor io do Acre tenham dil·eito a montepio e aposentadoria, etc.

-
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Projecto n. 28, de 1914, mandando devolver ao A' Conunissão de
Poder Executivo a mensagem e mais documentos FlnançaE!, em 28 de
que a acompanharam, solicitando um ct·cdito dezembro ele 1914.
especial para pagamento ao capitrw de ft•agata Herculano Sampaio.

28

Requerim ento de José Rodrigues de Carvalho, fDmr, em
2" official elo Hospital Centrai do Exercito,
pedindo que o montepio se torne facultativo.

191~.

29

Hequerim ento do Sr. Carolina Silva, pedindo IDEM, em 31 elo jnlho ele ·J 914,
pagamento ele quantia a que se julga com
direito.

30

Projecto n. 200, de 1912, providenciando sobre o IDEM ...••....•..... ,........
tratamento elos membros elo Tribunal de
Contas, etc.

31.

Hequerimento de Alberto Armando Ricci, pe-IDEM, em 1G ele agosto ele 1914.
clinclo pagamento ele quantia á quo se julga
com dit·ei to.

32

Hoquerimento de F. Adamaczyk, dando novas IDEM, em 23 do agosto de 19'14.
informações sobre o requerimento anterior. I

33

Hequerimento de Francisco Gonçalves de Si- IDEM, em 2ti de agosto ele 1914.
queira, propondo-se a construir a nova capital
ela Republica.

34

Hcquerimento de F. Aclamaczyk, apresentando IDEM, em 1 ele setembro do
nm projecto para ereação ele um banco.
191~.

3tí

Hequerimento de Francisco Xav.:er de Souza IDEM, em 2ti do agos~o de 1914.
Queiroz, pedi n elo quitação da divida de

3G

Requerimento elo engenheit·o civil Dr. José Agos- IDEM, em 111 ele agosto ele 1"914.
tinha dos Reis, pedindo concessfLO para eonstrucção de uma estrada ele forro de Santarém
a Cuyabá.

37

Requerimento de José Caedoso, foguista ele IDmr, em 20 ele outubro de
1n classe, solicitando ao Congresso Nacional 1914.
quatro mezes ele licen ça.

38

Hequerimento do tenente Braziliano Cavalcanti IDEM, em 31 ele outubt·o de
Junioe, director da revistra mili.tar "Teera e 1914.
Mar », pedindo pagamento de 450 exemplares
ela mesma revista.

39

Requerimento tlos trabalhadores ela Fiscali7.ação IDEM, em 13 de novembro de
elo Porto elo Rio de Janeieo, pedindo uma 1\!14,
v:erba annual ·para manutenção elos serviços
elo porto.

40

2~

do julho ele

43:4363895.
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HequerimenLo de Heitor Gonzaga de l\Iendonça, A' Commissão de
adm inistrador, e Victorino Lom·eiro dos Santos, Finanças, em 18 de
cscl'ivão da mes<t de rendas de Valença, do novcmbt•o de 1914.
Estado da Bahia, ped indo poece ntage ns.

4l

Hequerimento da « Société Anonyme du Gaz de InE~r, em f 9 de novembo de
Rio de Janeit·o », pedindo seja dado ao Go- Hl14.
verno autorizaçrw para reformar o seu contracto .

42

Hequerimento da " The Great Westem of Brazil !nEM, em ·19 de novembro de
Hailway Company, Limited », pedindo revisão -1914.
do contracto de 7 de deze mbro de 1909.

43

Requerimento de José Bernardino da Silva,
pedindo volto ao estudo ela Commissi'Lo de
Constituição c Justiça o projecto n. i1, de
:!9!3. (Vide projecto n. 543 A, de 1912.)

em 23 de novembt·o de
1914.

44

l1cquerimento de José Bernardino de Moura, por Imm, em 24 de julho de 1914.
si c pelos demais encan·egados dos guindastes
da Alfandega, pedindo juncção de documentos
fl. outros j{t apl'cse ntados.

45

Officio elo St·. ministro ela Viac.ão c Obras lDDr, em 11 de agosto de :! 914.
Publicas, remcttenclo varias infot·mações em
annexos sobre a " Amazon River Steam NaYigation Company ». -Estes anncxos não acompanharam o ollicio.)

.':,Q

Officio do Sr. minislt'o da Guen·a, envianc!oiDE~r, em 17 de agosto de19H·
~1ma t'elação dos fnnccionarios do quadl'O,
acldidos, diaristas, etc. claquelle ministerio.

47

Representação da Associação Commercial da InE1r, em G ele .novembeo de
Bahia, sobre a dragagem do rio Paraguassú. 'i 914, .

4S

IDE~r,

Officio elo Se. ministt·o ela Ageicultura, t•cmcl- IDEM, em 29 de lczembro de
Lendo uma r elação elos funccionarios das r e- 19fil.
partições pct·tcncentes ao ensino agronornico.
Representação da Associação Beneficente dos IDEM, em 24 seLem llro de 19llt.
Guardas da Alfandega do Rio de Jancit·o,
sobre descarga de mercadorias, etc.

tlO

Rcpresentaçrw do agenle c demais funccionat·ios IDE~r, em ll dt' novcmbt·o de
da agencia elo cot'!'eio de Campinas, pedin lo t\lH.
a elev.ação á categoria especial dn, mencionada
agencta.

Gl

Representação do~ armadores e aviadores pa- IDEM, em 16 ele setembr o <le
r~enses, sobee as prctcnções da " Amazon
1!)1.\,
Rrver " ·

!í2

Representação elos funccionarios elfectivos ela IDEM, em 11 de novcmbt'o de
administração central da Inspectoria Fedeeal Hll4.
de Portos, Rios c Canacs contt·a a redncção
de seus vencimentos.
'

53

---------- ~--

----
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·

Officio do Sr. l\linistro da Agricultura, pedindo A' CoJnJnissão d e
se1· incluída no orçamento claquelle mini stel'io 1<--. inanças, em 13 de noa verba necessari a paea occoLTCt' ás clcs pe:ms vembro de 19H.
com a contribuiçfw annual elo 2. 000 fran cos
pat·a a Commissrw Internacional de llora c
subvenção á Associaçfto Internacional de Sis ~
mologia.

54

Mensagem do Sr. P1·esidente ela )i.cpublica, sobre
a applicação da r enda elas vil! as proJetarias.

em 24 do outnbt·o ele

55

Officio do St·. Ministro ela Agricultura, rernet- IDEM, em 11 de dezembro ele
tendo um a r elação elos funccionarios daquelle 1014.
ministeeio e o tempo de seeviço dos mesmos.

!jG

Representação do dieectot· do Museu Commerciallomr, em f Çl de outnbro de
e Academia do C.ommercio do Rio de Janei1·o, 1914.
sobre a necessidade de serem mantidas as suas
dotações orçamentarias.

ti7.

Projecto n. 87, de 1914, mandando contar pelolDEM, em
dobro, para o effeito da reforma., o tempo de 1914.
servi ço no theateo das ope1·ações de guerra ao
official que alli esteja addicl o ao estado maio1·
ele qualquer pote ncia.

ele se temhl'O de

!:í8

Officio do Sr. Minist1·o da Viação e Ob1·as Pu-loE~r, em 21 ele dezembro ele
blicas, informando sob re a itrea do t erreno 191 4 .
accresciclo ao c<i.es elo porto da Bahia, contíguo
ao eclificio da Associação Commercial ela Bahia.

ti9

Officio elo Se. Mi11istro da Gue!'l'a, remette ndo [DE~r, em 23 de novr mb1·o ele
um a r elação dos alumnos gl'atuitos do Colleg·io 1914.
Militar do Hio de Janeiro.

60

Hequeriment.o de D. Eisa Brussemeyer Caminh a, lDJlM, em 18 el e novembro ele
viuva do capitão de corveta Abdon Caminha , 1914.
ped indo r estituição ele certa quantia.

Gi

Req uerimento de Joaquim Jeronymo Serpa, coH-lDEM, em G de novembro de
ferente de 2• classe das capatazias da Alfan- 191 3 .
dega de Pernambu co, pedindo aposentadoria.

62

Requerimento de Olympio de Accioly Monteiro, lDE~r, em 28 de setembro de
pedindo contagem de tempo .
1914.

63

Requ erimento de Paulo Porto Alegre, consul apo- IDE~'!, em 23 de outnbro de
sentado, pedindo melhoria de aposentadoria. 191 4.

64

Requerimento de D. Lavinia Du arte Lisboa , pedin- IDEM , em 9 ele novembro ele
elo relevação ele prescripção .
.
1914.

G5

Requerimento da Sociedade Nacional de Agri- IDEM, em 4 ele maio de 191 '~ .
cultura, pedindo a r elevação de glosas relati-~
vas a prestaçfw ele contas, perante o Tribun al
de Contas.

66

roE~r,

1914.

·J
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nequerimento ele DD. Oneicla Backe r Barcellos A' Conunissão de
Qui ntanilha e Mat·ia Augusta Backer Bat•cellos, 1<-..,inanças,em 2 dejnlho
sob re funet•ae~ c montepio de :fulião Bat·cellos. de 191ft.

67

lleqnc!'imento de Cincinato i'l'farcellino Be7.el'l'a, Jmm, em 7 de abl'il de 19·13.
:<al'gento quar'tel-mestl'e, pedindo rcfol'ma.

68

ltcc;nerimc nto ele D. Gabriella Meirelles da Sil- loE~r, em 2 de julho de :1914.
veirn, pedindo urna pensão.

69

neq uet'imento de D. Anna Vieira Bueno, vi uv a do Imm, em ·I de agosto ele 1914,:
asp ir·a ntc a officia l Philadelpho ela Silva Bueno,
ped indo uma pensão.

70

Hequerimento Jo 2° sarger;to, r·eformado, do Ex e!'- Jtm~r, em 27 ele julho ele 1914.
cito, Firmo Baptista Pit·ajú, pedindo pagamento
de certa quantia..

71

Heq uerimento ele Luiz da Silva Ama!'al, ajudante IoEM, em1 de jnlho do 191ft.
de machinista ela Alfandega elo Rio de Jancit·o,
pedindo aposen tado!'ia.

72

He(]uerime nto de D. Izabel Maria de Azevedo IDEM, em Hi de dezembro de
L'astro, viuva do conselheü·o José A. ele Azevedo 1911> .
Castl'o, ped indo pensfw.

73

11eq uerimento do D. Clara Francisca da Silveil'a, IDEM, em 20 ele dezembro de
pedindo !'e levação ele prescripção pat·a r eceber 191ft·.
montepio.

74·

Heq u e t~ imento

do capitfw Augusto ela Costa Leite, lnE~r, em'~ rle maio ele 1914.
ped indo melhoria de reforma.

7ti

Pl'oj ecto n. 68, ele 1914, antorizando o Goveeno ToE~r , em 28 fle agmto de 1914.
a aclquil'ir o busto do St·. Saenz Pena, para
·
rollocal-o no salão de honra do Ministerio do
Extel'ior.

76

flmc io do Preside nte do Tribunal de Contas, rc- To1nada de Contast,
mettenclo cópias do voto do mesmo Tl'ibnnalem 14 de ont n bt·o de -1 912.
em l'clação ao co ntracto ele 18 de ja.neit'O de
1912 para novas obras de mclhot·amentos clc1
capital elo Estado da Bahia.

•

•
Relação dos docun1entos de projectos
e pareceres apresentados na sessão de 1914
e que se achan1 no Archivo

..
'.
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Documen~os

de projectos apresentados em 1914

g
~

:::>

ASSUMI>TO

;<;

U

Hedacção final do projecto u. 59 A, de 'i 913, da Camara, emendado pelo
Senado (emenda eelativa ao emprestimo), qu e a utoriza a abe1·tura do
credito de 9068597 para pagamento a VEH"ano Alonso Gomes de Alm eida,
addido á Recebecloria do Districto Federal, em virtude de sente nça judiciaria. (Vide projecto n . 59 A, de 1913.)

a

Emenda do enado (I'elativa á p1•orogação de OI'çamc utos) ao peojeclo
n. 36 R, ela Camara, que au tod z~t a abertura, pelo Ministel"io da Fazenda, do credito de 52 :6008, para pagame11to de 20 g uaL"Clas accrescidos
na Alfandega de Po1·to Alegre; com parecer conlra1·io da Com missão de
Finanças. (Vide p1·ojecto n. 36 B, de '1913.)

l ti

Autoriza a concessão de um anno de licença, sem vencim enlos, para tr<lt<~,
mento de sa u le a Antonio Pe reira Re bello Braga, coutador elos Correios
elo Amazonas .

16

Auto1·iza a co n cess~lO de um anuo de li conça , se m veucimc ll tos, <L \Valm oe
Argemiro Hibt it·o Brauco, tclcgeaphist<L de 4" classe da Repartição Geral
dos Telegraphos .

42

Autoriza a concedet· a Manoel Feancisco Pe reil'a,.guaeda-clMves de 1" ela ·se
da E trada de Feno Centl'al do Bmzil , um anno de li cen~,:a , com a
dial'ia que lhe competi!'.

47

M<tllda suspender em todo o territoeio da Republica, pelo prazo de 30 düi~, o
vencimento das obrigações l'esultantes de letra · de ca mbio, nota · pi'Omissorias, ou quaesq uer outl'os titulas commerciaes c bem assim de
p1·estações pol' dividas hypothecal"ias e de penhor ngricola, e dá outra
providencias . (Do Senado. )

50 A Autoriza o Govemo a fazer uma emissão de notas do Thesouro Nacional ;

. com par·ecer e substitutivo da maiol"ia da Com missão de Fin anças, voto
em separado da minol'ia e razões ele voto dos Srs. J\lau ocl Borba, Felix
Pacheco e Caetano de Albuquerque . (Do Senado. )

51 A Rcdacção para 3" discussão do p1·ojecto n. 51, deste a nuo, que fixa a força
naval para o exercício de 1915.

53

Interpreta o art. 32 da lei n. 2 . 044 , ele 31 de dezembro de 19015 . (Do Senado.)

7tl

Redacção final do proj ecto 11. 189, de 19-13, que autoriza o Presidente da
Repu blica a abrir, pelo Ministel'io elo Iuterior, um OI'edito supplementar á
verba Hí" do ar·t. 2° dtt lei do orçamemo vigente, na importttncia ele
923:720821t2. (Vide projecto n. 189, de 19-13. )

76

Emenda do Senado ao projecto n. iO •.J A, ele 19i3, da Camara elos Dcpuladm;,
que a utoriza a conccs ilo d'3 seis mezes de licença, com ordeuado c ern
proro~ação, a Ludgero Laurinclo de Oliveira, foguista de i • cla8se lo
1° deposito ela 4• divisão ela Estrada de l''eiTO Central do Bt'azil ; com
parecer da Commissão de Petições e Poderes fa voravel á e menda do
Senado . (Vide projecto n. 109 A, de 1913.)

78

Determina que a Directoria do erviço de Estatistica passa!';\. a denominae-se
Directm·ia Geral de Estatística, ficando subordinada ao Ministerio do In~
terior e dá outras providencias.

-
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80

Redacção final do pl'ojecto 11. 188, de 1913, qne autol'iza o Presidente da
Hepublica a abrir um cr edito supplementar ~L vorda 12" elo l\Iinis terio cb
Fazenda - Imprensa Nacional c « Diario Olficial » - no valo!' do
1. 443: !í48$000. (Vide projecto n. :188, ele 1913.)

91

Redacção final elo proj ecto 11. 155, ele 1913, autorizando a abrie pelo Ministeria do Interior os cr cclitos es peciaes ele 1lí9: 613$060 pal'a occorrer á ~
despezRs nas consignações do Hospital Nacional rl e Ali e nados ; e el e
66:000$ para pagam e u to ele despezas feitas com o serviço de levantamento elo cadastt'o elos pt·oprios nacionaes. (Vide projectos ns. 15!1 e
155 A, ele 19:13.)

()J:

Proroga por 90 dias a moratoria co nced ida pela lei n. 2.862, de ·15 ele
agosto elo corrente ar111o e dá outras providencias. (Do Senado.)

06

Autoriza a conceder a Armando de Carvalho, fpguista de 2" classe da Estrada
ele Fen·o Central elo Brazil, seis mezes de licença, e m prorogação.

08

Approva o contracto firmado pelo Govemo em :18 de dezembro de 1911
para a construcção e arrendamento ela Estrada de Ferro Central elo
Rio Grau de elo Norte.

109

DcLermina que os officiaes elfectivos ou ref'ol'maclos que pel'cebcm soldo pehL
ta.bella A da lei n. 2. 290, ele 13 ele dezembro ele 1910, descontem, meusalmente, para os montepios obrigatorios, 10 o;. elo valor elas pensões que
instituieam, etc,; com pareceres das Com missões de Constituição e Justiça e de Finanças, concordando com a de Marinha e Guerra.

110

Manda contar a antiguidade do 2° tenente tle infanteria Tancredo Vieiea da
Cunha tle 2l:i de junho ele 1897, sem direito á percepção de vencimentos
ateazados.

131

Autoriza a abdt•, pelo Ministerio tla Faze nda, o cr·edito ele iOO:OOOS, supplcmentat· á verba 5•, letra b, do art. 70 da lei 11. 2.842, ele 3 ele janeiro
de i 9i4 ; com o voto em separado do Sr. Felix Pacheco e as razões ele
voto do Sr. Carlos Peixoto Filho.

!37

Approva o contracto feito com a Sociedade« Fiat San Giorgio », para o fornecimento de um uavio « tende!'», destinado a suqmersiveis.

147

Autol'iza o Governo a abdr, pelo Ministet·io da Viação, o credito extl'aorclinario de 25:0008 para pagamento das s ubvenções pelas viagens realizadas pela Empreza de Navegação Hio-S. Paulo, entt'e o Rio de Janeit·o
e Iguape, durante o 2" semestre de i 913.

158

Autor·iza o Governo a conceder seis mezes de licença, com metade elo ot·denado, a D. Lybia ele Mello e Souza Guimarães, agente do Correio ela
agencia elo l\1eyer ; com parecei' fav oravel da Commissfto ele Finanças.

1li9

Emenda do Senado.ao pl'ojecto n. 32 A, ele 1913, da Cama!' a elos Deputados,
que autoriza a consideeat' como passado e m goso ele licen ça, com o ordenado, por João Pedro l\Iaximo Cordeiro, 4° escripturario da EsLracla ele
Fel'l·o Central do Bl'azil, o tempo decorrido de 12 de março de 1913 a
14 de setembt·o do mesmo anno ; com parecm·os das Commissões de Poderes e de Finanças, favol'aveis á emenda.

168

Autoriza a conceder um anno de licença com ordenado ao guarda-fio do
2' classe da Repartição Geral dos Telegraphos 1Leopoldo da Cunha Bastos.

~
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17·1

Autoriza a conceder seis mezes de lice ttça , sem vencim entos, a Ezeq uiel José
de Macedo, guard a -cha ves da Estrada de Fel'!'o Ce nteal do l3 r az il ; com
par ece L' da Com missão de Fin a nças , co ncot·dando com o dct ele Poderes .

174

Autoriz a a concossfLO de seis mezes de licença, em pr orogaçào e com orden ado , a D. Maria Ign acia dos Reis, ajud an te ela agenci a elos Correios de
Todos os Santos, nesta Capttal.

177

Emendas do Senado ao pt·ojec to n. 312, de 1\H O, da Cama m dos Deputados,
que providencia sobre a uLili za<;Zw e mobilizaçfLo ela Guctr da Nacional ;
com parecer da Commissão ele Co nstitui ção e Justic;a, J'avoeavel ás emendas elo Senado . (Vid e proj ecto n. 312, de 191O. )

:183

Autori za a con ceder um cLnn o de licença, co m or de nado e e m prorogação
claq uella em cujo goso se acha , ao bachar el li'Iat hias Olympio de Mello.
(Do Senado . )

186 · Autoriza a ab r it·, pelo Minister io da Marinha, o cred ito especia l ele õOO li br as,
OLl seu equiv alente em moeda bi·azileir a, par a occorrer ao pagamento clcL
indemnização devida á companhia « The Gulf Line Limited », por avarias
so lfridas pelo paquete ele sua pt·opriedacle « Gulf of Venisc, ; com
emenda elo Sr . Ha ul Ca rdosJ e outros .
189

Autoriza a concassão de mais um ann o de licença, com ordeuado e cni pror ogação, a José Augusto Lopes, pratican te de 2a classe dos Cot•t·cios do
Estado do Ceará.

100

Au toriza a concessào de um a nno de licença, com oede naclo, a Canclido rla
Cunha Vilella, insp ector de 3" classe da Repae tiçfw Geral dos Telcgraphos.

101

Autori za. a concessão de seis mezes ele lice nça, sem orden ado e e m pt'Ot'O·
gação, a Alexa ndee de Mello Cesae, p ea ticante elos Coreeios elo Es tado de
S . Pa ul o.

203

Con cede ao Dr. José Bach , ou empeeza qu e organi zar , pemlissão par a cxplura t· as minas de petroleo, pelo mesmo descobertas nos Estaios de
Alagoas e Seegipe c existentes em tet•t·as ela União , com pr ehendiclas ent re
6° e 8° de longitude oriental; com um voto e m separado do Sr. Floria nno
ele Britto e p ar ecer fa vol' avel da Comrnissfto ele Co nstit uição e J us th;<L c
cont rario ela de Finanças .

204

Suspende o tr oco elas n ot as ela Caixa de Con versão até 31 de dezembr o de
1915 e dá outras providencias. (Do Senado . )

206

Emendas do Se nado ao proj ecto n. ·122 A, de :1 911, ela Cama r a , que considet·a
empregados publicas civis os comm a ncla ntes, sarge ntos e guar das da5
alf<tndegas o mesas de r e ncl <ts da Rep ubli ca ; co m parece res elas Commissõas de Justiça e de Fin anças, !'a vora veis ás emendas elo Senado .

210

J.<:mcn da üo Sen ado ao proj eclo n. H 8 D, de 1912, da Camara elos Deputados,
qu e tra nsrer c para o Co l'po de Saude do Exceci to, com ha uras de 2" tenente , os inferi or es q ue tenh <~ m mais de tt'e5 a nn os de praça c sel'Viços
profissionaes ; com parecet· d a Commissão de l\fat·inha e Guel'I'a , favo r avcl
á emenda. (Vide proj ecto n. :118 D, de 1912 .)

-
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2:16

Decla r a suspe nsos desde 1 de agosto de 19H, da ta co nside r ada co mo a de
inicio da actu al co nfiagmção européa, a té a data qtte f'à t· f1xada pelo
Poder Exec utivo, a pós a cessação das hostilidades, os pr azos a q ue se
r efere a Conve nção de Pa ris de 20 de ma rço de 1883, etc .

220

Autoriza a abrit·, pelo Ministet•io ela Marinha, os CL'ed itos ele 957 : 578$0 18,
2 .720 :758$712, 1.1 64, : 306$729, 1. 836 :985$028 e 1 38 : 473~ 1 90, s upple me n'"
tar es ás vet·bas 4•" Cot·po da Armada c classes a nnexas », 1-1" "Força
Naval " ; 16" "Classes ioactiv as " • 18" "Munições de bocca, e 23"" Fr etes,
passagens, etc . •>, do a t·t. 20 da lei n. 2.842, ele 3 tle j aneiro ultimo.

236

Autot·iza a concedet· u111 a nno de licença, e m pr or ogaçrw, com orueuaelo c a
co nta!' ele 23 de agosto deste an no, a . Albet·to Lore na, teleg r aphista ele
4' classe da Est t·ada de li'e tTO Centt·a l do Brazil ; com pa r ece r elo
Sr. Joaq uim Pires e subs tituti vo da Commissão de Fin ança~ .

237

Releva ela prescl'i pção em q ue iuco tTe u D. Etelvin a Gomes ela Silva pa t·a receber, a par tit' de 2 de o utubro de 1897, a, pe nsão me nsal ele 10$800,
corresponde nte ao soldo el e se u ma rido, soldado Josó Go mes ci<L Silva,
mor to no com bate e m C<mudos ; com par ecer favora vel da Co mmi:;siio
de Fin a m~as .

247

Crêa um seg ul'o de pe usão á velhice, com as ba:;es que estabelece.

248

Autoriza a co nsiJer at' p romovido ao posto de 1o sa rgen to e refo rmado no
mesmo posto na data desta lei, o cabo Fr a ncisco i\Ia uoel de Almeida.
(Do Senado . )

249

Esta belece os limi tes do Estado do Par n. uú. com o ele SanLa Catha l'in <t.

251

Au toriza a co nceder se is mezas de lice n ;a, com metade do ordenado, ao th esoureit·o da age ncia do Cor re io de Pa1·ana.g uá, Estado do PMa n ~L, José
Ricardo da Ct·uz.
·

25 1 A Redacção fin al elo proj ect o n. 101 A, de 19Ll, ela Camar a, e me ndado pe lo
Senado, que au tod za a a bt'it·, pelo Ministe t·io da Fazenda, um cr·edito
extt'aorclina rio na irn portancia de 21,:007~437 pat·a pag·;tme nto, um virt ude da sen tença do Poder Juclicia ri o, ao Sr . Ped t·o Rocl t•ig ues Ba tToso,
2·' t ene nte do Exercito, compulso t·iarne nte rel'o r maclo .

255

Emenda elo Senado ao proj ecto n . 82 C, de i 913, da Cama ra, que concede
um a rmo de lice uça, co n Ol'Cie nado, a Hono rio Go nçalves Hibeit·o ; com
pa r ecet· ela Comm issão ele Poderes f'avoravel á emenda.

2~ti

Eme nda do Senado ao pt'Oj l'Cto 11. 543 A, de 1012, da C<tma m elos Dep utad os,
que m and a r ein teg rar Luca~ Anto nio H.ibeiro Bhori 11 g no logú ele chere
ele secçrw da Alra nclega do Rio de J a neiro ; co m pat·ecur la Co mmissão
de Finanças fa voravcl i e me nda.

Documentos de pareceres apresentados em 1914
ASSUMPTO

15 Indefere o reque r·imento de João Evangelista de Sou za, alferes honorario do
Exercito, pedindo ser considerado como promovido na campanha do Par ag uay, para obter o soldo de sua pate nte; com pareceres das Com missões de i\Iarinha e Guerra e de Fin a nças.
16

Indefer e o r equ erimento dos empr egados civis do i\lin isterio da Guerra em serviço no Hospital i\lilitar do Amazonas, pedindo augmen to de vencimentos.

t7 Reconhece Deputado pelo Estado do i\laranhão o Sr. João Pedro de Carvalho
Vieira .
18 Indefere o r equerimento de D. Ma ria Lins Caldas Villa ri m, viuva do capitão
do Exercito Joaq uim Quirino Villarim, pedindo r elevação de prescripção
par·a r eceber di trerença de soldo; com as razOes do voto do Sr·. Caetano
de Albuquerque .
19 Indefere o requerimento do 2° tenente do Exercito Alcebiacles ele Oliveil'a.
Brazil , pedindo um an no de licença. para tratamento ele saude; com par eceres das Com missões de_Peti ções e Poderes e de Finanças.
21 · Concede licença ao Sr . Dep utado João Simplicio Alves de Carvalho para au-

sentar-se do paiz.

22 Manda uchivar· o r equel'imento do engenheiro Joaquim Silveira ele Castl'o

Barboza pedindo concessão par a melhorar· a navegação fluvial desde o
rio Par á , em Minas GeÍ'aes , até Jatobá, em Alagôas; com par·eceres elas
Commissões de Obras Publicas e de Finanças.

23 Indefere o r equerimento em que Julio Goulart Bueno pede inclu são no quadro

ele cit·urgiões-dentistas elo Exercito; com parecer tambem contr·ario da
Commissl!.o de Fina"nças .

24

Indefere o requer·ime nto de 'F . Aclamczyk e outr·o propondo melhoramentos
na cid ade do Rio de Janeiro ; com parecer tambcm contral'io da Commissão de Fin a nças .

25

Indefer e o requeriment o em que os funccional'ios do Jardim Bo ~ anico desta
Capital pedem lhes sejam mantidos os vencimentos quo per·cebiam
em 1913.

26 Indefere o requerimen to em que Arnaldo Vieira e l\Ialllricio i\lendcs de Vasco n cello~ pedem concessão par·a a consLr·ucça.o de uma estrada de ferro
mixta no Paraná ; com pal'ecer da Commissão ele Finanças mandando
ai"chivar o requerimento.
28

i\Ianda devolver ao Poder Executil o a mensagem e mais documentos que a
acompaL ham solicitando credito especial de 7: 217Sa82 para pagamento
ao capitão de fraga ta, engenheiro naval Herculano Alfredo Sampaio.

30 i\landa archi\"ar a mensagem do Governo sobee a necessidade de se abrir ao
i\linist erio da G u ~rra o cr·edito especial de ~O:OOOS para o proseguimeuto
dos es tudos c aperfeiçoamento no torpedo dirigivel uTorquato Lamarão».
Synopse

17-
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3i Indefere o req uerimento de Euclydes Moraira Gomes, official operario de 4..

classe da locomoção .ela Estrada de Ferro Central do Bt·azil, p3dindo um
anno de licença em peorogação .

32 Indefere o requel'imento em que José Marinho, graxeiro da Estrada de Ferro

Central do Bt·azil, solicita seis mezcs de licenç.a.

35 Manda arcbivae o r equerimento elo major reform ado do Exercito Anlonio da

Piedade de Mattos, pedindo que sua promoção ao posto de tenente sej a
contada de 7 de janeiro de i 890.

36 Manda archival' o r equerimento de Antonio Pedro de Fl'eitas; aprendiz de
carimbador da 6• divisfLO da Estrada de Ferro Centt·al do Brazil, pedindo

licença .

37 Manda archivar o t•equerimento ele Ludgcro Laurindo de Oliveira, foguista
de ia classe da Estrada de Ferro Cent!'al elo Brazil.

38 Requer que seja arcbivada a indicação apresentada pelo Sr. Deputado Figueiredo Rocha.
39 Opina pelo indeferimento ào requerimento do major honol'ario do Exercito

Augusto Gu!'gel do Amaral Junio!', cartorario da Delegacia Fiscal em
Matto Grosso, pedindo con tagem de tempo.

40 Indefere o t•equerimento de Waldomiro Ribeiro, professor da E~cola. de Apran-

dizes Marinheiros do Cear á, pedindo um anno de licença.

43 Indefere o requeeimento do conferente de 3a classe da Estrada de Ferro

Central do Brazil , Pedro Bacellar ãa Costa, em que pede um anuo de
licença com vencimentos ; com parecer da Commissão de Finanças negando a licença •
.

a• classe da Estrada de Fe1·ro Central do Brazil, Dorval Pt!reit·a Ribeiro ; com parecet· da Commissã.o de
Finan ças concor·dando com a de Poderes .

44 Indefere o requerimento do conferente de

45 l\Ianda archivar o requerimento de Antonio Piedade de i\Iattos, major reformado do Exercito, pedindo melhoria de r eforma ; com parecer da Commissão de Finanças concordando com a de Mal'inha e Guerra.
46 Indefe1·e o requerimento de Augusto Candido Pereira Baptista de Oliveir·a, 4°
official do Arsenal de Guena desta Capital, pedindo pagamento de vencimentos e contagem de t empo ; com projecto d~ St·. Pedro Moacyr e
voto do Sr . Nicanor Nascimento e parecer da Commissã.o de Finanças
de accôrdo com o da de Constituição .
47 Indefere o requerimento de Procopio Pinto da Cunha, solicitando licença.
48 Indefere o requerimento do telegraphista estagiado da Repat•tição Geral dos

Telegraphos, Raphael Augusto da Fonseca Lontra Netto, em que pede
um anno de licença ; com parecet• da Commissão de Finanças concordando com a de Poderes.

49 l\Ianda archira r a mensagem do St·. PresidJn ~ 3 da Republica em que solicita o
credito de 28 :0008 para o l\linistel'io da Agricultul'a, pol' ter sido in cluído,
por uma emenda, no orçamento daquelle Ministerio, o r eforido et·edito. ·
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50 Opina qu·e o requerente, m<rjor r eformado do Exercito Joaquim Fel'ecira da
Cunha Barbosa, volte ao Congreoso Nacional em occasião mais opport una,
devido ao estado de penuri<t dos coft•es publicas ; com parecet· dos Srs.
Antonio Carl os e outt·os e projecto da maioria da Commissão de Finanças.
51 Manda devcJver a mensagem e mais documentos que acompanham pedindo
o credito de 15:1265365 para occorrer ao pagamento devido a D. Constança Alv es Branco lle Mello Barreto, em virtude de sen tença j ncliciaria.

Rio de J a neiro - Imprensa Nacional - 1915
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ANNEXO
AOS

TRABALHOS DA CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
RELATIVO

AO ANNO DE 1914
ORGAN IZA DO

NA SECRETARIA DA MESMA CAMARA

RIO DE JANEIRO
IMPRENS A N A C ION A L

1915
tS'16

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
DB 10 dB jnuho dB 1914 a 17 dB janBiro dB 1915

DECRETO N. 2.856-

DE

10

DE JUNHO DE

1914

Conige omissão com que foi i>ublicada a lei n. :2.84:2, de 3 de j aneiro do corrente ann o, qu e fixa a clcspeza geral da Repu b1ica para o exercicio de
191 4

O President e ela Republica dos Estados Unidos do Brazi!:
Fa ço saber, á visla elo que const<V do officio ela mesa da.
Gamara dos Dep u I aclos. de 30 de abril u!Limo, dirigido ao Minis terio da Justiça e Negocias Interiores, c por este transmittido ao ela Fazenda com o .aviso n . i . 845, de 29 de maio find<•,
que a lei n. :2 . 8!12. de 3 ele janeiro do corrente anno, dev'e ser·
executada com a segu inte correcção :
·
Ao art. 2", n. 22, accrescente-se no fina l o seguinte: «de duzida da s ub\'Pll(;âo á Facu lclacl e de l\1leelicina eln Hi o el e Janeir.o a quantia de 10 :000$, el esti.nada para a enfermaria de
gy nccologia c cirm ·ia do Hospi tal da Gamboa>> .
Hio de Jane iro, 10 de j unho de 1914, 93• da Ind ependenci~
e 26" ela Rcp ubl ica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivaclavia da Cunha Co1·rêa.

JJl.Cl:HE'rO N. 2.857 -·

DE

17

DE JUNHO DE

914

Iniciada na Camar a <los Deputados, emendada pelo Senado e
pela Ct>.mara enviada á sancção
A utoriza o Presidente da Republi ca a abrir, por intermedio do Min isterio da
F azenda, o credito cxtraordinario de 906~59 7 ; a realizar, de ntro, ou f6ra
do p niz, ns operoçõoo de cr edito que forem n ecessarJa.s pa.r n regnbri~n.r e
soh·er os compromissos actuaes do Thesour o Nacional por despezas legalmente ord enadas; e dá outras providencias

0 Presidente

ela ·R cp L~h!i ca cio s ·E stados Unidos do Brazil ~
Faço ·:alJcr qu n o Congresso Nacional decr etou e eu sancci ono a seg uinte resolut;ão:
Ait. 1.• F ida o .Pres1clehte da Hepublica autorizado :
a. ) a abril', p or inLer·medio do 1\Iinistorio da Fazenda,
o credito ex(raordinario de- 900$597, para occorrer ao pagai

-

4 ---

mrnlo da diffe:'enoa de quotas, no exermc10 de 19-12, ao 2•
cscripLUI'at·io da Reccl.Jcdoria do D istr icto Federal, addido em
1·irtml e el e senLen ()a j ud iciar'i a, Verano Alonso Gomes de Almeida;
b ) a t ea li zai', denlt'o ou fóra do paiz, as operações de
cr diLo fJ ll forem necessarias para tegularizar e solvet· os
compl'omis os actuac do Tilesouro Naciona l por desp ezas legalmente ordenadas;
c) a mandar r evet', sem a facu ldade de fazer novação,
todos os eontra1· Lo. celebrados desde 1900 até a data desta lei,
sóm en Le para o Pffcito de promover a anou llacão dos que n ão
guardem ou exccdaw as autorizações legaes, ou contenh am
vícios subsLanciaes, e fazer cessar todas as obras que estive rem sendo executada s pol' administração .
Art. 2.• Firam revogadas Lodas as autorizaçõe constantes
das leis vigentes que imp ortem em augmento de despeza.
Art. 3.• EmquanLo o Oongre. so não voLal' lei geral, não
poderão srr fc i Las r.oncessões pa i' a co n strnr~ ção el e es tradas de
ferro ou portos. ~inão por lei especial.
Art . 4 .• HeYogam-se as d isposições em contrario.
Ri o de J ane ir o, 17 ele junho de 19H, 93" da Independencia
e 26• da Hepubl ica.
HERMgs

R. DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha Cor?'i?a .

UECH.E 'l'O N. 2. 858 -

DE

20

DE JUNHO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
·
Publica a resolução do Congresso Nacional que approva os estados de sitio de·
clarados pelo Pod er Executivo pelos decretos ns. IOJ.796, 10.797, 10 .835 e
ro.861, bem como os actos pratidados durante os sitias assim decretados até
a data da mensagem, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil:
Faco saber qu e o Congresso Nacional decretou e eu sanr.ciono a resoluc.ão segujnte:
Artigo uni.c,o . São approvados os estados de sitio declarados pelo Poder Executivo pelos decr.etos ns. 10.796, 10.797,
10.835 e 10 . 861, bem como os actos praticados durante os
sítios assi m d ecreta dos até a data da mensagem, podendo o
P oder Executivo suspender o ultimo sitio nas comarcas de Nitheroy e P etropolis nos dias 7 de junho e 12 de julho, em que
se effectuam, ·no Estado do Ri o de Janeiro, a eleição senatori"al
fed eral e a eleição pres,idencial, e definitivamente logo que as
co ndições de segurança publica o permittirem,· e dando opportu namente conhecimento ao Congresso das medidas de ·q ue se
tiv.er utilizado, documentando-as; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 1914, 93• da Independencia
e 26• da Republica.
H ERMES R, DA FONI;!ECA.

: He?'Culano âe Freitas •

-f>-

DECRETO N.. 2.859 -

DE 8 DE JULHO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado envi ada á
sancção
Approva as Convenções celebradas em Montevidéo na Conferencia de Defesa
Agrícola e assignadas em 30 de ju lho de r9r 3

O Presidente da Repub li•ca dos Estados Unidos do Brazil:
Faeo saber que o Congresso . 'acionai' decretou e eu
sancciono a resolução seguinte :
Artigo un ico. São approvadas as Convenções cel ebradas
em Montevidéo n a Conferencia de Def!)sa Ag.ricola e assi gnadas em 30 de ,julho de 1913, prr ovidenciando sobre a exploração dos fócos de origem dos gafanh0Los, sotrr. pragas
em geral e sobre pragas não existentes nos paizes reprE'sentados nraquella rr.gião; revogadas as disposições em contl'ario .
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1914, 93" da Independeneia
r. 2ô·' ela Reoub lir.a.
HERMES R . DA FoNSECA.
Latt?•n MiillP.r.

JJECRE'ro N . 2. 860 -

DE

s

DE JuLHo DE 19H.

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Approva a Convenção Radio-te1egraph ica celebrad;l e concluída em Londres
entre varias Potencias a 5 de julho de 19 ~, bem corno o regulamento

Qtle 11Ie é annexo

O Presidente da Repub lica dos Estados Unidos do Brazil :
J:<aço saber que o Congresso , acionai decretou e eu
sancciono a resolução segui'l1te :
Ar tigo uni co. Fica approvada a Convenção Radio-telegraph i.ca celebrada e rooncluida em Londres a 5 de julho de
1912, bem como o regulamento que lhe é annexo; revogadas
as disposições em contrar io.
Rio de J·aneir o, 8 de julho de 1914, 93" da Independencia
. e 26" da Republica .
HERMES R . DA FONSECA,
L au?'O lúiille1'.

'--6-

DECRETO N. 2 . 86 1 -

Dill

8

DE JULHO DE

1914

niciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada ·ã
sancção
Approva as medidas tendentes a impedir os abusos crescentes do opio, da mor·
pbina c seus derivados, Uem como da cocaí na

constantes das resoluções

approvadas pela Conferencia Internacional de Opio, realizada em
dezembro de 1 91 1 em Haya

I

de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancc'íono a resolução seguinte:
Artigo unico. Ficarr. approvadas para produzirem todos
o seus effeitos no Lerritorio nacional 1as medidas tendentes
a. imp edir os abusos crescentes do opio, da morphina e seus
clcri,:ados, bem como da cocaína, constantes das resoluçõPs
·appt·ovadas pela Conferencia Internacional do Opio realizada em 1 de dezembro de 1911 em Haya, e cujo p.rotocollo
foi assigna.do pelo !representante do Brazil na mesma Conferencia ; r evogadas as disposições em contrario.
Rio de J·am.eiro, 8 de julho de 1914, 93• da Independencia
e 26" da Republica ..
HERMES R. DA FoNSECA.
Law·o Miiller.

nEGRETO N. 2 .862-DE 15

DE AGOSTO DE

1914

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados, enviado á
sancção
Suo;peude, por 30 dias, em todo o territol'io da Republicn, o vencimento dns
obrigações resultantes jJo letras do cambio e outros títulos commercincs
e dá outras provjdencins

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra~il:
Faço saber qu e o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Art. 1. • Ficam suspensos em todo o territorio da Republica, pelo prazo de 30 dias, contados da data do respectivo
vencimento, desde qu e este occorra dentro do referido prazo,
que o Governo poderá prorogar por uma ou mais ve1.es até
o maxim::> de mais ·120 dias:
a) a exigibilidade das obrigações ll'esultantes de letras
de cambio, de notas promissorias ou de .quaesque; outros tiLulas .commerciaes e bem assim das prestações por dividas
hypoLhecarias ou pignoratícias, não se comprehcndendo na
su pensão:
I. A. reLii'adas de depositas que não vencem juros;
TI. As retiradas ele ·J O o/o mcnsacs elos dcp osilos em
contas correntes que vencem juros;
.JII. A retiradas de 50 o/o, quando feitas pela União
ou pelos Estados;
jJ) os protestos, recursos em garanLias e prescripções dos
referidos titulos;

-7'c ) o andamento do s execu tivos para a cobranç,a de impostos federaes e, no Districho Federal, para a de impostos
muni-cipaes ;
_
·
d l a troca por ouro das notas ela Caixa de Conversão,
pod endo, porém, dentro dos prazos des te artigo, -o Governo
resolver que a susoensão seja continua ou intermittente ou
permittir a troca de -q uantias diariamente prefixadas.
Art. 2." O ouro exis tente na Caixa d e Conversão c-ontinuará em de·posiLo, para o fim exclusivo da troca das notas
por rlla rmilf.idas, mantidas contra qualqu er desvio as garantias e penalidades es tatuídas pela loi n. 1. 575, de 6 de
dezembro de 1.906 .
tArt. 3. Não são abr angidrus pelos effeitos desta lei as
operaoõrs a prazo effenLu adas depoi s -do di a de sua publicação .
Ar t . !;. o Fica approvacl o o decr eto de 3 de agos to corrente qu e es labolccRu fér ias de 4 a 15 do mesmo mez, apenas
su stad os os cl e_s Do.i os, as accões executivas, as execuções e as
declaracões de fal! e,ncia e relevadas as prescripcões de quaesquer prazos au e dur an le a su a appJ.i-cacã(} tenham occorrido.
Paragr apho uni co. São validos as escri•pturas, •e-ontractos
e mais actos judi ciaes e fo r enses pra ticados dl\rante os dias
.a que se r efer e este arti go.
•Art. 5. o Cessará a moratori e para os bancos nacionaes e
estrangeiros lo go CJue hou ver em recebido do Es tado auxilio
pec UIIliario por meio de rmi ssão ou qualquer outro e para os
credores 'lo Th esouro logo qu e hajam r ecebido a importancia
de suas contas.
Art. 6 ." Esta lei entrará em vigor no Districto •F ederal
no mesmo dift de Ru a publieacão no D im·io 0(/'icial.
Paragraph o uni co . O Pod er Executiv-o providenciará para
qu e seja o r espPc Li v-o lex lo transmittido por v ia telegraphica
aos pres id entes e governadores elos ·E stados, afim de que, or rl enarl::t ::t ·publicação local, com ece imm edi atam ente a execu ção nas co marcas rlas r espec tiYas capitaes e nas ou tr as
·comarcas no mrsmo dia da pub li·cacão feita em audi emcia
pelo .iuiz de direito.
Art . 7. o Hevogam -s e as dispos ições em contrario.
Rio de Jan eiro, 15 de agosto de 1914, 93° ela Ind ependencia e 26" da Republi ca .
HERME S R. DA FoNSECA.
0

Hm•culano de Freitas.

DECRETO N. 2. 863 -

DE

24

DE AGOS'I'\) DE

1914

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados, enviado 'á
sancção
Autoriza o Govern o a emittlr, em n otas db 'I'h e~onro Nacional, a té a qua ntia
de •s o .ooo:ooo$, conforme as condi ções que estabelece

O Presidrnte dn Republ ic n elos E s tad os Unid os do Br.nzil :
F aço saber que o Comrresso Nacionnl decr etou e eu sancciono ::t segui nte r esoluc,ão :
Art. 1." F icn. o Govern-o au toriza do a emiLti r em notas
do Tb eRnmo Nac ional até a ·qu antia de 250. 000 :000$, da segninte fó rm a:
I, até 150.000 : 000~. para or.corr'er á solução de comnr omissos do mesmo Th esouro por despezas legalm ente a uLor i~
zadas e vegistr adas; '

-8r[, até 100.000 : 000$, . para emprestimos a bancos, sob ·a~
scgu intes condições :
• a ) n1ediánte caução de effeitos commerciaes ou titulos
da, divida publica federa l, sendo uns e outros recebidos na
base maxima de 70 o/o do seu valor nominal;
b ) mediante deposiLo regu lar de notas da Caixa de Conversão pelo seu v:Jior declarado em réis, ou de ouro :amoedado, ao cambio de 16 dinheiros por mil réis.
~ 1.. Si a caução offerecicla pelos bancos fôr em qualquer
momento ju lgada insuHiciente pelo Governo, este immediatamenle exigirá do devedor reforço da mesma e, não sendo
att endido, . fará vender em hasta publica, independente de
interp ell ação judicial, os effeitos caucionados, accionando o
devedor pelo r estante do credito, que será considerado dividia
liquida e ce1·ta para os effei tos legaes.
§ 2. o Os emprestimos -a que se refere a le.ttra a do n . II
vencerão os juros amnuaes de 6 o/o até seis mezes e dahi em
deante mais 1 o/o em cada mez que se seguir. Os emprestimos
da Jcttra b nã.o venoerão juros.
§ 3." Para o resgate ela emissã.o autorizada pelo n. I é
destinada a somma eorrespondente a 10 o/o da renda das Ali'anckgas do Hio ele Janeiró e de Sanbos, convertida em pape l
« pnr te da eenda onro, devendo o producto dessa porr.entagem
ser d irrcta c diariamente recolhido pelos inspectores das rcfeeidas alfandegas á Caixa de AmorLi7.aç.ão, cujo director fará
incin er ar semanalmente as notas assim recebidas. Aos func cionarios qu e de ixarern de cumprir esta disposição serão
applicadas as penas do art. 10 da lei n . 2 .110, de 30 de setembro de 190!).
§ 4. Serão igualmente applicaclos ao resgate da mesma
erni ss ~o do n. I os sa ldos doi' juros estabelecidos no· § 2°,
clecluzlclr.s as clespezas ·com o serviço da emissão.
§ 5. Os -emprestimos autorizados pelo n. II deverão estar resgatados até 31 de dezembr-o de 1915 recolhendo os
bancos devedores dir-ectament~ 'á Caixa de ' Amortização as
notas correspon·derd;es á amo·r tização de seus debitas as
CtUaes serão inciner-a•das pela mesma fórma e SOb as mesmas
penas do § 3°, não podendo ser feito novo emprestimo, si o
maximo da -emissão já tiver sido attingido. A' medida que
foeem sendo f-eitas essas amortizações a Caixa dará guia de
r E:cebimento par-a que o Thesouro exonere o devedor restituindo- lh'e a cau ção correspondente. Si ao fim do térmo o
banco não cumprir essa obrigação, o Governo procederá. em
r elação ao devedor, como n'o caso do § 1o, prevalecendo na
b;vpothese os mesmos principias alli estatuídos.
§ 6. Os emprestimos do n. II serão concedidos formando
os bancos por elles favorecidos um conso1·tium pelo qual
to·dos se obriguem a adaptar nas .operaçõ.es cambiaes as
taxas accordadas com o Banco do Brazil ; havendo desar.côrdo
na taxa a ·affixar, decidirá o ministro da Fazenda e a sua
decisão será ohrigatoria para todos; o banco pertencente ao
consortinm que se não submetter a essa decisão ou, em
qualquer occasião não observar a taxa accordada será.. compellido pelo t}overno a r·eeolher immediatamente á Caixa de
Amortização a importancia; de seu debito, observadas as
mesmas r egras prescriptas no § 1°,
§ 7. Para conceder emprestiino a banco estrangeir-o ve r ificará préviamente o Governo si elle já tem realizado no
pa iz dous terços, pelo menos, do seu capita.l , conforme
pr escr-eve o § 1o do· ar·t. 117 do decreto n. 434, de 4 de .julho
do 19U; na fa lta, ar.cordará com elle um prazo ra·roavel para
tal fim, sob pena de ser cassada a autorização rara funccionar na Repub lir.a. A regra geral, quanto ao capJtaJ, f 1ca extensiva ao fundo de reserva .
0

0

0

0

0

-

!)-

§ 8." Esta lei entrará em execucão desde a data ela sua
publicacão, cessando a moratoria e a susp ensão dos executivos
fiscaes decr etadas em lei ao fim dos primeir·os 30 d )as t;Oncedidos, continuando, porém, em vigor as di sposioões l!'elat.ivas á suspensão da troca das notas da Caixa de Con·ver são.
Art. 2. • R.evogam- se as di sposicões em contrari.o.
R.io de .Janeir o, 2f de ag·osto de 191 4, \:13" da Indep endencia e 2G" da R.ep ub! i0a . .
HERMES R . DA FONSECA.
Rivaclavia da Cu.nha Corrêa.

DECI1ETO

E~.

:!- . 8(j/j ·-

DE

2\l

i)[<;

AIJOSTO DE 19'ill

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada para
a publi cação
Publi ca a. resolução do Congresso Nacional que proroga a actual sessão 1&
gislativa até ao día 3 de outubro do corrente anuo

O Presid ente da Jlep ubl ica dos Estados Uni dos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacion:al, em confo rmidade
do disposto no § ·1" do al'l. 17 da Co nst itui cão Federa.!, resolve prol'oga1· a acL ua l sessão legisla b va até o dita 3 ele outubro do ·Corren[.e anuo.
Rio ele .Janeiro, 29 de agosto· de 19111, 93" da Independencia e 26" da R.epubli ca..
HERMES H. DA FoNSECA.
H enu.lano de

DECHETO N. 2. 865 -

F1~eitas.

DE 3 DE SETEMBRO DE 191 li

I nici ada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
· Autoriza o Presidente da Republica a ccmceder um anno de licença, em prorogação, a José Carneiro de l{oll anda Chacon, en genheiro da Fiscalização
d'o Porto do Recife

O Pr es id ente da R.epublica dos Estados Unidos do Brazi l :
Faca saber que o Congresso Naciona l decretou e eu
sanccion o a segu inte resolu cão :
Artigo un i co. F ica o Pres id ente da Repuhl ica autorizado
a conceder um anno de licenca. ao engenh eiro auxiliar t echni co da Fiscalir. acão elo Porto do R.ecife, .Josr Carneiro de
Ho ll anda Chacon, para tratamento de saude, co m ordenado e
em prorogação da em cujo goso se ach a; revogadas a•s dispos icões em co ntrario .
Rio de .TaneiTo, 3 de setembro de 191 4, 93" da Independencia e 26" da Hepublica .
HERMES R, DA FON SECA.
José JJarbosa Gonçalves.

JU-

DECRETO N. 2.866 -

DE 15 DE SETE:I\1BRO DI~ 1914

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados enviada á
·
sancção
Proroga por 90 dias a moratoria concedida pela lei n. z.86~, de
do corrente an uo, e dá outras providencias

rs

de

ag~sta

O Presidente da n epublica dos E s tados Unidos do Brazil:
Faço saber CJUC o Congresso Nacional decretou e eu
s::mcciono a reso lu ção segu inte :
Art. J ." Sfío prorogados por 90 dias, a partir do dia J 6
do correnll.', ns prazos de ~O rlias a qu e He refere n art. 1" da
lei n. 2.862, de 1.5 de a.gosto proximo findo, nos mesmos term os e para os mesmos cffeitos elo eitado artigo, derogada,
porém, a faculdad e co ncedida ao Govemo para prorogar os
referidos pmzos.
§ 1. • São elevados a 30 o/o as quotas ele retiradas m en saes
de depositos em eo n ta corrente que vence juros.
§ 2. o E' ex tens ivo aos municípios e ao Districto Federal
o direito de retirada mensal ele 50 o/o dos respectivos depositas em conta corrente.
( § 3. o A mora to r ia conced ida pela citada lei n. 2.862 ó
app li cavel exclusivamente aos títulos, por ell a enumerados
n o art. 1o, ven cid os ele 3 de agosto em diante, contando-se o
prazo conced id o dos respectivos vencimentos.
§ /L • Os ti lu los que não vencem juros convencionaes ficarão suj eilos aos de 6 o/o annuaes, durante a mora to ria .
§ 5. o Não se comprehendem na moratoria, de que trata
-esta lei, os depos i tos em cadel'lletas da Caixa Econom ica Gera l,
instituídas em vista do di s110S lo no art. 4" do decreto n. 1.036,
de 14 de novembro de 1890 .
Art. 2." Os depositas em conta corrente e demais operações effectu adas desde 16 de ag·osto ultimo não ficam suj eitos aos effeitos da morator·ia.
Ar t. 3." Não poderá invocar o beneficio ela moratoria o
devedor que praticar qu âlquer dos actos mencionados no
art. 2", ns. 3, lt , 5, 6 e 7, da lei n. 2.024, de 17 de dezembro
de 1908.
.
Art. '' -" Ficam revogadas as disposições em contrario,
. devendo esta lei entrar em execução desde a data da sua publicação.
Rio de Janeit·o. 15 de setembro de 1914, 92° da Independencia e 26° da Republi·ca.
HERMES R. DA FoNf:iECA.
Herculano de Freittu.

DECRETO N. 2 .867 -DP.: 23 DE

SETEMBRO DE 1914

Corrige alteraçãc com '-lllC foi puhlicada a IPi n.
corrente an no

O

PrP s icl ent~

2.842, de 3 de janeiro do

da R•'nnhli c a dos 'Cst.ados Unidos do Brazil:

sn 11Pr, á Yi s ta do q ne con~ta do officio da Camara
rios Uepulados. ·:oh n. 185. de 17 rio correnLe me:>., expedido
Pa~;o

uo Ministerio da Fazenda, q1.1e a lei n . 2. 842, de 3 de janeiro

-H-

oo

oorl'ente anno, deve se!' exec utada com ·a seguinte correcoão:
'
No art. 47, 15" snb-l!OIISignação: «A uxílios ú Ag[·ic.ultma
e :'ts Jndustrias», onde se lê : «Escola de Commercio de Lavras,
·Minas, 8 :tlOO $ >.',icia-se: «Escola Agrioola de Lavra.s, Minas,
8: 000$000 )) .
Hio de ;laneno, 23 de setembro de 1914, 93° da Iudep endenc.ia e 26" da Hepublica.
HEI\MES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Cor1'êa.

DECHE'l'O N. 2. 858 -

o'"

23

DE SE'rEMB Ro DE

1011!

Iniciada na Cumara dos Deputados e pelo Senado enviada á

sancção

Approva os actos assignados pelo representante do Brazil na Conferencia In·
tcrnacional para a Protecção 'la rropricdade Industrial, celebrada em
maio de 191Í na cidade de Washington

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bnzil :·
íoaçn sabPr que o Congresso Nacional decr e ton e eu sanccion6 a r eso lução seguinte:
Arti!!n 11nir.n. Si'ín appr11varlos os ad os assignarlos pelo
representante do Brazil na Conferencia Internacional para a
Protecção da Propriedade ]jrudusfirial, celebrada em maio de
19111 na ci·dade ele W·ashington.
Rio de J.a neiro, 23 de .setembro ·de 1914, 93° da tlndependr.w~ia e :26° ela rtepnhl ira.
HE:HMES H. DA FONSECA.
Lauro Müller.

DECRETO N. 2. 869 -

DE

30 DE SETEMBRO DE i 914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada para
a publicação
Publica a resolução do Congresso Nacional que proroga, novamente , a actual
sessão l egislativA até ao dia 3 de novembro do corr ente anno

O Presidente da Republi·Ca dos E s ta.dos Unidos do Brazil:
Fn ço sabPr une o r.on gre~so Nacional. em confm·midaciP.
do clisposLo no ~ 1o do art. 17 da Constituição Federal, resolve
rrCJ'Ogar. novam ente, a actual s essão legis lativa até ao dia
3 de novem bro elo core ente anno.
Rio de Janeiro, 30 de setembro ele 19H, 93° ela Ind ependencia e 26° da Hepublica.
'·
!ÍERl\'fES R. DA FoNSECA.
Herculmlo de F1·eitas .

-12-

DEr.RETO N. 2.870 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da .R.epublica a conceder um anno de li cença, com ordenad.o, e a contar de 4 de agosto do corrente anno, a Alberto de Vasconcel1os Cruz, praticante de 1 n classe. da Directoria Geral dos Correios,
para tratam ento de saude

O Presidente da Repub lica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Co ngresso Nacional decre tou e eu
sancciono a seguinte resolução:
AL" tigo unico . Fica o Pr2.sid ente da Republica autorizado
a conceder um anno ele li cença, com ordenado, e a contar
de ;. de ag·ost,o do co rTente ann o, a Alberto de Vasconce ll os
Cruz. pratican I. e de I " c l a~se da Directoria G<! r al dos Correios, para teatamento de saude; revogadas as disposições
·em contrario.
Rio de Jan eir·o, 7 de outubro de 1914, 93" da Indep en dencia e 26" ela Republica .
HERMES R. DA FoNSECA.

José Barbosa Gonçalves.

DECRE1'0 N. 2. 871 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presid1ente da., Hepub1ica a conoec1er um anno dle licença, sem vencimentos, ao praticante de 1 3 classe da Directoria Geral dos Correios Octavio Neves da Rocha

O PJ'esiclcnle ela Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber qu e o Co ngresso Naeion al decretou e eu
sancciono a segu inte reso lução :
A1·t. 1." Fica o Pr·esicl ente da Republica autorizado
a co.ncerl er licença, por um anno, sem venc im en to algum, ao
prabc.ante . de 1" c lasse da Directoria Geral dos Co~I'!l"eios
Oc.lavio Neve.s da Roc.ha para tratar de sua saude onde lhe
convier, ·
AI' L 2. • Revogam-se as d isposições em conleario .
Rio de Jan eiro, 7 el e outubro ele 1914 93" da Indepericlenc ia e 26° ela Republlca.
'
HERMES R. DA FoNSECA.

Jo sé B arbosa Gonçalves .

-13 DECRETO N .

2 . 872-DE 7 DE OUTUBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno de licença, com ordenado, a Ary de Miranda Azevedo, praticante de t 1\ classe da Directoria
Geral dos Correios, para tratamento de saude

O Pl'es ide nle da Rep ubli ca dos Estados Unidos do Brazil:
Faço abe t· que o Congre «o . acionai decretou e eu
ancrio no a seguinte resoluoão :
Al'tigo uni co. Fica o Pt' idcnte da Republica autorizado
a concedcL" um anno de lice noa, co m ordenado, a Ary de Miranda Azevedo, praticante de l" elas e da DirecLoria Gera l
clM CorTeio . pa L"a tratam ento ele saucl c ; revogadas as dispo:i\;ÕJS em eontrario.
Rio d .Janeiro. 7 clr outubro de 19llt, 93" da lndependencia c 2G" ri a H.C:'publica .
HEfL\iES

R. DA FONSEC.\,

los é Ba1·bosa Gonçalves.

DECRETO N. 2.873 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Au-toriza o Poder Executivo n conceder um anno de licença, com ordenado, ao praticante de t" classe da Directoria Geral dos Correios Nelson
de Carvalho

O Prc idenl<' da Republi ca dos EsLados Unidos do Brazil:
Faoo sabeL" que o Congresso NaciGnal decretou e eu
ancciono a seguinte r eso lu cão :
Ar-L. 1." E' o Poder Executivo aulol'izado a conceder ao
pt·:tLir·antr clP I " rla~f:P da Oirrcloria Gera l d0 C0ne ios Ncl,o n el e Oarvalho uma licenca de um anuo, com ordenado, para
Lt·ata mC:' nto clP audc .
Art. 2." Revoga m - se as di po icõe em contrar io.
Hio el e .J:1n ei t'O. 7 de outubro el e 19 14 93• ela Incl ep endrnf'ia c ?G" da Republi ca
'
H ERMES

R.

D.\ FoNSECA .

l o2é Bm·bosa Gonçalves.

14DECRETO N. 2. 87 4 -

DE

H

DE OUTUBR{) DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
C'ónc.ede ao praticnnte Cr: n nchinist a da Estrada cie Ferro ':entral tio Brazi1
Emygdio Rispoli P il ho seis mezes de licença, se m yencim en t:os, pa ra t:ra·
tar de sua sande
1

O Presi(Jente dn Republica dos Estados Unidos do Brazil:
.
Faço sabet' que o Congrcssü Nacional decretou e cu san·ccfono a seguinte r esolucão:
Art. 1. o São conced idos ao pratic:mta de nucbinista da
Estrada de Ferro Central do Brazil Emygdio Ri spnli FilhD
sei~ mer.es de licença, sem Yencimentos, para tratar de sua
saude.
Art. 2. o Revogam - se as di sposicões em conLraril{).
Rio de Janeiro, 1!1 de outubro de 1914, 93° da Indep endencia e 26° da Repub li ca.
H ERMES

R.

DA FONSECA .

'José Barbosa

DEGTlE'l'O N. 2. 875 -

DE

30

Gonça~ves .

DE OUTUBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada para
a publicação
Publica a resolução do Congresso Nacional que pl"Oroga, novamente, a actual
sessão legisl ativn nté no dia 3 de dezembro do corrente anno

O Presidente ela Republica elos Estados Unidos do Brazil:

Faco saber que o Congresso N:wional, em conformidade
do di sposto no § 1o do art. 17 da Constituicão federal, resolve
progar, novamente, a actual sessão legislativa, até ao dia 3 de
dezembro do corrente anuo .
Rio de Jan ei:ro, 30 de outubro de 1914, 93° da Independencia e 26° ela Republica.
HERMES

R. DA FONSECA .

HeTculano de F1'eit·a s.

DECRETO N. 2.876-IJE 4

DE NOVEMBRO DE

19114

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Fixn os snbs·i dios tlo P•·esirlente e do V irc·Prosi<lon te
driennio de 1914 a 1918

<111

R.epub li c"

110

qn~t·

O PrPsiclPntc ela Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber qne o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguin te lei:
J\rL. 1. No perioclo presidencial, a decorrer de 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918, o Presidente da
0

-15Republica "encerá o subsidio de 120:000$ annualmente e o
Vice-Presidente o d0 3ô :000 ~, um e outro pagaveis em prestações mensaes.
,A.rt. 2 . '' No caso de impedimenLo, por motivo de licença,
o Presid ente da Hepub li.ca vencePá metade do subs iclio.
Art. 3. • u Vice-Presidente ou qualquer de seus substiLutos em exercício pleno das funcçõ es presidenciaes, nos termos
do aet. lt1 da Constituicão, perceberá o mesmo subsidio fixado
para o .Presidente.
Art. 11. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de '19'14, 93" da Indepen..,
dencia . e 26" da Republica .
He1·culano de F-reitas.
HERMES

DECRETO N. 2 . 877- DE 4

R.

DA FONf!ECA.

DE NOVEMBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
.Autoriza o Poder Bxecutivo a ab1·ir ao Ministerio cl:> l>Iarinlm o credito sup·.
plementar de 666:538$080 no exercicio vigento
ll."'t•· ....

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço sabee que o Congresso Nacional decretou e E\U sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. E' o Presidente . da Republica autorizado a
abrir pelo Ministerio da .M arinha o •credito supplementar de
666:538$080 para occol'II'etr ao pagamento, d·a differenca de
300 .a -365 dias aos operarias jornaleiros, diaristas e trabalhadores dos APsenaes ele Marinha e da Directoria do Armamento,
du'ranLe o exercício de '1914, de <Jonformiclade com o art. 9'1
da lei n. 2 .8!t2, de 3 de janeiro ultimo; sendo: 563:266$080 á
verba « Arsenacs - P essoal e pessoal artístico» e 103 :272$ á
rubrica 27 «Pessoal- pessoal artísti-co »; revogadas as disposições em •contrario.
Rio de Janeiro, 4 de ·novembro Lle -1014., 93" da Inclepenclcncia e 26" da Republica.
HERMES R. DA F'ONSECA.
Alexand1·ino Fm·ia de Alencar.

DECRE'ro .N . 2 .878 -

oE

4 ol!J NovEMI3Ro

DE

1914

Iniciada na eamara dos Deput ados e pelo Senado enviada á
Saf!.CÇãO

Autorizn o Governo a conceder um anno de liaença, com ordenado e em proro·
gação, a Ovidio Lour<>iro, official da Fiscalização do Porto do Rio Grande
~ - s~

.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o ·Congresso Nacio.n al decretou e eu sancciono .a seg)linte resolução :
Artigo uniGO . Fica . o Presidente da Republicn autorizado
a conoeder um -armo de licença, com ordenado e em p:roro~

-Hi

ga.ção da em oudo goso se acha. pat1a t1·aLaruenLo de eauele, a
Ovidio Loureiro, official ela F iscaliz a(:ão cJio Podo do Rio
Grande do Su l.
Rio de Janeiro, /1 ele novembro ·de J 9H, 03' da Inclepcndencia e 26• da R•epubli ca.
HERMES R. D.~ Fo SECA.
José Ba1·bosa Gonçalves .

DECRETO N. 2 . 879-DE 4 DE NOVEMBRO DE 191 4
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Mini stcrio da Viação e Obras
·Publicas o credito extraordinario de 500 :000$ para o<:coner lis despe·
zas com a conqlusiío elas obras do eclifi cio des tinado a 'c orreios e Tele·
phos, em N itheroy, Estado do Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço aber qu o Congresso
acionai decretou e eu·
sancciono a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
-abrir, pelo Ministerio da Viação e Obros Publicas, o credito
extraordinario, na importancia de 500 :000$, para occorrer ás
despezas com a construcção das obras do edifício destinado a
Correios e Telegraphos, em r itheroy, Estado cto· Rio de Ja·n eiro; revogadas as disposições em contrario.
·Rio de Janeiro, /1 de novembro de 1914, 93• da Independencia e 26• da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Jos é Barbosa Gonçalves .

DECRETO N. 2 . 880- DE 4 DE NOVEM:l3RO DE 1914
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado, enviada á
sancção
Fixa o snbsicl i o c ajuda de custo do D eputa do e do Senador
de 1 915 a 1917

ll!ll'!l

a legisl atura

O .P residente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil:
•Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. O subsidio do Deputado e do Senador para
a legislatu ra de 1915 a 1917 é fixado em 100$ diarios e em
1:000$ a ajuda de custo; revogadas as disposições em contraio.
Rio de J aneiro, 4 de novembro de 191·4, 93• da Indepen·dencia e 26• da Republica.
HERMES IR. DA ·FONSECA.
Her.culano de F1•eitas.
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DECRETO N. 2 . 881 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE •J \11

q

Iniciada na · Gamara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Approva as resoluçoes e convenções assignadas pelos delegados á 4" Confc·
rencia Internacional An1ericana, realizada en1 julho e agosto de 1910, na

cidade de Buenos Aires

O Presidente da R-epublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a reso lução seguinte:
Art. ·1 . o J!'icam approvadas ·as seguintes resoluç,ões e .Convenç,ões assigna,da;s pelos delegados á 4" ConJerencia Internaoional Ame•r icwrua, realizada nos mezes de julho e agosto
de 1U10, na ciclade de Buenos Aires:
1. • Resoluç,ão- Reorganizaç,ão da União das Re;publicas
Americana~. de 11 ele agosto de HJ10;
2 . • Resoluç,ão- União Pan-America,na, de 11 de agosto
de 1910;
3. • Resoluç,ão - Estirada de Ferro Pau-Americana, de 11
de agosto de '19'10;
4 . • Convenç,ão - P.I1op.riedade Litteraria e AI'üstica, de 111
de agosto de 1910;
5. • ·Convenç,ão - Reclamaç,ões rpecuniarias de 11 de agosto
de 1910;
·
6." Resoluç,ão - CommunirDacão por vapor, de 12 de agosto
de 1910;
7. n Resolucão- Policia SIMJ.Ítfcliria, de 18 de agosto de
1910'

S. • Resoluç,ão- P-e rmuta

de professores e alumnos, de

18 de agosto de 1910;
9 . • Oonv.enç,ão - Patentes de invencão, desenhos e modelos industr~aes, de 20 de agosto de 1910;
10 . ·R !esoluç,ão- Documentos consulares, de 20 de agosto

de Hl'!O;

1'1. Resolucão- Regulamentacão aduaneira, de 20 de
agosto de 11910;
12. Resolucão- Secç,ão OommC!I'cio, Alfandegas e Estatística de 20 de agosto de 1910;
13 . Resolucã·o - Estatísticas Commer-ciaes, de 20 de agosto
de 1910·
H/ Reso lucão- Rece;nsearnento, de 20 de ago·sLo de

19'1 o;
15. Oonve;ncão- M·a,r:ca,s de fa;brica e de
20 -de agosto de 1910.

~ommercio,

de

Art. 2." ReYogam-se as disposicões em contrar io.
·Rio ele Janeiro, 9 de novembro de 1911i, 93° da lndepenrlencia e 2 6° da R·epublica
HERM ES

R.

DA

FoNSECA.

L auro Mi.illet.

18DECRETO N. 2 .882-

DE

J l DE I"O\"E!IIBRO DE 19 l 4

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo ~'Íinisterio da Fazenda, um
redito ex traordinario de 1 .827:235$292, papel, c 17 7$777, ouro, para pa·
gamento de dividas de excrcicios findos

O Presidente da Rep\lblica elos Estados Unidos do Brazil:
Faca saber que o Congresso Nacional decr-etou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente ela Hepublica autorizado
a abrir, pelo Ministerio aa Fazend a, um credito extraordinario de 1 . 827 :235$292, papel, c 177'!p777, ouro, para pagam enlu das dividas processadas nos diversos ministerios, de
cxert:JCios findos; revogadas as d isposicões em contt·ario.
Rio el e Janei ro, 11 de nov em bro de l!J ll>, 93" da Independencia e 26" da Hepublica.
·
H l>lU\11 ES ll. DA }f'oNSECA.
Rivadav·ia da Cgnha Corrêa.

DECRETO N. :! . 883 -

DG

.I 1 Ul': NOVEMGRo DE H1Jii

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Aut.oriza o Presidente da Republica a conceder quatro mczes de licença,
em prorogação, com o ordenado, para tratamento de saude, ao admi~

nist radur dos Correios do Territorio do Acre, Jos~ Ribeiro Saba<k

O Presidente ela Rep ublica dos E sta dos Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congr.esso Nac iona.l decretou -e eu san e·
ciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fioca autorizado o Presidente da Republitca
a conceder ao administrador dos Correio s do Territorio do
Acre, José Ribeiro Sabaek, quatro m ezes de li cença, p'-lra tratamento de saud e, com ordenado e em prorogaçãp da eiJJ
cujo go~;o permanece; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Jan eiro, 1 ·I de novembro de 1.91 4, 93" da lfldep er. ..
~encia e 26" da Ftepubli ca.
HERMES R , DA .FONSECA,
Jo$é Barbosa Gonçalves.
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DECRETO N . 2 . 884 -

DE

18

DE

NOVID'.lBflO

DE

1 H14

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Redu z ao periodo de tres mezes, de janeiro a março, o de applicação para os
actuaes alumnos que concluirem o curso da Escola de Guerra pelo regulamento de 1905 e dá outrns providencias

O Presid enLc da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Cougresso Nacional decreLou e cu snncciono
n seguinte reso lução:
Ar l . 1.• Fica reduzido ao periodo de tres mezes. de janeiro a março, o de applicação paro. DS actuaes alumnos que
conclu ir·em o curso da Escola de Guena pelo regl~ la m c nLo
de 1005.
Al'L . 2.• Ne;;se periodo e de accordo com o citado l'cguiamenLo. o ensiuo será ministrado de modo inlensivo e sob o
a!jpecLo exc lus ivamente pratico.
Ar t. 3." A-os a lumnos da Escola Militar dependentes de
uma cadeira do '1 • anno do cut·so de guerra (r egu lamento
de ·1905 ) , e que cur·sam o 1" anno do curso fundamelit::tl (t·cgu lame lllo de 'i!:i13) , ó co uccdido pres tar exame da mcsn1a,
na epoca J•egul amentat· das di ·ciplinas do 2" anno dJ cw· ·o
de guena. podendo após esse exame. e em mari;o. pres'.ar
exame das disciplinas exigidas no 2• anno; e bem assim é
con cedida a r eel ucção elo per íodo ele applicaçfio aos terceiros
anni sLas ele engen haria, elo regu lamenLo de 1905.
Art. ft.• Revogam-se as disposicões em contrariu.
Rio de Janeiro. 18 de novembro de 1914, 93• da lndependencia e 26" da Republica.
WENCESLÁO BR.\Z PEREIRA

Go. TES.

José Caetano de F'aria .

DECfiETO N. 2. 885 -

DE

18

DE

:>IOVEJ\IBHO

DE

19 llt

Iniciada na Camara do s Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o l'residente da Republica a conc.eller um anno de licença, sem
vencimentos, ao Dr. Augusto Linhares, medico ajudante do serviço dos
portos do Estado do Amazonas

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Arligo unico . Pica o PeesidenLe da Republica. autot·izado
a conceder um an no Je licença, sem veucimcn{os, para tra-taJ' de seus interesses, ao Dr . Augu lo Linhares. medico
ajuJanLc do ·serviço dos portos do Estado do . - \ mazona. ; reyogaclas as di pos,ições em contrario .
Rio ele Janrii'O, ·LS ele novembro d 19l!t, 93• ela Indepenclcnria c 26• ela R!e'!)ublica .
\ VJ;;NCESLÁO

BRAZ. PEREIRA

:.-02\lES.

Cm·los Jla.ximilia.no Pe1·eim dos ' antos.
2

-

20 -

DECRETO N. 2.88(1- DE 25 DE NOVEMBHO õ)E

:t~H

Iniciada na Camara dos Deputados, emendada pelo Senado e
pela Camara enviada á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo :Min.isterio da Justiça e Negocios Interio res, no corrente cXJOrcicio, o credito especial, na importancia Je
r68 :442$792, para occorrer ás despezas accrescidas no exercício de 19' 3
nas consignações do Hospital N aciona! e das Colonias de A lienados

O Presidente dia Repub lica dos Estados Unidos do
Brazil:
F'aço saber que o Co.n.gresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo 1\linislerio da JusLic.a e Negocias Interiores, no
col'ronte exercicio,o credito cspe.cial (Assistencia a Alienados ) ,
:na importancia de 1Gtl :H~$792, para occorrcr :ís despezas
accrescidas 110 exercício de 1013 nas consignações do Hospital Na•cional e das Colonias jc Alienados; revogada;;; as disposições em contrario.
Rio de Ja,neiro, 25 de novembro de 1914, 93• d.a lndependencia e 2G• da Republi·ca .
WENCESLÁo BRAz PEREIRA GolYlJIS.
Ca1·los lúaximiliano Perei1'a dos Santos.

DECRETO N. 2. 887 -

DE 25 DE NOVEMBRO DE ! 014

Iniciáda na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Permitte, sem multa e dentro de um anno, o registro de nascimento, no Bra·ú l,
de I de j aneiro d·e 1890 até a data dia presente lei

O Presidente dia Republica dos Estados Unidos do
Brazil :
Faço saber que o Congresso Naeional decretou e cu sancciono a resolução seguinte:
Artigo unir.o _ A pessoa nascida no Brazil de l de janeiro
de 1890 até a data des ta lei da qual não se tenha i'':!iLo o registro de nascimento poder~\ faz·el-o, sem mu lta, dentro de
um anno, requerendo, por s1, ou por seus rep_rese,nlm1tes legaes ou pelos in teressndos, do accõrdo eom a legislação vi gente, e Ievando as deYidas declaracões ao official do registro
~o lagar elo nasci_mento ou do domicilio do requerente, que os
rnscreverá nos liVros, em andamento, com as devidas annotaçõe.s; revogadas as dispo ições em contrario.
Rio de Jn,neiro, 25 de novembro d e 1011 93• ela rndep endencia c 2ü" da !lcpublica .
'
\VE:-<CESL.J,o BRAZ PEREIRA GOMES.
Cm·los Maximiliano Pereim dos San tos.
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DECRETO N. 2. 888 -

DE

25

:ol /i

DE NOVElllBRO DE:

Iniciada na Camara dos Deputa dos, emendada pelo Senado e
pela Camara enviada á sancção
Autoriza o Presidente da Republioa a aLrir, pelo Ministerio da Justiça e Negu·
cios I nteriores, o credito especial de 854 :8r8$I 71 para pagamento do ex·
cesso de despezas v·erificado nas consignações da Repartição eLa Policia, da
Casa de Detenção, da Colonia Correccional de Dous Rios e da Escola Pr ~ ·
munitoria 15 de Novembro, da rubrica rsn do art. -2° da lei do orçamento
do excrcicio de 1913

O Presidente da Repub lica dos Estados Unidos do
Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancc iono a reso lução seguinLe :
Artigo uni co. F ica o Presidente da Republ ica autor izado
a abriL·, pelo Ministe,rio da Justiça e Negocias Interiores, um
credito especial de 854 :818$171 para pagamento do excesso
de despczas ver ifi cado nas co ns ignações ela ltcpa r tiçii.0 da Policia, da COJsa de Detenção, da Colornia de Dous /Rios e da
Escola Premunilot·ia 15 de Novembro, ela rubL'IC'l. 15" do
art. 2" da lei de orçamento do ex·ercicio de 19 13; revogadas
as di sposições em co o traria.
Ri o de Ja,ne iro, 25 de novembro de 1 ü lf1, 03° da índependen cia e 2Go da Repub li ca .
'WENCr<:sLAo BH.\ Z PEn EIRA Go.MEH .

Carlos Maximiliano Pere1m do s Sant os.

DE CRE'D() N. 2 .889 -DE 25

DE NOVEMBRO DE

19M·

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada ã
sancção
Au tor iza o Presidente da Repub ica a mandar restituir a Moysós Francisco d~
l\fatta, thesoureiro da Administra~ão dos Correios do Estado do Rio de
Janeiro, a quantia de 71$7 86 e mais 4'1 apolices, com juros decorridos
após o depos ito, ou o equi va lente em dinheiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
iFaco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolucão seguinte:
Ar tigo uni co. Fica o Presidente da Repub lica autorizado a
mandar restitu ir, por •quem de direito, a 1\Ioysés Francisco da
MaLta, thesoureiro da Administração dos Correios do Estado
do Rio de Janeiro, a quant ia de 71$786 e mais ld apolices, com
os j uros deco rri dos após o deposito, ou o equivalente das apolices em dinh eiro, que o mesmo . Ioysés Francisco da l\1atta foi
compelli do a depositar por motivo do qesfalque verificado na
predita i'eparticão e pelo qual está pronun ciado e responden do
o pratican te de t " classe Anbhero de Si•queira 'L ima; revogadas
.
as disposições em contrario.
Rio de J aneiro, 25 ele novembro de 1914, 93° da Inclependencia e ~6° da Re1 ublica.
'\\TENCESLr\0 BrL\ Z PEF\'EJ JU

GO?.fES.

Augusto Tçwares ele Lym.

:22

DECRETO N. 2.890-DE 30 DE NOVEMBRO •DE 1914
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada para
a publicação
l.,ubli ca a resoluçüo do Congresso Nacional que proroga, novamente, a actual
s essão legislativa até o di~ 31 de dezembro do corrente nnno

O .Presidente da Hepub lica dos Estados Unidos· do Brazil:
tFaço saber que o Congresso Nacional, em conformidade
do disposto no § 1• do art. 17 da Constituição Federal, resolve
prorogar, novamen te, a aclual sessão legislativa até o dia 31
de dezembro do corrente anno .
lho de Janeiro, 30 de novembTo <!e 1914, 93• da Independencia e 26" da Hcpublica.
WENCESLÁO BRAZ PEREIRA ,GOMES .
Carlos Max imiliano Pe1·eim dos Santos.

DECRETO N, 2.891-DE 30 DE NOVEMBRO DE 191 4
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
De;terrnina qua.cs as providen cias que d.evem ser adoptadas pelo 'l'ribunal de
Contas nos casos de reg istro sob protest o de contractos firmado s pelo
GoV~erno

O l'resideuLe da Ilepub lica dos Estados Unidos do Brar.il:
Faço sa ber fJUC o Co ngresso Nacional decre tou e eu
sancciono a seguin Le r eso lução:
Art. 1.• O 'l'ribunal de Contas, sempre que proceder ao
?'C {listra so b 1n·otesto de um con Lracto firmado pe lo Governo,
na communicação que dirigit· ás Mesas das duas Ca as do
Congresso, nos te r·rnos do art. 3• do decreto legislativo n. 2.511 ,
de 20 de dezembro de ·1911, a lém de a motivar, a fará acompanlhar da cópia do parecer do re]!II'esentante do ministerio
publi co, da deci ·ão que recu ·ar o r cg1stro, da exposição de
motivos do minis ll'O r esp ectivo e de um exemplar do contraelo rcgistt·ado sob prole Lo.
Art. 2.• Fiea elevado a quatro dias o pr·azo de 48 horas
a que se refere o ar t. 3" do supraci lado decreto n. 2.51 1.
Art. 3. Hevogam-se as dispos ições em contrario.
Hio de Janeiro, 30 de novembro · de 19'1tí, !l3'' da IndcpPndcncia c 2.6° da Rcpublica.
0

BRAZ PERElHA GOMES .
Sabino 1Ja.?'1'oso.

\ VE NC ir S LJÍ.O
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DECRETO 1\. 2 . 892 -

DE

30

DG NOVEl\l13RO DE

19 14

Iniciada na Camara dos Deputados, emendada pelo Senado e
pela Camara enviada á sancção
Autoriza

o Presidente da

Republica

a abrir

r2n do Ministcrio da Fa zenda- Imprensa

na importancia de 1.443 :548$ooo

um

credito

I'\ acionai e

especial á verba
Diario Official -

O Presiden1.A da R8tmh li ca dos Estados Unidos do Braz il:
Faço saber que o Congresso Naciona l decretou e eu sancciono a seguinte re oluç'ío:
Artigo unico. Fica o Pre._delenLe ela Republica antoriwelo
a abrir um rTcrlito especjaJ á v erba 1~· do l\liniateri0 o'la
Fazenda -· «Tmr: cnsa 'aciona i c Dim·i.o O{{icial» - - rL't
importancia rfe 1. H3 :548$; l'(' \·ogadas as di posições em eon Lraeio.
Rio de Janeiro, 30 de noYcmbro ele 191li, 93" da Tnde(Jen dcncia c 26° da Rcpublica.

vVrmCESL.\0

BRAZ

PERE IR,\

GOMES.

Sabino BmToso .

DECRETO

2 . 893 -

DE 2 DE DEZEl\1BR O DE 1U14

Iniciada na Camara do s Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
· A utoriza o Presidente da Republ ica a abrir pelo Ministerio da razenda um
credito extraordinari.o de 40:758$~ o o para pagamento a Pedro Rodr igues
de Carvalho em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Tiepublica dos E tados nidos do Bra1.il :
Fa(;o saber que o Congr·esso Naciona l decretou c eu san cciono a seguinte resolução:
Arf.igo nnir.o. Fica o Pre id ente ela Jlepublica autoriznd.1
a abri1·, pelo MinisLl'rio da FazPnda, um credito cxLraorclinari:), na imporlancia de 40:758 ·500, para occorrer a:o p:~ganwnto
a Pc·ll'O Rodrigues de GaJ·vatho em virtude de sentença .iL1 dieiari n : revogadas as disposiciíes em con Lrat·io.
Rio do Janeir·~J, 2 rlc dezembro de ·1 9H, 93" ela fndl'pendencia c 2ti" da nerJUhlira .
vV rmcEsLA.o

BHAz PERETR,\

Sabino Ba7'1'0so.

GoMEs .
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DECRETO N. 2 . 894 -

DE

12

DEl DEZEM BRO DE

1914

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados enviada á
sancção
Providencia sobre o troco por ouro das notas da Caixa de Conversão
31 de c!Jezemb ro de I 9 I 5

até

O Presid ente da Republica dos Estados Unidos do Brazi l :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e ou
sancciono a seguinte rcsoluç.ão :
Art. 1.° Fica o Pres id ente da Republi ca autor izado n
suspender o troco por ouro da s notas da Caixa de Conversão
até 3'1 de dezembro de 191 5, pbr prazos contínuos ou intermittentcs, limitando as quantias que diariamente elevam sc.r·
trocadas, bem como a que a cada portador deve ser attribuida.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 191 4, 93° da Inclep endencia e 26° da Republica.
'VENCESLAO

BRAZ

PEREIRA GOMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2. 895 -

DE

'i 5

DE DEZEMBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado envilada á
sancyão
Proroga por ma is 90 dias a

estabelecida pela lei n . 2.866, de i5 de agosto
p1·oximo pnssado

mo1·a~oria

O Presidente da Republi ca dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacionnl decr·e tou e cu
sanceiono a reso lução seguinte:
Art. 1 . o São prorogados por mais 90 dias os prazos a qne
se r efere o art. 1' da lei n . 2 . 866, de 15 de setembro proximo find o. no s mesmos tcriTIOS e para os mesmos effeitos do
art. 1" da lei 11. 2 . 862, de 15 de agosto proximo passado.
Art. 2 ." Essa prorogação só é app licave i ás obrigações
.i <'t sujei tas ás moratorias concedidas pelas citadas leis e que
for em amortizadas, tanto de ca·p ital quanto de juros, com 25 o/o
no fim dos primeiros 30 dias, com 35 o/o no fim dos .30 segundos e 110 o/o no fim dos 30 restantes, -contados estes prazos
da data da r espectiva exigibil idade .
Paragrapho uni co. Em caso de móra no pagamento de
qua !Quer nma dessas prestações, a div ida tornar-se-ha exigív el desde IO!!O .
Art. 3. o Em relação ás obrigações resultantes de letras
de camb io do ex terior. ás deeorrentes dos contractos de cambio e. em gera l, ás pagaveis em ouro, comprehendid as nas
moraLol' ias anLcl'i ol·es ou realizadas com ban cos que hajam
receb ido aux ilio da r·eoenle emi ssão, a prorogação de 90 dias
é concedida sem a obrigator iedade das amortizações a que se
refere o artigo anterior .
Art. 4. o Os responsaveis por olbr igações em ouro, Já
abrangidas pelas anteriores moratorias. poderão, na data rio
r espectivo venr.imento, pagar ou depositar a importancia elas
mesmas em moeda eorrenle ao cambio de 16 d., ficando abri-

gados a liquidar, dentro .de oito mezes, contado~ da data do
referido vencimento. a d1fferenca de taxa camb1al.
§ 1. o Na hypothese prevista neste artigo, tratando-se de
letra de cambio, subsiste a responsabilidade do aCiceitante e
dos co-obrigantes, ind ependente de protesto .
§ 2 . o Esse deposito sómente terá lagar quando os credor es se recusar·em a receber a importancia dos seus creditas. na
conformidade do artigo anterior, ind ependentemente de pagamento de premio. correndo as despezas do deposito por conta
dos ditos credores.
§ 3. o A accão competente para exigir a differenca de taxa
cambial é a mesma que cabe ao titulo da obrigacão principal .
Art. 5 . o Ficam elevadas a ·5 0 o/o dentro dos primeiros 30
dias, a contar do 15 do corrente mez de dezembro, as cotas de
retiradas de deposito em conta, corrente com juros e a mais
25 o/o, respectivamente, dentro elo 2° e 3o períodos ele 30 dias
imm ediatos.
Art. 6. A União, os Estados, os municípios, inclusiv e o
Distri cto Federa l, poderão retirar elos depositas em conta
co~rente com juros, de uma só vez, a importancia integral dos
mesmos depositas.
Art. 7. o Os empresLimos a quo se refere a lettra a do
n. 2 do art. P da lei n. 2 . 863, e que forem liquidados ai: é
311· de agosto de 1915, vencerão os juros de 6 o/o ao amno até
a data do pagamento.
Paragrapho uni co. Os emprestimos não liquid ados até
essa data vencerã.o os juros es tab elecidos no § 2' do art. 1•
da mesma le i n. 2.863.
Art . 8 . Os empres timos a que se r efeve -o n. 2 do arr.-t, 1•.
da lei n. 2 . 863, do 2Lf de agosto do 19111, seu resgato, liquidacão e entrega das respectivas caucões ou depositas, poderão
passar a ser feitos pelo Banco elo Brazi l. autorizado o Governo a suspender pelo tempo que julgar conveniente a
execução das providencias contidas nos §§ 3°, !1° e 5o elo art. 1"
ela referida lei.
Art. 9. Os executivos fi scaes não se entend em comprehenclid os nas excepcões da pres·e nte lei.
Art. 10. Revogam-se as cl isposicões em contrario, e continuam el!1 v igor as ela~ c i ta elas leis, não derogadas pe la presente lc1. devendo esta entrar em exeeucão desde a data de
sua puíb l icacão .
~i o de_ Janeiro. 15 de dezembro elo 1OH, 93" da IndepondencJa e 21° ela n ormbli ca .
0

0

0

vVENCESTAO BRAZ PEREIRA GOMES.
Cm·los Maximiliano Pc1•eira elos Santos.

DECRETO N. 2 . 896 -'DE 16 DE DEZEMBRO DE 1914
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autori?.a o Presidente da Rcpnbli cn. n conceder ao tmbttllmdor do 2• classe dn
Estrada de Ferro Centrn.l do Brnzi l, V icente l!,errei rn., seis mezea de li·
cença, co m dous ter~os da diarin., para tratamento de saude

O Presidente ela Repub lica dos Estados Un idos elo Brazil:
Faco sabor que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a r esolucão seguinte:
ArLigo uni co. Fica o ·Presidente da RepuQ.Iica aulorizaclo a
conceder ao Lraba lhador de 2" classe da Estrada de Ferro Cen-

t r a i do Brazil, Vicente ·F erreira, seis m czes de
tamento de saud e, com dou s t erço s da diaria,
abril do anno findo; revogadas as disposições
!Rio de Janeiro, 16 de dezembr o de 191>4,
dencia e 26• da Republica.

licença para traa contar de 8 de
em contrario.
93• da Indepen-

\VENCESLÁO BRAZ ·PEREIRA IGOMES .
.A 1tg1tsto Tava1·es de Lym.

DECRETÜ N. 2. 897 - D·E 16 DE DEZEMBRO PE 1914
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autori za o Pres id ente da Republi ca a conceder ao agente de 4 3 classe da E s·
·
trnda de F erro Central do Brn zil , Arnal do Jo sé Alves F erreira} um anno
de li ce nça., com ord enado, em proro,tação, }Jara tratamento de s aude

O .Pres id ente da Republica dos E stados Unidos do Brazil :
Faço sab er qu e o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a r esolu ção segui n te :
Artigo un ico. E ' o Pr es idente da Rrepublica au torizado a
co-n ceder a Amaldo J osó Alves Ferr eira, agente de 4" classe
el a E strad a de Ferro Central do Br azil, u m anno de licença e
com or denado, para tratam en to de saude; r evogadas as dispos ições em contrario.
!Rio de J an eiro, 16 de dezembro de 19·H , 93• da In dependencia e 26" da Republica.
WENCESLÁO BRAZ 'PEREIRA rGOMES .
'Augusto Tava1·es ele Lyra.

DECRtE'TO N. 2 . 89i8'-DE Hi DE DEZEMBRO DE 19H
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Pres idente da RepulJli ca a con cedel' um anuo de li cença, com ordenado, n. Francisco Ro berto Monteiro da Silva, amanuense dn. D irectoria
Ger al do s Correios

O Pres id ente da Repub lica dos E stados Unidos do Brazil:
Faço sab er qu e o Congresso Naciona·l decretou e eu
sancciono a r esolução segu inte :
Art. 1.• F ica o Pres id ente da Repu bli ca au tor izado a
conceder um anno de. licença, com ord enado, a com eçar de 15
de se tembro de 1913, a Francisco Rob erto Monteiro da Silva,
amanu en13e- da Directoria Geral dos Correios.
Art. 2.0 Revogam- se as disposiçõ es em contrario.
iRio de J an eiro, 16 de dezembro el e 19H, 93• da Tnd ependcn cia c 26• da Rcrmb lica.
\VENCESJ"ÁO BHAZ PERE!TlA ·GOMES.
Augusto Tavares de L~n·a .

-

27 __:__

DECRETO N. 2. 899 -'D .E 16

DE DEZEMBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancçãll
Autor iza o Pres idente da R epubli ca a abrir, pelo Min is ter io da. Fazenda-, o credito especia l de 172$500 p ara pagamento de custas devirlas a Antonio
- Gomes, e m dr t ud~ de u• ntenç-a judic.ird .

O Presidente da Republi ca dos E stados Unidos elo Brazil:
•Faço sab er que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo un ico. F'i ca o .Pres idente da Republica autorizado 31
abr ir, pelo Ministewio ela Fazenda, o cred ito especial de 172$500
para pagametlto ele -c.tlsLas devidas a Antonio Gomos em virtud e de sentença judicial definitiva; r eyogaclas as dis posições
em contrario.
·Rio de Janeieo, 1.6 el e dezembr o el e 191>11., 93° ela Incl ependencia e 26" ela Repub lica.
vVENOI'JSLrÍ,() BRAZ ·PEREIRA GOMES .

Sab i no BW'1'0so.

DECRETO N. 2 . 900- DE 16

DE DEZE:MBR{) DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputado s e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o P residente da Republica a rttbrir, pelo Ministerio da Fazenda, um
crodito . e3peo: ml ele 35:3$100 para pa.ganlt2'/nt.o de cusba..s dJe vidn.g ao Di:. João
Vieira. de Araujo em virtude de senten~a. judiqial'ia

O Presidente ela ·Republi ca dos Estados Unidos elo Bn.ml :
Faço saber qu e o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo uni co. Fica o ·Presid ente ela Rcpublica ruutoriza.clo a
abrie, pelo ·Mini.s Ler io ela Fazenda, um credito cspecirul el e
355 $'!10'0 rpara pagamento de cu sú<lls deviclllis ·ao Dr. João Vie1ra
el e Alraujo em vi.rtucle el e sentença judicia l, que tJ?a;ns.i tou em
ju lgado; r evogadas as 'd isposições em contrar io.
:Rio el e Janeieo, H) el e dezembro de '1914, 93° ela Indepencl encia e 26° ela Republ ica .
\ V l, N C:ESLÁQ BRAZ PEREIRA •ÜO:MES.

Sabi1w Ba1'1'0SO .

-
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DECRE'DO N. 2.901-DE 19 DE DEZEMBRO DE 1914
Iniciada na Garoara dos Deputados e pelo . Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da R epubli ca a abrir, pelo llfinisterio da Justiça e Nego·
cio s Interiores , os seguintes cr edito s : especial de 126:793$296 p am o c·
correr a o pagamento das desp ezas com a mudança e adaptação da Oamara
do s D eDputa dos, para o edifiçio em que n.ctualmente se acha; e o de
139:726$560, supplementar á verba 8• «Secretaria da Camara dos D epu·
tados », consignação «Material >>, da lei n . 2. 842, de 3 de janeiro de
1914, parn despezas com a install ação de um el evador e impressão de
documentos parlamentares e « Annaes » da mesma Camara

O Presidente da 'Republica dos Estados Unidos do Brazil:
'Faco sab er que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolucão seguinte :
Artigo uni co .· E o P residente da 'R:epublica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Justica e Negocias I•nteriores, os seguintes cr editas: especial de 126:793$296, p ara occorrer ao
pagamento das despezas ICOm a mudanca e adaptacão .da Camara dos Deputados para o edifilcio em que actualmente se
ach a; e o 'de 139 :726$<560, supplementar lá v erba 8", « SeCl'etaria -da Camara dos Deputados». consignacão «Material », da
lei n. 2.8 42, de 3 de janeiro de 191 4, sendo 20:000$ para installacão de um elevador no mesmo .edificio; 30:596$560 para
impressão em volumes, de documentos parlamentares, e r éis
89 :,1·30$ para a impressão de Annaes da mesma Oamara; revogadas as disposicões em contrario.
'Rio Ide J an eiro, 19 de dezembro de 1914,_93° ela Indep endencia e 26° ela Repub lica.
WENCESLÁO BMZ ·PEREIM 6oMES.
Ca1·lo s Jllqxim'iliano Pe1·eim dos Santos .

DECHETO N. 2' 902 -

DE

23

DE DEZE.~!IBRO DE

1911!

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza a C()üCessão de um an no de licença, com dous terços da diaria, ao
guarda-freio da Estrada de F erro Central do Brazil Manoel P 1sdwal de
Faria

O Presidente ela Republica dos Estados Unido s do Brazi l:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancc:ono a reso lucão segui nte :
Artigo u ni r.o. Fit:a o Presid ente da Rcpubli ca autorizado
a em,cecl f~ I' u m a11no ele licnnça. r.om dous teJ'COS da dia ria
respectiva, ao guarda-freio da Estrada de Fei"rO Central elo
Braz i! Manoe l Paschoal ele Faria.
í\;o de ,1anciro, ~3 de dezembro de 'L 9'14, 93" da Independeneiu e ;!ô" da He pu bliea .
BRAz Pn:REJM GoMES .
Augusto Tavm·es de Lyra.

WENCBSLÁo

29
DECRETO N. 2. 903 -

DE

23

DE DEZB;>viB RO DE

19'14

Iniciada no Senado e pela Camara dos Deputados enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Rét;ublica a conceder um anno de licença, r·m pror·J·
gnção, a Aldo Ke,pler da Si lva, praticante de r• classe dia Administração dos
Correios do Estado do Paraná, para tratamento de sua saude

O Presid ente da Rep ublica do s Estados Unidos elo Braz i I:

Faço saber qu .: o Congresso Naciona l decre tou e eu
sanccwno a r esoluçií.o seguinte:
Art. 1.• Fi ca o Presiel e.nle da Republica auto ri zado a conceder um anuo de li co nca, em prorogação, a Aldo Kepl er
da S1lva, praticante ele t" classe da Adm ini stracãp elos Correios do Estado do Pa raná, para tratamento de s ua saude .
Art . 2." Revogam-se as eli5posicões em con teat·io.
Rio de Janeiro, l:3 de dezembro de '19'1 ·1, 93" da Indcpendenc1a e 26" da H.epubllca .
\V ENCESLÁo BRAZ PEREIRA GoMES.

Augusto Tava1' es ele Ly1'a.

DECHE TO N . 2 . 9Q .í -

DE

?3

DIL DEZBI BRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da R epubli ca a abrir, pelo Ministerio da Marinha, um
cr edito especial, n a impOI:tanc.ia de 68 :446$760, para occorrer ao paga mento
de despezas f eitas com os concertos na canhoneira Nfissões

O Pres id ente da H.ermbli ca do s Estados Unidos do Brazi! :
F'aco sab er que o Congresso Naciona l decre tou e eu
san cciouo a seguinte r esolução:
Artigo unico ..Fica o Pres idente da Republi ca autorizado
a abrir, p elo Mi ni s t.erio da Mar inha, um credito especial na
irnportan cia de 68 :H6$7GO, pal'a occorrer ao pagamento ele
rl e~ p e:m5 f eitas com os concertos J'ea lizael os n a canh oneira
Missões , bPm r.orno s uf\ dor.~gom. c!" tnd ia em diqu e ela can honeira Ac-re, aviso Jutahy c boia Ctdijuba e b em assim com as
õll'rna z rmugr~ns o canatazias el e div or s'os artigos impOJ'tados
para o AI'senal de Marinh a. Cap itan ia do Porto e Escoln. de
.\rm~ nrliz es Marin!J e ii'OS elo Es Lado do Pará; revogn.das as di sposicõos em con Lrario.
Rio de .T:m eiro, 23 de dezembl'o de 1911!, 93" ela Ind ependoncia c 20• da Republica .
\V ENCESL ÁO DRAZ PEREIRA GOMES.

Alexand1'ino F'm·ia de Alencar.
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DECHETO N. 2 . 905 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republie1a a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito extraorclinario de 13 : 412$9r:>5 para occorrer ao
pagamento devido ao pessoal dispensado do Lazareto de Tamandaré, e para
as despezas de sua conservação

O Presidente da Hepub liea dos Estados Unidos do Brazil:
Faço snbe1· qu e o Congresso Nacional decretou e eu
sanr,ciono a segu in te resolu~,;ão :
Artigo unico . Fica o Presidente da Republica autorizado
a ahrir, ppJo MiniR iec io ela .lnslicn e Negor-ios Tnteriores, o
credito extmordinario de 13 : !112·$905 paTa ücc-om"er &o pagampnlo devidu ao pessoal dispensado do Lazat·oto de Tamandaré
e para l:S dcspc;~,as de sua conservação, sendo em prazo curto
procedida a v·enda em hasta publica do immovcl e varios mat eriaes do ceferido Jazarelo, que não forem aproveitados no
secv iço da Saude Publica; cevogaclas as disposições em contrario .
Rio d e Janeiro, 23 de dezembro de 19·l!i, 93" da Independencin " 26° da Hepublica.
'VENCESLAo BRAZ PrmmRA GoMES.

Cm·los Maximiliano Pe1·eim dos Santos.

DECHETO N. 2. 906 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

191 4

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Repub!ica a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito de 62 :oco$, supplementar á consignação - Para
officiaes e praças que se reformarem - da verba I sn do art. 2° da lei
n. 2 . 842, de 3 de janeiro ultimo e o credito extraordinario de 2 :ooo$ para
pagamento de ajudas de custo, relativas ao '"exercício de 1913, aos Deputados V ictor Silveira e Celso Bayma.

O Pne·siden le da flepublica dos Estados Unidos do Brazi l:
Faço sabE'J' que o Congresso N::tcional decretou e eu
saneciono a seguinte reso lução:
Artigo unir: o . .Fil;a o Presiclen te da Repub lica autorizado
a abrir, pelo ;·vrioisterio da .Justiça e Negocias Interiores, o
credito de 62:000$. SUPJ11 erne nta!' á consigna ção - Para offie iaes c praças que se reformarem - ela ve1 ·ba -15' do. art . 2o
da le i n. 2.8lt2, de 3 de ,janúeo do corrente anno; e o Cl' ed ito
E:xtrao.rclin&rliO de 2:000$ para üwomer a;o pagamento de
ajudas de custo relativas ao exereieio de 19-13 e devidas aos
Deputados Vietoe Silwit·a e Celso Dayma; revogadas as disposiçõ es em contraria.
·
Hio de Ja neiro, 23 de dezembro de 19 14, 90° ela Inclepen deneia e ~r,o dn Rep ublica.
\VENCESLAO DRAZ PEREIRA GOMES .

Ca1·los Ma:rimil'iano Perei1·a dos Santos.
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DECRETO! N. 2 . 907- DE 211 DE !DEZEMBRO DE 1914
Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente d-a Republica a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 1 :093$312 }Htra occorrer ao pagamento de ,TuHo Vi·
ctor Ross, em virtude d.e sentença judiciaria

O Presidente da Republica idos Estados Unidos do Brazil:
ll!,aço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a segu inte resolução :
Artigo unico. F' i ca o ·Pres idente da :Republica autorizado a
abrir, p elo Mio isterio da .F'azenda, o credito especial de r éis
1 :093$312 para ooconer ao pagJamcnto de Julio Victor Ross,
em virtude de sentença jucliciaria passada em julgado; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 211 ele dezembro de 19!ll, 93" ela Inclependencia e :.'6" da Hepublica.
\VENCESLÁO BRAZ 'PEREIRA GOMES.
Sabino Bat·roso.

DECRETO N. 2. 908- DE 211 DE DEZEMBEIO DE 19h
Iniciada na Camara dos Deputados, emendada pelo Senado e pel a
Camara enviada á sancção
Oons idera empregados publicos civi~ os commandantes, sargentos o guardas
das Alfandegas e Mesas de Rendas da Republica, e dí• outras providen·
c ias

ü Pl'esidente 1da Republica dos Estados Unidos elo Bl'azil:
Faço saber •CJU e o Congresso Nalcional decr etou e eu
saneciono a seguinte resolução:
Art. 1." Fiicam os commandanLes, sargentos e guardas das
Alfandegas e Mesas de -Rendas da Repub lica considerados empregados publicas civis, para todos os effeitos de livre nomeação e demissão elo Ministro da l<''azenda, expeclindo- se- llws
os respectivos ti tulos, sujei Los ao pagam ento ele emo lum en los.
Paragrapbo unico. São Lambem consilclerados empregados
pub licas civis, para todos os effeitos, os administradores e
escrivães elas Mesas ele ·R endas das Alfandegas el e Porto Velho
e Itacoatiára, no Estado do Amazonas.
Art. 2. A's nomeações destes funccionarios preced erá proposta dos inspcctorcs elas alfandegas.
Art. 3. Os acLuaes primeil'OS e segun dos commanclantcs,
sargentos e guardas das Alfandegas e l\lesas Ide Rendas Lerão
respectivam ente as seguintes denominações: chefes e sub- C>hefes, pr imeiros e seg undos 'officiaes aduaneiros .
Al'L. 1t. Os cargos el e ch efes, sub-chefes e primeiros o.fficiae · aduaneiros set·ão providos pot· accesso, tendo- se em visLa
a antiguidade e o merecim ento.
0

0

0
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Art. 5. 0 Os cargos de segundos officiaes serão a!ccossiveis
a todos os brazileir os maiores de 18 annos e menores de 25, habi lüados por concurso nas materias exigidas pa,ra o provimento dos empregos de primeira entrancia.
·Paragrapho unico. As vagas que se. lClerem no quadr-o dos
empregados de Fazenda ele primeira entrancia serão preenchidas pelos oJficiaes ad uaneiros que tiverem concurso e, na
falta des tes, pelos demais candidatos habilitados.
Art. 6. Os vencimentos que actualmente perceb em serão
divididos em dous tercos de ordenado e um terco de gratificacão.
Art. 7. 0 Revogam-se as disposicões em !contrario.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1914, 93° da Independencia e 26° IC!a Republica.
·
0

WENOESLÁO BRAZ PEREIRA GOMES.
Sabino Bar?·oso.

DECRETO N. 2. 909 -

DB 30 DE DEZEMBRO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Governo a abrir o credito especial de 443

:796$o~o

para as obras

do Hospital Central do Exercito

O Presidente da Republlca dos Estados Uni-d-os do Brazil:
Faca saber que o Congresso Nacional decr etou e eu
sancciono a segu inte res·olucão:
Ar ligo uni co. F ica o Presi-den te da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio d.a Guerra, o cr€dito especial de
443 :7-96$020 para oreorrer a pagamentos com as obJ.'as do
Hospital Central do Exerci lo; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1914, 93° da Indep endencia e 26° da Republica.
V\7-ENCESLÁO BRAZ PEREIRA GOMES.

Jos é Caetano de Fa?'ia.

DECRETO N. 2 . 91 o -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministeri o da Justiça e
Negocias Interiores, o credito supplementar de 135 :ooo$ á verba IS'

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brazil : Faco saber qu e o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolucão seguinte :
IAJ'rligo unico. Fica o Presidoote da Republica autorizado a .abrrir, pelo Ministerio da Justiç.a e Negocias Interio-
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res o credito supplementar de 135:000$ á verba 15" - Casa
de 'Detenção - Su stento, curativo e vestuario dos. presos e
combustíveis; revogadas as d isposições em contrarJO.
Rio de J aneiro 30 de dezembro de 1914, 93• da Independencia e 26• da Republica.
WENCESLÁO BRAZ PEREIHA GoMES .
Carl os Maximiliano Pe1•eira dos Santos.

DECRETO N. 2 . 911 -

DI~

30 DE DEZEMBRO DE 1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada
sancção
Autoriza o Presidente da Repu•blica a abrir, ao Ministerio da Viação
Publicas, o credito extraordianrio de 51 . 68o :ooo$ para satisfazer
missas das Estradas de Ferro Central do Brazil, Oeste de Minas e
Alta {, foz do Ij ttby, e par.a pagamento d.as diversas commissões
da Inspectoria Federal das Estradas

·~

e Obras
compro•
de Cruz
cxtinctus

O Pre::;idente da Repub lica dos Estados Un1dos do Brazil :
Faoo saber que o Congresso Na.cional decretou e eu
sancciono a reso lução seguiu te :
Art. 1.• l!'ica o Presidente da Repub lica autorizado a abrir
ao Ministerio da Viaoão e Obras Publicas o credito extraordinario de 51. 680 :000$, sondo: 45.000 : ooo~. para occorrer a
pagam e o Los pot· forneeirncul os de ma teriacs f e i tos á Estrada
de Ferro Cent.ea l do Brazil, serviços cffcctuados em pro longamentos e r·amacs de suas linltas, desapropriações e indemni Z::lf/Ões devidas, restituições de caur;ões de empreiteiros e tal'<lfeiros, etc. ; .5. 000:0008, para satisfazer compromissos por
fornecimentos e serviços á Estrada de Ferro Oesle de Minas;
1 . GOO: 000$, para pagnmen to elas obras da Estrada dB Ferro de
Cmz Alla ú. foz do ljuhy, finalmente, 80:000$, para pagamento
das di·v ersas commissões cxtinctas da Inspectoria Federal das
Estradas .
Paragrapho unico . Nenhum pagamento de fornecimento
fe ito :J Estrada de Ferro Cenlral elo Brazil, á Estrada de Ferro
Oeste de Minas e á Estirada de Ferro Cruz Alta á foz do Ij uhy,
será e.t'fcetu::1do sem que o M.inistcrio ela Viação ma.n de aveti.'i gual', por ba lanço, invei:li<:tt'io e verificação, o aproveitamento,
procedcncia, ulilizac,:ão e existencia dos matel'iaes fornecidos.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 30 c!P. dezembro de '10 1't, 93• da Independencia c ?.G• da Rcpublica.
BHAz PEru:mA GoMES .
A-ugusto Tavm·es de Lyra.

\~'ENCESLÁO

•
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DECRETO N. 2. 912 --

DE

30

DE DEZEMBHO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Governo a entrar em accôrdo com os actuaes contractantes das
construcções, concessionarios e arrendatarios de estradas de ferro, com
o intuito de reduzir os enca rgos dlo Thesouro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naciona.l decre~ou e eu
sancciono a seguinte reso lução:
Ail't . 1. o F ica o Governo autorizado a r~n tra.r .em accôFdo
com os aduaes contracta;ntes das construcções, concessionarios
e anendatarios de estN-das de ferro com o intuito de reduzir
os encargos do Thesouro, podendo prorogar o praz.o para conclusão das obras ou su spend er as mesmas, modificar a fórma
dos pagamentos, sem que disto advenha augmento de onus pa-r a
o Thesouro, supprimir a const.rucção el e linhas ou trechos de
linhas, ·e limitar da melho·r fórma a r·espa.nsabilidacle elo mesmo
Th esouro, no maximo aos onus até agora decQirrentes elos depositos -autoriza.dos e effec tuados, em relação áls linhas rejeitas a esse regimen.
Art. 2." Revogam- se as disposições em 0ontrario .
Rio ele Ja•neiro, 30 de dezembro ele 191.'1, 93° da Independencia e 2fio da Republiea.
WENCESLAo BRAZ PEREIHA GOMES.

Augusto Tava1•es de Lym.

DECRETO N. 2. 913- DE 30

DE DEZEMBRO DE

1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
·sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Marinha, os
creditas snpplementares de 957=578$o18, 2 . 720:758$712,
1.164 :3o6$729,
I. 836:985$028 e 138 :473$199 ás rubricas 4", u•, 16•, 18• e 23• do art. 20 da
lei 11. 2.842, de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republioa do·s Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congress.o Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Al'tigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
á abrir, pelo Minister io da Mar·inha, os creditas de 957:578$018,
2.720 :758$712, 1.164:306$729, 1.836:985$028 e 138:473$199,
supplementares ás verbas 4" «Corpo ela Armada e classes annexas», 11" «For ça Naval», 16" «Classes inactivas», 18" «Munições de hocca» e 23" «Fretes, passagens, etc.», do a:rt. 20
da lei n. 2 .8 lt2, ele 3 ele janeiro ultimo; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 ele dezembro de t.g14, 9'3° da Independencia e 26° da Republica.
WENCESLA o BnAz PEREIRA GoMES .

Alexand?"ino F'a1·ia de Alenca1'.
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DECRETO N. 2. 914 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

HH4.

Iniciada na Gamara dos Deputados e pe'!o Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republicn a abrir ao Ministcrio da Agricultura, Industria e Cornrncrcio o credito especial de 33 :350$633 para occorr er ao
pagamento de funccionarios diS(>ensados no e.-xercicio de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres&o Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo l\linislerio da .·\ t;T icullum, Industria e Commercio,
o credito de 33 :350$033 para oceorrer ao pagamento dos funecionarios d'Jspensaclos do se rvi ço no e~ercicio de 191/i, e
cujos nomes, vcncimeul.os c quantias a receber constam da
relaç:.ão que acompanha a mensagem de ,. de outubro de 1914;
revogadas as disposições em oontrario.
Rio de J·aneiro, 30 de dezembro de Hll14, 93• da LndependencJa e 26• da Republica.
·
\VENCU:SLÁO ]3RAZ PEREIRA GOMES,

João Pandiá Galoae1·as.

DECRETO N. 2. 9 15 -

DU:

30

DE DEZEMBRO DE

1914

Iniciada na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviada â
r,ancção
Autoriza o Presidente da R epublica a abrir o credito de 7 5 :748$38S, sup·
plementa r á verba 2° do art. 47 da lei n. z. q4", de 3 de janeiro do
corrente an no

O Pres idente da Ft epublica elos Estados Unidos do Brazil:
F ar. o abel' que o Congres&o Nacional decretou e eu
saucc1ono a seguinle r eso lu cão :
Artigo uni co. Fira o P ees id ente da Republica autorizado
a abril'. pelo l\Iini sterio da Agricultura, Indu stria e Commercio,
o credilo de 75:748$385 , supplementar :i verba 2", art. 47, da
lei n. 2 . 8"2, de 3 de janeiro do corrente anno; revogadas as
disposições em contrar io.
·
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1914, 93• da IndependencJa e l!6" da Republica.
\V eNcr:sL!I.o !3RAz PEREIRA GoM-E S.

João Pandid Çalogeras.
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DECRETO N. 2 . 9'16 -

DE 30 DE DEZEl\IBRO DE ·191 4

Inici ada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancç ão
Autoriza o Presidente da Republica abr-ir ao l\1:inisterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especial de ; i :922$350 para occorrer aos
pagamentos dev idos a Antonio Dias da Silva em virtude de contracto
celebrado em 9 de jul ho de 1912

O Pres idente da Republi ca dos Estados Unidos do Brazi l :
l•'aço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a reso lu c;;ão seguinte :
At·tigo uni co . Fica o Pl'esidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Mini s tet·io da Agricultura, lndus tl'ia e Commercio,
0 ·ril'edito especial de 77 :922$350 pwa <lCJcorrer aos pagamentos devidos a Antonio Di as da Silva em virtude de con tracto
celebrado em 9 de julho de 191 2 e reg;strado p elo Tr ibunal
de Conta.s em 15 de outub ro do l'efer ido anno para construcção do Posto de Ohservacão e Enfermaria Veterinaria de
Bel lo Horizonte; revogadas as disp·osicões· em contrario.
•R io de Janeiro, 30 de ·dezembro de 191 4, 93° da Indel) Cndencia e 26° da Republica.
WENCESLÁO BRAZ PEREIRA GOMES.
João Pandiá Caloge1·as.

DECRETO N. 2.917 -

DE 30 DE DEZEMBRO DE 191 4

Inici ada na Camara do s Deput ados e p elo Senado enviada á
s an cç ão
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao ~Iinisterio da Guerra os creditas de 1 2 8 :Soa$, especial, pa:·a occorrer ao pagamento a v a rios do~
cen tes do Collegio Militar do Rio de Janeiro, e de 268 :ooo$, supplementar á verba 4 n do ar t. 20 da lei n. 2 . 842, de 3 de janeiro dó corrente
anno

O PresidenLe da Republica dos Estados Uni<los do B1'azil:
Faca saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu
sancc i·ono a segu inte l'esolução :
Arti go unico. Fica o P1·esidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito especial de
128:800$ para occorrer ao l)agamento de um professor de
musica do Collegio Militar do Ri o de Janeiro e de gratif1 cacões
dev id as a wof ssores. adj untos, instru ctores e coadjuvantes
da insteucção mi li tar no exercício de 1913, e o credito de
268:000$, su pp lem enta r· á verba /1" - Instl·u cção Mi l itar consignacão « Diversas vantagens », do a'I't. 20 da lei n. 2.842,
de 3 de j~neiro do c<mrent anno; !revogadas as disposi(/Ões em
conL1·ario .
Rio ele J aneino, 30 de dezembro de 19111, 93° da Indepencl cncia e 26° da n epublica.
WENCESLÁO DRAZ PEREIRA GOMES.
Jos é Caeíano de Fa?'ia .

LEI N . 2 . 918 -
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DE

30

DE DEZEMBRO DE

19'11J

Iniciada na Camara do s Deputados e p elo Senado enviada á
sancção
}'ixa as forçns de terra para o exerci cio de 1915

O Pr es idente ela Repub lica dos Estados Unidos do Brazil:
Favo saber que o CongTesso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte lei:
Art. 1. o As forças de terra para o exerci c i o de 19'15 constarão:
§ L" Do·s oJ'ficiaes ela s clifferentes classes e quacll'iOs creados pe las leis ns. '1.860, ele /1 ele janeirt • de 1908, e 2.232, de
6 de janeiro de 1910 .
~ 2. Dos aspiran~es a official.
§ 3." Dos alumnos das esco las militares.
§ 4. o De 31.295 praças, incluidos 199 sargentos amanuenses e distribuídas 100 ·a 1cada uma das companhias do Acre,
Juruá, Purús e Tara uacá e as res tant e:: ás dema is un idades
clü Exerci to creadas pe la lei n. 1. 860, ele 4 de janeiro de
HJOS. ele :J ocô rclo com o effect ivo min imo.
§ 5. o O effectivo em praoas de pr.et d e que trata o paragrapho anterior pode rá ser elevado a.o maximo, de accôrdt)
com a le ttl'a f do art. 120 da lei n . 1. 860, ele 4 de j.aneiro
de 1908, no caso de mobilização.
Art. 2: As praças des tinad as ás tompanhias r egionaes
serão obtidas pelo voluntariado nas 1•, 2", 3" e 4" regiões de
insp eccão permanente, de preferencia a quaesquer outms. e as
demais pel-a fórma expressa no art. 87 da Constituição Feder·al, sendo os contingentes que os Estados e o Districtll Federal devem fiorn eccr proporc ionaes ás respectivas representações na Camara elos Deputados do Congeesso Nacional.
Paragrapho un ico. · N.o caso de In ver em qualqu er Estado maior num ero de voluntari os qu o o con tingente ped ido,
proceder-se-ha como de term ina o art. 187 do l' egu lamen to
que baixou com o decreto n . 6. 149. elo S de maio de 1908.
Art. 3." Na vigencia des ta lei, ficfl. o Govet'no auto i' izaclo
a c:o uvocar p::wa os perioüos ele manobras, nos Estados e no
DisLI' icto Federa I, até 2 0.000 r eser vistcLS de primeira linha.
§ 1." Os reservistas co nvocados gosarão CLos favores concedidos aos s!Orteaclos pelo art. 55 ela c i bada lei n. 1. 860,
sendo-lhes fo r n e.cicl·o, por emprestimo ·e para as manobras, o
n ecessar io fardamento.
§ 2." Findas estas manobr as, receiJeeão em dinheiro, de
um a só v.ez, além da impol'tancia dos meios de teansporte,
tantas m eias cLap us quantos forem os dias de viagem sem
alimenbação á ·cus la do E stado .
. .
· Art. 4." Fica lambem o Governo autorizado a adm1tt1r
nos aescn aes e fabricas até 200 aprend izes. artifices, de
accàrdo com as condiçÕA·S e obrigações consignadas n o regulamento das comp anh ias de aprendizes mditares.
Art. 5." Revogam- se as disp os ições em co ntrario.
Rio de JanciL'•O, 30 cl·e dezembro d e I!) ll1, 03° da Independcnc ia o 2Go ela Rop ub lica .
0

1

WE NCES LÁO BHAZ PEREIRA G OMES,

-

Jos é Cw>.tano ele Faria .

..._ 38LEI N. 2.9:19-

DE

31

DE DEZEMllRO DE

:1914

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á
sancção
O•·ca a Rocoita Geral da Republica dos Estados Unidos do
exerc;cio de 'i915

B1·a~il

para o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos da Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
lei seguinte:
Art. 1° A Receita~ Geeal da Rcpublica. dos · Estados Unidos do
Brazil é orcada em 95.330:564$888, ouro, e 289.586.0008, papel, e a
destinada á applicação especial em 20.i36:6008, ouro, e 2:1.502:0003,
papel, provenientes, do que fôr ar1•ecadado no exet·cicio de 1915 pelos
seguintes títulos:

ORDINARIA

Renda de tributos
I

Impostos de im:Portação, entrada, sahide. e estadia. de navios
e addioionaes
Ouro

Papel

L Direitos de importação para
consumo, de accôrdo com a
tarifa do decreto n. 3. 617,
de ·19 de março de 1900, e
com as modificações nella
feitas pelas leis ns.: 1.144,
de 30 de dezembro de :1903;
i. 313, de 30 de dezembro
de i 904 ; t. 452, de 30 de
dezembro de 1905; L616,
de 30 de dezemb1·o de 1906;
i .837, de 3i de dezembro
de i 907 ; 2. 321, de 30 de
dezembro de i9i0; 2.524, de
31 de dezemb1·o de i9H ;
2. 719, de 3i de dezembro
de f 9f2 (f) ·(sendo que nas
modificações feitas por esta,
onde se diz " as chapas de
ferro American lugot Iron
destinadas á fab!'icação de
boeiros moveis para esti·adas de feno, etc. " são
substituídas as palavras
(i) As leis citadas orçavam a r eceita geral da Repnblica para os
exercícios de :1904 a :1913, respectivamente.

-39Ouro

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Papel

cc moveis para estradas de
ferro" pelas palavras cc calhas e depositos "• accrescentando-se depois da palavra cc rebites" a palavra
"aros»); 2.8-i-f, de 3! da
dezembro da 1913 {2) e mais
as seguintes alterações:
As chamadas pílulas de Reuter
(drageificadas) pagarão de
ora em diante a taxa aduaneira a que estão sujeitas
as drageas pela Tarifa em
vigor- Classe 11, n. 204; {3)
Films destinados aos pequenos
" Cinemotographos da salão "• que por suas dimensões não se confundem com
os destinados aos cinematograpbos communs, t a x a
58 por kilo;
Carbonatos e carburetos de cal
ou calcio impuro (art. 205
da Tarifa), iOO réi,s- razão
50%;
Fios de Tungstene, 1\folybdene,
Wolfram, assim como de
composição de platina, 60
réis a geamma-razão i 5% ;
Borato de soda ou borax crystallizado ou em pó (classe
XI da Tarifa -art. 200),
i 50 réis por kilogramma razão 50 % e oxydo de cobalto (mesma classe - aet.
274), 3S por kilogrammarazão 25 % -quando impol'tados como mataria prima para a industria .....• 58.34.0:0008000 100.002:0008000
2 % ouro sobre os ns. 93 e 95
(cevada em grão), 96, 97,
98, 100 e 101 da classe setima da Tarifa (cereaes),
nos termos do art. i 0 da
lei n. f .452, de 30 de de600:000$000
zembro de 1905 (!t,) .......
Expedionte de generos livres
720:000$000 L 785:000SOOO
de direitos de consumo ••..
Dito de capatazias .....•.•...
i.005:0008000
Ar·mazenagem .....••.... ....
2.777:0008000
Taxa de est;l tistica ..•........
431:0008000
Imposto do ·pbaróes .•........
300:000SOOO
Dito de docas ............. .. .
:1.00:0008000
:1.0 % sobre o experlientc de
generos livres de direito ...
200:0008000

(2) Lei n. '2.841, de 31 de dezembro de 1913. Orça a receita
geral da Republica pal'a o ex<wcicio de f914.
(3) Tarifa, classe :1.1, n iW4: Capsulas, drageas, pe1·olas, globulos
e conf~itos medit:inaes, kilogr . 208 de direitos, razão 25 % •
( 4-) Lei n. 1..45'2, de 30 de dezembro de 1905. Orça a· receita
geral para o exer·cicio de 1906.
·

-

qQOuro

Papel

li

·

Impostos de consumo (re·
gistro e ta.xa) de accôrdo com
a lei 11. 641, de 14 de no·
vembro de 1899, oom as mo·
diflcações do decreto n. 5.890,
de lO de fev~r eiro de 1906,
(5) e mais as seguintes
a.l terações :

fO. Sobre o fumo:

No art . 2•, § i•: (6)
Char utos cujo preço não exceda de 508 o rn ilheii'O,
cada chat·uto 8007 ;
Idem de pt·eço de mais de 50S
até i 50S o milheiro, cada
charuto S01 5 ;
Id em de mais de i 50$ a té 3008
o milheiro, cada char uto
$025 ;
Cigarr os, por maço de 20 ou
fracção, $030 ;
F umo em corda ou em folha ,
de procedencia estrangeira ,
por kilogl'arnma ou fl' acção,
8200 ;
Fum o desfiado, pic?.do ou migado, de procedencia nacion al, pol' 25 gra mmas ou
ft·acção, SOi 5 ;
(Abolidas as taxas sobre as
mortalhas de q nalquer q ualidade e ma ntidas as demais ... . . . ....... . ......•

8.000:000$000

(5) Lei n. 641, de 14 de n ovembro de 1899 . Estabelece o processo de arrecadação dos im postos de consumo .
- Decreto n . 5 . 890 , de ·IO de fe vereiro de 1906. Dá. regula mento
pa ra a a rrecadação e fiscalização dos impostos de consumo.
(6) As taxas do art. 2•, § 1•, do Regulamento dos impostos de consumo (dect·e to n. 5 . 890 c ita do) são as seguintes :
Art. 2•, § 1•- Fumo :
Charu tos, cujo preço não exceda de 50S o milheiro, cada
charuto .... . ... . . . . . .. . ... . . .. ...... . .... . ... . . .. .
soo5
Idem de preço de 50S a i 50S o milheiro, cada charuto. .. .
$0f0
Idem de pt·eço de 150$ a 3008 o milheiro, cada charuto .. .
$020
$100
Idem de preço superior a 300$ o milheiro, cada chamto •.
Cigarros por maço de vinte ou fracção .... . .. .. ..... . .. . .
$025
Fumo desfiado, picado ou migado, de procedencia nacional,
por 25 gra mm as ou fracção . ... ... ... .. . . . . . ... . .. .
$020
Idem idem, de procedencia cstrangeit'a, por 25 g rammas
ou fracção .. .. . .... . ....... . ....... . ...... . ...... .
$040
Rapé, por 125 g1·ammas ou fracção . .. ... .... . . .. . ... .. .
S060
Papel para cigal'ros e m li vri nhos ou maços até 130 mortal has
8040
Ide m em bloco5 até mi l mol'talbas, cada bloco .. .. . . . . .. .
8040
Palha, quando de pl'ocedcncia naciona l, por maço de 50
mo1·talhas ou f1'acção .. .. ... . . .... ...... . . . . . . ... . .
$0f0
~de m de proccdcncia estmugeira. , por mac;o de 50 mor' a. lhas ou fr acção ... .. . ..... . ... . ........•.•....•.•
$020
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H. Sobre bebidas :
No art. 2°, § 2° : (7)
Aguas denominadas syphão ou
soda, accre~ceote-se : hydromel, cictra , gingcralo e .
semelhantes, xaropes de
limão, groselha, gomma,

(7). As taxas sobre bebidas do decreto n. 5 . 890, de 10 de fevereiro de 1906 (regulamento dos impostos de consumo), são as seg uintes :
Art. 2°, § 2° -

Bebidas :

Aguas denominadas syphão ou soda :
Por litro ..•.........•.. . .........•.. .... ..••..........
Por garrafa .......................•...................
Por meia garrafa . . .........•... . . . ..•. . .........• : . ..•
Caixinha de um a duzia de cartuchos ou capsulas contendo
acido carbonico para o prepat·o destas aguas pelos
systemas denom in ados Spat•ldets, Sodor e semelhantes .
Aguas mineraes artificiaes, gazosas ou não :
Por litro .................. . ... • ...
Por ga!'rafa ............•.............•....
Por meia garrafa ........ . •... .. ..• . ................ ..•
o

•••••••••••••••••••
o

•••••••••••

$060
$040
$020
$200
$150
8100
8050

Amer-picon, bittet·, f'ern et-branca, vermouth e bebidas sem elhantcs :
Por litro ...
$240
Por gan·afa. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
$160
Pot· meia garrafa .... ...... .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$080
Bebidas constantes do n. -130 da classe 9" da tarifa, a saber :
licores communs ou doces, de qua lqnee qualidade, para uso de mesa
ou não, como os d0 banana, baun ilha, cacáo, laranja ou semelhantes
a americana, o an iz, her·va-doce , hesperidina, kumel e outeos que
se lhes assemelhem, exce ptuados apr.nas os lico res rnedicinaes, classificados no 11. 227 da mesma tarifa :
Por )itro .. . ...•.... • . .. ..... .• ....•.. .·... . ..•.........
$300
Pot• gar t•afa •. ... .. . .... . .. .. ... .. .. .... .. .. .....•..• ..
8200
Por meia garrafa ......... .. ..•.. .• ..... .•.• ....••.. . ..
$1 00
Bebidas constantes do n. 131 da classe 9" da tarifa, a saber:
absintho, aguardente de França, ela Jama ica, do Rein o, ou do Rheno,
beandy, cognac, laranjin lta, e ucalypsint ho, genebra, kirsch, r hum,
wh isky, e outras semelhantes ou que lhes pvssam set· assemelhadas :
Por litt·o •....... ·. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$3 UO
Por garrafa . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
$200
Por meia garrafa......................................
$100
Cerveja de baixa fermentação :
Por li tt·o............. o................................
$075
Por garrafa. . . . . . .....................
$050
Por meia garrafa. o. o.. .... ... .. ...... ... . . . . . . . . . . . . . .
$025
Cerveja de alta fermentaçã o:
Por litro .... . ..............
··o60
Por garrafa . .. .. . ......... .. ....... . ... ................
8040
Por meia garrafa. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . .
8020
o
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etc., proprios para refrescos
e suecos de fructas ou plantas nã.o fermen tadas.
Amer picon, bitter, fernetbranca, vermouth e bebidas
semelhantes :
por litt•o, $300 ;
por garrafa, 8200 ;
por meio litro, 8f50;
por meia garrafa, SiOO.
Cerveja de baixa fermentação :
por litro, S090 ;
por garrafa, $060 ;
por meio litro, $045 ;
por meia garrafa, 8030.
Cerveja de alta fermentação :
por litro, 8080 ;
por garrafa, 8050 ;
por meio litro, 8040 ;
por meia garrafa, 8025 .
Bebidas denominadas vinhos
de canoa, de fructas e semelhantes, quando não forem preparadas exclusivamente pela fermentação de
fructas ou plantas do paiz:
por litro, 8090 ;
por garrafa, 8060 ;
por meio litro, 8045 ;
por meia garrafa, S030 .

Ouro

Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam set·
assemelhadas e vendirlas como vinho de uva, como viuhos espumosos
e como Champagne :
Por litro . . . . . ....... .. ........... . . •.........•. . ..• . •.
18500
Por garrafa . .. ...... . .. . ..... ... .. . ....•..............
18000
Por meia gat·rafa .. .. . .... . . . . ... .. . ...... . .. . . .... ... •
$500
Vinho estt'angeiro:
Até H-• de alcool absoluto:
Por litro . .•... .. .. . .................•.• . ...•...•..• ; . •
8075
Por garrafa..... . ....... . ........................ . ....
$050
Por meia gat'ra fa. . . ............. . ........ . ..... . ......
8025
De mais de H• até 24°:
Por litr·o....................... ... .. .. . • . . ... .. . . .. .. .
Si 50
Por gart•afa. . .............................. . ..........
$100
Por meia garrafa . . . . . .. ... . ............... . .. . ...... . .
8050
De mais de :4•:
Por litr·o.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . .
8300
Por garrafa·.... .. ............. . ............ . ... . . .....
$200
Por meia ga rrafa . .... . . ......... . . . ....... .. . .. .. . ....
8100
Champagne e ouLt·os vin hos esp umosos:
Por lilr·o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
$3 00
Por garTafa . ...... . ... .. ... . . . ............ . ..... . .....
8200
Por· meia gar rafa . .. ......... . . . .. . .... . .. . . . . . ... .. .. .
5100

-43Aguas mineraes naturaes gazosas ou não, de qualquer
procedencia, para mesa :
por litro, $040 ;
por garrafa, $030 ;
por meio litro, $020 ;
por meia garrafa, $015.
As aguas mineraes naturaes
medicinaes de procedencia
brazileira continuarão a
pagar a taxa ora em vigor;
as aguas mineraes naturaes
medicinaes de procedencia
estrangeit·a p a g a r ã o as
taxas relativas a especialidades pharmaceuticas.
Vinho nacional natuml, de uva
ou qualquer outra fructa
ou planta (excluídos os medicinaes, que continuarão,
com as mesmas taxas estabelecidas de especialidades
pharmaceuticasJ:
por litro, $040 ;
por garrafa, $030 ;
por meio litro, 8020 ;
por meia garrafa, 8015.
Alcool até 25°, agardente ou
cachaça (exceptuado o al- .
cool desnaturado para fins
industriaes) :
por litro, $060 ;
por garrafa, 8040;
por meio liti'O, 8030 ;
por meia garrafa, $020.
Alcool além ele 25° - o dobro
destas taxas.
Nas bebidas da classe 131 accrescente-se :
Aguardente, garapa e bebidas
semelhantes de fructas e
plantas de producção nacional e natural.
Excluído o impos1o de 8200
sobt·e as capsulas de acido
carbonico para o preparo
de a g u as pelo systema
«Spai·klets» e outros e estabelecida a taxa proporcional para o meio litro de
todas as bebidas tributadas.
12. Sob1·e phosphoros (mantidas
a'> taxas do decreto ttumero 5.890) (8) ..••..• .

Ouro

Papo I

1 ti. 000: 000$000
10.000:000$000

(8) As taxas do decreto n. 5. 890 citado, sob1·e phosphoros, são
as seguintes:
Art. 2°, § 3° - 1'hosphoros:
Por cada caixinha de phosplloros de qualquer especie, conS020
tendo até 60 palitos •....••...•....•...••. , ..•.•• , . ,

-4.1Ouro

Papel

13. Sobre o sal :
Elevada a fO % a tolerancia a
que se refere o art. 108 elo
regulamento (9) e mantida
a taxa do decreto n. 5. 890
para o chlorureto de sodio
bruto(1.0) ............... .

4.000:0008000

i4. Sobre calçado :
No art. 2°, § 5° : (11)
Em vez de- chinellas e sandalias communs - digase - chinellas e sandalias
de couro, pelle ou tecidos
de aigodão, linho, lã ou
palh a, sapatos proprios para banhos e alpercatas.
Perneiras de couro ou de panno pot· par - $400 (mantidas as taxas do decreto numero 5.890) ........... ..

1.800:000$000

Qualquer tracção a mais contida na mesma caixinha sobre
esta quantidade. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
8020
(9) Decreto n. 5.890, ele 10 de {eve1·eiro de 1906 (1·egulamento
d<Js impostos de consumo).
Art. 108. Si na conferencia fôr encontrada dilferença para mais
da quantidade man ifestada, não excedente de 3 %, se cobrai' a simplesmente o imposto devido. Si essa differença fôr alé m de 3 %
cobrar-se-ha o imposto em dob ro da quantidade accl'escida, sendo a
metaae da importa nci a adjudicada ao co nleeonte e ao agente fiscal ou
em pregado que houver verificado o acceescimo . Si a d1fferença fôr
para menos, qualque r que sej a o seu quantum, o imposto será cobrado
na razão da qu a ntidade total, constante da g uia .
(10) Dec1·eto n. 5. 890, de 10 ele fecereiro de ·1906 (regulamento
dos impostos de consumo).
·
Art. 2°, § 4°- Sal;
Chlorureto de sodio em bruto, por kilogramma...........
$020
(H) As taxas sobre calçado do a rt. 2°, §5°, do regulame nto dos
impostos de consumo (decreto n . 5.890 citado) são :
Art. 2°, § 5°- Calçado:
Botas com peid as de montar, par .. . .. .... ... ........... .
1$000
Botinas, cothurn os e borzeguins de couro, pelle ou tecido
de algodão, lã ou linho, a té om ,22 de comprimento'
$200
par . . .... . ... .. ........... . . .•....... . ... ...... . ..
Idem, idem, de mais de om, 22 , par .............. . ...... .
$400
Idem de tecido de seda ou de q ua lque!· tecido com mescla
$400
de seda, até om,22, par ............................•
Id e m, idem, de mais de om,22, P'"' ......•....•... . •. . •••
$700
SapaLos de coueo, pelle ou tecido de algodã0, lã ou linh o,
$100
até om,22, pal' . . ..... . ........ .. . . ............•...•
Idem, idem, de mais ele om,22, par ...••. . ..............•
$200
l Jem do qualfjue1· tec1do de seda ou simplesm ente com
$300
mescla de seda, pa i' ...... . ........................ .
$050
Chinellas e sa nd ali as comm uns, pa 1· ...•................ .
ldem, id em, de seda ou velludo, 1.Jo1dadas ou não, par . . ..
$300
Sapatos, galochas, botas e cotnurnos de borrac11a, até om, 22,
par .. . ..•...• .. ............ . ...... .. ..............
S050
Idem, idem , de mais de om,22 , par ............. . .... ... .
8100
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Papel

15. Sobre perfumarias :
No art. 2•, § 6•: (12)
Productos até 58 a duzia, cada
unidade $020;
de mais de 5$ a 10$ a duzia,
cada unidade $040 ;
de mais de 10$ a 15$ a duzia,
cada unidade $060 ;
de mais de 15$ a 25$ a duzia,
cada unidade 080$ ;
de mais de 25S a 45$ a duzia,
cada unidade $100 ;
de mais de 45S a 60S a duzia,
cada unidade $200 ;
de mais de 60$ a 120$ a duzia,
cada unidade $500 ;
de mais ele 1208 a duzia, cada
uuidade 1$000.
No art. 1•, § 6• : (1 3)
Accrescente-se : - bisnagas e
lança-perfumes proprios paJ'a folguedos carnavalescos
ou outros e sabões perfumados para qualquet' fim
(mantidas as dema is taxas
do decr·eto numer·o 5. 890,

(12) As taxas sobre perlumarias do decreto n. 5.890 citado (regulamento dos .impostos de con~umo) são as seguintes:
Art. 2•. § 6°. -Perfumarias:
Per fumarias, co jo preço não exceda de 5$ a duzia,
carla obj<'cto. . ........ .... .. ......... . ..... . ... . ..
8020
Id em de mais de 5$ até 108 a duzia, cada objecto....
$09.0
Idem de mais de iu$ até 158 a duzia, cada objecto ....
8060
Idern de m 'is de 15$ até 20$ a duzia, c a I a objecto. . . .
$080
Idem de mais de 2()$ até 25$ a duzia cada obj ecto.....
$t00
Idem de mais de 25S até 60S a duzia, cada objecto.....
$200
Idem de mais elo 60S até 1208 a duzia, cada obj ecto. ... •
$500
Ide m, cujo valor exceda de 120$ a dnzia, cada objecto.....
1SOOO
(13) Decreto n. 5.890, de 10 de {eve1·eiro de 1906 (regulame nto
dos impostos de consumo).
Art 1. • Os impostos de consumo sobre os productos, quer nacionaes, qu er cstrangeit·os, incidem sobre as espec1es taxadas na lei
n. 641, de 14 de novembro de 1809, ob~erva clas as alt<r ações mencic, nad as na lei n. 1.452, ele 30 de dezembro de 1905 .
§ 6. 0 O de perfttmarias, sobre todas as perfnmariao, não
comprehendi ias as es,;encias sim ples e os oleos pur·os que consLituem
m ~ te ri a prim~ de diversas industrias, mas sómente as prepara<;õl's mixtas, de;;tmada ~ a uso de toucador, t aes como os oleos,
tr ç.ões , cosmeticos, c r ê rn es, brilhanlinas, bandoleieas, pó.;;. pastas
o extracLOs para mo dos cabellos, pelle, unha s. le11ço:<, e tc. ; as
aguas da Colo nia, as aguas e vin ag res aromaLicos, de q u~lqu e r
es pecie, as tintas pa r J. cabellos e barbas; os clc ntrfl'icios; o; pós,
c1êmrs e outros pr·e parados para conservar, tingi r o u amacia r a pe llc;
os sabões 'm fórmas, piles, rn a;sa, pó ou barra, uma vez qu e sej a m
perfurn adu:s; as pastilha~ aeomaticas para qu a lquee fim e uutr os
semelhantes.
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{H-) menos para as bisnagas
e lança-perfumes que pagarão $050 por 30 grammas
ou fracção) .•••••...•••..•
i6. Sobre especialidades pharmaceuticas :
No art. 2°1 § 7 : (t5)
Supprimidas as palavras
« e indicado em dósc ~ Jiledicinaes "·
Productos cujo pr·eço não exceda de 58 a duzia., cada
unidade 8020 ;
de mais de 58 até iO$ a dnzia,
cada unidade 8040 ;
de mais de i OS a i 58 a duzia,
cada unidade S060 ;
de mais do i5S até 258 a duzia, cada unidade 8080 ;
de mais de 25$ até 45$ a duzia, cada unidade 8100 ;
de mais de 458 até 60S a duzia, cada unidade 8200 ;
de mais de 60S até 1208 a duzia, cada unidade 8500 ;.
de mais de !208 a duzia, cada
unidade i$000 ;
Sujeitas ao sello de consumo
as ampoulas medicinaes de
qualquer qualidade ainda
sem indicação de dóse medicinal ou outra relativa á
sua applicação, quer sejam
acondicionadas em caixas,
quer sejam a granel •••.••
i 7. Sobre conservas :
No art. :1° 1 § 8 : {i6)
Accrescente~se : - f r• u c tas
seccas ou passadas, massa
de mostarda, molho inglez

Papel

500:000$000

700:000$000

(14) Vid e as taxas na nota n. ·/2.
(i5) As taxas do decreto n. 5.890 citado são as seguintes:
Art. 2°, § 7° - Especialidade$ pharmaceuticas:
Especialidades phar·macenLicas cujo preço nao exceda de 58 a duzia •
r
cada objecto.... . ......... . ........ . • . . . . . • • . . . . • .
8020
Idem de mais de 58 até tPS a dnzia, cada objecto....
$0-1,0
Idem de mais do WS até 15S a dnzia, cada obj ccto....
8060
Idem de mais de t5S até 208 a duzia, CiJ da ohjecto. . ..
80'80
Idem de mais do 20$ até 258 a d uzm, cada ohj ecto....
S 100
Idem ele mais de 25S até (108 a duz•a , cada objecto....
$200
Idem ele mais de nOS até 120$ a duz1a, cada obj 0cto....
SoOO
Idem cujo valor exceda de 120$ a duzia, cada oi.Jjecto... .
i$000
(t6) Decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906 (regulamento
dos impostos de co11 ~ umo).
.
Are. L 0 Os impostos de consumo sobre os productos. quer nacionaes, quer es~rangeiros, iocidem.sobre as e :; pecie~ ~axadas na lei

-He semelhantes (mantidas as
taxas do regulamento). (i7)
Biscoutos, bolachas e sem e~
lhantes, acondicionados em
latas, caixas, caixinhas, vi~
dros, barricas, etc., poe
250 grammas ou feacção,
8025 .••••••••••••.•••••••
18. Sobre vinagre :
-No art. 2°, § 9° : (i8)
Acido acetico s.olido :
por 250 grammas ou fracção,
SiãO.
Acido acetico liquido
por litro, 8600 ;
por garrafa, 8400 ;
por meio litro, 8300 ;
por meia garrafa, 8200.
Estabelecida a taxa pr·oporcional para o meio liteo de vinagre e mantidas as outras

Ouro

Papel

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

2.250:0008000

............ t.

250:000$000

n. M:t, de U. de novembro de t899, obseevadas as alterações mencionadas na lei n. 1.: 452 de 30 de dezembro de'i905.
§ 8. o O de conservas, ~obre todas as conser·vas de carnes, peixes,
crustaceos, fructas e legumes, comprehendendo:
a) Presuntos, conservas de carne, paios, lin guiças, chouriços,
salames, mortadellas, estracto>, caldos, geléa> e outras preparações
semelhantes, não medicinaes ;
b) Camarões, ostr·as, sardinhas. peixes de qualquer especie, em
conservas de vinagre, azeite ou de qualquer outro morlo preparados;
c) Doces de qualque r especie e fructas pt•eparadas em calda, assacar crysta tlizado, espiriLo, massa, geléas ou em salmoura;
d) Legumes em c<imervas, com ou sern mistura de fructas, em
massa ou de qualquer outr·o modo preparados .
Exceptuam-se o xarque o o bacalháo, de aualquer procedencia; o
touciuho, a cat•ne de porco, acondicionada em tinas, barricas, latas
e outros volnmes de peso superior a tO kilogt·ammas, ou a granel,
salsichas, lingui<;as e outros St! melhantes, não acondiciOnados em
l.ttas, c:\ixas, saccvs, etc.; o peixe secco e o salgado ou em salmouras
acondicionados em tinas, barricas ou a granel, quando de producção nacional.
(t7) As taxas do regulamento (decreto n. 5.890 citado) sll.o as
seguintes :
Art. 2°, § 8°- Conservas:
Por 250 grarumas ou fracção, peso bruto. . ....... .. ......
5025
(t8) Decreto n. 5.890, citado, art. 2D § 9° - Vinagre :
8030
Por litro . ~ ....•....••••.•...•...•. ·. • . • . . . . • . . . . • . • . • . .
Por garra fa. • • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . •
8020
Por meia garra ta .•••..•.•..•••.•.••.•• , ••• , . , ....... , ,
SOt O
Por kilogr·amma de acido acetico ou rracção.,., .•• ,.,,,.
$500

-
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f 9. Sobre velas :
No art. 1•, § 10: (HJ)
Accrescente-se : - as de sebo
e de cera simples ou compostas e de qualquer outra
materia.
No art. 2•, § ·J O : (20)
por pacote, cartucho, caiXInhas ou caixas de velas de
sebo ou de qualquer outra
materia, simples ou com postas . pesando liquido 250
grammas ou fracção, 8010 ;
idem, idem de velas de stearina,
espermacete. parafina ou
de compo-ição, por 2:'í0
grammas ou fracção, 8025;
Velas de cera , imples ou compostas, por 250 gra rn mas ou
fracção, $02.5 ;
20. Sobre bengalas :
Mantidas as taxas do decl'eto
n. 5.890. (21)
21. Sobre tecidos :
Art. 1°, § 14: (22)
Além dos tecidos ahi enu mel'ados, o imposto incidira so-

Ouro

Papal

450:000$000
20:0008000

(19) Decreto n . 5.8!10, citadn, a·r t. 1•- O.> irnpostos de consumo
sobre os prodocto~, qu er naciottae<, qu lf. estrangeiros, incirlem sobre
as especies taxarias na lei n. 641, de 14 de novembro de 1899,
observadas as al terações mencion adas na lei n. 1.452, de 30 de dezero bro de 19li5.
§ 10 - O do velas sobre as de stearina, espermacete, parafina Otde composição.
(20) Dec1·eto n . 5.890, citado, art. 2•, § 10 -Velas :
Por pacote, cartucho ou caixmha de .veias, pesando liquido
250 gramma~ ou frac<;ão............................
8025
(21) As taxas sobre bengalas do decreto n. !:i. 890, citado (regulamento dos impostos elo comumo), são as seguintes:
Art. 2°, § 13 - Bengalas :
a) Bengalas cujo preço nãn PXCE'da de 58000 .............
$200
b) Idem de mais de 58 até 10$000.......................
8500
c) I lem de ma i~ de 108 até 508000 ......................
UOOO
d) ldPm cujo preço excPd<t J o 508000. ...................
2$000
(22) Decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906 '(regulamento
dos 1mpostrs de comumo).
Art. 1. 0 Os impostos de consumo so \m~ os product.os, quer nacionaes, que e e ~tr·a ngeiro~, inci.Jem snbi'r. as especir s taxadas na
lei n 641 , ele 14 ele nLvrmbro •ie 1899, obseevaelas as alterações
mencionadas na. lei n. 1.452, ele 30 ele dezembro de 1905.
§ 14 - O de teciclos, s 1bre :
a) os tt>ciJos de algodão, lisos e e ntrançados , não especificados,
crús, brancos, tintos e estampados, constantes elo art.. 473 da actual
tal'ifa das aJ rand egas ;

-
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bre os de algodão, lã, seda
animal ou vegl'tal, linho,
juta, canhamo e semelhantes, simples ou mix tos , e
abrangera os seguintes :
Belbutes, belbutinas, b0mbazinas, velludos, pannos fdpudos para toalhas .o lençóes, lonas e meias lonas
proprias para velas, toldos,
cadeieas a usos semelhantes, talagarça, os de ponto
de meid, bareges e outros
tecidos abertos, filó::, granad ines, gazes, escumilhas,
fumo garça ; Royal, setim
da China, tonkin, ris,;o e
tecidos semelhantes dassificados e baetões ; cobertas
acolchoadas ou cheias de
alg Jdão em pasta ou de ou·
tra qualquei' rnateeia, colchas, pannos de mesa, alcatifas, (apeles, cochinilhos,
mantas, xe1·gas e baixeiros ; canhamaço e tecidos
não classificados de fio de
estopa, proprios para saccos
e para enfardar; brocados,
lhamas, télas e outros tecidos proprios para voste3 sacerdotaes e ornamentos de
igreja, volantes e outros
tecidos semelhantes urdidos
com ouro ou prata falsos,
pellucias, velludos lisos, lavrados ou com flôros e outros ornamentos imitando o
bordado.
b) os tecidos de algodão, lavrados, de listr·as, xadrez, imprensados e de phantasia, taes como : carnbraias, cassas de listras,
xadrez ou salPicas, fustões , setinetas lisas e de phantasia, musse ·
linas , panninhos, ris ~ados . lavrados, de listras ou de xadrez, pannos
adamascad os para toalhas,' tecidos abertos, tecidos de phantasia,
abertos ou tapados-, a. lama. ,cados, CI'Ú;, brancos , ti .. tos e estampados,
constantes dt ai't 4 74 da actual T>1 rifa das alfanclegas;
c) os teci los de algodão, como brins, cassinetas, c~stores e tecidos semelhantes, propriüs para roupa de homem ; cassas grossas, lisas
ou entrançada>, de 1btr"s ou lle xadrez, propiias para forro e os
pannos list r·ad os proprios para ponchos :
d) os tecidos ,Je lã ou de lã e algndão, taes como : alpacas, cassas
lilás, durantes, damascos, mei'inós, cacllem iras, pri11Cetas, se,·afinas,
gorgorões, riscados ou semelhantes, lisos ou e utr <~ n çados, lavradl·S ou
adamascad os, baêtas, baetilhas e flanellas brancas, tintas ou
estampadas ;
e) os pannos, case miras e cassinetas, cheviots, flanellas americanas sarjas e diagonaes ele lã pura ;
f) os coberto I es e mau tas para camas, chales, ponches e palas
de algúdã", de lá ou de lã e algodão ;
g) os tel5idos ele aniagem, proprios para saccos e para enfardar,
lisos e entrançados, em peças ou já red azidos- a saccos.

;-50.......,
No mesmo art. 1°, §H :
Accrescen te-se :
na lettra a, depois da palavra
estampados, - em peça ou
já reduzidos a saccos ;
n a lettra ct, a palavra - casemiras;
na lottra e, depois das palavras - de lã pura, - o de
lll. o algodão .
No art. 2°, § 14 : {23)
Accrescenta-se :
na lettra e, depois das palavras- § :1.4- de lã purae depois da taxa- $200-e
de lã e algodão, S100 ;
h) idem de linho, crús, cada
metro 8020 ;
i) idem, idem, brancos ou tintos, cada metro $030 ;
Jj idem, idem, bol'dados ou estampados, c a d a metl'o
8040;
k) idem, de borra de seda,
cada metro $300 ;
l ) idem, de seda vrgetal ou
animal, cada metro 8400;
m) idem , de brocados, lhamas
e outros tecidos proprios
para vestes ·sacerdotaes e
ornamentos de igreja, de
qualquer ma teria, cad a metro $300 ;
n) pannos do mesa e cobel'tas
acolchoadas ou cheias ele
algodão em pasta ou do
qualquer outra mate1'1a do
algodão, .do lã, de juta ou
materias semelhantes, alcatifas e tapetes de qualqur r
qualidade, um $300 ;
o) baixeiros, cochiuilhos, mantas e xergas de qualquer
qualidade, um $200 ; _
p) chales, mantas, colchas,
prnchos, pala~, pannos de
mesa, cobertas acolchoadas
ou cheias de algodão em
pasta ou de outra qualquer
materia: de linho, um 8400;
de seda, um 2$000 ;

Ouro

(23) Decreto n. 5.890, t:itado , art . .2°, § 14- Tecidos
Tecidos de algodão, crús, cada metro .••..•.•..•.•••..
Idem, idem, brancos e tintos, cada metro ..••....•...
Idem, idem, estampados, cada metro . .............. . .
) Idem, constante da !ettra d do art. :1. 0 , § :1.4, cada metr·o
e) Idem constante da lettra e do art. f 0 , § f4 , cada metro
! ) Idem constante ela leltra f do art. i 0 , § :l4, cada meLro
g) Idem constante da leltra g do art. :t ", § H-, cada metro

~
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80:1. 0
8020
$030

S100

$200
$300
S020
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q) meias de algodão não especificadas:
até om,22 do compt'Ímcnto no
pé, lisas, cada par S020;
idem bordadas ou rendadas,
cada par 80'•0 ;
·
de mais de om,22 rio comprimento no pé, lisas, cada
par 8040;
id,3m bordadas ou rendadas,
cada par 8080;
de fio de escossia:
até om,22 de comprimento no
pé, lisas, cada par SOõO;
idem bol'daclas ou rendadas,
cada par SIOO;
elo mais de O'n,22 lisas, cada
par SIOO ;
idem bordadas ou rcnclaclas,
cada par 8200 ;
r) meias de lã ou de linho:
até om,22 de comprimento 110
pé, lisas, cada par $01i0 ;
idem bordadas ou rendadas,
cada par $100 ;
de mais ele om,'.l2, lisas, cada
par SlOO;
idem bot·dadas ou rcnclaclas,
cada pat· 8200 ;
s) meias de seda:
até om,22 de comprimento, lisas, cada par 8·100 ;
idem bordadas ou rendada ~ ,
cada par $200 ;
de mais de 0"',22, lisas, cada
par 3200;
idem bordadas ou rendadas,
cada par $400 ;
t) camisas e ceroulas de meia:
de algodão, uma 8100;
ele lã ou linho, uma S200 ;
de seda, uma 3500.
Os cobertores de juta e outr·as
materias semelhantes ficarão sujeitos á mesma taxa
dos ele algodão, lã ou lrL
c algodfw, e os tecidos
claquellas fibras, quando
tintos ou estampados, pagarão as taxas correspondentes ás dos tecidos ele algodão tintos ou estampados.
Os tecidos ele juta, de linho ou
de seda, quando misturados
com outras materias, pagarão as taxas correspondentes ela rnatel'ia predomi·
nante, e quando se compo·
zerem de partes ep;naes

Papel

-52pagarão pela ospecie menos
tl'ibutada com 50 "lo de
augmento.
As tCl.xas dos tecidos em peça
serão pagas por metro ou
fracção desstt medida.
Ao art. 2°, § H, do dect·eto
n. 5.890, de 10 de fevereim
de 1906 (24) acc r esce nte-~c:
Hendas e fitas de seda., de lã,
do linho c ele algodão, produzidas por machina.
De seda:
até om,o3 de largura, por mctt'O 8008 i
de mais de 0"',03 até om,1o,
por metro so:w ;
de mais de otn,10, até 0"',15,
por mett·o $060 ;
de mais do 0tn,1S, pot· metro

Ouro

Papel

8100.

De lã e de linho:
Nas mesmas condições, metade
destas taxas.
De algodão:
até om,03 de largura, por mett'O 8003 i
de mais de om,o3 até om,to,
por metro 80 10;
de mais de 0m,10, por mett'O
))030.

(Mantidas as demais taxas elo
decreto n. 5.890) (25) •....
22. Espartilhos :
de algodão ou linho, lisos,
um $200;
idem com rendas finas ou bordados, um 8500 ;
de seda, de qualquer espec:ie,
um 28000 •................
23. Sobt·e vinhos estrangeiros :
de uva ou qualquer outra fl'ucta
ou planta (exceptuados os
medicinaes, que continuarão com as taxas proprias e
já estabelecidas) :
até 14° ele alcool absoluto :
por litro, 8090 ;
por garrafa, S060 ;
por meio lltro, S045 ;
por meia garrafa, S030 ;
de mais de 14° até 24°
por litro, 8180 ;
(24) Vide nota n. 23.
(25) Vide nota n. 23.

12.000:0008000

100:0003000
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por garrafa, 8120
por· meio litro, 3090 ;
por meia garrafa, 8060.
Champagne e outt·os vinhos
espumosos :
pOL' Jiti'O, S600 ;
por garrafa, 8400 ;
pol' meio litr·o, 8300 ;
por meia gaT·raf'a, $200 ...... .
24. Sobre papel pal'a forrai' casa :
papel pintado ou estampado,
ele qualquer qualidade, por
peça de . nove metl'os ou
fl'acção, 8030 ;
idem, idem, pl'opl'io para barras, por peça de nove metl'os ou ft•acção, S060 ;
iucm com dourados, prateados
ou avelludados, pot· peça
de nove metros ou fracção,
8200;
idem, idem, proprios para bal'ras por peça de novo metros ou fr·acção, S-tOO .... . .
25. Sobre car tas de jogar· (mantidas as taxas do dect·cto
n. 5.890) (26) ... ..... .
26. Sobre chapéos :
No art. 2•, § 12 : (27)
Chapéos pam sol ou chuva
accrcscente-se na leltra a) do
r eg ula mento: " e nfeitados

l'apel

3.000:000SOOO

200:000SOOO
2uO:OOOSOOO

(26) As taxas do decreto n. 5.890, de 10 ele fevei'Ciro
de 1906 (Regulamento dos impostos de consu mo)
são : art. 2•, § 11 - Cartas de jogar :

Por baralho ...•....••..•....••.•....••.• . .. .. •. . ...•.•
(27) Decreto n. 5.890, citado, art. 2• § 12- Chapóos:
Chapéos para. sol ou chu I" J. :
a) Com cobertura de lã , linl10 ou algodão ....... . ...... .
b) Com cober·tura de seda pura ou com mescla de qualque r
ma te!'ia ... ...•...•..•....... .... ..... ..... ....
c) Com cobertur·a de qualquer tecido, enfeitados com
r enda, fr a nja ou bo1·dados ........................ .
d) Com cohcrtul'a de qualquer tecido, enfeitados ou não,
com cabo de ou ro ou prata, ou com lavorcs destes
metaes.......................... . ..... .. ......... .
Chapéos pat·a cabeça:
Par·a homens e meninos:
a) Chapéos de cl'ina ou de palha de ar-.·o;::, t1·igo c semelhantes ........ .... .. ......... .. .. . .. . ... . . .. • .. ...
b) Idem de feltl'o, de castor, leb re e semelh a ntes ........ .
c) Idem de pa lha do Chile, Per·ú, i\bnilh:t e se mell1antes ,
até o pr·eço de 103000 •..•... . .....................
d) Idem, idem, de preço acima de 10SOOO .••.......•.•..

S500

S50J
15000
1$500
2$000

S.lOO
S:.iOO
s~oo

2SOOO

-
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ôn não , , com rendas,
ft•anjas ou bordados das
mesmas especies das coberturas; na lettra b): idem,
idem; supprima-se a lettra
c); na lettt·a d): com cobertura de qualquer tecido o
com cabo de prata oulavor es deste metal, 28 ; aj u ntc-sc ainda mais â.lellra c):
com cobet·tura de qualquer
tecido e com cabo de ouro
ou platina ou lavares destes metaes, 3S; e na leltra
f) : com cobertura de qualquer tecido o cabos ele
qualquer cspecie, guamccidos com pedras preciosa~,
5SOOO.
Chapéos para cabeça :
Para homens c meninos :
na lettra c) om vez de- até
o preço de 10S - 200 réis,
diga-so - até o preço de
208 - S300 ; na lettra d)
em vez de - preço acima
de 10$ -diga-se - de preço acima de 20$-; na
lettra f) dopais da palavra
- lã. - accresceJ)te-se e de tecidos de algodão, !:L
ou linho, simples ou mixto,
5300; accrescentc-se mais:
g) idem de qualquer tecido de
seda ou simple3mentc com
mescla de seda, StiOO ;
h) bonnets c gorros de feltro,
de palha ou teci do de algodão, lã ou linho, 8100 ;
i) idem, idem ele casto r,
lebre e semelhan tos ou de
qualquer tecido de seda ou
simplesmente com mescla
de scd~, 5300
Para senhoras o meninas :
preço até 10S, S300;
idem de mais ele 10$ até 50S,
1SOOO ;
o

c) Idem de pello de seda, de qualquer qualidade, ele mola
e claqu cs oo. oo... oo. o. o. oo. o................. oo. . . .
2~000
f) Idem de lã .... o................................... .
8200
Para senhoras e meninas:
$200
a) Chapéos cujo preço nrw exceda de ti$000 ............. .
b) Idem de mais de 5$ até 20$000 ...................... .
$500
18000
c) Idem de mais de 20$ até 50$0000 .................... .
2SOOO
d) Idem cujo preço exceda de 50$000 ................. ..
Estão isentos do imposto os chapéos nacionaes, de palha ordinaria, sem ca rneira. on fol'ro 1 cujo preço não exceda de 28000.

-
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idem de preço superior a 50S,
2$000;
(Mantidas as demais taxas do
decr eto n. 5.890) (28) .....
27. Discos para gramophones ou
insti·umentos semelhantes:
Simples:
até om,20 de diametr·o, cada
Ull1 $050 ;
de ma is de om,2o até om,3o,
cada um $100 ;
de mais de om,3o até om,4o,
cada um 8300 ;
de mais de om,q,o, cada um
8500;
Duplos :
nas mesmas condições o dobro
das taxas ... . .... .... .•..
28. Louças e vidros :
Louças (con!'oeme a classificação da Tal'ifa- ns. 646 e
651, primeira parte da
Classe 2f) : (29 )·
pot· kilo de louça o. f, $060 ;
» kilo de lou<;a n. 2, 8100 ;
» kilo de louça n . 3, S·l 60 ;
» kilo de lou ça n. 4, $180 ;
» kilo de louça ns .
5 c
6, 8240.
Vldt·os (Ta eifu, mesma Classe,
ns. 661 e 666): (30)
por· kilo de vidro n. 1, S065;
por kilo de vidro n . 2, $180.
Para a co bl'ança das taxas
será adaptado pr·ocesso a nalogo ao que se executa para os tecidos: a dos ar tigos estrangeieos irnpol' tados
far·-se-ha nas Alfaudegas e
• !\lesas de Rendas pela applicação dos sellos ás vias de
despachos; a dos uacionaes
pot· meio de guias, que
acompanhem a mer·cadoria
vendida , extr·ahidas do livt·o
talii.o, em que sel'ão applicados os sellos divididos ao
meio, pa r·a qu e a mata<.le
acompan he a mc r·cado l'i a e
a outl'a metade fique na fabrica, exped in do o Govcl'llo

Papel

2.000:000SOOO

20 :000SOOO

(28) Vida nota an terior n. 27.
(29) Vide decreto legislativo 11. 2.92.5, ela 5 ele janci?·J de 1915,
110 fim cleste livro.
(30) Yicla dec reto I ~:J i ,{ a t:'vJ n . '2 .U25 , ,[c :J cl:J j.-1 win 1 l~ /J fj,
no fi m deste l ivro .

-56Papel

Ouro

instrucções convenientes,
para a rotulagem gravada
ou impressa das marcas
nos artigos de producção
nacional. ..........•.....

100:0005000

III

Imposto sobre circulação
29. Imposto do sello (com as seguintes modificações):
Restabelecido integralmente o
dispositivo do n. 3, § 3° da
tabella B do decreto numeeo 3.564, de 22 de janeiro de 1900, e revogado
assim o do art. 9° da lei
n. 741, de 26 de dezembro
ele 1900; (31)
Manlida a isenção ele sello
para os saques ou cambiaes
emittidas pelo Banco do
llrazil, já concedida no art.
23 da lei n. 2.84:1, de 31 de
dezembt·o de 1913; (32)

(3i) Decreto n. 3.564, de 2.2 de janeiro de 1909 (re- gulamento do sello). Tabell a B.
I - Dos papeis sujeitos ao sello fixo em todo o territorio da Republica.
§ 3. 0 PassaportPs e actÇJs relativos a embarcações.
Sello de estampilha.
3. Cada via de conhecimento de ca1·ga de navio.....
8300
(Decreto n. 1.264, de 1i ele fevereiro de 1893; lei n. 428, de
10 de dezembro de 1896, art. 1°, n. 26).
- L ei n. 7 41, de .26 de dezembro de 1900. Orça a receita geral
da Repu blica para o exerci cio de 1901.
Art. 9. 0 O sello estabelecido na 2n classe, § 3°, n. 3, da ta bel! a
n do regulamento approvado pelo dect·eto n. 3. 564, de 22 de janeiro do corrente anuo, só será cobrado em uma das vias do conhecimento de carga do navio n.:t primeira via , ou si esta se tiver extraviado, na que fôr apresentada a despacho nas alfandegas e m e~as de
r endas.
- 0 decreto n. 1 . .264, de 1f de fe verei?'O de 1893, citado 110
n. 3, § 3, da Tahella K, dá regulamento para a cobrança do sello do
papel e o nrt. 1°, n. 26, ela lei n. 428, de 10 de dezemdro de 1896
(o1·çamento da receita para o exercicio de 1897 , dispõe: Jrup oslo ele
sello Elevado a 1S o das procurações e substabelecim entos, quee
sejam passados em nota publica, quer por punho particular; a 300 réis
o sello fixo ror folha de petições, requerimentos de qualquer natureza,
bem como claquelles documentos para os qual:'s se exige actualmente r
srllo de 2UO e 220 réis.
(32) Lei n. 2 .841, de 31 de dezembro de 1913 (orça a neceita
geral para o exercício do {914).
Art. 2 :~ - Ficam i"entos do imposto do sello as cam biacs emittidas
pelo Banco do Brazil, as operações quo reahzarem os bancos de custeio
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Parei

Pagarão o sello todas as vias
de recibo e as facturas ou
notas de mercadorias vendidHs a dinheiro e todos os
recibos, vales, bilhetes ou
qualquer outro documento
com os característicos de recibo, de valor total ou parcial, de clubs ou sociedades
para a venda de mercadorias a prestações, patenteados ou privilegiados ou não
pelo Governo ;
Sujeitas ao sello porporcional
do n. 26 do § i 0 da
t ,1bella A do d e c r e t o
n. 3 . 564 (33) as apolices do
seguro de vida e as das companhias de seguros mutuos,
dispensado o sello sobre o
premio daquellas, referido
no § 6° da mesma tabella A;
{34)
rural, organizados sob a fórma cooperativa do Ct'Odito, o bem
as~im as caixas ruraes ou urbana~ qu e SI' ruudarem sob a fórma
cooperativa do credito e wb a base da responsabilidade pessoal, soli daria e illimttada,- visando mais facilitar e desenvolver o credito
agrícola do que lucros directos dos assocraclos.
{33) Decreto n. 8.564, de !2!2 de janeiro de 1900 (regula mento
do sello).
Tabella A-- Dos r papeis sujeitos ao sello proporcional em todo o
territorio da Republica.
Sello de estampilha.
§ 1° -

Diversos.

26 - Pap PÍ5 em que houver prom essa,:; ou obrigação de pagamento ou tra-p·m;e, ainda que tenham a fórma de recrbo , carta ott
qualquer outra ; os que contiverem dis trato. exoncr·ação , mhrogação ou !.\"arantia c liquidação de som mas ou valores:
Até o valor de 200S •••••• .•.• ..•...•••• . • ••• ••••.• o.
$300
De mais de 2008 nté 400S .............• ••. •........• .
S440
»

»

»

S6n0
8li80
"
» 8008 " I :OOOS •••••••••••••••••••••••••••••
18100
E assim por cleante, cobranrlo-se sempre mais l$100 por I :0008
»
»

"

»

on fracção

4008 »
6008 »

dcst~.

60US •••••.••..•.••..•••.•.•.••..
8UtlSo • • ••• •••••••••••••••••••••••

quantra.

(3·\.) Decreto n. 3 564, de !2!2 de janeiro de 1900 (rrgulam< nto
do sello).
o

T:\nELLA - A
DOS P .\PEIS SUJF.IT03 AO SELW PROPORCIO:'!AL EJ! TODO O TERR!TOr.IO DA
REPUBLICA

."ello de estampilha
•

lt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

9 6" - Co:1tracros de seguro, o;:criptura ou letras do risco .

-58Alteradas as taxas do n. 26
desse § 1° da tabella A do
decreto n. 3.564, (35) do
seguinte modo: até 200$,8400; de mais de 2008 até
400$, - S800 ; de mais de
4008 ató 600$, - 1$200 ;
de mais de 600$ até 800$,1$600 ; de mais de 8008 até
1 :0008,- 28, cobrando-se
sempre mais 2$ pot• conto
ou fracção desta quantia ;
Alterada a taxa dos ns. 2, 3,
4 e 5 do § 1o e 2 e 3 do § 1O
da tabella B do mesmo decreto (36)para 8600, excepto
quanto ás petições, requerimentos, artigos, allegações, etc., dirigidos a autoridades judiciaria.s para
serem autoados ou juntos
a autos;

Ouro

rapgJ

Premias :
Até o valor do· 10$ ............................ ·......
$300
De mais de 108 até 50$.............................
18100
))
)) )) 508 )) 100$.............................
2$~00
>I
,,
,,
100S ,, 150$.·... ... .. .. .. • .. . .. .. • .. .. • .
3S300
E assim por dea11te, cobrando ·w mais 1$100 pot· 508 ou ft•acção
desta quantia.
(35) Vide nota n. 33.
(36) Decreto n. 3.564, de 22 de jancito de 1900 (regulamento
do sol! o).
TAflELLA- 13

l-

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO EM TODO O 'fEl\RlTORIO DA REPUBLICA

Actos que pagam
§ 1. 0

-

s~llo

1• classe
conforme a dimensão do papel.

Sello de estampilha
Papeis forenses e docnmentos civis.

2. Peti\õos o rnomoriaes dirigidos á autoridade publica
federal. • . • • • • • . • • • . . • . • . • . • • . . . • • .. . . • . • • • . • • . . • • •
3. Escriptos parLicnlares on por instrumento publ ico fót·a
das notas, em que dirécta on indirectamente não haja
declaração de vala I'................................
4. Testamentos e codicillos.............................
5. Contractos, títulos ou documentos não especificado::,
dos quaes não seja devtdo sello proporcional nem
mais de $300 de sellu fixo, quando juntos a requerimentos ou apt·esentados á antoriJade publica federal.
§ 10 -

$300
$300
$300

8300

Papeis forenses e documenlos civis:

2. Petições e ll101llOI'iaes uil'igidos a qualquer· aulori.Jade
a·.lminislrativa ou judiciaria do Districlo Fedet•al.....

$300

-59Ouro

·A dos ns. 6 e 7 do§ 4' da
mesma tabella, (37) para
2$, assim como a do 11. 8 do
§ 4° da mesma tab0lla; (38)

l'arel

3. Actos es pecifi cados no n . 5 elo§ 1° desta tabella, quando
juntos a r equerimentos ou ap r eselltadus ás mesmas
a utor idades . .............. . .......................
S300
(37) D ecrcto n. 3 . 564 , de 2!2 de janeiro de 11JOO (reg ulamento
de sello).
TABELLA- B

l -

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO EM 'IODO O TERRI'fOniO DA REPUDLICA

Sel/o de estampilha
§ 4.

0

-

Dii'Ol'SOS.

6. P1·im eiras vias de no t.as pelas quaes se f1zerem des pachos ele qualquer naturt>za, nas al fand Pgas c mesas de
r endas, exce ptuadas as qu e d1ss c.rem respeito a despa chos ltvres de mercadorias, impol'taclas directamente
pelas repartições publicas da União .. . ............. .
1$000
7. Termos ele r espon;;a bilidade assignados nas atfanriegas,
para r esa lv a de d uvi das futuras, quanto i propl'icdacle
de mercadorias a despachar ou quae >quer outras (lei
cit. n. 42!!, art . ;{O) .............................. .
l $000
A lei acima citaria, n. 428, ele 10 de dezembro de 1SOG (orçamento da r eceita para 1807 ) , dispõe no art . 30 : Ficam s ujeitos ao
pagamento do sello de 1$, os termos de 1espo nsabilid ade assignados n as alfa ndega::: pa'ra r e;a lva de duvidas futlll as quanto i propriedade de mer cadorias a des pach a i' ou qn aesq uer outras.
(38) Decreto n. 3.564, ele !2!2 de janeiro de 1900 (l'egulamento
elo se !lo).
TABELLA -

l -

B

DOS PAPEIS SUJEl'COS AO SELLO FIXO EM TODO O TERRITORIO DA
REPUDLICA

Sei/o de estampilha
§ 4. 0 Di vei'SOS.
8. Procurações e >ubst abelecim eutos, quer ~ejam passado;
em nota publica., quer por punho parti cula r, não h aven do a clausul::t in Tem propriam ou alguma outra
qu e tom o ex igivel o sello proporciona l (Dec . Cit.
n. 1. 264; lei cit. n. 428 , a rt. 1°, n. 26) ... . ........
1$000
O Decr eto n. 1.264, acim a citado, de 11 de feve1·eiro de 1893,
dá r eg ulamento para a cobra nça. do sell o do papel, e a lei n. 428, de
10 de dezembro de 1896, Cjue m•ça a receita gera l pa1·a o exer cício
de Ul97, di spõe 110 art. 1°, n. 26 : Impo;; to de ~ello. Elevad o a 1S o
das proc urações c subs tabelecim entos. qu er suj a m passados em nola
publka, quer por punho particular; a 300 réis o sello fixo po1· folha
de petições, 1 cq ue rim entos de qu a lqu e1· na tu reza , bem como daf]uel[cs
docum entos pa· a os quaes se exige act ualmente o scllo de 200 o 22llréis.

-

60· Ouro

Papel

Modificado dO' seguinte modo o
n. i do ~ 7° (39) da mesm a
tabella : Pelo Govern o Federal ou outros fun ccionaríos da União, 2$200 ; f,•ita
a mesm a alteração no n. 2
do mesmo § 7° ; (40)
Revogados do art. i4 os ns. 5
o 8, do art. i5 os ns. H e
i3, e bem assim os ns. i 5
o 20 (4i) da parto r elativa
aos recebimentos de quan(39) Decreto n . 8 . 564 , de 22 de janei1·o ele 1900 (regu la ment o
do sello).

TABELLA - B

I-

DOS P APEIS SUJEITOS AO SELLO FI XO EM TODO O TER RITOniO DA
REP UBL IC A

Sello de verba
§ 7. Nomeações d í ver~a~:
I - Recond ncçilo, remoção de emprego nu novo t itulo pa ra continu a r no Pxe rcícío, 'em melh or ia de vPncimento :
Pelo Go verno Fede ral. ... . .. ... . .. .. . ..........•••.....
2$200
Por outt'OS fun ccionar ios da União .. • .•....••.... .. .....
S440
(40) TABELLA - B
0

I - DOS

P APEIS SUJEITOS AO SELLO F IXO EM TODO O TERRITORIO DA REPUBLICt\

Sello de verba

§ 7. 0 NomE'ac;ões diversas .
2. C o mmissõe~ sem vencim ento, empregos de exercício eventual, não C!!pccificados, o os de ven cime nto menor .to 200S por
anno:
Pelo Gover no Fede ral..................................
2S200
SVtO
P<r outros fnn ccil) na rins da Uni~o . ............. . .......
(41) Decreto 1:. 8.!JG4, de 22 de janeiro de 1900 (rcgnlamento
do sello).
Art. f!t. Silo tam bem is.:!n tos os st'guintes trtulos comprehendid os na tabella A, §§ 8° o !0:
5. 0 As gratificações mili tares inhert' ntos ao exercido do posto e
as substitutivas das antigas va ntagens milita res ;
8.• Os vencimentos de empregados do Corpo Diplomatico e Consular em disponibilidade.
Art. i5. (Do scllo fix o). São isento~ os ~ cguintes:
H. Approvac;,ão de estatutos e autorização para incorporar companhias que tenham por fim a pesca no litoral e nos rros da Republica (lei n. 876 , de iO de setembro de 1856); e t ambem pa r a socredades de coloni?ação o immigração .

-61Ouro

Papel

Lias que ficam sujeitos ao rcgimen commum; revogados
da tabella A os ns. 2, 3 c ti
do § s• o ns. 1 o 2 do § 10,
que ficam sujeitos ao sello
do n. i do citado § 8° ; (42)
:1.3. Primeiras certidões do termo do deposito feito na Secret aria
do Ministcrio da lnd ustr ia, v, aç.ão e Obr as Publicas pelbs qu e l' CQUOrercm patente do inve> n ção (regulame nto n. 8.820 , de 30 de Jczombro de 1882, an. 25; decreto n. 547, de setembro de 1891).

·················································.
·········.....
15. Attestados do molestias ou ele fre4 uencia. e os r equerime ntos

para os obter, conced idos a empregados publicas afim de rcccber Jm
vencimentos ;

.... .. .. .. . ················
······················
············
···

20. Documentos do expf dionte das repartições da União e rlo
Distr1cto Fcu cral, rompr ehe11 <Jidos os conhecimentos das quanti as qu o
rece berem os fornecedor es ; guias de deposito de mt-rc.:a d o ria ~ nos
entrPpo~tos, armar.ens c t.r a piches alfandegados ; bilhc tr s do sahi.la
das mes rn as mcrcaa urias ; r equcrim o11tr s de emprega dos publico'
par a levantarem quamias em depositu n a propria rcpartiç:\o ; recibos
de obj ectos fornecid c,s para o expediente e os do quantias tran sportada~ pelo Correio.
( '• 2). Decreto n . 3.564-, de .2.2 de fevereiro de 1900 (regulam e nto
do S(' Jlo) .
TABELLA- A
[ , -

DOS PAPEIS SUJEI'fOS AO SEJ.LO PROrOnCIO:I'AL Ell TODO 0 TERRITORIO
DA REPUBLICA

§ 8°. Mercês pec uniarias:

Vencimentos de um ann o, de :?OOS para cima.

2 . Nomeação para Ministro ele l·:~ta tin . . . • . . .. . •••..... .
3. Nomeação co r~ferida por· juizo!; e tri bunaes forl r r "cs . .. •
4 . Nomeação, promoção e refo r ma d >s oiHciaes do Ex r rc1to,
da Armadrt e das classes ann ~ xa- , do sold'l .•.•.....•

7,7 %
7 , 7 ~1o
7 17

~b

Sello de verba
§ to . ~lerc ê~ pecuniarias:
Vencimentos de um anno, de 200S para cima.
i. Nomeação conferida por juize>s e tribunacs Jocae~ ...•.•
2 . Nomeação, pro rr,oção e r e lorma de officraes d a Brigada
Pol icia l , du soldo .................................. .

§ s•. (Ta bel! a A) - Mercús p e cuni a ria ~ :
Vencimentos de um anno, de 200$ para cim a .
f. Titu lo de nomeação do Governo e outras autoridad t• s
federacs , não rl csign ados e~p e cialm e nte nem sujeitos
ao ~cllo lixo; os ne aposenta•lOI ia , jubil ação e peusão
concedidas pela União :
Até 1 :OOOS ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• •
Oo excede nte até 6 :000$ ...•.••..•..••••••••.•..
Do qu e L•xccde r de 6:000$ .. .. .. ... . . . . . .. ... , . •

7,7 %
i,7 %

13 ' 2
.8,~
7'7

~~

0

/o

o, o

-

Q'2-

Elevado ao duplo o sello da ta.bclla. B, § 5°, n. 1 ; a SOSO
odo§2°,ns. 1,2,3e 4;
ao duplo o do§ 4°, ns. 17,
23, 2±, 25, 33, 3·~, 36 (sendo
a elevação do § 5°, n. 1,
sóme nte quando a mudan ça
fôr para o exterior) ; ao
duplo o dos ns. 2 c 5 do
mesmo§ 5° e 1, 2, 3, 9, 10
e 11 do§ 6°; ao duplo o dos
ns. 1 a 7, inclusiv e, elo§ 8° ;
2, 3 c 4 do § H ; 5, 10, 11,
13, 14 e 15 do § 12, se ndo
elevado a 100$ o elo n. 6
deste ultimo paragrapho,
(43) pagando 150S a licença
para abert ura, de cinematogl'aphos ;

Ouro

Papt~l

(43 J Dec1·eto n. 3. 564, de 22 de janeiro ele 1900 ( !'egulamento
do se!lo).

· TABELLA 13
I.

-DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO EM TODO O TERRITOI\IO
DA REPUDLICA

§

~0 •

Vccnças e dispens:ts .

Sello ele estampilha
i. Licen ças concedidas a pensionbtas, reformados e outt·os
que percebam vencimento,; de inactividade pelos cofres
da União, para mudarem de residencia, comprehendida
a guia para contit1uação do pagamento no log,t L' da
nova moradia ............... ..................•..•

§ 2°. Livl'OS.
1. Dos despachantL'S d<•S alfauJegas .................... .
2. Os drrs labl'icas de Jll'Od uctos ~ujeit· s a 1mposLos de
consumo ....................................•.....
3. Dcs ph;orma cc uticos e droguistas nos L·:stados qu~ não
possuírem legislação ou regulame ntos e~· p . c ta es
(at·ts. 40 e 41, do drcr·. n. 2.458, de 10 de fevere1ro
de 18971, além do sello do § 4°, n. 33 ............... .
4. o~ que devem. tet· os commerciantes, as sccicdades
commel'ciaes, os corretores, os agentes de leilões, os
tril picheiros e ad ministt·adorrs de at·m,,zens de deposito (arts. 11, 13, 50, 71 e 88 elo r. c·d•go Commnrcial,
51 c 55 do decr. n. 2.475, de 13 de mo~·ço de 1897, e
8 da lei n. 559. ele 31 de deze mbro de 1898 ) e <•s companhias ou s ciedacles auonymas lart. 22. do decreto
11. 43~, de 4 ele ju :ho de 1891), al6m do sello elo§ 4°,
11. 34 ... ............ ..... ........................ .

§ 4°. Di versos .
17, C·1rta' de

58500

~ OH

Selfo ele estampilh a

lllSÍI!U aÇiTO CU CO :Ifitnl::tÇàO

de

lil •::tÇãO •.•••.

4·S·í 00

-

G3Oaro

Papo!

Mod ifi cado do seguinte modo o
sello a que se referem c s
ns . 3 e 4 do § 7° da ta23. Rcgistt·o de docum en to ou titul o, a rcq uef'imc nlo da

par te, em repartições publicas da Uni ão , cujos empregados não percebam custas ou emo lume tttos por esse
acto, por linha . . . .. .. . . .. . .. . . ........ .. .. . .......

SO\l\l

ODSEII VAÇÃO

Da somma ·lesprezar->e·ha a quantiuadu menor de SO·JO c não
se recebera menos de 18100.
24 . Terrn r.s Ja vl'ados nas mesmas repartições- a taxa
que se pagae ia pelo registro, conforme o nu meru antecedente.
2!:i . Notas das Jun tas Comme rciae; :
a) do archivamento ele contt·actos c cl istractos de so ciedades c de e's tatutos de compa nh ias Ott soci edades
a no:1ymas . .. . .... . . . .. . . . ..... . .. . .. . . ... . . .. ... . .
!:i$500
b) do registt'o de ma rc.•s ele fab r ica c ele cc.mm crcio . .
6$600
SeUo ele ve1·ba

33 . 'f,lr mo3 de abert ura c encerramento dc·s li vl'os , a q• 1e
se refere o § 2°, n . 3, des ta ta bella, por ltvro .. . .. .. .
34 . Tct·mos ue abe l'ttl r a e c ncr r r a:nPnto dc~qu ~ l l fs a que
se r .. fc l'e o § 2'', n . 4, i Iem ........... .. . .. .... .. .. .

l

f

3$300

36. Mer-cês n~to < specifi cJclas, Jo Gover nr. Fccl•' ral :

Decreto ou car ta . .. .. . . .. .. ....... ... ... • ... , . .. .. .
A viso ou porta ria . ....... . .. . .. .... . ... . . .. ... . ... .
De out rds autorida des fcdel'acs . , . . .... ...... ... .... .

26~100

158400
48400

.. .... ... .. .. ..... . .. . ... .... . ....... ....... .. ..... .. ···········
§ 5°. Licenças c dispe nsas .

Sellos de estampilha
•... . . . ... .. . ... ·· · · ·· ·· ·o ···· ·· · . o . . . ·······.. ···· · ·· · · ,,,,, • .

2,

(l1cenças) pelas autori dades ~a ni tarias federaes nos Estados que nã.o possui rc m legislação ou
regu lamentos especiaes . para a abertura de pharmJcia, l ;~borato t·io ou fab rica de pt•oductos chim icos
ou pha rm ace uticos e cli oguia (a rts. 40, 41, títí
c 56 , do dec r. n. 2.453, de 10 ele fevet·eit·o de -1897) .

111

Co n c~d i das

••••••

•

•

•

•• •• •••

•

•

••••

•••

o

o .

o •

•

•

•••

••

••

••

•

••

•

••••

•• ••

20!900

o O I

5. Licenças e alvará> 11ão especificados :
Do Gove rno Federa l. .... . .. . ... .... .. .. . •• .. .. . ... .
De cult·os funccionarios da União . . .. .. ... ..... .... . .

'

•

•

•

••••

1286!:>0
48100

... ··········· .. ........ ..... ..... ··········.... ... ... ·······.. .
§ 13°. Títulos commet·ciaes e ele agen tes auxiliares do commercio.

Se/lo de estam;Aiha
L Nomeações de guarda~ll vros .. : ..... . : .. ............ /
2 . De ~ valt adot' commerc1a I e per1to a valtador . . . . ... . ... ~
3 . Cartas de r eb ~ bilitação de co mrne rcia n te. . . . . . . . . . . . .
I

I

I

I

O

O

I

I

I

I

I

I

i

I

O

o O I

o o o o I

o '

o o o Õ o o

o o 1

o o o

ê o o o

1

Õ o 0 o

1

1

0

1

•

1

1

1

.

H "OOO
()
48400

o 1 o

o o o I

I

e

•

-64-

Selto de vm·ba
9. De despachante das alfandegas e mesas de r e ndas e
seus ajudantes (titulas) ...............•.....••••...•
10. De caixeiro~ despachantes ...............•.••.••.•.•
i 1. De conces,.ão de entrepostos pat·ticularca e de trapiches
alfandegados (Consolidação das Leis das Alfaudegas,
art. i 97, § 2") •...••••••••••••••••••..••••.•..••••

388500
27$500
37$400

§ 8". Diplomas scientificos e outros, conferidos por estabelecimentos de ensino superior.
Sello de verba
i. Cartas de doutor ou bach arel. ••..••..•.•..• ; •••••..•

2. De bachard em lettras .•••••••....••..••.•.•.•.••••• ~

3.
4.
5.
6.
7.

1265500

6U5!:íOO
De pharmaceutico ...••.••.•• ., .•.•....••..• .. ...•... ~
De engenheiro civil, geogr a pho, de minas e industrial..
525250
De cirurgião dentista ................................ ~
·
12S6!:íO
De parteira .••..••. . ...•.......•.....•.•.........•. ~
Outros títulos do habilitação (scie ntifico e de profissão).
7S7oo
§H. -Livros :

Sello de verba

..

2. Do depositaria geral (dec. n. 1.024, de 14 de novem-)

~~~4 f~ .1.8.~0.'. ~~:·•.f.9: .. ~~ .. ~~~.1 ~~~:~. ~~ í:~~~:i·r·o·. ~:

StiO

(doc. n. 4.821t, de 22 de norembro de 1871, art. 72)
e os de t•egistl'O dos cscl'i vães .. .............. . .. .. .
4. Dos pharmace uticos e droguistas (doc . n. 2.41í8, de 10
de fev ereiro do 1897), além do sello do§ 3", n. 16..

$0~4

3. Protocollo das a udiendas, os da entrega de au tos

Sello de estampilha
§ 12. -

Dli'CrSOS :

5. Licenças concedidas pela Dil'ectoria Geral de Saúde Pu~
blica para. abertura de pharmacia, labora tor·io ou fabl'ica de prodttctos ch imicos ou phal'maccuticos c dt·oga ria (Heg-. n. 2.45S, de 10 de fevet·cü·o ele 1807,
arts. 41, 55 c 56) . ..... . .................... . ..... .

20$!)00

Scllo de vaba
i O. Termos do abertura c cncel'ramentodos livt·o·;; de pltal'-

macia c drogaria, a qu3 se refere o§ 11, n. 4, pot•
livro ..........................•..•................
1 J. Liconça pa.m abertura. de tl!catr o, co ncedida. pelo
chefe de l'olicia. ••.•••.......•...........•........•

3S300
965250

13. RcconducçJ.o, remoção do cmpl'cgo ou novo tit ulo pa r:11

continuar no exerc!cio , _sem m~lhoria de \' encimcnto,
pot' qualque r funccJOnat•to do Dtstrtcto ....... .. ...• .
14. Commissões sem vencimento, cmpt·ego3 do cxe!'cicioJ
eventual, n ão especifi cados , c os do veucimJntos menores de 200S por a.nno, ic!Jm ...... .. ....••••••...
15. Nomeações do cscl'OYCnto j uramcntado (doc. n. 8. 946,

SHO

-65Papel

Ouro

beiJa A : (44) quanto ás
acçoos ao portador - f 50
para cáda fOOS ou fracção,
e quanto ás debentures $030 para cada 100$ ou fracção, pagos sempre por verba, nos termos do art. 3!! do
mesmo dect·eto ; (45)
Substituído qnan1o as patentes
de otliciaes da activa da
Guardc1 Nacional o sello no

de HJ de maio de 1883; Lei n. 25, de 30 de dezembro
de 1891, art. 1•; óec. n. 2.464, de 17 de fever eiro
de 18!!7, art. 15, § 4°) ••••••••••••••••••••••••.••••

§ 12. -

HSOOO

Diversos:

Sello de estampilha
• • • • • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o

•••••••••••••••••

6. Para escriptorio de eruprestimos sobre penhores (licenças) concedidas pela Secretaria elo Minislerio da
Justiça e Negocias Interiores ..•...•.••••..••.••....•

20$900

(44) Decreto n. 3.564, de 22 de janci!·o de 1900 (regulamento
do scllo).

TABELLA A
DOS

PAPEIS

SUJ EITOS

AO

SELLO PROPORCIONAL
REPUllLICA

EM

TODO O TERRITORIO DA

Sello de verba
§ 7. o

-

Companhias ou sociedades anonymas

3. Capital representado em CJ.cções ao portador por 100S,\
sendo despresada a fracçàO desta importancia, se
existi!' na som ma ...........................•.....
L Obrigações (debentures) ao portado e, idem, idem.. . ..

g300

(45) Dee1·eto n . 3.5G4, de 2.2 de janeiro de ·1900 (regulamento
do sello).
Art. 39. As companhias ou sociedades anonymas pagarão o
sello :
1. o Do tunda do capital, quer este se realize por meio de ·bonus
ou por outro qualquer modo.
O sei! o scra pago dentro de 30 ·dias contados :
a) da data fixada para cada uma das en.tradas, quando o capital se constituir pot· esta fórma ;
b) da data da assembléa geral, quando se effectuar por meio
de bonus ;
c) finalmente, da data da installação, quando se formar por outro
qualquer modo.
2. 0 Do emprestirno por meio de debenturcs (dec. n. 434, de 4
de julho de 1891, art. 41), antes de começar a. emissão pela entrQga

--------~-------------- üG,~~------------------------Pa(Cel

ÚUl'O

n. 3 do § 7° da tabella
B, do regulamento (46) pelo
seguinte :
Coronel .......... .. 600$000
Tenente coronel... . . () 00$000
Major.. . .. . . .. . . . .. 400SOOO
Capitão . . . . . . . . . . . . 2008000
1o trnente... . . . . . . . 150~000
2° tenen te . . . . . . . . . . 1008000
30. Imposto de tra nsporte : cobradas de accôt•do com o di:;posto no decreto n. tí .874,

25 :000$000

26 . 200 :000$000

dos títulos ou de ca utelas que r epresente m o seu valor, quando não
houver contr.acto, cuj o sello dev.e ser pago nos termos do art. 35.
3. o Das acçõcs e obrigaçõ3s (dcbenttt1'es) ao portador, metade ou
a quarta parte ela taxa fixada na t abella , dentro de 30 dias contados
da primeit'a publicaçito do a nnun cio para o paga mento semestl'al ou
trimestral dos jm·os e dividendos (ciec. n. 20, de 20 dejunho de
1805).

Si o pagam ento fôr feito sem precedencia de annuncio, o prazo
, se1·á contado do dia 15 do mez subsequente ao semestre .ou trimestre
vencido, conforme o a nno social co nvencionado nos estatutos :
a) o paga mento far-se-ha aco mpanhado de guias em duplicata,
firmadas pelo gerente e rubricadas pelo peesidente, ou sómcnte assignadas pelo gerente ; quando se tra tai' de co mpanhia es trangeira,
devet•ão contei' as declarações necessari as paea se conhecer o va lor
tributavel, de accôedo com o n. 13 do art. 4° , e o numero de acções
ao portador e de clcbentures exis tentes no ultimo dia de cada se mestre ou trim estre elo anno social;
b) em um dos exemplaees das guias, que fi caeá na escação at•t•ecaclador a para os necessarios effeitos, set·á notado pelos encaeregaclos
do recebim ento e da cscripturação o num eeo ela folha elo livro em
que se assentar o paga mento, a importan cia elo sello, a data e o numet·o da verba lan<;;ada no cxemplat· t•es tituiclo á parte .
(46) Decreto n . 3 .564-, ele 22 de j'anei'I'O ele 1900 (regulam en to
do seU o) .
TABELLA B
1-

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO F IXO E1l TODO O TEI1!HT011IO DA l1 EPU8L! CA
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3 . Patentes de officiae> da Gual'da Nacion al, quer ele effcctividado, quer ele rcfurma, ou de pa osage m clrt activa para a reserva e
vlcc·versa ; de concessão rlc honras cie posto, melhoramento ele roforma ou elo hont'dS (cir\; ulares m . 16 c 38 , d o 25 de março e 21 de
julho de 1893) :
Com mandante , uperior ou co ronel .. ...•• • ••.......•.•
456$000
3768000
Tenentc-coeoncl .. . ........ . .... . ...• .. . . ..••. .. ••. . •
3158000
Major .. •........... .. .•.... .... .... .......••.. , ...•
107$000
Capitão ............... .... •.. .... .. .. .... ...... . ..• •
90$000
Tenente ou i o tenente .......................•......•
608000
Alferes ou 2° tenente .•...... •.... . • ....• . •....•.• • •.

(Lei n. 489, ele 15 de dezembro de !897, ar t. 1°, n. 27.)

-
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de 27 de janeiro de 1906,
(47) as respectivas taxas
(cuj<~ al'recadação poderá
ser feita por meio de estam·
pilhas E'Speciaes), a[Jroveitado, porém, o dispositivo elo
§ 2•do art.2•doregulamento
annexo ao decreto n. 7.897,
de 10 ele março de 1910, e
o do art. 1•, in fine, do decreto n. 8.242, ele22 ele setembt·o ele 1910, e revogado
o decreto n. 5. 233, de 4 do
junho de 1904 (48) ...... . .

Papel

2.800:000$000

IV

Impostos sobre a renda
31. Sobt'e as quantias que forem
elfectivamente r e c o b id a s em cada mez por
quaesquer pessoas (civis ou
militares) q u e percebam
·- vencimentos, ordenados,
soldo, diaria, representação, gratificação de qualquer natureza, porcentagens, quotas, pensões graciosas ou de inactivida ele ,
pi'ovenientes de reforma,
jubilação, aposentadoria,
disponibilidade, addição, ou
11ualquer outro titulo pela

(4-7) Dec1·eto n. 5.874, de 27 de janeiro de 1906. Dá regulaménto para a fiscalização e cob rança do imposto ele transporte.
(48) Dec1·eto n. 1.897, de -10 de março ele 1910. Approva o
novo regulamento para a fiscaliza ção e cobrança do imposto de transporte. (D ia1·io O(ficial de 23 de mar-;,o do 1910).
Art. 2. • O imposto sobre os bilhetes comprehendidos na lettl'a A
do artigo antecedente será cobl'aclo na razão do 10 % do custo das
pas::;agens singelas ou de ida e volta, não se podendo cobrat· mais de
28 por bilhete singelo de qualquel' clas;e ou denominação.
§ 2.• As cadernetas kilometricas ficam s uj eita<s ao imposto na
razão de 10 o;. do seu valor total.
- DeCJ·eto n. 8.24.2, de 22 de setembro de 1910 . Eleva o numero
de age ntes fiscaes dos imposto3 de consumo no Districto Federa l e dá
outras providencias. (Diario 0/ficial de 24 de setemb ro de 1910) .
Art. 1. • Fica elevado a 52, ua fórma do decreto legislativo
n. 2.256, ele 15 do col'rente mez, o num ero ele agentes fiscacs dos
impostos de consumo na cil'cumscripção do Districto Federal, comprehend'.'lndo- se tambem sob esta denominação os act uaes fiscaes da des- ·
carga do sal c o fiscal do irQposto ele tr·ansporto na mesma circum ~
scrtpção.
-Decreto n. 5.233, de 4 de .fttnho ele -1904. Crê a o logal' de fiscal
do impo~ to de transporte nesta Capital.
5
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prestação de serviços pessoaes, será cobrado o seguinte imposto :

TABELL<\
De iOO$ até 300$ mensaes, exclusiva, 8 o;.;
De 300$ até 1:000$ mensaes,
exclusiva iO "lo ;
-De 1:000$ mensaes ou mais,
i5

o;..

O Presidente da Republica,
Senadores, Deputados e
Ministros de Estado pagarão 20 o;..
O Vice-Presidente da Repubhca
pagará 8 •t•.
Só são excluídas deste imposto
as praças de pt·et.
O minimo dos vencimento:> liquidas do funccionat·io de
uma classe melhor remunerada será igual ao maximo
dos vencimentos liquidos do
funGcionario da classe inferior, menos r emur.erada,
devendo para tal fim ser
reduzida a importancia de
8, iO ou i5 % que houver
sido cobrada sobre o.s vencimentos superiol'es ........ .
32. Imposto sobre o consumo de
agua, modificado o art. 1"
e bem assim o seu pal'agl'apho unico do regulamento
annexo ao decreto n. 5.i4i,
de 27 de fevel'eil'o de i904,
(49) e do seguinte modo:
"A contribuição de penna
d'agua constará de quatro
taxas : uma de 36$, uma
de 54$, uma ele 72$ e uma
de 90$, passando a ser de
54$ a das pennas voluntarias a que se refere o arl. 8"
do dect·eto n. 8. 775, de 25
de novembro de i882; (50)
pagarão a de 36$ os predios
de aluguel não excedente
a 1:800$ annuaes ; a de
548 os de aluguel superior
a 1 : 8008 e não excedente a
3:600$ annuaes ; a de
72$ os de aluguel superior
a 3:6008 e não excedente
a 5:400$ e a de 008 os

200:000$000

12.750:000$000

(49) Decreto n. 5.14-1, ele 21 de {eve1:ciro de -1904. Dá regulameato para a arrecadação das taxas de consumo de agua, no Districto Federal.

-
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de aluguel excedente a
5:4003 ; o valodocativo para.
o effeito da incidencia das
taxas será o que constar
dos recibos de alugueis comprovados com o conhecimento do pagamento do
imposto predial ou dos con·
tractos de arrendamento e
na falta destes elementos
far-se-ha o arbitramento
por empregados da Recebedaria do Districto Fe lera!, .
observando-se as regras estabelecidas para o do valot·
locativo no lançamento do
imposto de industria e profissões, na parte que fôr ap ·
plica vel (capitulo 4• elo dect·eto n. 5. i42, de 27 de fevereiro de 1904). (51)
Elevadas para 8150 e $200 as
taxas do art. 2• do decreto
n . 5. H1, ele 27 de fevereiro
de 1904, (52) o abolido o
desconto de 50 o/o , a que
se refere o para.grapho
uni co do a.rt. 1• do decreto
n. 5.429, ele 14 de ja neiro
de 1905; (53) a taxa dos hydrometros em caso algum

Papel

(50) Dec1·eto n. 8.715, de 25 de novembro de 1882. Approva o
r egulamento provisorio pat·a exE)cução da lei n. 2.639, de 22 de setembro de 1875 .
Art. s.• Poe penna d'agua que fôr concedida, além da obrigatoria, pagar-se-ha a taxa provisoria de 36$ por anuo.
Os pretendentes a esta concessão deve1·ão dirigir -~e á Inspectoria
Geral de Obras Publicas, por meio de um re1uerimentv em que declarem o numero de penuas d'agua que desej am obter.
(51) Decreto n. 5. '/:4 2. de 21 de {everei1·o de 1904 (regula.
monto para a arrecadação do imposto de inclustrias e profissões).
O capitulo IV trata. do arbitramento.
(52) Decreto n. 5.14-1, de 27 de {everei1·o de -1904. Dá rPgu lamento para a arrecadação das taxas de consumo cl'agua., no Districto
Federal.
Art.. 2.• Os estabelecimentos de educação, os de beneficencia e
respectivos hospitaos, as congeegações civis ou r eligiosas e casas de
saúde, que actualmenttJ não go:;am do i,enção das taxas acima, e
bem asl:dm as estalagens, pagarfw, segundo o consu,rno verificado por
hydrometru, á razão de S lúO por met!"o cu bico ; as ca~as de banho.<, as cochdi"as e quaesquet· estabelecimentos em que o consumo
seja proveniente de u<o industrial , pagarão, pelo mesmo modo, á.
razão cte· 3150 poi" metro cubil:o. (Lei n. 48\J , cit., art. / 0 , § 1").
(53 ) Decreto n . 5. 429, de -14 de janeiro de 1905. Iodifi.ca os
at·ts. 2° e 6" do r eg ulamento annexo <•O decreto n. 5.141, de 27 ele
fevereiro de 190,>.
Art. 21. Os estabelecimentos de educação, ou de beneficencia o
rospect ivos hospitaes, a congt'cgações civis ou -r eligiosas e ca as do
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será inferior á menor taxa
por penna ; a Recebedór·ia
procederá á revisão do lançamento logo que esta lei
entre em vigor ......... ..
33. Impost.o de 5 % sobre dividendos e outros productos (que
forem distribuídos) de acções das companhias, sociedades anonymas e commanditas (por acções) e sobre os juros das obrigações
ou debentut·es, emittidas pelas mesmas, sendo estas
sempre obrigadas ao pagamento do imposto, com recurso contra os accionistas,
ou obrigacionistas, assim
como a requerer· matricula
na respectiva repartição arrecadadora, mencionando
a sua denominação, objecto, capital, numero e valor das acções e das obrigações, a taxa dos juros e
a indicação dos períodos
convencionaes em que estes
e os dividendos se tornam
vencidos e a fazer publicar
sempre nas folhas officiaes
os annuncios das chamadas
respectivas com a declaração da sua taxa, tenham
taes emprezas séde no paiz
ou no estrangeir·o ........ .
34. Imposto de 5 °/oo (cinco por mil)
sobre os premias que as ·
companhias de seguros de
vida e sociedades de peculios, rendas vitalicias, dotes,
anniversarios e congeneres
arrecadarem durante o exercício (ficando o Governo
autorizado a reorganizar o
serviço da fiscalização d~
seguros) ................. .
35. Imposto de 2 % sobre o valor
nominal dos premias distribuidos pelos clubs ou sacie-

Papel

3.500:000$000

5.000:000$000

250: 000800 o

saúde que actualmente nã·J go~am de isenc;ão das taxas de consumo
cl'agua, e bem a;;sim as estalagens, pagarão ;:egundo o consumo
vel"ificado por hyclrometro, a razão de 8100 por metro cubico ; as
ca~as de banho, as cocheira~ e quaesqucr· e;tabelecimento; em qne
o consumo seja para uso industrial ou de commercio, paga"rão pelo
mesmo modo, á l'azã.o de S150 por metro cubico.
Paragr·apho unico . Aos grandes consumidores, industriaes ou de
cGmmel'~io, á .taxa de SI 50 ser·:\. feito um abatimento de 50 "fo, de
tantas vezes f 0 / 0 quantas furem as parcellas de 4.000 metros cubicos
do seu consumo em cada semestre.

-71dades que vendem mercadorias ou quaesquer outras
causas a prestações, sejam
elles ou não pl'ivilegiados ou
patenteados pelo Governo .•
36. Imposto de 10 o;. sobre o capita l integt•al de cada série
ou plano de peculios instituídos pelas sociedades de
seguros ele viela , mutu alistas, previden tes, dotaes, rccr·eativas ou quaesq uer oub•as, sej a qual fôr a su a denominação, que se afastem
dos fins de sua creação para
instituir como reclamo, sorteios em dinheir·o ou em
bens moveis ou ímmoveis ,
não se comprehendendo entre elles as mer cadorias
r eferentes aos sorteios dos
chamados << clubs de mel'cadorias" que fun ccionar em estrictameu te de accôrdo com o art. 36 da lei
n. 2. 321, de 30 de dezembro de 19i0 , e decreto
n. 8.598, de 8 de ma rço de
19H. (54)0imposto aque
se refere este artigo será. cobrado por série de peculios
instituídos, quer o numero
de socios marcado pelos esta tutos esteja ou não completo, desde que se faça o
primeiro sorteio de premias,
devendo o imposto ser r ecolhido ao Thesouro até a
vespet·a ele cada sorteio, e,
si não o fôr, ser·á. deduzido
da caução depositada no
Thesouro e esta integralizada no prazo ele 48 horas,
sob pena de ser cassada a
autor·ização para a sociedade fun ccionar . ........ .

20 :0008000

200:000$000

(54) Lei n. 2 .&M, ele 30 de dezemb?'O ele 1910. (Orça a r eceita
geral d:L Republica para o exer cício de 1911). ·
Art. 36. A venda de artigos de commercio, medi ante sorteios,
(clubs), será pet·mittida sómente durante o pl'azo de duração das
loterias federaes e aos estabelecimentos commerciaes que por meio de
certidão passada por junta r.o mmercial competente, provem t et·
capital realizado superioe a 50:0008 e se submettam á fiscalização
official, concorrendo semestt·alm ente co m a quota de i :OOGS para
paga mento dos fiscaes nomeados pelo Gove l'll o.
O saldo r esultante das quotas a que se r efet·e este ar tigo será
destin ado, no fim de cada exercício fin ancei ro, aos estabelecimentos
beneficiados pelo a rt. 31 da pt·es3n te lei.
Dec1·eto n . 8.598, de 8 de 1nn r·ço de 1~11. D:L t'Cgul amento
para a venda ele mer·cado rias mediante so rtei·)s (cln h5) c r c<pcctil·a
fiscalização.

-72ÜUl'O

37. Imposto sobre casas de spm·t de
qualquer espccie, na Capital
Federal (restabelecido o dispositi vo do art . 38 da lei
n. 428, de 1.0 de dezembro
de 1896) (55) e taxa annual
de 500S, paga semestralmente pelas sociedades
bippicas que fun ccionarem
na zona rural do Districto
Feder al . .... .... . ... .. . . .

5: 000$000

v
Imposto sobre loterias
38. Imposto de 3 i/2 "lo sobre ocapital das lotel'ias federaes
e de 5· "lo sobre o das estadoaes ......•...••.... ....

1.500:000$000

VI

Outras rendas
39. Premi os de deposi tos publicos.
40. Taxa j ud icia l'ia ..... . . .. ... .
41 . Dita de aferição de bydrometeos .. . ... .... ... . ...... .
42. Rendas federaes no Territorio
do Acre .•...............
43. Imposto sobre a exportação de
borracha do Territorio do
Acre ...... •.. . .•...•....

50 :000$000
140:000$000
8:000$000
30:000$000
······•·••
• r ••

6.000 :000$000

li

Rendas patrimoniaes
Dos proprios nacicnees
44. Renda da Villa Militar Deodot·o
45. Henda dos peopl'ios nacionaes.

40:000$000
1. 50:000$000

Il

Das fazendas da Un\ão
46. Renda da fazenda de Santa
Cruz e outras .... .... . .. .

25: 0008000

(55) Lei n. 4!28, de 10 de dezembro de 1896. (Oeça a recei ta
geral da Republica para o exercício de 1897 ) .
Art. 38. As sociedades sportivas de qualquer genero, no Disteicto
Federal, pagarão ao Thesou!'O o imposto annu al de 1 :000$, continuando, além disso , em Yigor, o imposto de tíOOS por corrida de
cavallos .

Ouro
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IH

.

Da.s riquezas na.turaes e fóros
47. Producto do arrendamento das
areias monaziticas .... . .. .
48 . Fóros dos terrenos de marinha

s

25:0008000

IV

Dos la.udemios
70:000$000

49. Laudemios ..•...............
III

Rendas industriaes
50. Renda do Correio Geral, de
accôrdo com o n. 16 do
art. 1° da lei n. 2.210, de
28 dezembro de 1909, (56)
sendo observadas as seguintes disposições:
ct) A correspondencia official
da União pagar1t as seguin(56) Lei n. 2.210, de 28 de dezembro de 1909. Orça a receita
geral da ReJ?ublica para o exercido de 19i0.
ÜUl'O

Art. 1°, n. 16. Renda do Correio
Geral, de accôrdo com a tabella.
Cartas, de 100 réis por :15
grammas ou fracção ; cartasbilhetes, :100 réis cada uma ;
bilhetes postaes, 50 réis os
simples e :100 réis os duplos ;
manuscriptos, amo'ltras e encommendas, :100 réis por 50
grammas ou fracGãO ; impressos, 20 réis por 50 grammas ou fracGãO ; jornaes impressos no Brazil, :10 réis por
100 grammas.
Correspondencia official -Officios ou cartas, 100 réis por
25 grammas ; manuscriptos,
amostras e encommendas, 50
réis pm· 50 grammas ; impressos, 10 réis por 50 grammas.
Correspondencia expressa500 réis a 25 por obj ecto, conforme a distancia, além das
taxas a que estivet• suj eita,
conforme a sua natureza, e a
de 500 réis pela resposta .

Papo!

-Htes taxas em sellos officiaes:
officios, $050 por 25 grammas; manuscriptos e amostras, $050 por 100 gr·ammas ; impressos, $010 por
100 grarnmas ;

Taxa da cor·respondencia
para o exterior, cobrada de accôrdo com os seguintes equivalentes - 25 centesimos de
franco, 160 réis ; 10 centesimos de fran co , 80 réis ; 5 centesimos de franco, 40 réis, e o
Correio passará a cobrar por
porte simples de cal'ta 200 réis,
assim discriminados : 25 centesimos (taxa), 160 réis ; 5
centesimos (sobretaxa), 40 réis.
Premios de r egistro, 200
r éis por objecto ; dinheiro ou
valores em cartas, além do
porte e premio de registro, 2 %
nas seguin tes proporções Até 10$, 200 réis; mais de 10$
a 15$ , 300 réis ; mais de 15$ a
20$, 400 réis ; mais de 20$ a
258, 500 réis ; e assim por
dean te, augmentando sempre
100 réis por 58 ou fracção .
Encommendas com valor Além da taxa do porte e do
premio fixo de regis tro, pagarão mais 3 % elo valor, na
proporção segqinte: Até 10$,
300 r éis; mais de 108 a 15$,
450 réis ; mais de 158 a 208,
500 r éis ; mais de 20S a 258 ,
750 réis ; mais de 258 a 30$ ,
900 réis ; mais de 308 a 35$,
18050 ; mais de 358 a 40$,
18200 ; e assim pot' deante,
accrescendo sempre 150 r éis
por 58 ou fracção .
Premias dos vales postaes
-Até 25$, 300 réis ; até 508,
800 réis; até 1008, 18; até 1508,
1$500; até 2008, 2$; até 3008,
2$500; até 400$, 38; até 500S,
3$500; Hté 600$, 4$; até 700$,
4$500; até 8008 , 58 ; até 900$,
5$500; até 1 :0008, 68, e assim
po1· dean te, accrescendo 500
r éis por 1008 ou fracção desta
quantia.
Cheques poslaes - De 18 a
5S, 100 réis ; de 58 a 10$ ,
200 r éis ; de 10$ a 20$, 300
réis.
Avisos de r ecebimento de
cartas ou de pa gamentos de

Ouço

Ouro

Papel
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- 75b) A correspondencia do serviço postal transitará independente da taxa ou de
sellos, de accôrdo com o
disposto no .regulamento e
na Convenção Postal ;
c) A correspondencia, embora
com declaração de serviço
publico, só será considei'ada official para o etfeito da
reducção das taxas quando
tiver o carimbo da reparti.
ção expedidora e os funccionarios - remettente e
deslinatario - forem indicados pelos respectivos cargos e nunca pelo nome ;
d) Quando houver suspeita de
fraude, será convidado o
destinatario do objecto a
abril-o para verificação;
e) A acquisição dos sellos officiaes se!'á feita a dinheiro
á bocca do cofre, pelos creditas para esse fim consignados aos ministerios, ou,
na falla destes, pela verba
" Eventuaes » dos -orçamentos respectivos ;
f) A correspondencia official
dos Estados e municipios,
inclnsive a das repartições
de Estatística, continua sujeita á~ seguintes taxas em
sellos ordinario> : officios
ou cartas, SiOO pr r 25

vales e cheques - iOO réis
cada um.
Cobranças - Pela cobrança
de cada titulo ou obrigação :
2 % do valor do documento
da seguinte fór·ma : Até 25S,
500 réis ; de mais de 25$ a
50$, 1$ ; de mais de 50$ a
75$, i$500, e assim por deante,
accrescellllo sempre 500 réis
por 25$, ou fracção.
Assignaturas de jornaes 2 % sobre a iwportancia integral da assignatma ; 1 %
para teansfcrencia do dinheiro.
Assignaturas de caixas pagas por semestres adeantados -No Districto Federal,
20$ ; nas administrações e
agencias de 1a classe, 10$; nas
outras administrações, subadmini~tntçõ:Js e agencias onde
hou ver distribuição domiciliaria, 5$000 ............... .

Ouro
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grammas ; manuscriptos,
amostras e encommendas,
$050 por 50 grammas ; imj)ressos, SOiO por 50 gram·
mas;
g) Gosarão os favores da lettra
b): os papeis concernentes
ao fôro criminal, remettidos
ás autoridades estadoaes e
ás federaes ; os mappas de
• registro civil, quando remettidos simultaneamente
á repartição de E ~tatistica
estadoal e federal; os livros
e authenticas eleitoraes; os
avisos para o serviço do jury; os impressos relativos
á instrucção publica ; os
manife>tos remettidos á
repartição de Estatística
Commercial ; as resposta~
dadas a questionarias e
mappas remettidos á Directoria Geral de Estatística
em sobrecartas fornecidas
pela propr'ia directoria ;
h) Os valores officiaes da União
remettidc.s pelo Correio,
bem como os remettidos pelas collectorias estadoaes
para os respectivos thesouros, ficam sujeitos ao premio de i/4 % (um quarto
por cento) ;
i) A' tabella das taxas postaes
ordinarias accrescente-se:
i 0 • São excluídas da taxa modica dos jornaes as publicações de distribuição gratuita ou de preço meramente commercial, destinadas a annuncios, embora
contenham artigos litterarios ou scientificos ; 2°, os
jornaBs submettidos a registro pagam a taxa de
impressos, ~alvo quando
expedidos pelos editores; 3°,
não serão expedidos os massas de jornaes, impressos,
manuscriptos - e amostras
desde que não tenham sido
pagas as respectivas taxas ;
i) Assignaturas de caixas taxa semestral adeantada
- na Sub-Directoria do
Trafego; caixa simples 208;
idem dupla, 30$; idem quadrupla 50S ; nas administr·ações de primeira classe
e agencias especiaes, i4S ;
;1as outras administrações,
sub-administrações e agen-

Ouro
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cias de primeira classe, 7$;
nas demais agencias, 58 ;
chave sobresalentr, 4S; fechadura, 5$ ; vidro 2$000;
'' ) Os vales telegraphicos estão
. sujeitos, além do respectivo
premio, ás taxas de 28500
dentro do mesmo Estado e
de 4$500, no caso contrario, para pagamento do respectivo telegramma, induido aviso ao destinata.rio;
l) A correspondencia postal
da Sociedade Nacional de
Agricultura, Instituto Historico e Geographico Brazileiro, Instituto Archeologico e Geographico Pernam bucano; Historico e Geographico 'd a Bahia, de Bello
Horizonte e de S. Paulo será
cobrada a Laxa official em
sellos ordinarios ;
m) A expedição de valores em
dinheiro será feita om sobrecarLas de papel-téla da
taxa de $300, que serfLO fechadas com lacre r, fecho
especial, fornecidas pelo correio, estando incluídos nessa
taxa o registro e o recibo
do destinatario, sem prejuízo do respectivo premio
e da taxa de poete;
n) A remessa de publicações,
impressos, mappas, questionaeios e lubos de vaccina
dos serviços de informações,
estatística, defesa ageicola
e veterinaria do Ministerio
da Agricultura será franqueada nos correios ela Repu blica com sello official ;
os directores desses serviços requisitarão mensalmente ás estações postaes
os sellos necessarios á franquia de tal correspondencia
5:1 . Renda dos Telegraphos:
Restabelecida a taeifa constante da alínea 17 do
art. :1° da lei u. 2.210, de
28 de dezembro de :1909,(57)

Papel

:10.500:000$000

(57) Lei n. 2 . 210, de 28 de dezembro ele 1909 . Or'<a a receita
geral da H.epublica para o exercício de :1910.
Art. :1. 0 , n. :17. Renda dos Telc·
graphos:
Fixada a tarifa seguinte :
Taxa fixa - 600 réis por
grupo ou fracção de :1.00 pala-
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exceptuada a taxa inter-ut·bana, mantida a taxa LU'bana para Petropolis e
vras, fixado o limite maximo
de 200 palavt·as por tclegramma;
· Taxa de percurso -100 réis
por palavra dentro de um Estado, bem como para a conespondencia trocada entt·e estações limitrophes situadas proximo da ft·onteiril dos Esta dos ,
excluindo-se o Districto Fedet·al
do percurso taxado em geral,
bem como o Tdangulo l\'Iirieiro
do percm·so taxado dos telegrammas de e para os Estados
de Goyaz e Matto Grosso ; 200
réis por palavra de ntro de
dous e tres Estados e 300 réis
por palavm dentro de qu a tro
e mais Estados ; mantido o
abatimento de 75 % de qne
gosam os governos estadoaes
e a imprensa ;
Taxa inter-urban a - Mantida a creada pelo decreto
n. 4.041, de 5 de novembro el e
1902;

Taxa urbana - 500 t•éis pot'
telegramma até 20 palavt·as e
200 réis por grupo ou ft'acçiio
de 10 palavras excedentes, incluidos na categoria dos telcgrammas urbanos os trocados
entre a Capital Federal e as
localidades seguintes : Nictheroy, Fortaleza de Santa Cruz e
ilhas situadás na bahia do Hio
de Janeiro ; 600 réis. por telegeamma até 20 palavras e
600 réis por grupo ou fracção
de 20 palavras excedentes, tro·
cado na mesma localidade
entre estações da Repartição
Geral dos Telegraphos e outras
administrações em trafego
mutuo;
Taxa ·semaphorica- Mantida de um franco por telegramma, além da taxa do percurso electrico, quando houver,
e a de 58 mensaes para a
assignatura de avisos maritimos dentro da zona urbana;
Taxa radio-telegraphica 6 fr·ancos por telegramma até
10 palaveas, c 60 centimos
por palavra excedente, compt·.::hcndida uessa tax a a da
transmissiio entt·e a C3taçflo

Ouro

l'a~~l
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addicionando-se as seguintes taxas:
Taxa radio-telegraphica interior - Nos Estados do Pará
e Amazonas e no Territorio
do Acre, além da taxa de
8600 por telegramma, serão
cobradas por palavra as
seguintes: 8600 entre Santarém e Belém ou 1\lanáos;
8900 entre 1\lanáos c qual·
quer estação do Tert·itorio
do Acre {58); 18500 entre
Belém ou Santaróm e qualquer estação daquellc Territorio.
Os telegrammas estadoacs gosarão do abatimento de
75 °/0 . (59) sobre essas taxa~.
sendo o pagamento daquelles feito á bocca do cofrE>,
quer sejam radio-telegeammas, quer telegrammas.
Taxa exterior - S1l.o extensivas aos radio-telegrammas intemacionaes as ta·xas terminal e de transito,
sendo a taxa por palavra
de fes. 2,50 entre Belém e
qualquer estação radio-te-

Papolt

costeira e a est c~ção telegraphica á qual se achar aquella
directamente ligada, cobranrlose tambem a taxa do percurso
e 1 e c t r i c o ulterior, quando
houver;
Taxa exterior - Mantidas :
a taxa terwinal de ft•anco
1,25, a de transito de 1 franco,
a de 25 centimo9 para os
telegrammas da imprensa, a
do art . .20 da lei n. 2.03 5, de
29 de dezembro de 1908 c as
estabelecidas nos convenios
com as Hepublicas limitt·ophes,
todas por palavra ;
Taxas diversas -Mantidas:
a de 258 annuaes por endereço
registrado; a de 500 réis por·
cópia ele telegramma interior
até 30 ou fracçrto de 30 palavras e a de 50 centimos por
cópia de telegrarnma exter1 or
até 100 ou fracção de 100
palavras ..
60o: ooosooo G.noo:ooosooo
{58) Vide dec1·eto legislati vo n o 20964, de 20 de j aneiro de ·1915,
0

••

no fim deste livro

000

00

o •••

o o

o o

o •

o

{59) Vide decreto legislativo n. 2.964, de 20 de janeiro de -1915,
no fim deste livro
o
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entre Manáos e as estações
do Territorio do Acre. ·
Gosarão do abatimento de 50 %
sobre a taxa costeira os
telegrammas de imprensa
destinados á. publicação em
jornaes impressos a bordo
dos navios.
Taxas telephonicas - Assignatura telephonica 50S por
semestre, pagos adeantadamente; conversação telephonica 8500 por cinco mi nutos na Capital Feder·al,
entre esta c Nictheroy, Petropolis e Therezopolis 25
por cinco minutos e mais
1S pelo excesso ele cinco
minutos ou ft•acção ; phonogl'ammas, S500 por gr·upo de
20 pala vr as e $200 po I' grupo
de 10 palavras ou fracção
excedente .
Taxa pneumatica, 8500 por
carta.
Os t elegrammas, para que possam ser acceitos e ·transmittidos como officiaes pelas
estações telcgraphicas da
Reparti ção Geral dos Telegr aphos e das estradas
de ferro da União, fi cam
sujeitos, além dos requisitos
do § 9° do art . 101 e dos
arts. 103 e i05 do decreto
n. 9. U 8, de 27 de novémbro de i 911, (60) ás seguintes condições:
I. Trazer em a assignatura do
ex pedi tor, seguida ela indicação do cargo publico que

Onro
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(60) Decreto n 9 .148, de 27 de novembro de 191'1 (regulamen to
da Repartição Get·al dos Te leg r aph o~).
Art . i Oi. Os t elegmmmas, quan to á sua procedencia e destino,
di videm-se em telegrammas i nterior·es e in ternacion aes.
·
§ 1 . o São interiores quando as estações de procedencia e desti no
se acham dentl'o do paiz .
§ 2. 0 São internacionaes quando procedem de localidade pertencente a outea nação ou a ella se destin a m .
Art . 103. Os telegramm as ufficiaes , para qne sejam acceitos como
taes p'3las est.aÇõe3 telegraphicas, devem sa tisfazer as seguiiHes con diçõt:s :
1. a. Trazerem a declaração de tr·ata r· de serviço publico c o sello,
caeimbo c.u a ~signatura da antol'iiade que os exp ~ d e ;
2." Serem expedidos por funccionad os federaes a que tenha sido
co·ncedida a fac uldade ele· fazet· uso do telegrapho, e serem destinados
a outr os funccionarios.

-81Onro

este exerce, de modo que
se possa facilmente veeificar si se trata de autoridade federal autorizada a
fazer uso offici al do telegrapho.
li. A indicação do cargo publico federal do destinatario.
III. As autol'izações de que
trata o paragrapho unico
do a1•t. 103 do regulamento
da Repartição Geral dos
Teleg1·aphos (61) vigorarão
paea cada exercício, unicamente caducando em 31 de
dezembro .
IV. No correr do mez de dezembro os diversos ministerias remetterão ao da
Viação uma lista completa
dos funccionarios que possam fazer uso official do
Telegrapho oo anno seguinte, indicando-lhes o
nome e o cargo, e, aiuda
quando possível, os destinatarios aos quaes ordinariamente se dirigem; em
1915 a lista para esse anno
será remettida no mez de
janeiro ; as alteraçõ<Js da
lista no correr do anno
serão notificadas ao Ministeria da Viação, que dellas
dará conhecimento á Repartição Geral dos Tclegraphos.
V. Os telegrammas contraries
ás disposições em vigor e
que por isso não devam set·
considerados officiaes serão
remettidos ao 1\linistel'io da
Viação, que providenciará
sobre o respectivo pagamento, como pa1·ticulares,
pelo funccionario que os tiver assignado ; si, decorri-

Papel

.

Paragrapho unico. Só serão acceitos como officiacs os tclegrammas des funccionarios federaes devidamente autorizados pelo .Minis·
tel'io da Viação c Ob1·as Publicas.
Art. 105. A resposta a um telegramma official sed1 exped ida
como official, qua nu o fôr apresentada e assignada pelo proprio destinalario do pl'imeim telegrarnma e dil'igida ao expedidor deste e tratar
de assnmpto relativo ao objecto do telegramma originaria .
Paragrapho unico. A verificação ela authenticidade da assignatura o da identidade do expedidor será. feita pelos meios indicados
neste reguJame11to (art. 97, § 3°).
61) Vtde nota antet·ior, sob n . 60.

-1820Ul'O

52.
53.
5~ .

55.
56.
57.

58.
59.

6:>.

61.
62.
63.
64.

65.

dos dons mezes da data da
notificação, não tiver sido
a repartição indemnizada
da importancia desses tr-legrammas, será suspenso ao
funccionario o dit·eito de
usar officialmente do telegrapho .
Os telegrammas de impeensa
pagarão $050 por palavra,
qualquet· quo seja o percurso .................... .
Renda da Imprensa Nacional e
Dia1·io Offic ial . •••.••.•.••
Renda da Estrada de Forro
Central do Brazil. ....... .
Renda da Estl'ada de Ferro
Oeste de Minas ......... ..
Renda da Estrada do Ferro do
Rio do Oueo ............ ..
Renda do Ramal Feneo de
Loreo(!. a Piquete .......•.
Renda da Casa da Moeda .....
Renda dos at·senaes . ..• . .. . .•
Renda dos Institutos dos Surdos Mudos e elos Meninos
Cégos ... .... .. ... .....•..
Renda dos Collegios Militares.
Renda da Casa de Correcção .•
Renda arrecadada nos Consulados .................... .
Renda da Assi~tencia a Alienados .........•.•........
Renda do Labol'atorio Nacional
de Analyses ........ .. . .. .
Contribuição das companhias
ou em prezas ele estradas de
ferro, de seguros , nacionaes
e estt·angelras e ontr·as .• .•

500:000$000

P a pel

8.000:000$000
350:0008000
36.000:000$000
~.000:000$000

200:000$000
20:000$000
15:000$000
10:000$000
5:000$000
200:0008000
5:000$000
1.500:000$000
120:000$000
200 :000$000

1. 800 :000$000

Renda extraordinaria
66. Montepio da Marinha ... ... ..•
67 . Moo te pio Militar •... ... . .....
68. 1\Iontepio dos Empregados Publicos ..... . ............. .
69.- Indemnizações .............. .
70. Jueos dos capitacs nacionaes ..
71. Remanesce ntes dos pt·emios de
bilhetes de loterias ....... .
72. Imposto de industrias e pt·ofissões (de accôrdo com as disposições legaes em vigor c
com as modificações feitas

10:0003000
5:0008000

300:000$000
700:0008000

i 3:000$000
20:000$000
300:000$000

1.000:000$000
1~500:000$000

50:0008000
30:000SOOO
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nesta lei, sendo obse!'Vado
o preceito do art. 31 da lei
n. 2.841, de 31 de dezembro de 1913 (62) .......
73, Cou tribuição do Estado de São
Paulo pal'a o pagamento de
juros, a mortização c commissões do emprestimo de
E 3.000.000........ ... . ..

Papel

4.DOO:OOOSOOO

2 .523:996$000

Recursos
7·1-. Emissão do tí tulos de divida

externa, de accôrdo com o
contracto de 19 de outubro
de 1914, celebrado pelo
Governo em Londees, com
os Srs. N. l\f. Rothschild
and Sons, para pagamen to
de juros da diYida externa ,
de juros da quota especial
de amortização do emprestimo ex temo para o resgate
de apolices de estradas de
fm'I'o encampadas, de parte
dos juros dos empr estimos
feitos para melhoramento
de portos e tambem incluidos os títulos correspondentes ao fundo (em papel)
destinado á Caixa de Hcsgate das estradas do ferro,
e ainda uma quinta parte
da somma cuja emissão se
t
faculta no n . '13 do allndido
con tracto pat'a ser applicacto ás garantias especiaes
em ouro, concedidas a esteadas de fcero e obras de
portos (E 2.762.723, 846 .701 , 412.385, 213 .333,- 500.000, som mando tudo-f. 4.735.144),
de valor· total correspondente em papel, ao cambio
par de 27 cl. por iSOOO, a. 42.090:1688888
7!í. Emissão de ti tu los de di vida
in tema para pagamento de
prestações
contractuaes,
ajustado nessa especie, de

(62). Lei n. 2.841, de 3·1 de dezembro de 1913 (Orça a Rcceit;~
Gera l pal'a o exercício de 1914) .
Art . 3!. A cobranç t elas licenças pela Municipa lida.cle do Districto Foderal, uma vez que tenham relação com o im po3to de industria e profissões, não será liquidada sem quo oeja apl'e:>e ntaclo o
documento Je que o~te imposto foi pago no Thesouro Nacion al.
6

-84Ouro

Papel

estradas de ferro, obras de
saneamen to ela baixada flurtlinense e outras devidamente autorizadas por lei.

8
- - -- - Somma .. .....•. . . ... 107.24-7:164$888 295.958:000$000

A DEDUZill

Para a renda com applicação
especial :
Quota de 5 % ouro da totalidade dos dii·eitos ele importação para consumo.......
Quota de 10 % ·ouro e 10 %
papel da renda das alfaudegas do Rio de Janeiro e
de Santos.. ...... .. ......
Total da Receita Geral.

8. 313:000$000
3.603:600$000

6.372:000SOOO

95.330:564$888 289 .586:000$000

Renda com a.pplicação
especial
i) Fundo de r esgate do papel

moeda :
·
1°. Quota de 10 "lo om·o e 10 "lo
papel da renda das Alfandegas do Hio de Janeiro e
ele Santos, destinada á incineração . ...... .. ........ .
3.603:600SOOO
2°. Renda em papel pl'oveniente do arrendamento elas
estt·adas de rcn·o da União.
3°. Producto da cobt·ança da
divida activa da União, em
papel. •..................
4- 0 • Todas e quaesquer rendas
e11entuaes percebidas em
papel. .................. .
5° . Dividendo das ac<;ões do
Banco do Brazil pertencentes ao Thesout·o. ......... .
6°. Saldos apurados no orçamento ...... . .. ......... . .
2) Fundo de garantia · do papel
moeda:
1o. Quota de 5 "lo ouro sobre
todos os direitos de importação para consumo ... . . .
8.313:000$000
2°. Cob!'ança da divida activa
em ouro . .• ..............
ti0:000$000
3°. Todas c quaesqucr rendas
eventuaes em ouro .... ... .
20:000$000
3) Fundo para a Caixa de resgate
das apolices das estradas
de ferro encampadas :
Arrendamento das mesmas estradas ..........•.......•

6.372 :000$000
700:000$000
1.000:000$000
2.ti00:000$000
2. 250 :000$000

3.200:000$000

-854) Fundo de amortizaçiio dos empresti mos in L~mo·s :
1°. Receita peoveniente da
venda de generos e de proprios nacionaes ......•. . ..
2°. Depositos: saldo ou excesso
entre o recebimento e as
restituições ........... . .. .
5) Fundo de monte-pio dos empregados publicas :
Novos contribuintes ......... .
6) Fundo destinado ás obras de
melhoramentos de portos, executadas á custa
da União:
Rio de Janei·ro ............ ..
Bahi a .. ..... .. ...... .. .. ... .
Hecife .............. . . . ..... .
Rio Grande do Su l. ........ . .
Parahyba ....... . ........... .
Ceará . . . .. .......... ... .... .
Pa1·aná..................... .
Rio Grande do Norte ........ .
Maranhão .................. .
Santa Catharina ............ .
Espírito Santo .............. .
Matto Grosso ............... .
Alagôas ................... . .
Parna.~yb a ... .. ............ .
AracnJu .. . ................. .
Pará ... . ................... .
Total... . . . .. . .. . . .. .

Ouro

Papel

100:000$000

10:0008000

1.000:000$000

4.100:000$000
600:000$000
800:000$000
1.000:000$000
50:000$000
150:0008000
200:000SOOO
30:000$000
100 :000SOOO
100:000$000
80:000$000
60:000$000
100:000$000
30:000$000
40:000$000
700:000$000

4.000 ooosooo
30 ooosooo
350 000$000

20.136:600$000 21.502:000$000

Art. 2°. E' o Presiden te da Republica autorizado :
I. A emittir;como antecipação de receita no exercício de 1915,
bilhetes do Thesouro até a somma ele 50 . 000:000$, que serão r esgatados dentt·o do exercício finan ceiro .
11. A receber e restituit·, de conformidade com o disposto no
art. 41 da lei n. 628, de f 7 de setembro de 1851, (63) os dinheiros provenientes dos cofres de orphãos, de bens de defuntos e ausentes e do
evento, dos premios de lotel'ias, dos depositos das caixas econom icas
e montes de soccorro e de depositos de outras origens ; os saldos
resultantes do encontro das entradas com as sabidas poderão ser
applica,los á amortização dos emprestimos internos, sendo os excessos
das restituições levados ao balanço do exercido.
(63) Lei n. 682, de 17 de setembro de 1851. Fixa a despcza e
orça a. r eceita para o exer·cicio de 1852-Hltí3 .
ArL. 41. Não obstante a disposição do artigo antecedente, serão
compr·ehendidas nos orçamentos as referidas rubricas com a avaliação
da renda que poderem produzir, mas em capitulo especial, debaixo
do titulo- Depositos diver sos. Da mesm a fóema serão contemplados
nos bala nços com ::ua despeza propria ; e o saldo que houver sido
empregado na despeza geral do Estado será. representado entr·e as
mais t·endas debaixo do titulo unico e e pecial - Rece ita de depositos. Si os pagamentos reclamados dura nte um exercicio excederem
ás enteadas, o excesso será pago com a renda ordinaria e contemplado na respectiva rubrica do balanço.
- A disposicão do artigo anteceiente é a .çeguinte;
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lll. A cobt~at· do imposto de importa ção para o consumo- 35 ou
!iO% em ouro - e - 50 ou () ~j 0 / nem pa pel-, nos termos do art. 2",
n. 3, lettras a) c b) da le i 11. 1. 452 , do 30 de dezembt·o de 1905 ; {ti4}
serão cobt·ados 50 "lo em ouro emqu a nto o cam bio se mant iver a 16 d .
por 18 ou acima dessa taxa por 30 dias consecutivos e deixar ão de se1·

cobt'ados depois que , pelo mesm'l prazo, ell e ~ e ma ntive r abaix o el e
16 d . ; para o eífeito de applicar- e esta disposição, toma r-se-á a
média d a t a xa cam bial dut·antc 30 dias ; si o cam bio bai xar de ~6 d . ,
serão cobr ados elo impos to de importação sobr e as mercadorias ele
qu e tra ta a lettra a) - 65 °/0 em papel e 35 "' • em ouro.

At·t. 40. Não serão contemplados como r enda ot·dinaria do Estado
os dinheiros provenie ntes das seguintes origen s : -ausentes , emprestimos dos cofres drs orph ãos, r ema nescentes dos premios de loter ias c
outt·os quaesque1· d e po~ itos ; nem vo tada somm a a lguma pa ra
pagamen to de taes dinheiros , conser vando-se, por ém, n?s leis do
or çamento as ru brica; r c> p cc tiva~, mas sem quantias definidas .
(64} Lei n. ·1.452, de 30 de dezembro de 1905. 01·ça a Receita
Geral da Republica pa ra o exerc ício de 1906 .
Art. 2". E' o Pt·esidentL• da Hepu blica a utorizado :
Ill . A cobl'a t· o imposto de importação para consum o, de accôt·do
com as leis vigente:> , da seguinte fórm a :
a) 50 % em papel c 50 % em ouro sobre as mercadr rias constantes dos ns 1, 9 , 23, 24 (excepto armii ,ho, castor, lontra c sem elhantes, marroquins, ca mnn;as c pellica s), 30, 41, 52 , 53 (excepto
· presuntos , paios, chouriços, salam cs c mortacl ellas) , 60, 63, 69, 91, 93,
98; 99, iOO, 102, 104, 1U6, 109, 11 5, 123 (excepto azeite ou oleo de
oliveira ou doce) , 124 (que p3g<lrão as taxas do tarifa ), 137, 159, 172,
178 (co'Tl I'claçãu a o~ acidos muria ti co, nítrico e sulfuri co im p uro~ ).
179 (excepto <tS agua:> natur;Jes de uso thera pe utico), 1913 , 20·\., 213
(sómcnte qu anto ao chlorurcto de sod io), 227, 228 , 259, 279, 280, 326,
330, 410 {L·xcepto pal r.as <.l o Ch ile , ela Italia e semelll a n t<> , pt·opri as
para cha pP.o; e tcd dus semelh a ntes), 431, 465, 468 , 469 (cer oulas ,
camisas, collarillhos e punh os de algod ão ), '•70, 47'2 , .\.73, 474 (excepto
bclbutes , belbutinas, bombazi nas c vell udt s), ~· 88 (exce pto alpac C~ s,
dama ·co··, me rinós , cacll emiras, go rgor ões, ri>cad o royal, sctim da
Chin a , Tonqn in, risso ou· velludo de lã e tecidos ~ em elh a nt es não classific<t.t10s), 5 17, 5.14-, 53R (~óm e nt o qu anto ao brim e á CI'Pgoell a}, 541,
562 (ceroulas, camisas, coll arinhos e punh os de linho}, 563, u12 (excepto papel pat·a escr eve r ou para. cle;;enho de qualqu er qua lidade,
bra nco ou ele côt·es ; pa pel para imp r<>ssão ou ty pogra ph ia; parei de
seda, bt·anco ou Je eô res , par a copi a r cart as c sem coll a , e o olea do,
car lJoni za do, orienta l, el e art·oz, da Chin a , vrgctal l' semelh<ll li e> ;
pa pel com Jh,. ma de out·o ou prata fa lsos paea fl ores : massa de qualquer quali-Jade pl r a a fab ricação ele papel), 61:{, 620, 625 , 641, 64-2,
703, 7:l 2, 7!>9 , 75 1, 757, 805 (ca rros de estradas de fl:'n o c pertCtl ces)
o 1.0Qu d as tarifas das Alfa nrl egas, a qu e se r~ fm· e o decr eto n. 3.617,
de 19 de ma rço de 1000 .
b) 65 •,. , p a p :~ l, c :15 % , ouro, sobre a s de ma is mercad ori as não
mencion adas na lettra antecedente .
A quota de 5 % , <:obr ada em ou ro, da tot alid ade dos direitos de
importação para consumo, 'erá destin ada ao fun 10 ele gantntia; a de
20 % ás despezas e m om·o e o excedente ser lL co nver t ido em pa pcl
para atte nder ás clespe7.as des:>a es pecie .
Os 50 %, OUI'O, ~e r ão eobrados e mquanto o ca mbio se ma ntiv er
acirr.a ele i 5 d. por 18 , po r 30 dias consecutivos, e , do mesmo modo,
só deixarão de ser co brados depois que , pelo mesmo prazo, clle se
mantirer abaixo de 15 cl. IJa l'a o elfeito desta dispo ição tomar-se-ha
a média da t axa cambial durante 30 dias .
Si o cambi o lJaixa r a 15 d . ou menos , cobra r-se hão do imposto
de importação sobr e as mer cadorias do que tra ta a le ttra a 65 % em
papel, e 35 % em ouro .

-87·IV. A quota de tí % ouro da totalidade elos direitos de importação
para consumo será deduzida da Receita Geral e destinad a ao fundo
de garantia; o imposto pago em om·o é destinado ás de;; pczas ela
mesma natureza , converte ndo-se em papel o excedente pam a ttender·
ás despezas desta especie.
Essa quota de 5 % ouro deverá ser· directamente r ecolhida á
Caixa ele Conversão pelos chefes das reparti<;õ E's arrecadadoras ela
r end a aduaneira, fi cando suj eitos ás penas do ar t. 10 ela lei n. 2.110,
ele 30 c\3 setembro de 1909, (65) os fun cciona r·ios que deixarem de cumprir esta disposição ; o Poder Executi vo expedirá as necessarias lnstruc<;ões pa1·a a execução desta dispo>ir,.ão, ficando o producto recolhido
á Caixa e sendo ahi escripturado no fundo de ga rantia, sob as mesmas
cautehts em vigor quanto aos depositas feitos nesse Instituto .
V. A cobrar, de accôrdo co m a legislação vigente e co m o disposto nos r espectivos contractos , para o fundo destinado ás obms de
melhora mento dos portos (executadas a custa da Uni ão ou pelo regimen de concessão):
1) a taxa até 2 % ouro sobre o valor offi cial da impor tação

do porto do Rio ele Janeiro e das alfa ndegas do Recife,
Bahia , Ri o Grande do Sul, Maranhão, CeaJ·á, Rio Grande
do Norte, Parahyba, Espírito Santo, Pa ra ná, Santa Ca lharina, Mat to Grosso, Alagôas, Parn a hyba , Aracajú e
Pará, exceptuc: das as mercadorias de qu e tl'ata o n. 2
do art. 1° desta lei e devendo a importa ncia arrecadada
nos portos cuj as obras não tivere m sido iniciadas ser
escriptumdas no Theso ur·o separadamente ;
2) a ta xa de $00 l a $005 pot' kilogeam ma ele mercadoria"
que forem carregadas ou descarregadas, segu ndo o
seu valo1·, destino ou procedencia elos outros portos.
Para acce!erar a execuç.ão daq uell as obr as, podel'á. o Governo
acceitar do nativos ou a inda auxi lios a titulo oneroso offerecidos pelos
Estados, municípios ou associações interessadas no melhol'amento,
co mta nto que os encal'gos pol'ventura resultantes ele taes a uxi lios nrw
excedam o producto da taxa indicada .
VI. A rescindir· o contracto de a!'rendamento dos serviços do
Cú.es do Pol'to elo Rio de Janeiro, podendo igu almente, si o julgar
prefel'ivel, promover -lhe a a nnullação; qua lquer despeza porventura
decorl'ente do seu acto sel'á satisfeita por· meio ele operações de cl'eclito .
VIL A decre tar, emquanto clut·ar· ·a actual c!'ise financeira, o imposto ele 5 % sobre os salarios, jomaes, diarias, vencimentos ou
quaesquer vantagens pec unia rias pel'cebidas pelos operarias, jornaleiros , diar istas e trabalhadores da Uni ão, con tinua ndo em vigor o
a I't . 91 da lei n. 2. 842, de 3 de j anei l'o ·de i 9 i4, (116) fi cando desde j ú.
autorizado a abrir· os necessarios cr ed itas.
(65) Lei n. 2.1-10, ele 30 de setembro de 1909.

Estabelece penas par a os et•imes de peculato, moeda falsa, falsificação de documentos e dá outt·as provid encias .
Art. 10 . Falsificar, fabricando ou altera ndo, qualquer papel de
ct·edito publico qu e se receba nas estações publicas como moeda:
Penas: prisã.o cellular de quatro a oito armos, perda do pap:ll apprehcndido e dos obj ectos destinados á falsificação.
Paragl'a pho nnico . Para os effElitos da lei pen al considera-se pap31 de credito pu blico 'l que tiver· curso legal como moeda ou for emittido pelo Govemo da União, ou por estabelecimentos bancarios legalmente autol'izados.
(66) Lei n. 2 .842, ele 3 de janeiro de 19-14. (Fixa a despeza geral
pa!'a 19-1 4 . )
Al't . 9 l. Os operarios , jornaleiros, dia ristas e trabalhadores da
União, que comparecerem ao trabalho,: durante todos os dias uteis

-SSVIII. A promover a cobrança amigavel da didda activa, adaptando as medidas convenientes, inclusive a de conceder prazos razoaveis e relevação de multas aos que solverem seus debitas dentro
desses prazos.
•
IX. A modificar a taxa dos impostos do importação, in à o mesmo
até permitlir a entrada livre de direitos durante certo prazo para
os artigos de procedencia estrangeira que pos~am competir com os
similares nacionaes desde que estes sejam produzidos ou n·egociados
por trusts.
X. A arrecadar, emquanto não fôr deliberado sobre o destino do
aeervo do antigo Lloyd Brazileiro, as rendas provenientes dos serviGOS
executados por essa empreza de navegação, autorizado igualmente a
etfectuar as despezas necessarias á manutenção dos mesmos serviços, podendo abrir os necessarios creditas. Fica fixado como limite
maximo para esses creditas a importancia da renda que fôr arrecadada e a da correspondente á subvenção de 2.000:000$, ouro, de que
já gosa o mesmo Lloyd.
XI. A estabelecer nas alfandegas e onde fôt' conveniente, o serviço de entrepostos para as mercadorias em transito, regulamentando
a execução desse serviço .
XII. A r eve r, com a Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil,
o contracto por ella firmado a 16 de fevet·eiro de 1911, para a exploração do serviço de lo terüts fed.e t·aes, podendo reduzir, como fôr de
eqnidade, as contribuições e encargos a que a mesma companhiCl. está
obrigada, menos na parte que interessa á renda do Estado, que nào
será diminuida, e ao prazo da d ut·ação elo contracto, que não será
prorogado, podendo tambem os governos dos Estados (sem onus para
o Thesouro Nacional e continuando em vigor o decreto n. 8.597, de 8
de março de 1911, (67) e legislaçào nelle referida) renovar ou alteear
seus contractos de loterias, inclusive os aotuaes cont1·actos municipaes,
uma vez que .sejam encampados pelos mesmos Estados.
§ 1•. Continúa em vigo1· a autorização concedida <).O Governo para
adoptar uma tarifa ditferencial para um ou mais generos de producção
estrangeira, podendo a reducção ir atA o limite de 20 %, limite que
para a farinha de trigo poderá ir até 30 % , desde que taes reducções
sejam compcnsadoras de concessões feitas a generos ele producção
brazileira, especialmente a borracha.
§ 2•. Continúa revogado o art. 19 da lei n. 1.313, Q.e 30 ele dezembro do anno de 1904; (68) todos os navios que entrarem pela barra
elo porto do Rio do Janeiro pagarão, a titulo de conscrva~ão do
mesmo poeto, a taxa de SOOI por· kilogeamma de meeoadoria embaecada ou desembarcada, exceptuadas as de producção nacional, o
carvão de pedra- e o oleo de petroleo, que ficam isentos desta taxa.
§ a•. O imposto de pharol, bem como de doca, se1·á cobrado ern
ouro ao cambio de 27 d. pot' 1SUOO.
da semana, serào pagos dos salar'ios relativos aos domingos e dias
fet•i ados . Nos casos ele enfermidade compeovada com attestaclo medico, serào abonadas, até tl'es mezes, duas terças partes, e nos tre.>
mezes subsequentes, metade da diaria dos operarias, dia!'istas e trabalhadores. Quando se verificar qualquer accidente em serviço que
os inbauilite para o tJ·abalho, o abono seeá integral pelo prazo im·
prorogavel de um anno.
(67) Decreto n. 8.597, de 8 ela março de 19'11. Dá novo regnlamento para o sorv iço elas loterias e respectiva fiscalização.
(68). Lei n. 1.313, ele 30 da de::embl"O de 1904. Ür-<a a - receita
geral da Repnblica para o exet·cicio de L901í.
Art. f 9. Nos portos em que ha OLl venha a haver obras de cáes,
dragagem ou outras, co ncedidas ou executadas por cont!'acto ou administração, nos termos dos decretos JJS. i. 746, de 13 de 01~tubro
de 1869, e 4.fl59, de 8 de junho de 1903, nenhuma mercacloJ·ia, seja
qual for a sua nature;.:a ou destino, que entre pela barea, poderá set·
descmbarcada sem transitar por aquelles cáes ou obras, sujeita sem·

-89§ 4°. O imposto sobre o fumo des fiado, picado ou migad o sed. cobl'ado á sahida das fabricas em qu e tenha sido pl'eparado, qualquer
que seja o seu fim ou destino dentro do pai~. As fabricas de desfiar,
picae ou migar fumo, que no mesmo estabelecimento tiverem fabrico
de cigarro~, disct•iminarilo em escripta especial o fumo desfiado, picado
ou migado que tiver de ser applicado no referido fabrico, para o pagamen to da taxa respectivamente devida, sem embargo da escriptm·açilo exigida pela lei n . 64i, de i89!l, e _d ecreto n. 5 . 890, de i 906. (69)
i) Para o mgistro do fabricú c commercio de artigos sujeitos aos
impostos de consumo serão cobrados os seguintes emolumentos :
a) Fabricas:
Trabalhando com operarias até 6, por emolumento até 3 .... . ................. .
208000
De mais de 6 operarias até 12, por emolumento até 3 ...• . ... . .•.•. . ..••......
508000
De mais de 12 ou com força motora da capacidade de producção superior á desse
numero de operarios, um só emolumento .............................. .
2003000
b) Depositos de fabricas, mer·cadores ambulantes pot· conta propria ou alheia e
casas commerciaes pot• gro:so, por emolumento até 2 ....• . . •. . . .. . .........
i00$000
c) 1\fet·cadores ambulantes por conta propria ou alheia e casas commeeciaes retalhistas de uma só especie tributada ..
30$000
d) 1\Iercadores arn bulantcs por conta propria
ou alheia e casas commer ciaes retalhistas de mais de uma espocie tributada, por emolumento até 3 .........•
20$000
2) O registm de fabrica será independente do de commercio de
de outra proceden cia, que será pago sempre de accórdo
com a categol'ia que fôr exercida; dar·-se-á registl'O obrigatol'io e gratuito aos fabricantes, mercadoees ambulantes e commerciantes que
já houverem pago o maximo dos respectivos emolumentos, aos depositas exclusivos das fabricas situados na ~ona da repartição fiscal em
que estivel"em as mesmas, desde que rwlles não se façam vendas a
retalho, aos depositas fechados de ca!'as commerciaes, mercadores e
fabricas, desde que nelles não se etfectuem vendas, ao restaur·antes
ou botequins de navios e wagons de est1·adas de ferro, aos armazens
dos ernpeeiteiros destas e dos fazendeiros para venda unicamente ao~
seus empt•egados, e -aos armazens das cooperativas paea suppl'imento
exclusivo dos associados, finalmente aos fabricantes que trabalharem
sem ofliciaes nem aprendizes no interior de suas casas, ainda que
empreguem materiaes seus, não se considerando naqoelle numero a
mulher quo trabalha com o marido, os filhos solteiros com os paes e
os ser ventes indispensa.yeis. Estas disposições não com prehendem os
que fabricarem bebidas alcoolicas.
·
p rodu ~; tos

pl'e ao pagamento das taxas t•espectivas. Esta disposição applica-se
nos mesmos tel'mos e em torlos os casos ás mercadorias a em barca r.
Parag!'apho unico. Nos portos servidos pol' teansito fór·a da
bap·a, canal ou !'io, olferecendo accesso ao porto, compete ao Presisitlente da Republica pt·ovi·.lenciat· para que se faça etfectiva esta disposição, a qual, por sua vez, só tet·á. applicação naquelle:; po t·tos em
que as obras, a juizo do mesmo Pt'e< idente, já. proporcionem peompto
embarque e desembarque ás mercadoeias .
(6'.l) Lei n . 641, de H de novembro de 1899. Estabelece o procllsso de a.reecadação dos impostos de consumo.
-Decreto n. 5.890, de ·10 de fe vereiro de ·1906. Dá. novo regulamento para a. arl'ccadaçã.o e fiscalização dos impostos de consumo .

,_ 90Ficam sujeitos ao registro independentemente do pagamento da
respectiva taxa os pequenos lavradores que produzirem alcool, cachaça e vinhos naturaes sem os apparelhos usados nas grandes usina s
e engenhos centraes.
No registro para o commercio de bebidas fica comprebendido o
de vinhos estrangeiros.
3) A escripta de prod ucção e em geral toda a escripturação do~
indu sti'iaes de productos s uj eitos ao imposto de consu mo (q ue na sua
totalidade conlinúa, como até agora, sujeita ao exame pot· parte da
admini traçao) será sempre feita de accôedo com o disposto no art. 23
da lei n. 641, de 14 de novembro de 1899 . (70)·
4) Fica estabelecida a multa igual á importancia dos sellos
devidos para os importadores de procluctos suj ei tos ao imposto de co nsumo, que organizarem as respectivas gu ias com deficiencia de valores,
das taxas ou das quantidades das estampilhas a cuja acquisição
estejam obrigados, desde que as dil'J"erenças contra a Fazenda Nacional correspondam a mais de 10 % do valoe das estampilhas devidas,
a multa será applicada independen temente de auto (uma vez demonstrada a deficiencia ao conferir-se a mercadoria), e abonada ao
empregado a cuja diligencia se deve a verificaçfto claquellas ditfer enças; de quaesquer decisões favoraveis ás partes e qualquer que
seja a importan cia da multa, em materia ele impostos de consumo,
sempre se recorrerá ex-of{icio no proprio despacho ou decisão.
5) Aos contribuintes de impostos de cons umo não registrados não
poderão ser vendidas estampilhas dos mesmos e do contl'ibuinte registrado que, no cotTer do anno, alterar as co11dições do estabelecimento de modo a tornai-o sujeito a um emolum ento maior, será
cobrad a a ditferença corresron dente, sem se levar em conta, para a
cobrança de uma especie de imposto, o que houver sido pago por
outra especie.
6) Para o stock actua!me11te existente nas casas com met'ciaes dos
productos agora tributados poder·á o Governo vend er estampilhas a
pl'azo nunca excedente ele seis mezes.
7) E' o Governo autorizado a dec1·etar todas as medidas necessarias para assegurar a arrecadação dos impostos de consumo (dos
antigos como dos agora creados), determinando qu e o imposto sobre
todos os productos seja cobrado por meio de estampilhas nelles
colladal! directamente ou nas guias e notas, e creanclo multas e penas
até o mesmo limite já determinado, indicando os casos em que ellas
podem ser cobradas sem auto de infracção; igualmente autorizado a
reorganizar o servi<;o ela ·respectiva fiscalização, sem nenhum
augmento de despeza e prescrevendo medid as convenientes pa1'a
apurar-se a capacidade dos funccionarios encarregados da mesma
fiscalização, exigindo concurso para as nomeações e creanclo penas
severas para os que falt211'em ao cumprimento dos seus deveres funccionaes.
§ 5. o Em relação ás demais modi fica ções de impostos, decretadas
por essa lei e que continuarão todas normalmente em vigor, é o Go(70) Lei n. 64-1, de 14 de no vembro de 1899. Estabelece o pro·
cesso de ai't·ecadação dos impostos de consumo.
Art. 23. Os fabricantes das mercadorias de que trata a presente
lei,. inclusive as pequenas officinas sujeitas ao registro, terão escripta
especial em livros se!lados, rubricados e authen licados nas t•espcctivas e ta<;ões fiscaes, nos quaes r egistrarão o movim ento diario da producção da fabrica e o movimento de entrada e sahida de estampilhas.
§ 1. 0 Estes livros serão examinados pelos agentes incumbidos da
fiscalização todas as vezes que o julguem necessario.
§ ·L o Quando esses agentes cncontrai'Cm duvidas nos lan çamentos
da escripta especial, poderão pedir a esc1 ipLa !!Oral para se esclarecerem. No caso que esta não lhes seja facultada, ll.!va rão o facto ao
conlwcimento do chef12 da estação fiscal comretente, para que csto
r ~?quisite do juizo competente a e>CI'ipta geral elo estabelecimento.
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a assegurar a boa e exacta a iTecaclação dos impostos; nomeadamente
quanto ao impos to de qu e ti·ata o n, 33 do art. 1°, deverá o Gove rn o
estabelecer providencias que asseg urem a sua boa arr ecadação, decretando penas e multas, assim como facilitando o r ecebimento elo
que j á é dev ido pelos contri buin tes em atrazo, nos termos do n. VIII
do art. 2°; providenciará tambem, como lh e parecei' mais conve niente, em t'eiação á defeitu osa arrecadação dos impostos de transporte e de sello, bem como do de ' industl'i as e profissões no Di stricto
Federal, fi cando a uto rizado, q uanto ao do sello, a acloptat' as medidas
necessarias á. in stituição do regim en den ominado- do papel sellado
- ou a estabelecet· typos d it1'erentes de estampilhas para ca•la Estado
ou para as cap itaes e pa ra o ir1terior .
§ 6° . Fica modificado pela seguinte fót·ma o art. 74: do decreto
n. :lO. 902, de 20 ele maio de 1'J14: : {71)
«Findo o prazo de que ti·ata o artigo anterior, as r epartições
a rrecadadot·as dentro de 30 dias relaciouat'ilo de accõrdo com os
livros competentes as ce t'tidões de dividas nã o cobradas, aualquee que
sej a a sua quantidade independente de liquiclaçilo, env iando-as á Procura doria Geral ela Fazenda Publica, que, pot· sua voz, dentt'o de
igual prazo. no maximo, as remettedt. par a a cobran ça executiva á
Pt·ocuradoria Geral ela Hepublica.
Paragrapho unico . Afim ele não serem exced idos os prazos determinados neste ar tigo, para a escripturação da divida, hav endo
accumulo de ti'abaJho, o procurado!' gera l da fazenda Publica e o
cliJ·ector da Recebedoria elo Districto fed eral nomearão, r es pectivamente, com missões ele fu iiCcionarios, que farão esse serviço fóra das
horas do exped iente, mediante urna gratificaçã0 que nilo exceda de
$:1 00 pot· ce rtinao r elacionada ou escriptumcla ; est a gt·atificação
não_tet·á logat' qu ando as cet'tidões de divida for em remetlidas á
Procuradoria Geral ela Republica, para a cobran ça executiv a depois
do. 60 dias ou Je j á t erem sido pagas amigavelmente . "
1\'Iodificaclo pela seguinte fól'rna o pangt·apho unico do art . 78
do mesmo decreto : (72)
(71) Dec1·eto n. '10.902, de 2/J de maio de -19/4. Publica de novo,
de accôrcl o com a ultima parte do art. 76 ela lei n. 2.8'>1, de 3:1 de
dezembro de 1913, o decreto n. 0.957, de 2 -1 de de1.embro de 1912,
q Ll e r eorganiza a Procuradoria da Rep ublica do Distt'icto Federal,
com as a lter ações a que se r efe re o mesmo artigo (Dia rio Uf!icial de
2S de maio ele ·1914:).
Art. 74:. Findo o prazo de que trata o artigo anterior, as reparti ções art'ecadadoras, de11tro do prazo de 4:5 dias, relacionarão nos
livros corripetentes as ce r tidões de dividas não eobradas, qualquer que
seja a sua quantidade, in dependente de liquida ção e as enviarão á
Procuradoria da Republica para a cobrança executiva .
Pat'agt·apho unico. Afim de não sei' exced ido o prazo de 41> dias,
determinado neste a rtigo, para a escripturação da divida, h a vendo
accu mulo de trabalho, o pt·ocm·ador geral da Fazenda Publica e o
clirectol' geral da Hece bedo ria do Rio de Janeii'O, respectivamente,
nomcarrw comm issões de funccionarios que farão esse seniço fót·a das
h oras do expediente, mediante uma gl'atificação que não exceda ele
10 0 ?'eis pol' certidão r elacionada ou esc!'ipbtll'ada. Essa gratificaçflo
nilo t erá Jogar quando as certidões de dividas f01·em r emettidas á. Pt·oCU I'ado t'ia da Hep ublica para a cobl'ança executiva, depois elo 30 dias
ou ele já. tet·em sido pagas amigavelmente .
(72) Dec?'eto n. '/O. 902, ele 20 ele maio de ·19 14.
Public<t ele novo, de accôl'do com a ultima parte do art. 76 da
lei n. 2 . 84:-1, le 31 de dc;.~embro de 1.913, o eleei'eto n. 9.!!57, de 21 de
dezembro de Hl12, que r eorga niza a l'rocuradot·ia. da. Republica do
Districto Federal, com a a.ltera<;;ões a que c r efere o mesmo artigo
(Dim·io 0/{icial, de 28 de maio de :l!Ji4).
·
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<< Para os e[ eitos do di~posto neste artigo, a escripturação da
divida rle qualquee origem continuará a cargo da Procuradoria Geral
da Fazenda Publica _,.
§ / 0 • Ficam modificado3 pela seguinte fórma os artigos i 7, 23, os
§ § i 0 e 2• do art. 41, o art. 44, os § § 2° e 6° do a1·t. i S do decreto
n. 5 .142, de 27 de fevereiro de 1904, (73) (imposto de industrias e profissões), juntando-se ainda ao me:; mo r egulamento um novo artigo :
«Art. i7 . Ninp;ueni pod erá ex~ rcer qu alquer profissão, nenhum
esta belecimento ou escriptorio para o exer cício de profissão, industria
ou commercio, suj eitos ao imposto a que se refer e este decreto,
poderá ser aberto ou iniciar suas operações, sem que pague, préviamente, o imposto a que estiver sujeito.
§ i o. Para a inscripção no lançamento, os interessados apresentai·ão, antes da abertura das casas de negocio ou escriptorios, uma
declaração de que constem o nome ou firma do contribuinte, a
natureza da industria ou profissão e o valor loca tivo do predio, men-

Art. 78. Os procuradores da Rep ublica, no exercício de suas
funcções e solemnidacles publicas , usar ão do vestu ario mar cado pelo
decreto n. i.326, de iú de fevereiro de i 854, devendo, porém, a faixa
ser de chamalote preto.
.
(73) Decr eto n . 5 .142, de 27 de fevereiro de 1904. (Regulamento
do imposto de industrias e profissões).
Art. 17. Os conectados ficam obrigados a participar á Recebedaria todas as al terações que se deeem, durante o anuo, em r elação
á industria ou profissão que exerceeem, como mud ança de profissão,
ou de industria e de local, trausferencia de estabelecimento, modificação de firma e quaesquel' outras, afim de serem notadas no lançamento.
§ L 0 Essa obrigação cabe igualmente aos que , pela primeira vez,
se estabelecerem com industria ou profissão, suj eita ou não a imposto,
ou a tenham de exercer ligada a cargos electivos ou de nomeação.
§ 2.0 O prazo para essas communicações é de quinze dias a partie
da aber tura do estabelecimento, da alteração occorrid a e da posse
dos r espectivos cargos.
Aet 23 . As transferencias de firma só t erão lagar mediante despacho do director da Recebedoria e a r equerimento dos interessados.
Aet. 41. Das decisões do director da Recebe l oria, em mateeia
de imposto ou multas, haverá recurso par a o Ministro da Fazenda.
§ 1.0 Os recursos serão interpostos dentro do prazo de 30 di as ,
contado da pu blicação do despacho no Diario OfJi.cial.
§ 2.o Nenhum r ecu1·so sobre multa será acceito sem prévio
deposito da importancia so'lre que versar a questão.
Art. 4,4. Os que infringirem os ar ts . 17 e seus paragrapbos e
23, deixando de tazer as communicações nelles exigidas ou fazendo-as
inexactas, serão punidos com a multa de 50S a 200$000.
Art. 18. Será obrigado ao imposto correspondente a todo o n.nno
o que exercer a industria ou profissão no mez de janeil'o, ainda que
feche ou transfira o estabelecimento antes de findo aquelle período.
§ 2.0 Quando deixar de exercel-a antes de julho, será exonerado
do pagamento da 2" prestação, si dentro do prazo do § 2• do art. 17
tiver communicado o fact o á Recebed oria.
Esta disposição não compr ehe nde o caso de fechamet!to de deposito, uma vez que continue a casa matriz.
§ 6.0 No caso de transterencia do estabelecimento, deverá o comprador requerer, dentro do prazo do § 2° do art. 17, a averbação,
para o seu nome, cuja falta não o eximirá da responsabilidade relos
impostos e multas em divi,Ja , salvo :
a) Si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica ;
b) Si o h ou ver de espolio ou massa fallida.

-93cionando as sublocações que houver, a moradia de familia ou empregados, para que seja lançada unicamente a parte occupada com o
negocio ou escriptorio, sendo immediatamente incluídos no lançamento, independente de qualquer verificação, ficando, porém, resalvado á Repartição o direito de proceder a exames posteriores, afim
de constatar a veracidade de taes declarações, cuja inexacLidão será.
punida na fórma do al't. 44, paragrapbo unico. (74)
§ 2• . Para a inscripção no lrmçamento, os interessados dos (75)
estabelecimentos novos não serão admittidos com effeito suspensivo do
pagamento do imposto lançado, ainda que por effeito de arbitramento .
§ 30. Incorrer ão na multa de 2008 a 5008 os que infl'ingirem o
disposto no art. i7. Essa multa se!'á. recolhida aos cofres publlcos
dentro do prazo de cinco dia , contado da pu blicação dos despachos,
que impuzer, extrahindo-se logo as respectivas certidões de divida,
que, si não forem pagas nesse prazo, serão immediatamente enviadas
á Procuradoria Geral da Fazenda Publica, que, dentt·o do mesmo
lapso de tempo, as remetterá pu<~. a co_brança executiva.
§ 4". Esgotado o prazo de cinco dias, nenhum recurso será
admittido, administrativamente, referente á multa ou ao imposto , e ,
dentro do prazo, só será acceito, mediante deposito das importancias
correspondentes a uma ou outro, ou a ambo~, si versarem sobre os
dous.
§ 5•. Do imposto lançado, r elativo a est abelecimentos ou cscriptorios novos, quer em virtude de declar ações dos interessados,
quet· na ausencia destas, em virtude de representações dos empregados da repartição, por falta ue observancia, pelos contribuintes ,
do disposto no art. 17, § 1•, será extrahida logo a necessaria certidão
de divida, procedendo-se, com referencia a esta, do mesmo modo
estabelecido pa!'a a cobrança e pagamento da multa, respeitados os
mesmos prazos.
§ 6°. Os conectados ficam obrigados a participar á. Hecebedoria
do Districto Federal, todas as altera~ões que se derem, durante o
anno, com relação á industria ou profissão que exercem, como
mudança de profissfto ou de industria e de locai, transfel'encia de
estabelecimenLo, alteração de firm~s ou cessaç~o de n egocias ou profissões e todas as que possam occorrer, fixado o prazo de 15 dias para.
a apresentação das competentes communicações.
Art. 23. As Lran fet'encias de firmas só terão Jogar por· despachos
do director da Recebedot'ia, a requerimento dos interessados, que as
deverão solicitar no prazo Je 15 dias, ou e:c-oflicio quando em processo ficar pt'ovado que tiveram Jogar.
Art. 41, § 1•. Os recut·sos, excepto os que se referir'em ás disposições do arr. i?,§ 4,•, serão interpostos dentt·o do prazo de 30
dias, contado da publicação dos despachos, vigorando para. os casos
do mencionado artigo e paragrapbo o prazo de cinco dias, a que o
mesmo se refere.
§ 2•. Nenhum recurso sobt·e multa ou imposto será acceito sem
prévio deposito da importancia sobre que versat' a questão.
Art. 44. Os que infringirem os arts. 17, § 6•, e 23, deixa ndo de
fazet' as communicações a que est ão obJ' igados, c os qu e não requ ererem as transfere ncias e não participarem as al ter ações de ntl'o dos
prazos marcados, ficam sujeitos ás multas de 50S a. 200SOOO.
Para.grapho unico. Os que apresentarem declarações inoxactas
ficam suj eitos ás multas de 100$ a 5003000.
Art. (novo). As in fr acções do presente decreto podem ser vel'ifica.das e trazidas ao conhecim ento do dil'ector da Recebedoria, po r
escripw, pelos funccionat·ios da. masma r epa r tição, pelos agentes
fiscaes dos impostos de consumo, por quaesquer funccionat·io3 de

(74) Vide nota anterior, n. 73.
TIO

(75) Vide decreto legislativo n . 2 .964, de 20 de janeiro de 19 15,
fim deste livro.
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lazenda e por particulat·es, sendo assegurado aos que houverem verificado as infracções por cliligencia devidamente apreciada pelo director da Recebedoria, o direito á peecepção clP. tiO "/o, quota parte das
multas que houverem sido elfectivamente aeeecadaclas.
Ar t. 18, § 2°. Quando deixa r de exer cei-a antes de julho, sera
exouer ado do paga mento da scguuda pres ta ção , si, dentro do pt·azo
do§ 6" do art. 17, ti vet· communicado o fa ct o á Recebedo ria. Esta
cl isposiçfto não co mprehend e o caso elo fechamento do deposito, uma
vez qu e cou :.inue a casa ma triz.
Art . 18 § G0 • No caso de transfercncia do estabelecimento,
dev_crá o comprador t·equ e:·er, dentro do pra zo do§ 6° do art. 17, a
averbação pl t'a o seu n ome, C11ja falUt uão. o eximirá ele responsabilid ade pelos impostos c multa em divida, salvo : a) si tiver adquil'ido o est abelecim ento em hasta pLtblica ; b) si o houver de espolio ou
massa fallicl a.
§ 8°. A"s companhias OLt ernprezas, pol' mutualidade, ou n ão, nacionaes ou estrangeiras, de seg uros co ntra fogo , d13 vida, peculios,
rendas vi :alici:J.s, dotes, anniversarios e congene1·es, qualquer que
seja o se u capital, n ão será ex pedida ca rt a-patente para pode rem
iniciar su as operações sem o prévio deposito no Tllesou ro Nacion al da
quantia de 200:000$, em dinheiro ou apolices da divida publica ela
Uniào .
1°. As que operar·em em sJgut·o con tra fogo conjunctamente co m
seg urog ele vida e outras operações mencion adas neste artigo, farão o
clcp:Jsito çlc -i.OO: 000$, sendo uma metade para garantia das operações
da carteira de seguro contra o fogo c outra para a carteim das
ou tms operações .
2°. Fica marcado o prazo de 24: mezes, a co ntar desta lei, para
que as sociedades j á ex istentes e mencionadas neste ar ti go, so b pena
ele lhes set· cassada a respectiva pate n te e direilos de fun ccionae na
He publica , integ ralizem, de um a vez ou parcelladamente, o deposito
ou depositas ele que teata o parag ra pho a nterior.
3°. As cartas-pa tente:> pagarão ele sello 1: 000~. quando se tratar
de sociedades a nonymas de seg uros COJJtra fogo e de vida e 500$, teatanclo-se ele sociedades de mutu aliclacle, clt:J pensões, de puculios, etc .
§ 9°. Em relaçfto aos d e p os i ~ os pertencentes ao Fundo ele garantia do papel moeda e pt•ovenientcs das quotas annualm ente arrecadadas, aprese nta rá o Govel'll o opportunamente ao Congresso, si o
julga!' nece3sario, os elem,mtos inel ispensaveis para est udar-se a
conven ienci a de fazel- ~ s em ouro não amoedado ou em barras apro,.
veitanclo-se ele preferencia o elas minas brazileiras.
Art . 3o-. Continuam em vigo t· as disposições do art. 8° do art. 14,
do at·t. 15 e dos arts. 28, 29, 30 , 60 e 70 ela lei n. 2.841, ele 31 de
dezembr·o de 1913, c.JtTigida pelo decreto n. 2.84:5, de 7 de j a n'3 iro
ele 1914:. (76)
(76) . Lei n. 2.84-1, ele :H ele dezembro de 19-13". (Oeça a eec)ita
geea l para o excrcicio de 191 4).
Art. 8. As isençõ•"S elo direitos ad uan ciros de que trata 9 rcJ.umento qne baixou com o decreto n. 8 .5 92, de 8 de mar·ço ele 1911,
fi cam reslr•ctas aos :;rg uintes casos :

I - Aos meneionados no ar t. 2° das disposiçõe' peelimina t·es da
Ta l'if'a elas Alfandegas, §§ 1° a 21, 23 a 28, 31 a 33 e 36 ;
li - Ao carvão ele pedea e ao oleo ele petrole•) bruto ou impueo,
esc uro, proprio para combu;: tivel e drstinado para est e fim, tão sómente, quanuo importado por ou para omprczas .te na vegaçãn, estradas de fereo e ilclu strias que co nso mem vapor, para uso exclusivo Ltas mPsmas, as quaes p1garão ape n as a taxa de 2 % de exped te nle , sendo a entrad a e applicação fi sc~ Jiz adas pelo Governo e
ficando, nos demais casos, ambos os combustiveis isentos de direitos
ele importação, mas sujeitos ao pagamento ela taxa ele 10 % de ex pediente ;

-!J5§ 1°. Paganí. 5 "lo ad valorcm (que será o da factura) o mate rial
eEcolar para escolas publicas p1 irna1·ias e gratuitas, importado pelos
governos do Estados, do Distr icto Fede,·al e dos municípios.

§ 3~ . PagaJ'ão 8 °/0 ad wlo1'em os eg uintes artigos:
I. Apparelhos des tinad os ao fabeico de lacticinios e va ilha me de
vidro c de barr o, assi1n como os e nvolucro e r ecipientes de aluminium, destinad os aos mes mo. la cticinios ele pt•oelucção nacion al, as
folhas es tampadas e acces. orios pat·a os mesmos e para a fabri cação
de latas para manteiga, bauba, toucinho, doces e co nservas, sempre

111- A's vmprezas que gosam da claus ula de isenção e m virtude
de contracto anterior, ficando o Govern o autor·izado a concede r na
modificaçoes ou renovações do co ntractos que contenham isenção ele
diJ·eitos e ele taxa de expediente, uma 1axa variando ele li a 15 % ,
eliminada, e m toJo o caso, a clau sula da isenção;
IV- Aos adubos na t1 •ra es ou ar·tificiaes que não possam te!'
outeo uso pu aprlicação ; sulfato de potassio, chlol'm'e to de po tassio,
kaiui t, sulfato ele ammonio, s upe1·phosphato de calcio, escorias de
Thomaz, gua11o anim al e artifi cial, salitec impuro do Chil e c as mistueas ele adul•os contendo putassa, acldo phos phorico e azoto, os
quaes gosarfLO tarnb em da ise nção d<t t ax a de e xpedie m e, e , bern
,assim, os rnachinismos c aprarclhos destinados ás em prezas de adubos
elo origem au im al ;
·
V- Ao gado vaccum que Jôe intt·cduziclo, destinado á criação,
considel'a11do-se destinado a criaç:1o o gado que contive r 42 % de
vaccas de tt·es annos paea cim;r, inclusive dous touros, 30 % ele
novilha · de dous ann os a tees , 28 % de novilhas ele dous annos para
baixo;
VI - .-\ os apparclhus e in slt•nmcntos importados pelos institutos
ele agronomia e ve tcrinaria destinados aos se us labo ratol'ios c ga.binetes;
Vll - Aos materiaes de co nstrucção c ús install açõe importado
pelo Instituto Gcographico Hislo t·ico da Bahia c pelo Lyce u ele Artes c
Oillcios da Oa Iria para seus r·e ·pcctivos eclificios, e m constru cçfw na
capital do Estado da l3ahi:r, que pagarfll) a taxa ele expediente de
couformielade com a legish,Çw e m vigor ;
Vlll - Não ser á pe rmittid o co nsignat' nos contl'actos que fure m
celcb!'ados claus ulas de isençfLO el e d i1·eitos, se ndo co usicl e rad <L uulla
a que po!'ve ntu1 a foi' estipulada.

Art. HL Continuam em vigor as r ed ucções mencionadas no
art. 2°, alín ea Il, el a lei n. 2.ti24, ele 31 de deze mbro de 19tJ, cxceptuaclos os a1 tigos co mpr·ehcndidos e ntre os materiaes ele custeio e
sobresa lentes de que tl'ata CJ § 36, art. 2°, das clis pcsiçõ3s pl'eliminares da f.ari ·as das a lfandcgas pot· estarem isentos de direitos
aduanei1·os.
Art . 15 . A'~ casas c it1 stitutos de ca ridade e assistencia. publica
gratu ita será concedido o abalimen to ele 90 °/0 wbrc as taxas ela tarifa vige nte pa ra as cll'ogas c medicame n tos em ge t·al, folh as, sementes, plantas, floees, fru ctas c raizes mcd i<;inaes, pa ra in stru·
me ntos c apparelhos eit'trrgico·, appat·elho c in strum e ntos physicos,
cspcciaes ao tratamcnl o med ico c desinfecções, aos cu ra rivos el e
Listc r , aos a.nr facL o~ e faz e n la q ue nfto tive r em similat· na peoducç,ão nac ional, de a lgoclfw, lit e linho , para. u o dos doentes c
as,is ticlo;.
A1·t. 28 . Fica supp rimida a. exigencia do do pacho, nas a lfandegas e mesas elo r end as ela. Rcpublica, da i.Jagagens dos p.1 sageieo
que se destinam ao exterior.
Al't 29. As onbat·caçõe> cn tt·adas e m domin()'o ou fe t'i aclo , ou
depois ele fechado o expe lienle nas aliandegas, podet·ão ser despa-
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productos, finalmente as folhas simples quando importadas por lithogt·aphias nacionaes e destinadas a supprir as fabricas de banha, manteiga, etc., mas sómente na medida do effectivo supprimento ás
mesmas fabricas;
li. O material importado para as obras da Cathedral de S. Paulo
excepto o que fôr considerado- obra de arte- que terá despacho
livre de quaesquer direitos;
III. Os apparelhos e acccssorios destinados exclusivamente ás
applicaçõcs industriaes do alcool como força, luz e aquecimento;

chadas na guarda-moria, assignando os agentes ou consignatarios
termos de responsabilidade pelos impostos, despezas ou multas em
que incorrerem os referidos navios. Esta disposição aproveita aos navios que entrarem e sahirem no mesmo dia.
Parag!'apho unico. O termo a que se refere este artiQO deverá
ser liquidado dentro de 48 horas uteis, sob pena de ser cassada e>ta
faculdade aos relapsos.
·
Art. 30. Os navios que entrarem nos portos da Republica para
refrescar, !'cceber mantimentos, deixar naufragos, doentes e arribados, pagarão f- 2, como unico imposto.
o ••••• o . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • o • • • • •

o .................. .

Art. 60. Não será permitt1do nas Alfândegas e mesas de rendas
o despacho de mercadorias importadas para o consumo do Brazil sem
que os seus donos ou consignatarius apresentem a primeira via de
factura consular, salvo si requererem assignatura de um termo de
responsabilidade pela apresentação desse documento, dentro do prazo
de 90 dias; fican lo, assim, derogado o n. i do art. 23 do decreto
n. :1.103, de 21 de novembro de i903.
i." Haverá um livro especial, devidamente numerado e rubricado
pat·a lavratura de termos de t·esponsabilidade, que serão numerados,
e dos quaes constarão, á vista da pr·imeira via da nota de despacho
depois de paga, a importancia total, em ouro e papel, dos direitos e
taxas, bem como o numet·o o data da referida nota.
2 . • No verso da primeira via da nota, a que deverá ficar prP.gado ou collado o reqnerimenw, o empregado incumbido de lavrar o
termo é obrigado a declara L", a tinta vct·melha: « Assignou termo de
responsabilidade, uesta data, soD n ... pai' a apresentaçãu da primeira via da factura consular· ». Essa declaração poderá set· feita por
meio de carimbo e geni. assignada pelo re>pectivo empregado.
3" . Sob pena de re~po n,abilidade pe;soal do empr·egado de sabida, apur·ada em qualquer tempo e punida com a suspensão por tres
dias e perda jos respectivos ve1tcimenLos, nenhuma me rt:ado!'ia será
desembat·açada som que da nota de despacho conste o cumprimento
do § 2•.
4• . Findo o prazo de 90 dias que poderá ser pro rogado por mai.;
45 dias improrogaveis, o empregado encarregado rto liVro de termos
de responsabiltdade é obrigado a fazer communicação desse facto ao.
inspector da Alfandega, que imporá aos donos ou consignatal'ios das
mercadorias a muha de 51)"(. sobre_a importancia total dos direitos
e taxas, constantes do termo respectivo.
Essa multa deverá :1er pag~ dentro de 48 horas, procedendo-se á
sua cobrança executivamente si não for effectuado o pagamento
naquelle prazo .
5°. Effectuar:la a cobrança da multa, amh;-avel ou executiva ·
mente, ~ erá a respectiva importancid escripturada em -receita eventual-, dando-se immediatamente baixa no termo de r esponsabilidade,
com declaração de havrr sido cobrada a multa.
6•. -Apresentada a factura consular, dentro do prazo da 90 dias,
se1 á logo dada baixa no termo . rrspectivo, mdependente de petição,
mas por meio de despacho elo inspector da Alfandega, na propria fa ctura1 dizendo: « Dê-se baixa no termo de responsabilidade»!..
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força viação urbana (excluido o material deslinado ás installações
parti~ulares), abastecimento d'agua, rêde de esgotos, calçamen~o,
inclusive britadores, e saneamento, embellezamento, motores respectivos e rolos e compressoi'es para macadamização, incineração do
lixo melhoramento e conservação de barras de portos, pontes, estradas'de ferro .e viação electrica; o destinado a laboratorios de analyses,
a colonias correccionaes, prisões com trabalho ; o destinado á. praticagem de portos e desobstrucção de baixios e canaes, os tubos de
ferro galvanizado e corrugado para boeiros de estradas de rodagem,
quando importado para ser .applicado pelo Governo dos Estados e
Na factura o empregado
termo de responsabilidade n.

I

espectivo declarará.: "Dei baixa no
"• datando e assignando.

································································
Art. 70. O material para o abastecimento de agua, rêde de es-

gotos e illummação electrica dos municípios será despachado nas estradas de fe.rro da União, pela tarita mais baixa, mediante requel'irnento dos presidentes da~ mummpaliclades aos directores dessas estradas de ferro e cópia das facturds dos objectos a serem despachados.
Decreto n. 2. 845, de 7 de janeiro rill l 914. Corrige alteraçoes
com que foi publicada a lei n. 2.841, de 31 de dezembro de f 913, que
orça a receita gE>ral da Republica para o exerci cio de i 9H.
Disposições citadas na nota n. 77 :
Preliminares da tarifa:
Art. 2•. Será concedida isenção de direito> de consumo, mediante as cautelas fisca.es, que o inspector da Alfandega ou administrador da Mesa de Rendas julgar necessarias, ás seguintes mercadorias
e obj ectos:
§ :t•. A's amostras de nenhum ou de diminuto valor.
Reputar-se-hão amostras de nenhum ou de diminuto valor os
1r·agmemos, ou parte Je qualquer gener·o ou mercadoria, em quantidade estrictamente neces•aria para dar a conhecer sua na tu reza, especie e qoahtla le, e cujos direitos não excederem a i8 por volume.
§ :!.•. A<s moJelos de macbinas, de embarcações, de instrumentos e de qualquer mvento ou melhoramento feito nas artes.
§ 3•. Aos instrumentos de agricultura, ou de qualquer at·te liberal ou mecanica, e mais objectos de uso dos colonos e artistas que
vierem residir na Republlca, sen Jo necessarios para o exeecicio de
sua profis:;ão ou industria, comtanto que não excedam ás quantiJades
1odispensave1s para seu u,o e de suas familias.
§ 4•. Aos restos de mantimentos pertencentes ao rancho particular dos colonos que vierem esta uelecer-se na Republica, sendo
destinados á. alimentação dos me>mos, emquanto se não empregam .
§5° . A t cdos os objectos de uso propno dos embaixadr res e ministros estrangeiros e, em geral, de todas (I S pes~oas empre5adas na
diplomacia, considerados cvmo pertencen tes á sua bagagem, qu e chegar·em á Republica.
§ ô•. Aos generos e effeitos importados pelos embaixad11res, ministros residentes e encarregados de ne!\ocios acreditados jnnto ao
Governo da Republica, na fórma da legislação em vigor, e pelos
cnn ules geraes de carreira das nações que não tcem lt>gação no
Bmzil ; e aos moveis e outros objectos de uso peoprio dos consules
geraes e consules de carreira, importados paea o oeu primeiro estabelecimento.
§ 7•. Aos objectos de uso e serviço dos chefes das missões diplo·
maticas brazileii·as que regressarem, precedendo requisição do Ministro das Relações Exteriores.
§ s•. Aos generos e objectos importados para uso dos navios de
guerra das nações am rgas, e de seus officiaes ou tripulaçõPs, que
~hegarem em teanspoetl?s dos respectivos Estados, em paquetes ou em

;...._ 98municipios, inclusive o do Districto Federal, á t·equisição delles para
suas obeas feitas por administração ou contmcto, entendendo-se que
o valot·, quando se tl'atar de material para sanean;tento, será o commercial ou da f'actura ;
,
V. O material flu cLuan te para o serviço de navegação dos rios e
lagoas da Rep ublica ;
VI. O material impoetado psla Associação Commeecial ele Pernambuco para installação do ss u 110 vo predio á Avenida Central da
Cidade do Hecife ;

navios merGantes, med ianle requisiçfw da competente legação ou
chefe da Estação Naval,
§ 9. 0 A's mercadorias de producção e in,Justria nacional cu na.
cionalizadas pelo pagamento dos direitos que, tendo sido exportadas,
regressar em á Hepublica em qua!qrer embarcação, comtanto que
taes mercadoria>: 1°, sejam distinguíveis ou possa m ser dil'ferençadas
d e outras sernelhanles de origem estrangeira; 2°, regressem dentro
de um anno, contado da data de sna sabida do porto nacional ;
3°, ven ham acompanhadas de certificado da Alfandega do porto de
r etorno, legalizado pelo agente consular brazileiro, e, na sua falta,
pela fót'ma indicada no art. 342 da Consolid ação das Leis das Alfande·
gas c Mesas de Rendas.
§ 10. Aos generos e mercadorias de p1·ocl u cç~ o nacional per·
t e ncentes á ca rga das embarcações que , tendo sahido ele algum porto
ela Hep ublica, arribarem a outro ou n au fragar em, e forem po1·
qualquer motivo vendido> para consumo .
§ 11. Aos instrum e nto~, livros e uten silios de uso proprio de
litteratos e de qualquer sabia qu e se destinar á explo1 ação da natureza do Brazil, precedendo requisição da competente legação .
!"i 12. A' roup a ou fato usado elos passageiros e aos instrumentos,
objeclos ele seu se rviço cltario ou profissão.
§ 13 . A' roupa ou fato usado ãos capitães e das pessoas elas tri.
pulações do> navios, aos instrum entos nauticos, livros, cartas, mappas
c utensílios proprios de seu uso e profissão, quer o~ conservem a
bordo, quer os retirem ou levem cornsigo quando deixarem os navios
em que serv iam.
§ 14. Aos livros mercantis escripturados e quaesquer manuscriptos, aos retratos de familia, aos liV!'os ele uso dos passageiros,
comtanto que não haja mais ele um exemplar de cada obra; aos desenhos e esboços acabados ou por acabar, pertencentes a a rtistas. que
vierem residir n a RepLlblica ; e, em geral, aos utensilios a objectos
usados necessarios para o exeecicio ele sua arte ou profissão .
§ 15. Aos bahús, malas e saccos de viagem usarlos, pertencentes
ás bagagens dos passageiros e tripulações dos navios e necessarios
para o uso pBssoal e diario durante .a viagem.
~ 16. A's joias ele uso dos passageiros .
.
§ 17. A's obras velhas de qualquer metal fino, estando inutilizadas, sendo livre ás partes inutilizai-as quando não estejam na occasião do despacho ou conferencia.
§ 18 . Aos barris, banicas, a ncoretas, cascos, caixas, vasos de
vidro oedinario escuro, azulado ou esverdeado, ele ban·o ou louça
ordinaria, ás latas de folha, ele feno, chumbo, estanho ou zinco, aos
saccos e capas de aniagem e qualquer outro tecido ordinario; a
quae~quer outros envoltorios se melhantes , e m que se acharem as
mercadm'ias não sujeitas a dit·eitos pelo seu peso bt·uto, salvo si estiverem vasios ou poe qualquer causa se esvasiarem, ou se acharem
completamente separados das mercador ias a que pel'tenciam .
§ 19. A' palha qu e for e ncontrada em qualquer cnvoltorio se rvindo de enchim ento para o bom acondicionamento das mercadorias c
que não tiver outro prestimo.
§ 20. A's mercadorias estrangeiras que já tiverem pago direitos
de consumo em algu ma das rep artições fiscaes competeutes, e forem

-99VH. Os ma chinismos e pertences de primeira insta Ilação importados por indivíduos ou e m prezas que se proponham a desenvol veJ'
as applicações do algodão e de fibr a an imaes c vcgetaes no fabrico
de linha ele ca l'l'etcl e r etr ozcs ou a utilizar os mesmos procluctos em
industrias ainda nrw ex p!oradas ou sem co ngeucre no paiz.
Vlli. As machinas c acccsso ri os iu dispensaveis para. installação
do es tabelecim entos frigoríficos de qualquer natureza., para fins inclustransportadas ele uns para. outr·os pot·tos onJc houver alfandegas,
sendo acompanha las de despacho, em embarcações nacionacs, na
fórma ela legislação em vigor·.
§ 2-1. A's nJ ercaclo rias e objectos cujo despacho livre tiver sido ou
fàr concedido pela Tarifa.
§ 23 . A's mer cadorias e qua.esquer· objectos que forem directamente importados por conta da. União para o sel'viço da Republica.
§ 24. Aos procluctos da pesca. das embarcações nacionaes.
§ 25. Aos gen eros introduzidos pe lo interior dos E ·tados elo
Amazonas, Par [L e l\'latto Grosso, ele qualquer ponto elos territorios que
limitam com esse Estados e que fo rem de proclucção dos ditos territ orios limitrophcs, nos termos, porém, dos tratados de convenções
celebrados com os pa izes lrmitrophcs.
§ 26. A's p ~ças importadas pelos constmctores estabelecidos no
Brazil para os navios e vapores que construirem nos Lstaleiros nacionaes, precedendo as formalidades exigidas pelo art. 17 da. lei n. 4:28,
de 10 de dezembro ele 1896.
§ 27. Aos obj cctos pertencentes ás companhias lyricas, dramaticas, eq ue tr·es ou outl'as ambu lantes, que se destin arem a dar representações publicas ; ás collecções scientificas de bistoria natura l,
numismatrca e de antiguidades ; ás estatuas e bustos de quaesquet·
m at el'ias, que foeem destinados á exposição ou representação publica;
c ás mercadorias estr angeiras que se des tinarem a. figurar nas exposições ind ustriaes que se fizerem no paiz.
Este despacho não poderá ser concedido sem que as partes caucionem os direitos ele consumo dos objectos mencionados neste pa.ragrapbo, ou prestem fiança idonea; sendo cobrados o direitos, si
dentro do prazo concedido pelo chefe ela reparlição, que poder á ser
por elle razoavelmente prorogaclo, não forem os objectos assim despachados ruembarcados in tegralmente, ou não se provar terem desapparecido por uso ou morte, segundo a natureza do objecto.
§ 28 . Ao vasos e bar cos miudos elas embucações conclemnadas
por innavegaveis, que foeem com ella~ conj unctamentc arrematados
em leilão, os quaes ficarrw sujeitos sómente aos direitos de tra ns·
ferencia de domínio.

§ 31. Aos aniroaes introduzidos para melhoramento de raças
indíge nas .
§ 32. A's obras de arte, de pintura, esculptul'a. e· semelhantes,
produzidas por artistas nacionaes fÓI'a do paiz e que forem importadas
na. Republica , bem como as obras de igual natureza de autores estrangeit·os , introduzidas pol' estabelecimentos de instrucção de bellas
artes existentes na Republica, e ás que forem julgadas de uti lidade
immediata pal'a o estudo e modelo e contribuírem para o progres o e
desenvolvimento da arte nacional.
ll 33. Ao vasilhame ele vidro e ele barro importado pela" em prezas
do aguas n a. turaes medicinaes da Republica.
§ 36. Aos machinismos pal'a a. lavou r a, nos termos do aet . 4:24,
§§ 27 e 28, ela ConsolidaçfLO das Leis elas Alfandcga.s e aos que forem
destinados a engenhos centl'acs, ao materiaes ele custeio c peça
sobt'esalentes, e aos machin ismos, seus sobt·esalentes e tambem aos
materiaes ele custeio de mineração, importados direclamente pela Ja 7
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trlaes, sendo os projectos de taes installações préviamente submettidos ao exame do 1\Iinistro da Fazenda afim de evitar a fraude ela importação desses materiaes para outros fins.
§ 3°. Continúa autorizado o Governo a tratar com os Estados
interessados no sentido ele acudir á cdse d~. borracha, podendo, entre
outras medidas, decretar a diminuição da taxa de exportação cobrada
pela União.

voUJ·a ou pelas emprezas de mineração, para consumo proprio. As emprezas que tiverem impOI'tado rnacbinismo e materiaes para uso alheio
ficarão sujeitas á multa do dobro dos direitos, segundo a Tarifa.
Nos materiaes de cus'leio se compeehendem sómento as su bstancias
cbimicas, os explosivos, os metalloides e metaes simples e o materütl
de extracção e transporte na mina neeessuios áquelles trabalhos.
- Lei n. 2.524, de 31 de dezembro ele 191-1. - Orça a receita
geral da Republica para. o exercício de 1912 .
Art. 2•, alínea JL - Os seguintes artigos, quando importados
pelos agricultores, syndicatos agrícolas, cumpanhias de navegação e
estradas de ferro e por cmprczas ou fabricas que tenham por fim a
manufactura de productos de faian ças, grés finos e porcellana ou de
tijolos vitrificados· para calçamento, nos termos e com as ca utelas
estabelecidas no decreto n. 8'.592, de 8 de março de 1911, pagarão
as taxas em seguida mencionadas :
Ar·t. 11. Cordoalha de qualquer qualid ade em peça ou em obras,
couro lagariços, ou guardanapo e panno malfil simples
ou guarnecido de ferro ou
cobt·e. obras semelhantes . .. Taxa $186 ldlogramma
Art. 42. 1\Iangueira.s, correias para machiuas e quaesquer objectos
de couro para bombas e
))
para serviço de navios .....
8500
Art. 51. (:la parte) Azeite e oleos de
egua, potro, baleia, lobo, ou
de qu alquer outro animal e
prepat·ados para lubrificação
))
))
de machinas .............. .
S048
))
))
Art. i21. Alcatrão e pixe de alcatrão .. .
SOlO
Art. 160. Oleo de linhaça impuro ou
))
))
corado .. . ................ .
$032
Art. 161. Oleos ele petroleo escuro, negro ou corado, puro ou misturado com oleos vegetaes
de animaes para lubrificação
))
))
de machinas . .. •...........
3007
Art. 173. Tintas a agua e a oleo proprias para l;:ntlll'a de casas
))
))
e navios ................ ..
8030
Art . 175. Vernizes de alcatt·ão e outros
proprios para pintura de
))
navios e edificações .......•
8080
Art. 334. Arcos de madeira para mas))
tros . .. .•.•....•..........•
8290 duzia
Art. 340. Barcos e embarcações miudas.
20 "lo do valor
Art. 373. Moitões, cadernaes e outras
~b;as semelhantes de polieH·o....... . ............. .
8080 kilogramma
Art. 382. Remos ..................... .
8048 metro.
Art. 424. Cordoalha em peças c obras ..
8088 kilogramma
Art. 453. Cordoalha ......... . ... .•....
8160
))
Art. 462. Mangueira ....•.............•
8160
))
))

))

))

))

))

-
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1Jara favorecer a applicação da borracha nacional, ficam, a
parlir de 31 de março de i\115, estabelecidas as seguintes modificações na Tarifa aduaneira:
No art. 419 da mesma Tarifa, 1$500 em vez de 1$ o 8800 em
vez ele $500; no art. 440, 2$500 em vez ele 28 9 kilo; accresccntar
á nota 59 o seguinte : " Os tapetes ele que trata o art. 487 pagarão
mais 20 "/. dos direitos respectivos, pot· haver similares fabricados
com borracha do paiz " ; accrescentar á nota 60: «fica extensiva ao
art. 533 a disposição da ultima parte da nota 59" ; accrescentar á.
nota 117: «Quando as obras desta classe forem fabricadas com borra-

Art. 474. Lonas e meias lonas proprias
para vela3 e toldos ......•.. Taxa 8160 kilogl'amma
))
$010
))
Art. 478 . Trapos, oul'elas e aparas .....
))
$027
))
An . 508. feltm para calafetat' navios ..
Art . 527. Trapos, ourela c apar·as .....•
8010
))
Art. 547. Amarras, cabos, estaes e outras cot·das simples ou alcatroadas, em peças, retalho
))
e obras ..............••• . .
8075
))
))
Art. 5'53. Lonas e meias lona ~ ••...•..•
8192
))
))
Sl92
,
Art. 555. Mangueiras ...............•..
$010
))
Art. 566 . Trapos, ourelas e aparas .....
Art. 617 . Amiantho ou asbestos em pannos, fitas, gachetas e arruelas com ou sem arame e
com on sem composição de
))
borracha ou talco •.....•..
SHíO
))
Com ou sem composição de borracha e com ou sem arame
e em pasta com mistura de
ontra mataria •••.......•..
8100
Em pó com mistura ou com posição para fabricar massa
para cobrir cald eil'as, tubos
))
SO l O
»
e usos semclhanles ........ .
Em massa para lulll'lficações
de m:•chinas ...... . . ... . .. .
soso
))
Em t inta de qua lquer modo
S025
,
preparada . ..... . ......... .
Art. 6:!0. Peças de barro para consteuc))
8007
))
ção dCI casas e armazens .•.
Peças de barro refractario,
não cl assifi cada~, ele qualq ucr· modo ou feitio, proprias para construcção ele
estufas e forn os de grande
reverbét•o, destinadas a fundit• mctaes, areia e outros
8 "(. do valo!"
mineraes . ... ....••. . ....
Telhas de barro de qualquer
. fót·ma ou feitio, inclusive os
ventiladores e capotas de
))
bat'!'O simples ............. .
·1$070 cento
128040 ))
Idem ele bano vidrado . ... .. .
ltSOOO millteü·o
Tijolos de alvenaria compostos
" ssooo
))
Idem com furos ............ .
Idem ele ladrilhos de barro
simples .................. .
S136 m. q uadratlo
))
$400 ))
))
Ide m vidrado (azulejo) ...... .
Idem calcinado de ge6 imper))
meavel .................. .
SBOO "
»
))

))

))

))

})

))

))

))

))

I)

~
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cha nacional (fine Pará) gosarão do desconto de 80 "/o, augmentadas
ao contrario em 50 "lo quando entre no fabrico borracha ele clitferente ou inferior qualidad e» ; accrescentar ao art. 688: « Isolado com
borracha uacional (fine Pará) em logar ele outm substancia isoladora,
recoberta de seda ou algodão, pat·a couduclor de eleclricidacle ou
outros usos, kilo $1 00 "; acct·escentar ao art. 1. 033 : ,, Em tapetes,
lençóes, "parquets ,;, passadeiras ou peças semelhantes pat·a revesti·
mento ele soalh os, escadas, e tc., quando fabri cados de borracha uacional (fin e Pará), kilo $100, e quando fabricadas com borracha nacional de ditferente ou inferior qualidade, kilo 10$, em rolos para rodas
de cano, quando fabt· i c:~dos de bonacha nacional (fin e Parit), kilo
$100 e, quando fabricados ele diffe reute ou infet·iot· qualidad e kilo 10$»;
onde convier ua Tai"ifa , accresceutar: Os direitos de 5 "lo sobre pn euIdem de fornalha ou refractarios .......... . .......... . Taxa 2$()00 milheiro
Ar-t. 64!. Talco em gacheta coberto de
algodão, lã ou linho . ... .. .
"
Sf·SO kilogl'amma
Art. 698. Tubos de cobre de qualquer
))
))
qualidade ................•
8100
Art. 700 . Chumbo em canos para aque))
ductos, gaze semelhantes •.
8026
Art. 701. Estanho em ca nos pai"a alam))
Jl
bique ............ . .. ..... .
SOiS
))
Art. 7U. Amarras e a marretes de feiTO
$032
At·t. 728. Chapas de ferro pua cobrir
casas e ru beroid e .... . .... .
S030
»
Art. 731 . Correntes de ferro fundido ele
élos desligaveis, com ou sem
))
Jl
azas ............ ..... .... .
S032
Art. 74\l . Pamfusos de qualquer ou tra
J)
qualidade ................ .
S096
A1·t. 755 . Trilhos até 10 kilogrammas ,
))
))
· por metro corrente .......•
sooz
Idem de mais ele 10 kilogt·a m))
))
mas ........ . ............. .
soo2
Grampos ou pregos, talas de
juncção e parafu sos correspondentes a qualquer trilho,
quando impot·tados separadamente (observada a nota
))
99" da Tarifa vigente) .... . .
$002
At·t. 756 . Tubos galvanizados ·ou simples
para agua, gaz, caldeira e
semelhantes, r ectos ou cur,,
))
vos, com ou sem luvas .....
8004
Jl
Idem esmaltados ......•......
8040
Art. 757. Em peças de fel'fo par·a edificações de casas e a rm azens,
ou para construcções de
barcos, vasos meudos, pontes, cercas, postes t elegraphicos ou telephonicos e outras obt·as semelhantes,
armados ou ,desarmados . ...
»
8 % do valor
Art. 805. Carros e outros vehiculos de
conclucção de pessoas ou generos e se us pertences, pro·
))
prios para esLra.da ele ferro
10 % ))
Art. 821. Barquinhas de metal para
na vios ....•...............
"
1$000 uma
Art. 8'f9. Manometros ............... ..
"
1$000 um
Art. 875. Objectos e apparelhos physi))

))

))

))

))

-
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lnaticos, camara de ar de a utomoveis e outeos carros se enLendel'n
só mente para os que for em fabricados de borracha na cional (fin e
Pará), pagando 50'/o quando fabri cados de borracha de difTerente ou
inferior qualid ade" .
§ 4•. Nenhuma mercadoria poderá ser despachada uas alfandegas, mesas de r endas ou outi'as repartições fi scaes sem que seja
feito á llocca do co fre o paga mento em dinheiro dos respectivos dir eitos e taxa~ acl na neiros, cobrados de accôrdo com as disposições da
Tarifa das Alfa nd egas, a inda quando se destine ou seja consig nada
aos gove rn os ou repartições fecleraes, esta cloaes ou municipaes ; a
todos aquelles que, pOt' disposições posteriores á Tarifa , tenham dir eito á isenção ou á diminui ção de direitos e taxas ad ua neiras nellas
co nsign adas, será J'estitu ida a quantia paga ou a differença paga a
mais, .desde que esse direito sej a pot· elles provado perante o Minist el"io da Fazenda, por si ou por se us clelegados, qne poderá fazet· ouvir préviamente o Tribunal de Contas. Quando se tr·atar de .favor es
deca rrentes de contracto para execução de obras, deve1·ão os contractantes importadores, para ter dieeito áquella restituição , provar· o
effecti vo emprego dos materiaes im portados nos te rm os e de accôrdo
com os mesmos contractos, seus pra1os, etc.
As quantias assim provisoriamente recebidas daquel!es que gosam
de isenção, ou as differenças pagas pelos que gosam ele fa yores ad uaneiros serão escripturadas a titu lo ele deposito destiu aclo a ser r estituído.
O Governo regulamentará esta disposição, devendo prescrever as
maiores fa cilidades e garantias para a prompta e exacta restituiçfw,
pode ndo determ inar que sej a descontada um a quota par a r etribuiçrw
elo se eviço funci conal elos empregados ad ua neiros ; nesse r egulamento
serão cxce ptuados da exigencia do prévio pagamento integral : o
material escolar·, importado pelo Governo da União ou dos Estados ;
o material impor ta do para casas de caridade e assistencia gratuita,
o carv4o de pedra c o olco de pe troleo, podendo a ind a ~c r· incluído
na excep<:; ão o materi al (em todo ou em parte) importado pelo Govern o Feder·al para os se us serviços proprios e para os que são por
elle subvencionados, assim como qualquer outra mercadoria OLt artigo
que lh e pareçam podet· supporta t· o onus aqui imposto e cuja importação ellc julgue conveniente favorecer por esse modo .

Art.
Art.
Art.
Art.

cos e apropriados a installações electricas de transmissão de força e luz ..... .
983 . Balanças automaticas para pesagem de café, cel'eaes, gado, e tc ••................
995. Con·eias pa ea macllinas , de
algodão, linho, lã ou borracha ..••...•••..•..•..•....
1. 03 :3. Gacbeta pat·a macbinas . ....
1.0:56. L<tnLernas par a navios e loccrnotivas, de me tal bra nco ou
amaeello ...........• . .. . .•

Tax a
))

))

8% do valor
8%
S2üü

))

SIGO

))

S32ü

))

))

kilog r·amma
))

))

- Dec1-eto n . 1.103, de 21 ele novemb1·o ele 1903 . Dispõe sobre
fa ctnras consul a res.
Art. 23. Incumbe ás alfandegas e mesas de rendas
1. • Não permittir o despacho das mer cadorias, sem que o consignatario apresente a primeira via da factura consular, a menos que
assigne termo responzabilisando-se por aprese ntar esse doc umento
dentr·o do prazo que lhe t"ôr marcado.
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br o de 1913. (77)
§ 6° . O Governo poderá ordenar que os conferentes das Alfandegas da Republica entreguem, no fim de cada dia, aos inspectores das
mesmas, a relação dos despachos pagos e conferidos, mencionand o a
quantidade de volumes com as r espectivas marcas e a qualidad e das
mercad or ias postas a despacho, assim como · a importa ncia dos dit·eitos percebidos de cada despacho ; os inspectores darão, no dia immediato, a maior publicidade a essas relações.
§ 7° . A responsabilidade dos commandantes de navios em reJ a~
ção ás me rcadorias a que se r efere o paragrapho uni co do art . 370
da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas é regulada pelo disposto
n o art . 363, quanto ao pagamento dos direitos devidos á Fa zend a
Nacional. (78)
(Ti) Lei n . 2 . 841, de 31 de dezembro de 1913. - Or-ça a r eceita
geral da Republica para o exer cicio de !91 4 .
Art. 64. Quaesquer alterações da Tarifa, feitas em lei de orçamento , só entra rão em vigor qu atro mezes depois da publicação das
leis qu e a s decr etar em, ficando sujei tas ás t axas da Tarifa entM e m
vigor as mercadorias cuj o conhecimento de embarque t enh a data
anterior áq uella em que terminar a vigencia das r eferid as taxas.
(78) Consolidação das leis das alfandegas e mesas de renda s .
Art. 370 . Os commantla ntes dos uavios não respondem pelo conteúdo dos volumes que trouxerem.
Paragrapho unico . Exceptuam-se :
16, os cascos, cuj o liqtüdo fôr substitu ido por outro ditferente do
ma nifestado, por agua commum ou salgada, ou por outro qualquer
obj ecto sem valor.
2° , os volu mes qu e apresenta r em indícios de arromba mento ou
abertura.
3°, os vol umes de peso ou dimensões menor es do que os mani festados, ou constantes do conhecimento da carga (reg . de 1860,
art. 43 6 e decisões n. !H2, de 20 de dezembro de 1878 e de 2 de maio
de 1885) .
Art. 363 . No caso da ditfer ença de volumes ser para menos dos
constantes no manifesto, não p r·ovando o capitão ou méstre, a j uizo
do inspector da Alfa ndega ou adm inistrador da Mesa de Rendas, qu e
o volume ou volumes nao fõram embarcados, pa ra o que lhe concederá este nm prazo razoavPl, pagará di reitos em dobrll das mer cadorias que de\'eriam conter os volum es não descarregados, arbitra ndo o
se u valor segundo as declarações do ma nifesto, e pelas qu a lidades Sllperiores, ou por outros volumes id ent icos elo mesmo ma nifesto , qu a ndo
as declarações r elat ivas a os não descarreg ad os forem incompl"'tas .
§ 1 . 0 .Si as merca dorias não descarr egadas dos navios e m qu e
tiverem sido emba ecadas for em isentas de dieeitos, segundo a declar ação elos manifestos, ser á imposLa ao t•espect ivo ca pitão ou mestre a
m ulta de que trata o art . 88 , n. 2.
§ 2 . 0 Ao capitão ou mestre ele emba ecação nacional, empregada
n o servicll de cabotage m, que ~1ão descarregar no porto de seu de. t ino todos ou parl.e dos gen eros comprehendidos no art . 563, constant es das r espectivas guias ou cópi as dos despachos que lhe servem de
manifesto, será imposta uma mul ta de 5S a 208 por volum e não descarregado, além do pagam ento dos dir eitos de exportação como se
fossem para fóra do paiz.
§ 3 . o Me tade d as mu ltas de qu e tr·ata este artigo pertencerá á
Fazenda Nacional e outra me tade ao empregado que verificar a dif:l'erença na confere r1 cia do man ifesto (eeg . de 186 0, art . '~2 3 , decretos ns . 3 . 217 , ele 31 -de dezembro de 1863, ar·c. 55, 3. 883 , ele 29
de maio de 1867, a rt. 10 e decisões ns . 289. de 27 de maio ele 187G,
263 , de 15 de dezemb ro de i!:s83, de 3 de junho de 1884·, de 13 el e
j ulho de 1885, de 27 de março de 1886 , n. 55, de 13 de maio e 26 de
outubro de 1887) .
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de modo a tomar effectiva a cobrança do imposto de sello pmporcio nal a que estão sujeitas pelo n. 4 do § 1• da 'fabella A do dt~creto
n. 3.564, de 1900, as factueas ou contas assignadas (ut. 219 do Codigo Commeecial), podendo estabelecer -que sejam as mesmas equiparadas ás lettras de cambio e ás notas promissorias (reguladJS pela lei
n. 2.044, ele 31 de dezembro de 1908), (79) assim como que o impo to
seja igualmente cobrado sobre a tr-iplicata elas mesmas facturas uu
contas e que possam estas ser levadas a pmtesto pelo vendedor no caso
de recusa pelo compr ador de assignatu ra elas duplicatas, instituindo,
porém, neste caso, os necessarios meios de defesa pari!. este.
§ 9" . Na vigencia desta lei, o cheq ue eleve conter, além dos dizeres constantes do art. 2•, lettras a), b), d), e) e f) da lei n. 2 .591,
de 7 de agosto ele 1912, (80) a data comprehendendo o Jogar , dia, mez
e anno ela emissão, sendo o mez por extenso; o cheque deve ser apr esentado dentro do prazo ele um mez quando passado na praça onde
tiver de ser pago e ele 120 dias corridos em ou ti·a praça.
§ 10. Os beneficios resultantes ele quotas lotericas entendem-se
prescl'iptos para terem o clest.ioo determinado na lei n. 2. 421, de 30
de dezcmbr·o de 1910 c po decreto n. 8 . 597, de 8 oe março de 1911,
(81) desde que as instituições beneficiadas não os reclamem dentl'O do
(79) Dcc1·eto n. 3.5G4, de 22 de janei?'O de -1900. regulamento para a cobrança do imposto do sello.

Approva o

TABELLA A
DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO PROPORCIONAL
DA REPUBLICA

E~f

TODO O TERRITORIO

Sello de estampilha
§ 1.• - Diversos:
4. Fa cturas ou contas assignadas (art. 219 do Codigo Commer·cial ..... .... .. .... ... _...... . ... . ... . ........ .
- Codigo Commercial .
Art. 219 . Nas vencias em gro»o ou pol' atacado, entre com merciantes, o vendedor· é obrigado a apre>ent;u· ao compeado r· por dupli·cado, no acto da entt·ega das rnercadot ias, a fact ura ou conta .t os
gencros vendidos, as quae3 sel'ã.o por ambos ass tgnadas, nm a pa ra
ficar na mãt · do vendedor, e outl'a na do comp!'ado!' . Não se declarando na factul'a o prazo do pagamento, presume-se que a comp!'a
foi á vista (at·t _ 137).
·
- Lei n. 2 _044, de 31 ele dezcmb1·o de 1908. Define a letm de
cambio e a nota promissol'la e l'egula as operações carubiaes .
(80) Lei n . 2.59 1, de 7 de agosto de -1912. - Re~ ul a a em issão
c circulação de cheques .
Art. 2.• O cheque deve conter:
a) a denominação - cheque - ou outra equ ivalente, si fót' cscr·ipto e rn lingua estt·angeira;
b) indicação em cif't•a e por exte nso, da somm a a pagar;
clj asstgnatul'a do em ittente;
e) nome da firma social ou p \SSoa qne deve pag·ar ;
f) indicação do lug ,,. onde o paga 11 1l nto eleve se!' fei to .
Na falta de indicação do log·ae da em i ~são , pr esum e-se que a
ordem foi pas~ada no logar onde tem ele ser paga.
(8!) Lei n . 2.32·1, de 30 de dezembro de 19-/0. - Orça a r eceit a
gel'al da Republica para o exrrcicio de 19 ! 1.
- Dec1·eto n . 8 ..597, de 8 de março de 1911. - Dá novo r egulamento para o serviço das loterias e re:;pectiva fiscalização.
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prazo.de cinco annos a contar da data em que for am r ecolhidos ao
Thesouro .
§ H . O Govern o fa r á · ot·ganizar pela Directoria do P atrim onio
Nacional a r elação de todos os proprios nacionaes não aproveitados
exclusivame nte em serv iço publico, e que estej am ou pos aro. vir a
estar ser vindo de h abitação a funccion:uios pub licas, fi xando ao
m esmo te mpo o alug uel de cada um cl elles , calculado en t re 5"/o e 10 %
do seu valor; sempt·e que o predio fór occ upado por J'u tJ CGionario publico em razão do cargo, por determi naçõo do Governo on disposição
legal , esse funccionaeio pagará o al uguel que será fixado den tr o dos
seguintes limites e entre 2 % e 10 % dos seus vencimentos to taes ;
exceptua-se apenas o Preside nte da Republica .
~ 12 . E' fi xado em 6008 ann ua.es o fôro do ter reno conced ido poe
afor amento ao Cenlr o Hippico Brazileiro, pelo n . V do art. 2° da lei
n . 2 . 841 , de 31 de dezembeo de 19:13 . (82)
§ :1 3 . E' autol' izado o Governo a ise n tar das clespezas de fre te
n as sua s est ra das de ferro c nos n a vios elo Lloyd (e mqua nto o adm inistrar ) os a nimaes tea nsportados paea os diver sos j ard ins zoologicos
da Rep ublica, comtan to que estes se obrig uem a fornecer opportun a mente os cadaveres dos mesmos aos museus clepartamentaes que
os r eclamarem.
§ 14 . Continu am em vigor o art:;. 77, 78, 79, 80 e 81 da. lei
n. 2. 841, de 31 de dezembro de 1913, sendo substituída a disposição
do seu art. 82 pela seguin te : (83)
Os cont r actos de operações ct te1·nw estão sujeitos ao sello seguinte : I, selJo fi xo el e 18, inu t ilizado n o protocollo dos conetor es;
li, sello fixo de S600 em cada uma das cópias extra hidas desse livro ;-IIl, idem de $600 nos memomnela dos corr etores ele fu ndos
publicas· em que haj a refer cncia á liqu idação ele qualquer operação
(inu tilizado pelo propri o con eclor) ; IV, idem de 2S em cada u ma
das propost as par a r egistro de oper ações n as Caixas de Liquidação
(i n ut ilizado pelos por tadores no acto do r egistro) e incorrendo a
Caixa na mu lta de fOOS, dobrada na reincidencia, independente de
revalidação , no caso de fa lta de cumprimento dessa disposição.

(82) Lei n. 2 .841, de 3-1 de dezembro ele ·19-/3 . - Or ça a receita
geral da Republica para o exercício d 3 1914 .
Art . 2 . 0 E' o Preside nte da RBpublica autorizado:
V. A faze r o aforamento do terreno cedido ao Centro Hyppico
Brazi leiro para a constr ucção ele uma escda de eq ui tação e est abelecimentos ele concursos hi ppicos inte l'l1 ac ionaes de accôr do com a
legislação em vigor.
(83) Lei n . 2.841, ele 31 de elezernbTo ele 19-13 . - Orça a receita
geral da Rep ublica par a o exer cício de 1914 .
Ar t. 77. Os contracto. de compra e venda de mercado ri as a
term o só ser ão validos na praça do Rio de Ja neiro e nas dos Estados
onde funccionar em bolsas officiaes de meecadoeias , quand o lavrados
por corretot·es, cuj o nu mer o será illimi tado, declar ados na bolsa e
feito o registro nas caixas de liqu idação que se organi zarem, observadas as d isposições legaes relativas ao typo de sociedade meeca ntil
qu e adoptaeem .
.
Art . 78 . Os Estados poder fto crear e orga ni zar as camar as el e
corretores e as bolsas de meecadorias ou bolsas especiaes para cer ta
e deter min ada mercadori-a.
Ar t . 79 . Para gar a n tia da efl"ecti yiclade da liqui dação dos cont r actos a term o deve r ão as pa r tes faze r , el e accô rd o com as tabellas
préviamente organizadas, um deposito ~ t:Ji c i al e posteriorm ente r eforçai- o, sempre que h aj a modificação n a cotaçfto das mercador ias
vendidas .
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com quem maiores vantagens otferecer o serviço de contraste legal
ou de garantia de fis calização do fabrico e commercio de barras de
prata e ouro, sem a menor despeza para o-Estado, e não excedendo
do prazo ele 25 a nnos, estipulando-se :
1°, nas obras de ouro c prata fabricadas no paiz, a ex igencia das
marcas de fabri ca e de toque legaes para a respectiva venda, e as
pen as ele apprehensão, multa, até cassação elas licenças e commercio
fabricação, e p~r a as obras importadas sem o cer ti fi cado ela CO ilti·astaria e a collocação de marca lega I ;
2°, sejam reputadas falsas as barTas e obras que tive rem toque
inferior ao legal ;
3°, que nas facturas dadas aos com p1·ador es sejam decl a rados a
especie de toque e o peso das obras vendidas;
4°, que aos fi scaes da rf\partição de contr asta ria seja facultado
examina r, nas fabricas ou esta belecimentos de obra de ouro e prata,
si estão estas de accôrdo com a lei ;
5°, no contracto que fôr celebr ado serão esti pul ados os toques e
as puncções, os emolumentos de ensaio e marca e os prazos para esse
serviço e, bem assim, que tod as as despezas fiqu em pot· conta dos contractantes, determinada a porcentagem devida ao Thesouro e a fixação do quantum para pagamento aos fiscaes do Governo.
§ 16. Poderá faz er-se por outr as cedu las de qualq uer valo r, e
não apenas por moeda de prata o troco ou substitu ição das ced ulas de
1$ e 2$ estragadas ou dilaceradas que devam ser recolhidas; o Govemo fica .a utorizado a r eformar o actual r egulamento da caixa de
Amortização.
Art. 4°. Para liquid'ar o de(icit do excr cicio de 1914 e os dos
exercidos anteri ores, fica o Govern o autorizado, de accôrdo com a lei
n. 2.85 7, de 17 de junho de 1914, (84) a fazer operações de cred ito no
interior ou no exterio1· do paiz, podendo emittir titulas ordil'larios ou de
natureza esr.;ecial, co m juros em papel Otl em ou ro, r esgataveis como
fôr mais co nveniente em curto prazo, assim como empregados na liquidação dos compromi ~ sos do Thesou ro, ag.ndo de accôrdo com as
necessidades finan ceiras do paiz e devendo assegurar de mod o efficiente o ulterior resgate dos t itulas que for em emittidos.

Art. 80. As caixas de liquidação poderão reter os depositas
iniciaes e as margens para garan t ia das operações de que se incumbirem, bem como exigir -r efor ço, quando · as cobert ura:s parecer em
insufficientes.
Art. 81. Nas pra ~as onde houver bolsa de mercadorias ou cama:t·a
syndical de corretores, as suas cotações servir[LO de b ase pat·a as
liquidações das caixas.
Art. 82. Os contractos das oper ações a termo paga rão o sello do
n. 26, § 1° da tabella A, do dect·eto n. 3.564, de 22 de j a neiro de
1900 (imposto do sello), r ed uzido a 8500 (*)por 1:000$ ou ft•a cção de
1 :000$, sendo a estampilha inutilizada no protocollo do corre tor, e o
registro dos contractos nas caixas de liquidação ou (**) insúituto competente para o fazer, pagai' á o sello fix o de 1$000 ,
(ll4) Lei n. 2.857, de 17 de junho de ·/914.-Autoriza o Presidente
da Repub\ica a abril·, por intermecl io do Minjsterio da Fazenda, o
credito extraordinario.de 9068597; a realiza r, dentro ou fóra elo paiz,
as operações ele credito qu e forem n ecessarias para r egul ari zar e
solver os comp romissos actuaes do Thesouro Nacional, po1· dcspczas
legalmente o!'elenadas, e dá. ou tras providencias.

(' ) Vide decl'eto legislativo n. 2 .8>5, do 7 de jaueil'o da 1914.
(") Vide decl'eto legislativo n . 2.8i5, de 7 de janei l'o de 1914 .

-

108 -

Art. 5°. Continu am, em geral em vigor , desde quo não te nha m
sido expressamente r evogadas c digam res peito ao interesse pu blico
da União, todas as disposições dQ leis a nn uaes de orçamento que não
veesarem especialmente so bee a fi xação das ve r bas de r'QCeita e das
dotações de des peza OLr sobre autorização paea r·efo r·mar re pa r tiçõ::ls
e a legislação fiscal e par·a mar·ea r ou a rrgme u ta r· vc ncimen tos c
quaesquer remuneeações .
Art. 6°. Revoga m-se as disposições em contrar·io.
Rio de Janeieo, 31 de deze mbro de 1914, 93° da Independencia e

26° da Repn blica .

IVENCE:; LAu

flnAz

P.

G o MES .

Sab ino Ba1Toso

DECRETO N. 2. 919 A -

DE

30

DE DffiZEMBRO DE

191/l

Iniciada na Camara dos Deputados, emendada p elo Senado e
p ela Camara enviada á sancção
1vianda aproveitar nas nomeações do primeiro po:.to, á medida que forem occorrendo as vagas nos q'Jadros para que se hajam habilitado, inferi ores do
Exercito é da Armada com qtl'alquer dos cursos das faculdades de medicina
da R epubli ca, mediante as cond ições ~ue estabelece

O Presiden te da Repub li ca dos -Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que -o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a segu inte resolução:
·
Ar tigo u nico. Os inferiores do Exercito e da Arm ada,
com qu alquer dos curso~ das facu ldades de medicina da Republi ca. boa rood u cta, civ il e m ili tar. e. pelo men os. tres
::mnos de pr aça e um de serviç,os profissionaes em estabelecim en tos mi li tares. RC I'ão aprovaitados de preferencia a quaesquer outros concurr e nte~ nas nomeações ao primeiro posto. :\
m ed1da qu e fo rem occorrendo as vagas nos quadros para que
se haJam h abili tado. observando-se nas nomeações a ordem do
sun. cla ss ifi cação em concu rso e o direito de precedencia dos
candid at os .i á hab ili tados em concurso anterior ain da subsist ente ; r evogad as as disposições em contrario .
Ri o de J an eiro, 30 de dezembro de 1914, 93• da In depencl cncia e 26• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES .

.José Caeta'Yio de Faria.
Alexand1·Úw Faria de Alencm'.
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DECRETO N. 2. 920 --

DE

-=31

DE

DEZEMBRO DE 19111

Jniciada na Camara do s Deputados e p elo Senado env-i ada á
sancç ão
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo M.inisterío

da

Fazenda,

um

credito especial de 5 :330$295, para occorrer á r<>stituição devida a D. An·
tania Viriato de Medeiros, por deposito feito na Caixa de Orphãos de
Sobral, Estado do Ceará

O P r esident'a da Republica dos Estados Unidos do Brazi l:
Faço saber que o Congresso Nacional decreto u e eu
sancciono a se:gu inte resolução:
Art ig0 unico. Fica o Presidente da Repub lica au tor-izado
a abrir. pel·o Minsteri 0 da Fazenda, um credito espec ial de
5 :330$295, para occorrer á restituição dev ida a Sra. D. Ant oni a Vir iato de Medeiros, por deposito feito na Caixa de
Orphãos de Sobral. Estado do Ceará; revogadas as disposições
em con lrar 1o.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de Hlilf, 93" da Independencia e 26° da Republica .
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Sabino Bm·roso .

Iniciada na Camara dos Deput ado s e pelo Senado enviada á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica n. abrir, pelo Ministerio da Fazenda, um
credito extrnordinario, na lmporta·ncia de 5 :g r9$9oo, para pagamento, em
virtude de sentença judi ciaria, a Seraphim Gonçalves Nogueira 1 inventa-

r i-ante do espolio de José de Souza Costa

O Presidente da Repub l ica dos Estados Unidos do Br azi l:
Faço ~aber que o Congresso Naciona l decreto u e eu
sa ncciono a s.egu inte resolução:
Art. 1.° Fica o Presidente da Repub l ica autorúad o a
abrir, pe lo !\fi nisleeio ela Fazenda, mn r recl i to exLraord in ario,
na imporlanc ia de 5:910$900. af im de atlender ao pagame11to
deprecado pc i·O juiz da 2" Vara do Districto Federal em fnvor
rlo Soeaphim Goncalvos Nogueira, invcnLal'ianLo do espolio du
José do Souza Costa. ox-agente do Correio do largo da Lapa .
Paragrnpho unico . Os papeis relativos a esLe proj ect,')
serão reme ttidos á autor idade oompotonte, com rocomm cnda.ção de ser pl'Oposta acção regress iva poe parto da Uni ão,
contra a auto ri dade administrativa que decretou a demi ssão
i Il egal.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrafi.o.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1915, 911° da Independenci a c 27° da Republica .
W ENCESLAU BMZ P. GOMES .
0

. Sabino Bar1•oso .

-
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DECRETO N. 2 . 922- DE 3

DE

J ANEl RO DE 1915

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviad<a á
sancção
Autoriz:.a o Presidente da Uepub lica a abrir, pelo 1\finisterio da Faz>enda , um
credito extraordinario de 2i :228$546, pa t-a pagamento, em virtude de sen·
tença judi: iaria, á The Rio de Janeiro City Improv ements Company, Li·

mited

O Presidente da fl cpub liea dos J~s lado s Un idos do Brazi l:
Fac;o sabm· que o Congr·esso Nacional cl cc·wtou c eu
sancr iono a segu inLe ecsolução:
Al'ligo un ico . Fica o President·~ da Hepublica autorizado
a abl'ir, pelo Ministel'iO da Fazenda , um cred i to cxtraol'clinario, na importancia de 27 : 22 8~54G , para occol'rer ao paga_
menLo, e m virtude de senlenoa jucliciaria, á The Rio ele Jan eiro City rmpr·ovements Compa ny, Limited; reyoga.das as disposir.ões e m contraria .
Rio el e J aneil'o, 3 ele janeiro de 1915, 94° da Ind epend en c ia
c 27" da Republi ca.
WENCESL'AU BRAZ

P.

GoMES.

Sabino Ba?'1'0SO .

DECRETO N. 2. 923 -

DE 3 DE JA NEIRO DE 1915

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á1
sancção
Autorizv. o Presid:ente da Republica a n.b r.ir, pelo lvlini sterio ela. Fazenda, o cre·
dito de 6g8 :5 77$ [80, supp] Pmentar ú verba 12 11 «Imprensa Nacional e

Diario Official, do art. 79 da lei n.

2

.8.42, de 3 de janeiro de 1914

O Presid ente da Republica dos Estados Tinidos do Brazil:
Faço saber qu e o Congcesso Nacional cl~cretou e eu
sancciono a seguin te r eso lução:
Artigo unico. Fica v Presid en te ela Republica a utorizado
a ab)'ir, pe lo Minis le r·io ela Fa~e nda , o credito de 698:577$180,
supplementaJ' á verba 12". «Imprensa Naciona l e Diaa·io O(ficial», do ·a 1·t. 79 da le i n. 2. 842, ele 3 de janeiro do corrente
anno; revogadas as clispoó ições em contral'io .
Rio ele .Jan e iro. 3 ele janeil'o de ·1915, \lt~ o da Inclepencl en cia
c 27" ela Itep ubli ca·.
WENCESLAU BHAZ

P.

GOMES.

Sabino Ba1'1'oso .

Hl-

LEI N. 2. 924 -

DE

5

DE JANEIRO DE

191!'i

Ini ciada na Camara dos Dep utados, emendada pelo Senado e
~e la Camara enviada á sancção
Fixn n Despeza Get·o.l da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o exercido
de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BL·azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei
seguinte:
Art . 1. o A Despeza Gera l da Republica dos Estados Unidos do
Brazil , para o exercício de 1015, é fixada em 70.999:2368886, ouro,
e 378 . 871:412$211, papel, distribuída pelos respectivos ministerios da
fórma ~eguinte :
Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender,
pelo Ministerio da Jus tiça e Negocias Interiores, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quant ia ele 15:118$, ouro, e de ......•
42 . 42:1: 651$246, papel:
Papel

Subsidio do Presidente ela Republica ... . . .
Subsidio elo Vice-Presidente da Republ ica .•
Gabinete do Presidente da Republica •.•. ·•
Dcspeza com o Palacio da Presidencia da
Republica - Diminuída ele 51:440$000 ..
5'. -- Subsidio elos .:lenador es - Diminuída de
12:000$ para r apeesent.ação do Vice-Presidente do Senado .......... .. . . .•.... .
6". - Secreta1·ia do Senado - Substituída toda a
r ubrica pela seguinte: Secretaria do Senado·- Pessoal: um clit·ector, :18:000$;
um vice-di rector, U: 000$ ; um bibliothecario, 12:000$; um archivista, :12:000$ ;
sete o!Iiciaes (9:600$ cada um), 67:200$;
um official encarregado da acta, 9:600$;
um chefe de redacção dos debates, 9:600$;
tres redatores de debates (9: 600$ cada
um), 28:800$; um ·redactor dos Annaes ,
9:600$ ; um conservador da Bibliotheca,
7:200$ ; dons porteiros (7:200$ cada um)
:14:400$ ; dous ajudantes de porteiro
(5:760$ cada um), 11:520$; 12 continuas
(4:752$ cada um), 57:024$000. Total. ...
271: 944$000. Para. gratificações addicionaes : de 15 % ao vice-director, a dous
officiaes e cinco contínuos ; de 20 % ao
official encarregado das actas, ao porteiro da secretaria e a dous continuas ; de
25 % ao director, a dous officiaes, ao
chefe da redacção de debates, ao conservador da Bibliotheca, ao porteiL·o do salão
e a um continuo ; de 30 % ao archivista,
a um official, ao redactoL' dos Annaes,
ao ajudante do porteiro da Secretaria o
ao ajudante do porteil'o do salão, total,
43:258$ ; dispensados do serviço: um director, 19: 500$ ; um official, 12 :000$ ;
um continuo , 3:000$ ; um continuo,
4:752$ ; total, 39:252$ . Total do pessoal ,

1" .
2" .
3".
4'' .

-

120:000~000

36 : 000$000
76:800$000
100:000$000
781:200$000
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Papel
354:454$800. Material : impressão e publicação em cinco mez s, 62:560$ ; serviço tachygraphico, 96: 000$; revisão dos debates, 13:800$ ; objectos de expediente,
etc., 20:0008 ; conse 1·vação e limpeza dos
moveis, 6:0008; salarios de 12 serventes,
dous chauffeurs, dous ajudantes de chauffeurs, 46:800$ ; custeio e reparação dos

· 7". 8". -

antomoveis destinados á conducção do
Presidente e Vice-Presidente do Senado,
15:0008; eventuaes, 25:000$ ; consumo
de agua, 396S ; taxa de esgotos, iOOS.
Total, 285:596$ .............. •.. .......
Subsidio dos Deputados - Supprimidos
i2: OOOS ; para representação do Presidente da Camara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretaria da Camara dos Deputados- Supprimidos 4:0008 para despezas de fardamento a dous porteiros, dons ajudantes
de porteims, 20 contínuos e 12 serventes.
Supprimida de 30:0008 para publicação
em volumes dos trabalhos relativos a documentos parlamentares. Diminuída de
i 2:0008 pelo fallecimento de um tachygrapho e de 17:280$ pelo fallecimento de
um chefe de redacção dos debates, inclusive a gratificação addicional, dispensado
do serviço. Augmentada de 7:0008400 na
parte t•eferente a gratificações addicionaes,
em virtude da deliberação da Camara, de
i 7 de dezembro de 1904, e lei n. 2. 544, de
4 de janeiro de 1912 (.i), para pagamento
a funccionarios que completaram mais de
cinco annos de serv iço , ficando assim redigida a respectiva rubrica: Para pagamento de gratificaçOes addicionaes, sendo: de 30 % ao sub-directol', at·chivista,
couservador da bibliotheca, porteiros da
SeCL·etaria e do salão e quatro contínuos ;
de 25 % a dous chefes de secção, dous redactores, sendo um de Annaes e outro de
documentos parlamentares, ambos de
maio em diante, percebendo até essa data
20 %, o bibliothecario, um i 0 official, um
ajudante de porteil'o e quatro contínuos;
20 % a um chefe de redacção de debates,
dous 1°' officiaes, sendo um de julho, percebendo até essa data 15 %, um aj udante de porteim e cinco cootin uos, sendo
um desde agosto, pet·cebendo até essa
data 15 % ; de 15 % ao supel'intend ente
da redacção dos debates, um 2° ollicial e
quatro con tínuos e um redactor de debates á razão de 15 % . Augmentada. a verba Material de i9:200S, sendo 7:800$
para cinco serventes, 7:8008 para cinco
ja1·dineiros e 3:600$ para o zelador do
Palacio Monroe . . .......... ; . . . . . . . . . . .

640:050$800
2. 628: 8008000

967:873S9i8

(i) Lei n. 2.5-1-4 ele 4 de janei1·o de 19·1 2- Fixa a despeza
geral da Republica para o exercício de i912.
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Ajudas de custo aos membros do Congt·esso
Nac_ional. ..........................•..
Secretaria de Estado- Diminuída de 5:0008 ·
a verba para impressão e revisão do relatorio e orçamento. Supprimida a vel'ba
de f5:600$ para gratificação aos auxiliares incumbidos do serviço extraordinario
da organização e remessa para o Archivo
Publico Nacional dos papei~ existentes no
archivo da Secr·etaria de Estado. Suppl'imida a verlía de f :500$, para gratificação
aos cinco correios para despeza com fardamento. Supprimida a vet·ba de 1 :825S
para diarias aos cinco correios ...... .. .
Gabinete do consultor geral da RepublicaSubstituida a tabella pela seguinte, sem
augmento de despeza:

275:000$000

683:448$H8

Pessoal:
f consultor geral, com fO: OOOS de ordenado e 5:0001~ de gratificação, 15 :OOOSOOO.
f continuo, com 1 : 733$334 de ordenado
e 866$666 de geatificação, 2:600$000.

Material:
Objectos de expediente, livros, jornaes,
revistas, moveis e outras despezas
2:000$000 ....•...•••.................

Supprirnidas as verbas
para collecções de leis e assignaturas do
Diario 0/ficial, na impor tancia de ...•...
1:9228000. -Na parte "Material "• em
vez de: illurninação 600S ; energia electrica para um ascensor 1:500$, modificada para: illuminação f: tiDOS ; energia
electrica para um ascensor, 600$. Diminuída na verba do Supremo Tribunal Federal, pessoal sem nomeação, 2:4008,
sendo 1:800$ de salario de um servente e
600$ de gratificação ao encarl'egado do
serviço de electricidade. Augrnentada, no
quadro do pessoal da Secr·etaria, um electl'icista com 3:000$, sendo 2: OOOS de ordenado e 1:000$ de gr·atificação . . ... .. .
13a. - Justiça do Districto Federal - Supprimida
as verbas para collecções de leis e assignaturas do Diario Official, na importancia de 1 : 904$ ........................ .
14a. -Ajudas de custo a magistrados ............ .
15". -Policia do Oistricto Federal - Reduzida a
.\,0:000$ a verba para aequisição e custeio
do material de tr·ansporte. Incorporadas
pela metade as dial'ias do impectot·, subinspector e auxi!iat·es da Policia Marítima aos r espectivos vencimentos (respectivamente 3$, 1$500 e 1$500). Reduzida de
fOO: OOOS a verba" Diligencias policiaes "·
Augmentada de 50:000$ para o custeio
de caixas de avisos policíaes, destacando-

19:600$000

12a. -Justiça Federal -

1.917:2731.<618

L 378:1. 93$H8
10:000$000

-iH-

Papel
se dessa importancia 10:000$ para o pessoal que tiver de lidar com esse serviço,
cuja séde central continuará no mesmo
local onde se acha, construindo -se uma
linha tclephonica especial que o ponha
em communicação com a Repartição Central de Policia. Augmentada de 35:2008
no " matel'ial , da Escola Premunitoria
Quinze de Novembro, distribuidos pelas
diversas sub ·consignações .. .............
16a. - Brigada Policial- SubsLitu ida a tabella pelas
seguintes, de accôrdo com os quadros que
as acompanham:

5.377:413$000
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CLASSIFICAÇi\0 E CARGOS

Oo

.

Gabin ete :
Cornmanda nte geral, ge neral. ... ... . .. ..... . ...
Assistente do l\finisterio da J ustiça, tenente-coronel. ....... . .... . . .. .. ... .. ... . .. . . ..... . .
Aj ud ante de ordens do chefe de Policia, capit ão ..
Ajuda nte de ordens do comrnandante geral, capitão . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .... . ... . . ..... .. ...
Auditor· de Gu erra, capitão .. . . .. . . ... . ... .. ....
Secretari a :
Secret ario, maj ot· . . .. ... ... . .... ....... .• .. . ..
Escript urarios, t enentes ... . .. ... . . .. .... . . . ....
Inspectoria do pessoal :
Director , tenente-coronel. . . . .... .... . ... . .. . . . .
Inspector , capitão ... . . ..... ... . .. . . . . .. ..... . .
Auxiliar·, tenente ... . . ....... .. ... . .. . . . .. . . .. .
Intendencia :
Dir ector, maj or ou tenente-coronel em commissão . . ...... .... . . . ... . .. . .... . .. .... .. . . . •..
Escriptur ario, capitão . .. .. . ...... . ... . .. . .. ....
Escl'iptm·ario, tenente . . . .. . . . . . •. .•. .•• . ....•.

SOLDO

~

"';::>
-<

-

...
<..:><..:>
_ c::
r>..l>l
-><
!- ~»

s o ~mA

TOTAL

;2~»

O'

<!)Q

-

7:600$008

7:6005008

7.600$000

1
1

9:600$000 4: 800$000
6:000$000 3:000$000

14 :400SOOO
9:0008000

14:400$00(1;
9:000$000

1
1

6:0008000 3: 01)05000
6:0008000 3:000$000

9:0005000
!l:OOOSOOO

9:000$000
!l:OOOSOOO

1
2

7: 1i!l9$!l96 3:8008004
4:599$996 2:300$004

1i :400SOOO

6: 900SOOO

H :400SOOO
13:800$000

f'

1

1

9 600$000 4 800SOOO 14 400SOOO
6 ooosooo 3 00013000
9 ooosooo
4 599$996 2 300$004
6 900$000

14 400$000
9 0008000
6 900$000

1
1
1

7 599$996 3 800$000
6 000$000 3 000$000
4 599$996 2 300$004

H 400$000
9 0008000
6 900$000

1

11 4008000
9 0008000
6 900$000

,..,..

.....
<:JI

00

I< Ü

~

u--

e
-<\

CLASSIFIC.~ÇÃO E CARGOS

.

Contadoria :
Director, major ou tenente-coronel om commisslío
Pagador, capitão .••..••••.•.••.•..•••••••....•
Escripturario, capitão ..••.••.••.•.••..••..•.•••
Escripturarios, tenentes .......................
Commandante da companhia do reformados, capitão ......•..••..•..•....••.•..•.•... . .....
Serviço de saúde :
Director-medico, tenente-coronel ... '.••........ .•
Fiscal-medico, major ........•........•.........
l\!edicos, capit5.es ...........•.....•......•••..•
i\Iedicos, t enentes ..............................
Pharmaceutico, capitão ....•••.•........•••..••
Pharmaceutico, tenente •... . .....•....••.......
Pharmaceu tico, alferes ..........................
Dentista, tenente ............ ·...................
Officiaes dos corpos :
Commandan tes, tenentes-coroneis ...............
Fiscaes, majores ....................••..•..•...
Ajudantes, capitães ..........................•.
Quarteis-mestres, tenentes ...•.....•.... .. ..•...

-<lU

SOLDO

~

<.:lO::

§;~
<w

SOlnlA

TOTAL

!"<r<l

~

GA

:::>

C'

3 8005004
3 ooosooo
3 ooosooo
2 300SO:J4·

i
3

7:599S<J96
6:000$000
6:000$000
4:5<J9S996

i

6:000$000 3:000SOOO

:i
1

i
1

4

7
i
1

2
i
5
5
5

5

{):600$000
7:5'J'JS996
6:0005000
4:5998996
6:000$000
4:5995996
3:600$000
4:599$996

4:800$000
3:800$004
3:000$000
2:300$004
3:000SOOO
2:300SOO-í:
i:800$000
2 :300500-í:

9 600SOQO '• 800$000
7 5'J9S996 3 800$00-í:
6 ooosooo 3 ooosooo
4 599S'J96 2 3005004

1f : ·~00$000 I

o

'J:OOOSOOO .
9:000$000 '
6:900$000 1

o
o

9:000SOOO

o

f.-1::400$000 1
i i : 400SOOO [
9:000$000 1
ô:900SOOO 1.
'J:000$000
6:000SOOO
554005000
6:900SOOú
14 400$000
if 400$000

o ooosooo '
6 900SOOO '

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

l-

O>

'

3~:5008000
Secretarias, tenentes ............................
6:900$000
~
4:5~989~6 2 300500~
180 :0::lOSOOO
Capitães ..... : ...... ... ...• .... ....•..........
22 6:0005000 3 ooosooo
9:0003000
165:600$000
Tenentes .•..............•......•...•..•.......
20 4:599$996 2 300$~00
6:900$000
Alferes . ...... .. .... .. . .........•.... ....• .....
302:400SOOQ
5i· 3:6008000 1 8008000 . 5:4008000
10:800$500
Alfercs-veterinarios ..•....•.....•.•.•..•.. • ... ·I
5:4005000
6 3:600$000 1 8oos~oo
Praças de pret :
8:2128500
Sargentos-ajudantes ......•....••......•...•...
1:6428500
5 1:6~23500
8:251$002
Sa rgentos-q uarteis- mestres ...•.•••.....•..•.••.
1:6423500.
5 1:642$500
Sarg.entos chefes .......•.•...•..•.....••.......
32:850$000
20 1:6±28500
1:6/t-28500
Primeiros sargentos escripturarios .• , .•.••......
14:600$000
1:-460$000
10 1:460$000
Segundos sargentos escripturarios .•.....•.......
68:8758000
50 1:277$500
f :2.778500
7 :300$000
'::orneteiros e clarim-mór ....•.•.. . ... ,. .......
1:4608000
5 1:4608000
1:460$000
lllestre de musica .•.... . ..•...•. ..... • .• .... . ..
1 1:460$000
1:460$000
l\lest!'e rerl'ador ........ . .. .. •......•........ . .
1:4608000
1 1:460$000
1:4608000
1:4608000
lllestre correei1·o . .. ...... . . .... .. ... .. ....• ..•
1 1:4608000
1:4608000
Primeir.s sargentos inspcclo res .................
29:2008000
20 1 :4608000
1:460$000
Segundos sargentos inspectores ...... . . . ..... .. ..
1:277$500
102:2008500
80 1:277$500
Terceiros sa rgentos inspcctores . .. . . ..•..........
93:4~08000
1:1688000
80 1:1683000
Contra-mestre de musica ...... ... .... . . .... . ...
1:2778000
1 1:2773500
1:277$500
306:600$000
Cabos de esquad!'a .......................... ...
300 1:022$000 . 1:022$000
Cabos corneteiros , clarins o tambores ............
~: 1~ 88000
1:0223000
9 1:02ZSOOO
1:0~2 300(1
Cabo corriei I'O ••••••••••••••.••••••••••••••••••
1:0223000
1 1:0228000
Cabo ferrador ....... : ...... ... ........•.......
1: 022SOO C
1:022SO::l0
1 1:0228000 . - .
·\nspeçadas ...............................•... 300
295:650$000
985$500 . ()858500
Soldados . . .................. ..... ... ..... •..• . 1.984
949$000 1.882:816$000
9~9sooo
()4:9008000
Cornetei 1·os, clarins e tambore3 ........•. .. ... . . 100
()~98000
9±98000
~:i 98$000
l\Iusicos de 1" classe ..... ... . ...... ... ..........
1:022$000
1:0228000
~
l\'Iusicos de 2" classe .. . ... . ... . .•..... .. ... .. ..
H :826$001!
12
9H58500
~85S50ú
18:980800('
l\lusicos de 3" classe ............. ... ........•..
9±9$000
04~$000
20
36 1:800$00[.
Fardam ento pa ra 3.0 15 pt·aças a i20SOOO ......................... . .......................
AJitpentação para 3.015 praças a 547S500 ..................... . .......................... 1.650:712S500

-

-<

!

TOTAL

Forragem, ferragem e curativo para ti97 cavallos e muares . ............. . . ...... ........•••
Soldo para os officiaes aggrcgados ..... . .. . .... .... .............. .. . ....... ....... .. ...... .
Passag-ens de otJiciaes e praças .. ... ... . ..... ... ... .. ............................ .. . .. .. . .
Empreg;.~dos nas fachinas dos quarteis, nas cavalariças do regimento, nas enferma1·ias do hospital, no serviço de locomoção e no de outras dependencias dos corpos ................ .
Gratificação a um medico occulista contractado ........................................... .
Gratificação ao ot·denança do Ministerio da .Justiça ....................................... .

435 810$000
30 000$000
12 ooosooo
150:000$000
3:600SOOO
360$000

Somma ......................................................... I G. 8í7: 4423008
,_

1\faterial

Remonta de animaes ................••...•.•....•...........••••..••.•.................
Acquisição e concerto de armamento, munição, equipamento, arreiamento, vehiculos, inclusive
;.~utomovel, e seus accessorios, moveis, utensílios e outros artigos ..• .. ....•..•......•..
Mcdlcamentos, instrumental cirurgico, roupas e outros artigos para o hospital .•••. .. ........
llluminação e artigos proprios . •• ................. ... .................. .• .•.•...•........•
Conservação, murlança e assignaturas de linhas telepbonicas .......................•.......
Taxas de esgoto nos quarteis •.........•.............. : •.•...•.••.........................
Expediente, publicações, livros, impressos, etc ................................ ........ .... .
Obras e conservação dos quarteis e de outws proprios nacionaes pertencentes á Brigada .... .

00

40:ooosooo
100:000$000
30:0008000
60:0005000
6:0005000
1:0008000
15:000SOOO
40 :000$000

Somma geral ••.•.•••••.••..••...••.••••••••...•.•.••••..••••.•. 7.169:4425008
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Ta mbo t•es

Sold ados

Ans peçadas

I Tenente-coronel commandante
I Maj ot· fiscal

J

i II
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~ I

Cabos de esq uad r a

aos sarg onLes inspectores

1

2:>s sn.rgen los inspectores
aos sargentos inspectores
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o
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Clat•ins

Soldados

Anspeçadas

Total

Praças
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- g: -l-Cabos de •sq ua~ra
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s; 1

I
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[os sat•gentos inspecto1•es

I CaiJo ferrador
I Sar gentos chefes
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I

-

Cabo COL"r t:l eiro

I Mestre de correeit•o
I Mest1•e de fet' L'adot•
I CaiJo cla rim

...
...
...

...

1-'-Cnpitão a jud an te
I Tenente qua de 1 mestre
:--1 Tenente secretat•io
"" I Alfet•es veterinat•ios
Cap1tães
""
1
Tenentes
·.:z 1 .oÚfet•es
- I Sat·g ento ajudante
... I Sargento qua1•tel-mestre
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Contra-mestt•e de musica
Cabos corneteiros
...- -1 Cabos tam bores
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1 Musicas
::>; I Sa t·gentos chefes
c; 1 t os sargentos inspectores
~
1 ~os s &L' ,~tentos inspectores

Mestre de rnusica.

I

I

I

I

I

I
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I
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Tenentes escripturnrios
Major ou ~enente-coronel dtrector, em commissão
1 Capitão escl'iptuL·nl'io
I Tenente escrip t ura r io
1
Major ou tenenLe-cot•onel director, em commissão
1 Capitão pagad or
1 Capitão escriptm·a rio
1 Tenente escriptut•ario
1 Capitão commnndante da companhi a de reforma dos
1 Tenente-coron e l medico directot•
1 Majot• medico-fiscal
I Capitães medicos
I Tenentes medicos
I Capitão pb •u•maceutico
I Tenente pbnt• maceutico
I Alferes pha t·maceuticos
I Tenente dentista
I Tenantes-c oroneis comma nd a ntes
I Majores fisr.aes
I Capitães-ajudantes
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I Tenentes
I Alferes
I Sargentos ajudantes
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Tenente ·coronel assistente do Ministro da Justiça
"';;:
Ca pitão ajud a nte de ordens do chefe de policta
!!I
Capitão ajudante de ordens do commando geral
"'
Capitão audito1• de g uerra
... I Tenente-coronel dit•ector
INSPECTORIA DO
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3os sargentos inspectores
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3o• sargentos inspectores

2o• sargentos inspectores

t o• sargenws inspectores
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toa sargenlos escripturarios

Alferes 'l'eterinario
Capitães
Tenentas
Alferes
Sargento ajudante
Sargento quartel-mestre

Tancntc-co?onel commn.nda.nte
Major-rlscal
Capitão ajurtante
Ten ente quartel-mestre
Tenente secreta.r io
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TOTAL
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DlSCRIMlNAÇÃO

N. 4
Tabella de vencimentos

DISCRIMINAÇÃO

Sargentos ajudantes, quarteis-rnestres e chefes ...... .
Primeiros sargentos, cometeiros e clarins-rnóres •... ..
Mestres de musica, ele ferrador c do corrieiro ........ .
Segundos sargentos, e con tt·a-mest t·e ele rnusica .. . ... .
Terceiros sargentos ................ . ......•.....•..
Cabos e musicas de 1• classe . .. ...... , .. .. ........ ·•.
Anspcça.das c musicos de 2• classe .................. .
Soldados, rriusicos de 3• classe, cometeiros, tam bol'es
e ela rins, •...... , ..... , ... ........• .... •... , •.

SOLDO DIAiliO

4$500
4$000
4-$000
38500
3$200
2$800
2$700
2$600

Deduzida a importaucia de 31:896$114, cotTespondente a soldos,
visto terem fallecido os seguintes olliciaes e praças:
4 :4408 do tenente-col'Onel José Cicel'o Bianchi ;
9:119$986 elo tenente-coronel Domingo<> l\lartins de Oliveit·a Puranhos;
·
1:848$648 elo capitão Eduardo José Gonçalves Reg ua;
:~:6718980 do tenente Julio Henrique dos Santos;
1 :HOS elo alferes Paulino Thomaz Pessoa;

-
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3: 600$ do 'úme ·te-co'ronel graduado João Fern a ndes da Silva
Guimarães ;
1:680$ do ten ente Christino Rodrigu es da Camar·a ;
839$500 do 2° sargento José Ribeiro Junior;
839$500 do 2° sargento Epami no ndas Gastão de Vasco ncellos ;
6tí7$ do cabo de esquadra Daniel Honorato;
766$500 do cabo de esq uad l'a João Quintino de Paiva ;
766$500 do cabo de esq uad ra Olegario Francisco da Cos ta;
766$500 do cabo de esq uad ra Gabriel Coelho Sampa io ;
730$ elo soldado Bernar·diuo Teixeira;
730$ do soldado P edro Valeria dos Santos.
Augm entada de 180:324$686 , se ndo i 54:40 5$826 para pagamento
-de officiaes r·eformados e 25 :828$860, para o de praças ta mbem r efol'm adas :
i3: 687$992 ao t enente-coron el reformado João Berna rdino da
Cruz Sobrinho ;
2:559$978 ao coron el Manoel Pereira de Souza, visto ter sido reformado por decreto de 28 de j aneiro de i 914 com o soldo ele
14:847$978 c não de i2: 288$, como está na tabella explicativa;
H: 136$ ao coronel grad uado Alvaro de Mello, r eformado por decreto de i4 de maio ele i914;
10:368$ ao ten ente-cor onel Carlos ela Cruz Senna, refor·mado por
decreto de 20 ele maio ele 1914;
1 O: 56.08 ao tenente-coronel Zeferino Martins Soares, reformado
por decreto de 23 de maio de 1914;
9:9848 ao tenente-co1·onel João Li no Gonçalves, r eformado por
decreto de 27 de maio de i 914;
i0:031 $868 ao tenente-coronel graduado Luiz Rodrig ues Corrêa,
reformado por decreto de 17 de junho de 1914;
7:752$ ao major· Cleme nte Gonzaga de Souza Maciel, reformado
pot· decreto de 27 de maio de i914;
7: 752$ ao maj or Francisco Salles de Carvalho, r eformado por
decreto de 23 da maio de i 914 ;
7:599$996 ao maj or José Pinto Ribeiro, r eforma do por· decr eto de
27 de maio de 1914 ;
7:599$996 ao major Ma noel de Pinho França, reformado por decreto de 27 de maio de i 914; ·
7 :599$996 ao major Al fredo Teixeira Carneiro, t•eformado por· eleereto de 21 de ma.io de 191 4;
4:800$ ao capitão Joaqu im Antonio de Souza, reform ado por eleereto de 16 de abril de i 913;
5:040$ ao capitão Cal'los José Teixeil'a, refol'mado por decreto ele
i 4 de maio da i014;
6:360$ ao capitão Al'lindo Pinto de Almeida, reform ado por dccret') de 30 de julho de 1913 ;
5 : 760$ ao capitão Jofto Caetan o de Matto3, reformado por çlecreto
de 15 de novembro de 1913;
4:080$ ao capitão Helderando de Andrade Gardel, r eforma do
por decreto de
de mar ço de 191 4 ;
6:000$ ao capitão Julio America no Bl'azileil'o, reformado por decreto de 11 de março de 1914 ;
5:2808 ao capitão Edua rdo de Oliveit·a Bastos, refot·mado por decreto de f4 de maio ele 191 4;
6:000$ ao ca pitão-ph armacCLttico Augusto Cypria no de Oliveira,
reformado pot· decreto de 27 de maio de Hl14 ;
2:1603 ao tcne n te-plw. r·maceutico Etelvino C01·tez, r eformado por
decr eto de 8 de abl'il de 1914;
2 :30-I,S ao alferes João Chagas, reformado por decreto de 16 el e
abril de 19·13 ·
80S ao t~nente gl·ad11 ado Antou io 11omoa!Jo du Andrade, reformado por dec1·eto de 15 ele j a neiro ele 1006, visto lhe compeLir o soldo
de f: 680S, P- m vez de i: 600S, como está na t a bel! a ;
876$ ao 1o sarge1ito mestr·e de musica B1·az Antonio da Silva, r·cfor·mado por decre to de 22 de abril de 1\J 14 ;

-124876$ ao conductor-chefe Alfredo José Ayres, reformado -por decreto de 23 de outubro de 1913;
5358090 ao 2• sargento Francisco Isidro da Silva, reformado por
decreto de 4 de junho de 1913 ;
839$500 ao 2• sargento Joaquim Fernandes da Silva, reformado
por decreto de 3 de setembro de 1913;
839$500 ao 2• sargento Francisco José de Sá Cavalcanti, reformado por decreto de 25 de março de 1914;
803$ ao 2• sargento graduado José Francisco de Abreu, reformado por decmto de 8 de j alho de 1914 ;
766S500 ao 3° saegento H.odrigues Nunes, reformado por decreto
de 29 de outubro de 1913;
7668500 ao 3° sargento Benedicto Bezerra de Araujo, reformado
por decreto de 24 de dezembro de 1913;
·
766$500 ao cabo de esquadea Manoel de Souza Pereira, reformado por decreto de 2 de abril de 1913 ;
766$500 ao cabo de esquadea Baetholomeu da Silva Lima, reformado pot· decreto de 30 de abril de 19:13 ;
766$500 ao cabo de esquadea Casemiro Francisco Duarte, reformado por decreto de 30 de abril de 1913 ;
766$500 ao cabo de esquadra Custodio Claudio da Silva, reformado por deceeto de 3 de setembro de 19 J 3 ;
766$500 ao cabo de esquadra Manoel do Nascimento Lima, reformado pm· deceeLo de 19 de novembro qe 1913 ;
766$500 ao cabo de esquadra Monoel Constantino de Mello Ri.
beiro, refor·mado por decreto de 31 de dezembro de 1913 ;
7663500 ao cabo de esquadea José Costa da Silva, reformado por
decreto de 4 de março de 1914 ;
766$500 ao cabo de esquadra Felippe Lopes da Silva, reformado
por decreto de H de março de 1914;
766$500 ao cabo de esquadra Arthur de Andrade, reformado por
decreto de 18 de março de 1914;
766$500 ao cabo de esquadra Pedro Rodrigues Freire, reformado
por decreto de 25 de março de 1914 ;
765$500 ao cabo de esquadra José Victorio do Espírito Santo, reformado por decreto de 25 de março de 19!4 ;
766$500 ao cabo de esquadra João Caedoso de Oliveira, reformado
por deceeto de 22 de abt•il de 1914 ;
766$500 ao cabo de esquadra Francisco Cardoso de Oliveiea, reformado por decreto de 1 de j alho de 1914 ;
766$500 ao cabo de esquadra Valeriano de Souza Costa, refor. mado por decreto de 5 de agosto de 1914 ;
766$500 ao cabo conductor Oscar Doria, reformado por decreto
de 26 de novembro de f 913 ;
730$ ao anspeçada Candido Pereira de Faria, reformado po_r
decreto de 23 de outubro de 1913 ;
486$545 ao anspeçada José Martins de Oliveira, reformado por
decreto de 31 de dezembro ele 1913;
730$ ao anspeçada Antonio da Silva Mattos, reformado por· decreto
de 18 de fevereiro de :19f.i.;
730$ ao anspeçada Martinho Rodrigues dos Santos, 1·eformado por
decreto de :17 de junho de :19:14 ;
730$ ao anspeçada Manoel Zeferino l\Iõreira Fortes, reformado
por decreto de 29 de julho de :1914 ;
730$ ao soldado Octacilio Gomes Jardim, reformado por decreto
de :16 de abril de :19:13 ;
730$ ao soldado José Marques Ponce, reformado por decreto
de 30 de abril de f 91.3 ;
730$ ao soldado Arthur Coelho, reformado por decreto de 2f de
maio de :19f3;
4868545 ao soldado Viriato Carvalho Fonseca, reformado por
decreto de 2f de maio de :191.3;
7308 ao soldado Esteves Peres, reformado por decreto de 4 de
fevereiro de f 91.4- ;

-1254868!80 ao soldado Manoel Joaquim do Nascimênto Segundo,
reformado por decreto de 24 de j unho de 1914 ;
n os ae soldado Joaquim Lopes de Oliveira, reformado por deCI'eto
de i de j ulho de i914;
Na tabella dos officiaes reformados, em vez dos
dizeres : "para os officiaes e praças que
se reformarem etc.», substitua-se por :
"pa1·a os officiaes e pr·aças que se reformarem ou já t'efo,·mados e que não estejam nominalmente mencionados nesta
tabell a 83:2899948............ .. . ••.• • • 7. 881:557$013
17• - Casa de Detenção - Feita a tabella do pessoal, de accôrdo com as designações do
regulamento que a subordinou directamente ao 1\Iinisterio da Justiça e Negocias
Interiores, expedido ex-vi do art. iO do
orçamento para 1914. (2) Elevada de
18 :000$ para 36:000$ a verba do material,
para ferra!("em, arreiamento, curativo, remonta de animaes e compra de vehiculos.
Augmentada de 7:0008, no material,
para illuminação dos edificios. . . . .......
6it0:356SH8
i8n - Casa de Correcção- Augmentada de iO:OOOS
a verba para alimentos, vc~tuarios e salarios dos sentP-nciados ... .• . . . . . . . . . . . .
315 :75!$106
i 98 - Guarda Nacional- Supprimida a gratificação
de H :334$ para o commandante superior
e consignados 6: OOOS anuuaes pam a representação do mesmo commandante....
29:766$000
20a - Archivo Nacional - Supprimida a quantia
de 2008 na gratificação ao servente para
servir de correio, devendo os 200$ restantes da mesma geatificação ser incorporados aos seus vencimentos. Reduzida a
10 :000$ para compra e cópia de docu mentos importantes, etc. Supprimido o
f79:0818H8
n. 6 do mater'ial. .................... .
21 8 - Assistencia a Alienados - Diminuída de
i :8009 na sub-consignação "Fumos e artigos para fumar, aluguel da linha telephonica, impressões e publicações, despezas miudas e eventuaes l> do material.
Augmentada de 1:8008 para auxilio de
aluguel de casa para o pharmaceutico do
Hospital Nacional. Diminuída de 2:4008 a
sub-consignação ·"Fazendas, calçado,
chapéos, etc. » relativa á Colonia de
Alienados da TI ha do Governador·. Diminuída de i :200S a sub-consignação "Combustível para a lavançleria, cozinha, etc.»
da mesma colonia . Augmentada de
i :2008 para completae o auxilio de aluguel de casa a que tem direito o director
da mesma colonia. Augmentada na vceba

(2) Orçamento da despeza para 1914. Lei n. 2.842, de 3 de
janeiro de f 9H.
Art. iO. Fica directamente subordinada á. Secretaria de Estado
a Casa de Detenção.
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material da Colonia de Alienados da Ilha
do Governador 1 : 5003 na su h-consignação
" Instrumentos de lavoura, Jenagens, sementes, arvores, fot'l'agens c remonta de
animaes. Fundid as as duas sub-consignações da mesma colonia "Combustivel,
C'ltopa e lubrificantes pat·a a lavanderia,
cozinha e offici11as" e «Combustível, lubrificantes, estopa, custeio e aluguel do
matel'ial flu ctu ante "• na i11ipoetancia de
18:900$000. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . •
Dit·ectol'ia. Geearde Saúde Publica - Substituída a tabella pela seguinte :

1. 73 f :f 72$1 78

Capital :F'ederal e Estado do Rio
ele Janeiro

REPARTIÇÃO CENTRAL
Pessoal :
i dircctor geral com 12:000$ de ordenado e 6:0008
de geatilicação , (decreto n. L15i, de 5 de

j aneiro de 1904:, e dect·eto n. 10. 821, de 18 ele
mat·ço de 19:!4:), (3) 18:000$000 .
seceetario com 7:200$ de ord enado e 3:600$ de
geatificação (decreto n. 1.151 , de 5 de janeir·o
de i 904:, e decreto n. 1O. 821, de 18 de março
de 1914), (4:) 10:800$000.
1 chefe de secção com 5: 666$666 de oed enado e
2:833$334: de gratificação (decreto 11. 1.151,
de 5 de janeiro de 1904:, e decreto 11 . 10.821,
de 18 de março de 19U) , (5) 8:500$000.
1• official com 4::000$ de orden ado c 2:'000$ de
gratificação (decreto n. 1.1 51, de 5dejal1eiro
ele 1904, e dect·eto 11. 10.821, de 18 ele março
de 19i 4:J, (6) 6:000$000.
2• official com 3:200$ de ordenado e i: 600$ de
gratificação (decreto n. 1.151, de 5 de janeit·o
de 1904, e decreto n. 10. 821, de 18 de março
do 1914:), (7) 4:800$000.
7 3"' offic·ia es a 2:800$ de ot·denado e i: 4008 de
geatificação (decreto n. 1.1 51 , de 5 dejaneiro
de 190~, e deceeto n. 10. 821, de 18 de março
de 1914:), (8) 29 :400$000 .

(3) Dec~·et o n. 1.-151, de 5 de janei1·o de 1904 - Reorganiza os
serviços da hygiene aelmiuistt·ativa da UnifLo.
--Decreto n. 10 .821 , de 18 de mm·ço ele 1fi14 . -Dá. novo r egulamento á. Directoria Geral de Sa úde Publica.
(4) Vide not a n . 3 á. pres~ nte lei.
(5) Vtde IIO La 11. 3 a prese nte lei.
(6) Vid e nota 11. 3 iL prese nte lei.
(7) Vide nota n . 3 á peesente lei.
(8) \'id e nota 11. 3 á presente lei.
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arclüvista com 3:6008 de ordenado c 1:800$ de
gratificação (decreto n. 1.151, ele 5 clejaneiro
de 1904, e decreto n. 10.82·1, de 18 de março
de 1914}, (9) 5:400$000.
porteiro com 2:400$ de oedenado e 1 : 2~0$ .de
gratificação (decr eto n. 1.151, de 5deJanen·o
de 1904, e dec1·eto n. 10.821, de 18 ele março
de :1914), (10) 3:600SOOO.
4 contínuos a :1:600$ de ordenado e 800$ de gratificaçrto (decretou. 1.15:1, de 5 de janeiro
de 1904, e decreto n . 10.821, ele 18 de ma1·ço
de :1914), (H) ():600$000, total, ()6::100$000.
Pessoal :
1 auxiliai' de archivista a 3:600$000.
1 escripttH'ario do archivo a 3:000$000.
:1 gnarela do aechivo a :1:800$000.
1 encarregado da bibliotheca a 2:400$000.
1 guarda da bibliotheca a 1:800$000.
3 auxiliares de escripta a 2: 160$, 6:480$000.
1 encarregado do deposito a 1 :800$000.
1 estafeta a i :440$000.
1 encarregado do elevadol' a 1: 0808000 .
4 serventes a 1:200$, 16:800$, total, 40:200$000.
Total do Pessoal, 136:300$000.
Material :
Para diarias de alimentação e ll'ansporte dos pharmaceuticos, inspectores de pharmacias e drogarias, á razão de 5$ para cada. um, 7:300$000.
Pam diarias ao interp1·ete (leis ns. 1.6:17, de 30 de
dezembro de 1906 e 1 . 84-1, ele 31 de dez em b1·o
de 1907 e decreto 11. 1O. 821, de 18 de março
de 1914), (12) l.: S25$000.
Livros, jornaes, impressões, publicações, objectos ele
expediente, despezas eventuaes, in clu sive a
contribuição annual ele 2408 para o Bureau
Intemacional de Tuber culose (lei n. 1. 316,
de 31 de dezembro de 1904, e decreto
n. 10.82·1, de 18 de mal'ço de 1914), (13)
12:240$000.
Custeio do automovel do dil'ector geral, 6:000$000.
Assignaturas de telephone, 1: ti91$000.
Material, constrncções e evcntuaes pal'a o serviço
geral, inclusive aluguel da casa para a lnspcctoria de Saúde dos Portos e 600$ para aluguel
da casa elo porteiro, 96:000$000.
(9) Vide nota n. 3 á pt·asen te lei.
(:10) Vide nota _n. 3 ~~prese nte lei.
(U) Vide nota n. 3 á presente lei.
( 12) Lei n. ·/. 6-17, ele 30 de deze mbro ele ·1906 - Fixa <J, despcza
ger~l ela Repuhlica para o exe rcício de 1907.
-Lei n. 1.84-1, de 3·1 ele dezembr o de 1907 -Fixa a despeza
geral da Repu blica para o exet·cicio de 1908.
- Decreto n. 10. 82·1, de 18 de março de 1914 - Dá novo' r egulamento á. Directoria Geral de Saúde Pllblica .
(:13) Lei n. 1.816, de 3-1 de dezembro ele ·/904- Fixa tt dcspcza.
gemi da. Republica para o exercício ele :1905.
-Decreto n. 10.821, de 18 de março de ·1 9-14- Dá novo regulamento á. Directoria Geral de Saúde Publica.

-128.Para gratificação do pessoal de accôrdo com o
regulamento da Directoria Geral de Saúde
Publica, 20:0008000, total do l\Iaterial,
144:9568000. Total, 281:2568COO.

SERVIÇO DE TERRA
Pessoal : ·
10 delegados de saúde a 7:2008 de ordenado e 3:600$
de gratificação (decreto n. 1.1 51 , rle 5 de
janeiro de ·1904, e decreto n. 10. 821, de 18 de
março de 1914), (14) 108:000$000.
75 inspectoees sanitarios a 6:000$ de ordenado e
3:000$ de geatificaçã.o (decr eto n. 1.151, de
5de janeirode1904,e decreton. 10.821, de
18 de rnat·ço de 1914), (15) 675:000SOOO, total,
783:0005000.
Pessoal subaltern o :
1O escripturarios de delegacia a 2 :640$ , 26:400$000.
20 auxiliaees d~ escripta a 1:8008, 36 :0008000 .
20 guardas sanita rios a 2: 1603, 43:200$000.
10 encarregados do at·chivo a 1 : t~!~O$ , 14::400$000.
50 serventes a 1:200$ , ôO:OOOSOOO, total 180:000$000.
Total do Pessoal , 963:000$000.
lllaterial:
Aluguel de casa para a delegacias de sa úd e {lei
n. 2. 544, de 4 ele janeim de 1912 e decreto
n. 10.821, de 18 de março de 1914), {16)
30:0008000.
Moveis, objectos de exped iente, concertos, installações e despezas eventnaes, 46:425$000.
Assignaturas de appat·elhos telephonicos, 1:5758000,
total do material, 78:000SOOO. T ota l ,
1.041:000$000.

INSPECTORIA DO SERVIÇO 'DE PROPHYLAXIA
Pessoal:
inspector (medico) com 9:600$ de ordenado e
4 :800$ de gratificação (lei n. 2.738, de 4 de
janeiro de 1913 c decreto n. 10.821, de 18 de
mat·ço de 1914), (17) 14:4008000.
administrador com 5:6008 de ordenado e 2: 8008
de gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro
{14) Decret:o n. ·1.15-1, de 5 de janeiro de 1904- Heorganiza os
sel'Viços Lia hygiene administl'ativa da Uoiii.o .
-Dec reto n. 10 .82-1 , ele ·18 de mm·ço de 19·! 4 - Dá novo regulamento á Director ia Geral de Saúde Pnbltea.
(Hí) Vide nota n. 14 á presente lei .
(16) Lei n. 2.544, de 4 de janeiro ele ·1912 - Fixa a despcza
geral da Republica paea o exercício ele 1912.
- Decreto n. 10.82·1, de 18 de 1na1·ço ele ·1 9-14- Dá. novo r egulamento á Directoria Geral de Saúde Publica.
{17) Lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913 -- Fixa a despeza
geral da Republtca para o exercício de 191 3.
- Dec1·eto n . 10.82'1, de 18 de ma1·ço de 1914- Dá novo r egula•
mento á. Directoria Geral de Saúde Publica.
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de 1913 e decreto n. 10.821, de 18 de março
de 1914), {18) 8:400$000.
2 ajudantes do administrador a 4:8008 de ordenado e 2:400$ de gratificação (lei n. 2.738,
de 4 de janeiro de 1913 e decreto n. 10.821,
de 18 de março de 1914), (19) 14:4008000.
1 almoxarife com 4:0008 de ordenado e 2:000$ de
gratificação (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
1913 e dect·eto n. 10.821, de 18 de março de
1914), (20) 6:000$000.
2 primeiros escripturarios a 3:200$ de ordenado e
1:600$ de gratificac;ão {lei n. 2. 738, ele 4 de
janeiro de 1913 e decreto n. 10.821, ele i 8 ele
março de 1914), {21) 9:600$000.
2 segundos escripturarios a 2 : 40QS de ordenado e
1 :2008 de gratificação (l ei n. 2. 738, de 4 ele
ja neiro de i913 e decreto n . 10. 821, de 18 de
março de 1914), {22) 7:200$000.
6 auxiliares ele escri pta a 1:600$ de ordenado e
8008 de gratificação {lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 e decreto n. 10. 821, de 18 de
março de 1914), {23) 14: 400$000.
2 ajudantes do almoxaril'e a 2:4008 de ordenado e
i: 2008 de gr atificação {lei n. 2 . 738, ele 4 de
janeiro ele 1913 e decreto n. 10.821, ele 4 de
janeiro de 1914), (24) 7:200$000 .
.4 encarregados de secção a 2:000$ de ordenado e
1:0008 de gratificação (lei n . 2. 738, ele 4 de
j aneiro de 191 3 e decreto n. 10.821, ·de 18 de
março ele 1914), {25) 12:000$000.
1O chefes de turmas a 2:400$ de ord enado e 1 :2008
de gratificação (lei n. 2. 738, ele 4 de janeiro
de 1913 e decreto n. 10.821 , de 18 de março
de 1914), {26) 36 :0008000 .
2 porteiros a 1:6008 de ordenado·e 8008 de gratificação (lei n. 2 . 738, de 4 de janeit·o de 1913 e
dect·eto n. 10.821, de 18 de março de 1914),
(27) 4 :800$000.
2 continuas a 1:2008 de ordenado e 600$ de gratifica ção (lei n. 2 . 738, de 4 de j aneiro de 1913
e decre to n. 10.821, de 18 de março de 1914),
(28) 3:600$, total, 138:000$000.
Pessoal subalterno:
15 desinfectadores de P classe a 2:4008, 36:000$000.
20 desinfectadores de 2" classe a 2:1608, 43:2008000.
100 desinfectadores de 3" classe a 1:440S, 1It4:000$000.
{18) Vide nota n. 1'i a presente lei .
(1 9) Vide nota n. f7 á presente lei .
(20) Vide nota n. n á peesente lei.
(21) Vide nota n. 1 7 á presente lei.
{22) Vide nota n. 17 á presente lei.
(23) Vide nota n. 17 á presente lei.
{24) Vide uota n. 17 á presente lei.
(25) Vide nota n. 17 á presente lei .
(26) Vide nota n . 17 á pre ente lei.
{27) Vide nota n . 17 á pt·esen te lei.
(28) Vide nota n. 17 á prese.n te lei.
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2:400$, 36 :000$000.
g ua rdas de 2" classe a 1:800$, 153 :000$000.
serventes à e i • classe a 1:200$, 108:000$000.
serventes ele 2" classe a i :080$, 464:400$000.
escripturarios de zona a 3:600$, i 4:400$000.
escripturario do almoxarifado a 3:000$000 .
a uxilia res ele escripta ele zona a 2 :1 60$,
34:560$000.
encan·egado elo deposito a 3: 600$000.
aj uda11te a 1 : 500$000.
guarda do 1\Iuseu ele Hygiene a 3:0008000.
escreventes do obituario a 2:160$, 4:320$000.
fei tores de cochei ea a 3:000$, 6 :0008000.
ajudantes a 2 :160$, 8:640$000 .
cocheit·os de 1" ela se a i: 620$ , 10 :440$000 .
cocheiros de 2" classe a 1 : 500$ , 45: 000$000.
moços de cavalla riça a 1:200$, 26 :400$000 .
LOsador· el e animaes a 1':800$000.
carroceiros a i: 200$, 7:200$000.
guarda-portões a i: 800$, 3:600$000.
jal'dineiro a 720$000 .
vigia a 1 : 800SOOO .
Carpinteieos , pintores, bombeiros, cozTieir·os, pedreiros, ferreims e trabalhadores das officinas,
45:000$000.
Meca nico, electricista, machinistas, motoeistas,
foguistas e tmbalhadores das officinas,
80 :000$, to tal, 1. 204:580$000 . Total do Pessoal, 1.432:580$000 .

Pessoal sem nomeação:
auxiliar de · escripta a 2:400$; 1 serve11te "
1:200$000. Total, 32 :400$000.

HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO
r es;oal:
1 di1·ecto1· com 6:533$333 de ordenado e 3:266$667
de gratificação (deceeto n. 1.:151, ele 5 de janeiro de 1904) , (29) 9:800$000.
vice-clirectoe com 4:8008 de ordenado e 2:400$
ele gratificação (drcreto n. 1_151, de 5 clejanei i'O ele 1904), (30) 7:200$000.
3 medicos a 4:0008 ele o1·denado e 2:000$ ele g rat ificação (decz·eto n. 1 .151, de 5 de j aneieo
ele 1904), (3 1) 18:000$000.
3 alumnos internos a 8003 de ordenado e 400$ do
gratificaçrw (decreto 11 . 1.1 51,cle 5 ele j a neiro
· rlo 1904), (32) 3:600$000_

(20) Decreto n. -1. -15 f, ele 5 de jan~iro ele 1904. serviços da hygiene ad ministr ativa da Unil'to .
(30) Vide no ta n. 29 á presente leL
(31) Vide nota n. 29 á prosen te lei .
: 32) Vide nota n . 29 á peesente lei.

RcOI'ganl llil. os
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1 phaemacetttico com 3:200$ de ordenado e 1:600$
de geatificação (decreto n. 1.151, de 5 de j a neiro de 1904), (33) '~:800$00 0 ;
1 auxiliar dr phat'macia com 2:0003 de ordenado
n 1.:000$ de gratificação (decreto n. 1.i ~ 1 , de
5 de j a neiro de 190i) , (3 4) 3:000$000;
1 almoxaeife com 3:200$ de ord enado e i :600$ ele
g ratificação (decreto n. i.i51, ele 5 de j ane iro
de 1904), (35) 4:800$000;
1 esc!'i vão com 2 :800$ de ordenado c 1.:400$ de
gratificação (dec reto n. i.Híi, de 5 de j aneiro
ele 1904), (36) 4:2003000;
1 pot'teiro com 1:600$ de Ol'elenado e 800$ ele gratificação (decreto n. i .151 , de 5 de janeieo de
1904), (37) 2:400$, total, 57 :800$000.
Pessoal sem nomeação :
1 auxiliar de escl'ipta· de 1• classJ , 2 : 400$000 ;
3 auxiliat'es ele escripta de 2" classe a 1 :800S,
5:400$000;
'1 machinista, 2:400$000 ;
'1 foguista, i: 200$000;
i cozinheiro, 1:8008000 ;
1 ajudante de cozinha, 1:080$000;
i roupeiro, i :440$000;
1 e l ect l'ici~ta, i :200$000 ;
i ferl'ei!'o, i: 440$000 ;
1 pedreiro, ·1: 440$000 ;
i carpinteiro, i :HOSOOO;
1 bombeiro, '1:2003000;
2 lavandeiros a 1:260$, 2:520$000;
1 a nxiliar ele pharmacia, i :080$000 ;
1 ajudante de porteiro, 1:080$000;
1 cocheiro, 1:080$000 ;
1 jarclineiro, 1:080$000;
1 enfermeiro -m ór, i :800$000 ;
6 enfermeieos de i" classe a 1:680$, i0:080$000 ;
6 e nfermeit·os de 2" classe a i: 440S , 8:640$000;
22 serventes de 1" classe a 1:080$, 23:7G0$000;
26 serventes de 2" classe a 840$, 2'1 :840$,· total,
95.:400$000 . Total elo pessoal, i53:200~000.
l\Ia teria! :
Alimentação do pessoal, 25:000$000;
Combustivel e lubrifica:ttes, G:000$000 ;
Pr ovisões ele pharmacia, 21í:000$000 ;
Roupas c ntens ilios ~l o enfermari as , i2:000SOOO ;
lllumin ação, 8:000$000;
Material cli nico, 5:000$000 ;
i\Ioveis, 2 : :i00$00Q;
Conservação do material, 20 :000$000 ;
Dietas de cnfem1os e alimentaçfw de communicanles,
48: ooosooo ;
Exped iente, 4:000$000 ;
Sustento e fo t'ragem de animaes, 3 : 000$000;
Eventuaes, i9: 738~000 ;
Assig- naturas de apparelhos te lephonicus, 2628, tot<d
do material, 178:500$000. Total, 33·1 :700SOOO.
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Vicie
Vide
Vide
Vide
Vide

nota
nota
nota
notct
nota

n.
n.
u.
n.
n.

29
29
'29
29
29

á presente lei.
á presente lei.
á presen te lei.

it presente lei.
~t presen te lei.

\)
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Il OSPITAL PAULA CANDIDO
Pessoal:
:1 director com 6:533 $3 33 de ordenado e 3:2668667
de gratificação (decreto n. f. f 51, de 5 de jan eiro de 1904), (3f) 9 :800$000;
1 vice-director com 4:800$ de ordenado e 2:4008 de
gratificação (decreto n . :1 . 151 , de 5 de janeiro
de 1904), (39) 7:2008000 ;
2 medicas a 4:0008 ele ord enado e 2:000$ ele r-r atifi caç,iio (clecl'eto n. 1.151, de 5 dejaneu·o de
1904), ( 40) 12: ooosooo;
1 pharmace utico com 3:2008 ele orde nado e f: 6008
de gratificacão (elecl'et o n. 1.1 51, ele 5 de j aneiro de 1904) , (41) 4:8008000;
almoxarife com 3:200$ de ordenado e 1:6008 ele
gratificação (decr eto n. 1.1 51 , de 5 de janeiro
de f90 4), (42) q-:800$000;
1 escrivão com 2:800$ de ot·de nado e 1: 400$ de gratificação (decre to n. 1.151, de 5 de janeiro de
1904), (43) 4 :200$000;
porteiro com 1: 600$ de· ordenado e 8008 de gt·atifi cação (decreto n. :1 . 151, de 5 ele j aneiro ele
1004), (44) 2:4008000;
1 agente de compras com 1: 600$ de ordeuaelo e 80úS
de gra tificação, (clecl'eto n. 1 .1 51, de 5 de j aneiro ele 1904), (45) 2:4008 . Total, 47:600$000.

Pessoal sem nomea.ção :

1 machinista elas estufas, 2 :400$000;
1 cozinheiro, 1:680$000;
:1 guarda, 1:680$000 ;
6 serventes a 1:0808, 6:480$000;
2 serventes a 900$, 2 :700$000 ;
2 r emadores de escaler, 1:800$, total, 16:740$000 .
Total elo pessoal, 643:400$000.

Material:
Custeio e conservação do hospital, :15:0008000 ;
Con~ e rv ação e acquisição de maten al para o ~e rv1çu ,
inclusive o material rod ante, desinfect antes,
acquisiç,ão, sustento c fe rragens de animaes,
combustível, lu brificantes, illumioação, expediente, asseio e eventuaes, 229: 420SOOO ;
Custeio de automovei , automoveis-caminhões, am bulaneias, apparelhos de Cla yton, rrazolina,
lubrifican tes, concertos e acqujsição de pn eumaticos e accessorios, 60:000$000 ;
Assignatura de apparelhos telephomcos, 5 80$000 ;
Total do material, 305:000$000. Total, r éis
1. 722:580$000.

(38) Vide Bota n. 29 á presente lei.
(39) Vide nota n. 20 it presente lei.
(40) Vid e nota n . 29 á presente lei.
T41) Vide nota n. 29 á peesente lei.
(42) Vide nota n. 29 á preseilte lei.
(43) Vide nota n . 29 á presente lei.
(ij,4) Vid e no ta n. 29 á pre ente lei.
( 45) Vide not a n . 29 á pl'esente lei.

-
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SECÇAO DEMOGHAPHICA
Pessoal :
f medico d e mo~raphisla com 6:400$ de ordenado c
3:200$ de gr atificação (decre to 11. L iti1 ,-de
5 de janeiro de i904 e decreto n. 10.82·1,
. de 18 de março de 1914), (46) 9:600$000;
2 medicas aj uda ntes a 4:800$ ele ordenado e 2:400$
de gt·atiticaçflO (decreto n. 1.151, de 5 de j aneiro de 1904 e decreto n. 10.821, ele 18 de
março de '1914). (IJ:7 ) H :400SOOO;
ca rtographo com 4 : 000$ de ordenado e 2:000$ de
gratificaçiio (decre10 o. 1.151, de 5 de jan :>iro de 1904, decreto 11. '10. 821 , ele 18 de
março ele f 914-, e n. 2. 092, de 31 ele dezembro de 1909, c lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909), (48) 6:000$000;
3 a uxiliares a 2:800$ de ordenado e 1: 400S de gratificação (decreto n . 1.151, de 5 de janeiro
de '1904, decr eto n. 10 . 821, de 18 de mat·ç.o
de i9H, e decreto n. 2.092, de 3i de dezembro de i 900, e lei 11. 2 . 221, de 30 de dezembro de i 909) (!J:9) 12 :600$. Total, IJ:2:600$000.

Pessoal sem norneaçiio :
2 auxilial'es de escripta a 3 :0005, 6:000$000;
1 estafeta a 1:800$000;
2 serventes a 1: 200$ , 2:400$, total, 10: 200$000.
Total elo pessoal, 52:800$000.

LABORA'l'ORto BACTERlOLOG!CO
Pessoa l :
chefe do laboratorio com 6:400$ de ordenado c
3:200$ de gra titi cação, (dec t·eto n. 1.1 5 1, de
5 de j a neiro de 1004 c decreto n. :10.821, do
18 de maeço de 19H) , (50) 9:600$000;
(46) Decreto n. ·1. ·15-1, de 5 ele y'aneiro ele ·JV04- H.corgan iza os

serviços ela hygiene aclmiuistraliva ela União .

-

Decreto n. -J0.8fU, de -18 de nw1·ço de ·19-14 - Dá novo r eg u-

lamento á Direct oria Geral de Saúde Pub lica.
(47) Vide nota n. 46 á presente lei.

(48) Decreto n. -1. -15-J, de 5 ele janei1·o ele 190 ..f. -

serv iços ela hygiene administrativa da Un ião .

-

H<:lOrga uiza os

Decreto n. ·/0,821, de 18 ele nw1·ço de 19-14 - Dú ttovo regu-

lamento á Directoria Geral ele Saúde Publica .

~

·- Decreto n. 2. 092, ele 31 ele ele::.embro ele ·1909 - -Eleva os vcn-

cimeuto3 dos funccional'io das Secretarias de EsLaclo, da Dircctoria elo
Expcclieu:c ela l\Iarinh<J, elas Dit·cclorias de Contabilidade ela liuena <>.
cltt l\lat·inha, cto~ auxiliat·es da secção clcmograpb.ica da Dircctoria
Ge ral ele Saúde Publica e do respcr;tivo c~rtographo.
- Decreto n. 2 .2'21, ele 30 ele dezembro ele ·190!:1 - Fixa a dsspeza ge t·ai ela Republica pa ra o exer cicio ele 1010.
(40) Vide llOta n. 48 á presente lei.
(50) Decreto n. -1. ·151, de 5 janeiro de ·1 904- Heorganiz<t 03
serviços dit hygi ene administrativa da Unifto.
- Decreto n . 10.821, de ·18 ele março ele -19/.í -Dá novo t·egnlamento á Directot'ia Geral ele Saúde Pu blica .

auxiliare lcrhnicos , medicos, a 4:000$ de ordenado e 2: OOOS de gt·ati fi caçíio (decreto numero 1.151, de ti de j a neiro de 1904 e decreto
n. 10.821, de 18 de março de 1914), (til ) réis
24:000$000;
cEcripturat'IO arcbivi ta com 2:1t00$ de ordenado
e -1 :2008 de gratificação (decreto n . 1. HH, de
ti de janeiro de 1904 e decreto n.10.82-J, de 18
de março de 1914), (52) 3:600$, total, réis
37:200$000.
Pessoal sem nomeação :
2 auxiliares de escripta a i: 800$, 3:600$000,
4 serventes a 1:200$, 4:800$000. Total, 8:400$000;
Total do pessoal, 45:600$000.
Material:
Livros, objectos ele exped iente, instt·umcntos, apparclho-> e materiacs, bioterio, asseio e eventuaes, 15:980$000;
Assignaturas de apparelhos telephonicos, 220$000.
Total do material, 16: 200$000 . Total, réis
61:8008000.
~

FISCALIZAÇÃO DAS PHARMACIAS
Pessoal :
4 i nspectores ele pbat·macia a 4:000$ de ordena do c
2: OOOS dn gratificação (d ecreto n. 1 .15·1, ele ti
de j a.neiro de 1904 e decreto n. 10.821, ele
18 de março de 191 4) , (53) 24 :000$000. Total
do pe,soal, 24:0008000.

ENGENHARIA SANITARIA
Pessoal :
1 consultor technico (engenheiro) com 6:400$ de ot··
denado e 3.2008 de gratificação (decreto numero 10.821, de 18 de março de 1914), (54}
9:600$000;
1 auxiltar technico (engenheiro) com 5:6008 ele ordenado e 2:800$ de gratificação (dec1·eto numero 10.821, de 18 de março de 1914), (55}
:400$000 ;
2 conductores de serviço com 2:400$ de ordenado e
l :200$ de gratificação (decreto n. 10.821, de
18 de março· de 1914), (56) 7:200$000;
desenhista com 2:4008 d3 ordenado e 1: 2008 de
gratificação, 3:600$000. Total do pessoal,
28: 800$000.

(1> I) Vide nota 11. 50 á prl' ente le i.
(52) Vide nota n. 50 á presente lei .
(1>3) Vide nota n. r,o á presente lei.
(54} Decreto n. 10.8!2-1, ele 18 de março de -1914 regulamento á Dircctoria Geral de Saúde Publica.
{55) Vide nota n. ti4 á presente lei.
{56) Vide nota n. 54 á presente lei.

Dá.
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LAZARETO DA ILHA GRANDE
Pe5soal :
1 dieector, geatificação (dect·eto 11. 1.1 51, de 5 de
janeiro de H)Q!t e deceeto n . 10 . 82 1, de 18
de março de 1914,), (57) 3:600$000 ;
1 pharmaceutico com 3:000$ ele orde nado e 1: 8008
de gl'atificação (decreto 11. L1 51, ele 5 de janeiro de 190'• e decreto 11. 10.821, ele 18 de
março de 1914), (58) 5:400$000;
1 almoxarife com 3 : 6008 ele ordenado e 1: 800$ de
gt·atificação (decre to n. i.Híi, de 5 de j aneiro de 1904 e decreto u. 10 . 82·1, ele 18 do
mat'<;o de 1914), (59) 5 : 400$000 ;
1 es ~riptueario com 3:0008 de 0 1 denado e f: 5008
de gratificação (dect·e to n. 1 .1 51, de 5 de j aneit·o de 1904 e decre to n. 10.821, do 18 ele
março de 19H), (60 ) 4 :5008000;
porteieo com 2:000$ cJc Ol'dc•nado e 1:000$ de grat ificação (decreto n. 1. 151, de 5 de janeiro
de 1904 e dect·eto n. 10 . 2·1, de ·18 de mat·ço
de 1914), (6 1) 3:000$000. Total, 2 1:900$000.
Pt·ssoa l sem nomeação :
2 desinfectadores a 2 : 0008 , 4 : 000$000
1 guarda a i: 680$000 ;
9 serven tes a 1 :0008, 9:000$000 ;
1 cozinheirú a i: 8008000;
1 machinist a das estufas, 2:1403000, Total ,
18:620$000. Total do pessoal, 40:5208000 .
Ma terial :
Medicam en tos e die tas, i : OOOSOOO ;
Objectos de ex ped iente , illuminação e de~pezas
evcntu aes, 2 :4008000. To ta I elo mateeia l,
3:4.008000 . Total , 43:9208000 .

INSTITUTO VACClNICO i\lUN lC!PAL DO DIST RlCTO
FEDERAL
Subvenção para for neci mento de vaccina a ntivaeiolica a todos os E,:taelos que a r eq ui itarem (leis ns. i.H5, do 31 de dt'zembro de
1903 e 1. 453, de 30 de dezemb ro de 1905 c
dect·eto n. 10 . 821 , de 18 de ma eço ele 1914) ,
(62) Tota l, 24: 0008000 .
(57) Dec reto n . ·1.151, de 5 jcmei1·o de ·J9U - Reorgani?.a o
scniços da hygiene adm inistt·ativa da União.
- Decreto n. ·JO. 821, de 18 de março de 19·1--f. - Dá noyo t·egulamento á Dil'eetoria Gm·al de Saúde Pu blica .
(58) Vide nota n . 57 ú. presente le i.
(59) Vide nota n . 57 á pt'C~entc lei.
(60) Vi Ie nota n. 57 á prasente lei .
(6i) Vide nota n. 57 á presente lei.
(62) Lei n. 1 . ·l.f.5 de 3-J de de::em.bro rle ·1903 --Fixa a despczJ
geral da Republica. pa.t'a o exercicio dcl l 00-\,- Lei n . ·1.. 3, de 30 ele dt: ~ embro ·1905 - Fixa a d ' peLa
geral da. Rcpublica. pat·a o exercicio de f 90o .
- Decreto 7L ·10.8f1-J, de F' março de 19 1-f- D..í noyo t'egulamcnto ú. Dir c tu·ia Geral de Saúde Publica.

r

-
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SERVIÇOS DE POLICIA SA.NITARIA E DE PROPIWLA.Xl \. DOS PORTOS D.\ REPUBLIC.-1.
RIO DE JANErRO

Prophylaxia do porto
Pessoal :
inspector com 7:200$ de ordenado e 3:600$ do
gratificação (decreto n. 9.157, de 29 de novembro de 19ii, lei n. 2.544, de4 de janeiro
de 19·12 e decreto n. 10.821 de 18 de março
de 1914), (63) 10:800$000.
Pessoal subalterno :
mestre elo navio ele desinfecção, a 10$ cliarios
(decreto n. 9.157, de 29 de novembro de 1911,
lei 11. 2.ti44, de 4 de janeiro de 1912 e decreto n. 10.821, de 18 (ie ma.rço de 1914), (64-)
3:6503000 ;
1 machinista do navio de elesinftJcção, a 10$ c!iarios
(decreto n. 9.157, de 29 de. novembro de
19H,lein.2. 544, de4 dejaneirode 1912 e
decreto n. 10.821, de 18 de março de 1914),
(65) 3:6508000 ;
2 foguistas, a 6S eliarios (dec1·eto n. 9.157, de 29
do novembro de 19ii, lei n. 2. 544, <1e 4 de
janeiro de 1912 e dect·eto n. 10.821, de 18 ele
m ar ço de 1914), (66 ) 4:380$000;
G marmhen·os, a 5S diarios (decreto n. 9 .i 57, de 29
de novembro de 1911, lei n. 2.544, de 4 elo
janeiro de 1912 e dacre to n. 10.821, de 18 de
março de 1914), (67) 10:950$000 ;
1 chefe ele desinfecção (decreto n. 9.157, de 29 de
novembro de 1911, lei n. 2. 544, de 4 de jan eiro de 1912 e decr eto 11. 10. 821, d n 18 de
março de 1914), (68) 2:640$000;
3 d<.'sinfcctad01·es, (decreto idem), 6:900$000. Total,
35:230$000.
Pessoal do navio de desinfecção Republica :
1 me>tre da lancha com 118 diarios, 4:015$000 ;
1 machinista , id em , 4:0158000 ;
2 foguistas a 7$ dial'ios. 5: 110$000 ;
4 marinheit·os a. 5$200 di~rios, 8:058$000. Total,
21:198$000. Total, 67:228$000.

(63) Dec1·eto n. 9 .·151, de 29 de novembro de 1911- Reorganiza
os ser viços de policia sa nitaria e ele prophylaxia nos portos da Republica.
- Lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de 1912- Fixa a cl espeza geral
da Republica para o exercicio de 1912.
·-Decreto n. 10.82-1, de 18 mqTço de ·1914- Dá novo regul3,mento á Directoria Geral ele Sa ucl e Publ ica .
(64) Vide nota n. 63 á presente lei.
(65) Vide nota n. 63 á presente lei.
(66) Vide nota n. 63 á pl'esente lei.
(u7) Vide nota n. 6:l á presente lei.
(68) Vide nota n. 63 á presente lei .
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Polic ia sanitaria do porto
Pessoal :
6 insp!>ctores de saú i e a 6:400$ de ordenado e
3:2008 ele gratificação (decreto n. 9.157. de
29 de novembro de 1911 , loi n. 2 . 544, de 4
ele janei ro ele 1912 e decer.to n. 10.821, rJe 18
de março de 1914), (69) 57:600SOOO;
4 medicos auxiliares a 4: 800S rle o r de n a do e
:! :400$ de gratificação (decreto n. 9.157, de
29 de novembro de 19 11, lei n . 2.5U, de 4rle
janeiro de 1912 e d.3creto n. 10 . 821 , de 18 de
ma rço do 1 9 1 ~). (70) 28:800$000;
1 encarregado do materral fluctuantc, com 4:0005
de ordenado c 2 :0003 de gt'atificação (decreto n. 9.157, de 29 de novembro de i9:íi,
lei n. 2 . 544, de 4 de janeiL·o ele 1912 e de creto n. 10.821, de 18 do março elo 1014), (71)
6:000$000 ;
interprete com 2:8008 de ot·donado e 1:400S de
gt·atificação (decreto n . 9.157, de 29 de novembro de 1911, lei n. 2.5 44 , ele 4 dejaneit'O
de 1912 e decreto n. 10.82 1, de 18 de maeço
de 1914), (72) 4:200$000;
·
3 gu ardas sanitaeios com i: 6008 de oedcnado
e 800$ de gratificação (decreto n. 9 . i 57,
de 29 de no1•embro de 1.911, lei n. 2 . 544,
de 4 de janeiro de 1.912 e decreto n. 10.821,
do 18 de março de 1914), (73) 7:200$000.
Total, 103:8003000 .
Pessoal subalterno :
mtlstee de navio, com 10S dial'ios ( deceeto
n. 9.157, de 29 de novemb t•o de i 911., lei
n. 2 . 544, de 4 de janeiro de 1912 e decreto
n. 10 .821, de 18 de maeço de 1914, {74)
3:6508000;
i machini'ta de navio, com 108 diario (decreto
n . 9.1.57 , de 29 de nove mbt·o de i9li, lei
n . 2.544, de 4 de janeiro de 19 12 e rlecl'eto
n. 10.82 1, de 18 de março de -L9a, (75)
3:650$000 ~
5 mcstees de lancha a 9S diarios (dececto n. 9.157,
de 29 de novembro de 19li, lei n. 2.544,
de 4 de janeiro de 1912 e dcoeeto
n. i0 . 821,de 18 de março de 1914), (76)
16:425$000;
G mach inista a 9S dial'ios (dem·eto n. 9 .157, ele
29 de novembro ele 1911., lei n. 2. 544, de
4 de janeieo de 19 12 e decreto n. 10.821, ele
18 ele mat·ço de 1.914), (77) 1.6:4253000;
(69)
(70)
(7i)
(72)
·(73)
(74)
(75)
(76)
(ii)

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Viue
Vide

nota
not:t
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

6:l ú presente lei.
63 á peesente lei .
63 á pec ente lei .
63 á pre e nte lei .
6 ~ á pt·esen te lei.
63 á presente lei.
63 á pre ente lei.
63 á presente lei.
63 á pre-ente lei .
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8 foguistas a ôS diarios (decreto n. 9.157, de 29 de
novembro de 1911, lei n. 2.544, de 4 de janeiro de i 01 2 e dect'e to n. 10.821, de 18 de
ma rço ele 1914), (78) 17:5208000;
25 marinheiros a 58 diarios (decreto n. 9.1 57. ele
29 de novembro de 1911, lei n. 2.54·4, ele 4 ele
janeiro de 1912 e decreto n. -10. 821, de 18
de mat'C(O de 191 4), (79) 4·5:625$000;
·serv ente, gratificação (decr eto n. 9.Hí7 , ele 29 de
novembro ele 1911, lei n. 2 .544, ele 4 de j a neit•o ele 19.12 c dect·e to n. 10.821 , ele 18 ele
março de 1014), (RO) 1:200$, total, réis
104 :495$000. Total do pessoal, 218:29~$000.
l\'lateria\ :
Expediente, desinfectantes e respectivos utc nsilios,
acq uisição, concerto, combuslivel, lubl'iri cil ntes , aprestos c de mais artigos ele cu ·teio dos
vapo res; la nchas e escal >t·cs ela Capital Federal
e elo Estado do [{io ele Jan eit·o c 88$lj0Q pat·a
apparelho tclephonico, 90:000$000;
Para. gratificação aos inspectot·es de saúde e medicas
auxiliat·es pela visita aos uavios e ntt·a.dos á
noite, no porto do Rio de Janeiro; a 50$ por
noite (lei n. 2. 738, de 4 de J a neiro de i 913 e
dect·eto n.10.821, d e 18 de março de 1914).(81)
Deduzidas desta vet·ba. para igual gra tifi cação ao pessoal da lancha, a sabe!': um pat!'ão
a 48 dial'ios, um machinista a 4S diarios, dous
foguistas a 3$ cliarios cada um, quatl'o remadores a 2$ dial'ios c:tcla um e um guarda sanitar·io a 5$ dia rios, 18:250$. Total do material,
108: 250$000. Total, 108: 250$000.
ESTADOS

PoTtos de -Ja classe
:rranáos, Belém, Recife, S . Salvado!', Santos e Rio
Grande do Sul.
Pessoal :
ô inspectot·es ele saúde a 4: 800S ele ordenado c

2:400$ de gratificação (lei n. 738, de 4 de j aneiro de 191 3), (82) 43:2008000;
12 ajudantes a 3 :2008 ele ord enac!o e 1:6008 de gratificação (lei n. 2.738, de 4 cle j a neiro ele 1913)
(83) 57:600SOOO;
6 secretar ios a 2:4008 de ordenado e 1:200$ ele
gra tificação, (lei n. 2. 738, de 4 de j a neiro
ele 1913), (84) 21 : 6003000;

{78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

Vide
Vide
Vid r.
Vid e
Vide
Vide
Vid e

nota
nota
uola
nota
nota
nota
nola

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

63 á
63 á
63 á
17 <t
17 á
17 á
17 á.

presente
1rescnte
presen te
presente
pl't' ente
presente
presente

lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.

•
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6 cscriptnrarios- archivistas a 1: 600$ de or de nado o
8008 do gratificaçü.o (lei n . 2.738, de 4 de j a neiro de 191 3) , (85 ) 14:400SOOO;
18 gua r das sa nita rios a 1: OOOS de orde nado c 500$
de gratificação (lei n . 2. 738 , de 4 de j a neiro
de 191 3) , (o6) 27 :000S. Total, 163 :8008000.
Total do pessoal, 379: 3808000 .
12 mostr es de la nch a a 8S cl iat•ios (lei n . 2 . 738, de
4 de j aneiro de 1913), (87) 35 : 050$000;
12 machinistas a 8S cl ia rios (lei o . 2 . 738, de 4 do
j a neir·o ele 1912), {88) 35:0408000;
12 fog uistas a 5S dia ri os (lei n. S . 738, el e 4 ele j a neii'O de HJL3), (89) 21:900$000 ;
48 ma rinheiros a SS cliarios (lei n . 2 . 738, de '~ de
j aneiro de 1913), (90) 87 : 600$000;
C. des in fectado r es de P classe, gr atifi caçao ele
2 :400$ (lei n. 2. 738, de 4 dejancit·o de
1913), (91) 15 : 400$000;
12 desin fectado res de 2a classe, g t·atifi eaçfto de
·1 :800$ (lei n . 2 . 738, de 4 dc j a ueit·o de
19 13), (92) 21-000$000, t ota l, 2H!::i80SOOO.
To ta I do pessoal , 379: 380SOOO .

P01·tos ele 2n clnsse

S. Lu iz, For taleza, Victoria , Pa r ana.guá e Corumbá .
Pessoal :
5 inspector es de saúde a 3:6008 de o1·elenado c
1:800$ ele gratificação (lei n . 2 . 738 , de ~~ de
j aneit·o de '1913) , (03) 27:000$000;
5 aj udantes a.2 :400S de ordenado e 1:200S de gt·at ificaçrto (lei 11. 2 . 738, ele 4 ele j anei ro de
1913), (94) 18 :000SOOO;
5 e5crip tll rarios-a.rch ivistas a 1 : 600S de ordenado
e 800$ de geatificação (lei n . 2 . 739, de 4 de
j aneiro dl:l 1913), (95) 12:000$000;
10 g!lar das sanitarios a 960S ele ordenado e 4 OS de
gr atificação (lei n. 2. 738, de 4 de j aneiro ele
1913) , (96) 14 :400SOOO. Total, 71: 400$000 .
Pessoal s ubaltem o :
5 mestr es de lancha a 78 rliar ios (lei n . 2 . 738, de
4 de j aneiro de 1913), (97) 12 : 7755000;
Vicie
Vide
Vide
Vide
Vide
I ide
Vid e
Vid e
Vide
(9 ~ ) Vidr
(95) Vide
(91)) i ide
(97) I ide
(R5)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(9 1)
(92)
(93)

nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
no ta
nota
nota

n. 17 á
17 á
n. -17 á
n. f7 á
n. 17 á
n . 17 á
n . 17 á
n . 17 á
n. J 7 ú
n. 17 á
n . 11 <i
11. 17 á
n. r á
11 .

pt·esente lei .
presente lei .
pt·esente lei.
presente lei.
prcscn te lei.
pt·e·entc lei.
pt·e-ente lei .
pl'e-e ute lei.
pt·.:sentP lei.
JWesentc lei.
pt• S('nte lei .
p1· sente lei.
pt·cseme lei .

(

-1405 machinistas a 78 dia rios (lei no 2. 738, de 4 de ·
janeiro de 1913, (98) 12:775$000;
5 foguistas a 4S diarios (lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913), (99) 7:3008000;
20 marinheiros a 48 diaeios (lei no 2. 738, de 4 de
janeit·o de 1913), (iDO) 29 :200$000;
10 desinfect.adoees, gratificação de f :0008 (lei
n. 2.738, de4de janeit·ode 1913), (101)
18:000$, total, 80o050SOOO. Total do pessoal,
151:450$000.
Portos de 3• classe

Amarmção, Natal, Cabedello, Maceió, Aracajú c
Florianopolis :
Pessoal :
6 inspectores de saúde, a 3:2008 ele ordenado e
f:600Sdegratificação (decreto no 9.157, de
29 de novembeo de i9li e lei n. 20544, de
4 janeiro de -1912), (102) 28:8008000;
ü ajudantes a 2:0003 de ordenado e 1:000$ de
gt·atificação (decreto n. 9.157, de 29 de novembro de 19lf e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1.912), (!03) 18:000$000;
6 cscripturarios-archivistas, a 'i: 6008 de oedenado
e 8008 de geatificação (deceeto no 9 0157, de
29 novembro de 1911 e lei n, 2.544, de 4 de
janeiro de 19i2), (104} 14:400$000;
12 guardas sanitarios, a 800$ de ol'denado e 400$ de
gratificação (decreto n. 90157, de 29 de novembro de f9H e lei n. 2.544, de 4 de janei1oo
de 1912), (105) 14:4008, total, '75:6008000.
Pessoal subalterno :
6 mestres de lancha a 78 dia eios (decl'eto n. 9. i 57,
de 29 de novembeo de i 9H e lei n. 2 o544, de
4 de janeiro de 1912), (106) 15:3308000;
6 machinistas de lancha a 78 diarios (decreto
n. 9.157, de 29 de novembro de l.\H1 e lei
n. 2.544, de 4 de janeiro ele 1.91.2), (107)
15:330$000 ;

(98) Vide nota n. 17 á presente lei.
(99) Vide nota n. i 7 á pre ente lei.
{100) Vide nota n. 17 á presente lei.
(101) Vide nota no 17 á peesente lei.
(102) Decreto no 9.157, de 29 ele novembro da ·19110 - Reoe. ganiza os serviços de policia sanitat·ía e de peophylaxia nos portos da
Republica.
- Lei no 2.544, de 4 ele janeiro de 1912.- Fixa a clespezu gceal
da Republica para o exerricio de 1912 o
(103) Vide nota no 1.02 á presente lei.
(104) Vide nota no 102 á presente lei.
(105) Vide nota n. 102 á presente lei.
(106) Vide nota n. 102 á pre ente lei.
{107) Vide nota n. 102 á pres•mte lei.
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6 foguistas a 4S diarios (decreto n. 9. Hi7, de 29
de novembro de 19H e lei n. 2.544, de 4 de
janeii·o de 1912), (i08) 8:7608000;
24 marinheiros a 38 diarios (decreto n. 9.157, de
29 de novem tro de 1911 e lei n. 2. !í-*4, de
4 de janeiro de 1912), (109)26:280$000, total,
65:7008000. Total do pessoal, 141:300$000.
Portos de 4• classe

Itajaby e S. Francisco.
Pessoal :
2 inspectorP.s de saúde a 2:40$$ de ordenado e
1:200$ de gratificação (decreto n. 9. 157, de
de 29 de novembro de f 9H e lei n. 2. 544,
de 4 de janeiro de 1912), (HO) 7:200$000;
2 guardas sanitarios a 660$ de ordenado e 330$ de
gratificação (decreto n. 9.157, de 20 de novembro de 19H e lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de 19:1.2), (iH} 1:980S, total, 9:180$000.
Pessoal subalterno :
2 machinistas a 58 diarios (decreto n. O.157, de
29 de novembro de 19H e lei n. 2.544, ele
4 de janeiro de 1912, (i12) 3:650$000;
. 2 patrões, a 48 diarios (decreto n. 0.157, de 29 de
novembro de :i 9H e lei n. 2. 544, de 4 de janeiT'O de 1912}, (H3) 2:920$000 ;
2 marinheiros a 3$ diarios (d ecreto n. 9.157, de
20 de novembro de 19H e lei n. 2. 544, de
4 de janeiro de 1912), (114) 2:100$, total,
8:760$000. Total do pessoal, 1i: 9408000.
Material :
Expediente, asseio, desinfectantes, custeio, acquisição e com;ervação dos tr·ansportes maeitimos
e rlespezas eventnaes elas inspectorias de 1n,
2a, 3n e 4" classes (dect·eto n. 9.157, de 29 de
novembro de 1911 e lei n. 2.5 44, de 4 de
janeiro de 1912). (115) Total do material,
210:000$000 ;
Aluguel de casa para as inspectorias (decreto n. 9.157,
de29 de novembro de 19H e lei n. 2.544, de
4 de janeiro de 1912,) (116) 25:200$000.

(108)
(109)
(lfO)
(111)
( U 2)'
(113)
(:!.H)
(H 5)
(1i6)

Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide
Vide

nota n .
nota n.
notan.
nota n.
nota n.
nota n.
nota n.
nota. n.
nota. n.

102 á presente
1(12 á preseqte
102 ápr esente
102 á presente
1Ó2 á presente
102 á presente
102 á presente
102 á presente
:1.02 á presente

lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
lei .
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Ilo ~pitaes de isolanienlo nos Estados

Mara nhão (Bomfim), 9008000 ;
C~ará,

720SOOO ;

Pernambur:o, 1: 500SOOJ
Alagôas, 660$000 ;
Sergipe, 1:000$000;
Bahia, 9: OOOSOOO;
Paeaná, 1: 500$000;
Santa Ca.tharina., 480$0()0 ;
Bio Grande do Sul, 2 : HiOSOOO. Total, 17:0205000.
Total g01·a.J. ........... . .... ... .................•
23' - Secretaria. dú Conselho Supel'ior ele Ensino.
Augmentada pal'a 71 :098~, distribuindo-se
a do taçfw do seg uinte modo : p1·esidente
do consel ho, 20:000$; sacl'etal'io, 9:6008;
a man uense, 2:ltOOS; po!' teir·o, servindo de
continuo, 2:400$ ; matel' ia.l de escripta,
<HJSS; para gra tifi cação aos seis di!'ectores
dos institutos docentes, de nomeaçll.o
official , 313:000$000 .................... .
24~- Subvenções a institutos de en~ino. Diminuída
de 100:000$ destinados ao Instituto Electl'o-Technico de Porto Aleg1·e e estabelecidas as segn intes verbas pa!'a os vencimentos do magisterio official e auxiliaTes
do ensin o desse caeactel', e mais funccionaeios administrativos ; Facul dade de Direito de S. Paulo, 310:1068; Faculdade de
Recife, 332 : 1768 ; Faculdade de ~1 ed icin a
do Rio de Janeiro, 565:647$ ; Fa.culdade
de ll'ledicina ela Bahia, 526 : 908$ ; Escola
Polytechnica do Rio de J aneir·o, 359:5888;
Collegio Peel1·o li, 431 : 148$000. Total

5.021:750$000

7i:098$000

2 ' 525: 573$000. ' ' ' ' .. ' ' ' ... ' . . ' .. ' . ' ...
25"- Escola de Bellas Artes. Augmentada de
1:2008 a gl'atificação ao resta.urado1· e

4.183:328$336

15:118$000 ... ,, ..... , ....... , .. ,

289:0i28236
433:560$805

conset'vador dos quadros da pinacotheca,

OUI'O,

Instituto Nacional de Musica .. . ......•• .. ...
Substituída a tabella pela seguinte :
Pessoal :
1 director com 6 : OOOS de oeelenado e 3:000$ de gt'atificação (decreto n. 9 .05ô, do 18 de outubro
de 1911 e lei n. 2.54-4-, de '• dejaneil·o de

26a -

1912), ( 11 7) 9:000$001;
42 pl'ofes!ores a 4 : OOOS de oedenado e 2:000$ ele gt'atifica<;-ão (decl'eto n . 9.056, de 18 de outubl'o
de 19H e lei n. 2 . 544, de 4 de janeiro ele
1912)' ( 11 8) 252 : 000$000;

(H 7) Decreto n. 9.056, de ·18 de outubro ele -19-11 - Appl'ova o
regulamento para o Instituto Nacional de l\Iusica .
- Lei n. 2 .544, de 4 de janeiro rte -19-12 - Fixa a despeza geral
da Republica para o exercido de 1912.
{118) Vid~ nota n . li7 à presente lei.

~

i4.3Papel

secretario com 4:800$ de ordenado c 2: ftOOS de
gratifi cação (decreto n. 9. 056, ele 18 de outubro ele 1911 e lei n . 2 . 544, de 4 de j aneiro
de 191 2) , (119) 7:200$000;
thesoureiro com ft: 000$ de ordenad o e 2: OOOS ele
gratificação (decreto n. 0 .056 , de 18 de outubr·o de 1011 e lei n. 2. 54-1- , ele 4 clr. j a neiro de
1912), (120) 6:000$000;
i sub-secr etario com 3:200$ ele ordenado c 1:600$
de gratificação (decreto n. 9.056, ele 18 de
outubro ele 1911 e lei n . 2. 544, de ft de janeiro de 1912), ( t 2·1) 4:800$000;
bibliothecal'io com 3:2008 de ord enado e 1 :6005
de gratificação (decreto n. 9. 056, de ·18 de
ou Lubro de 1911 e lei n . 2. 544, de 4 de j a neiro de 1912), (122) 4 :800$000;
2 ama nuenscs a 2:400$ de ord enado e 1:200$ de
graLificaçào (d ec reto n . 9. 056, de 18 ele outubro de 1911 e lei n. 2.544 , de 4 ele janeiro de
1912) , (123) 7 :200$000;
2 acompanhadores a 2 :000$ de orde nado e 1: OOOS
de geatificaçào (decr eto n. 0 .056, de 18 de
ou tnbro de 1911 e lei n. 2. 544, de 4 de j <lneiro de 1912), (124) G:000$000 ;
12 adjuntos a 2: 0005 de ord enado e 1 :000$ de grat ifica ção (decr eto n. 9 .056, de 18 de outubr·o
de 1911 e lei n . 2 . 544 , de 4 de janeiro ele
1912), (1.25) 36: 000$000;
1 porteiro co m 1:800$ de or denado e 900$ de gratificação (decreto n. O. Oo6 , ele 18 ele ou tu brc
de 1911 e lei n. 2. 544, ele 4 ele j <l neiro de
1912), (126) 2:700$000;
2 inspectores de alumnos a 1:800$ de orcl euado c
ooog de gratifi cação (decreto n. \).056, ele 18
de outubro de 1911 e lei n. 2 . 54<'~·, de 4 de j aneiro de 1912), (127) 5 :400$000;
8 inspectoras de alumnas a 1:800$ de ordenado c
900$ de gr·a tificação (clecr·eLo n. 9. OiíG , de ·18 de
outubt·o ele 1911 e lei n. 2.544, ele 4 de j aneiro de i 912), (128) 21 :600$000;
continuo com 1:600$ de ordenado e 800$ de gratificaçã o (decre to n. 9 .956, de 18 ele outubro
d e 19:11 e lei n. 2 . %4, de 4 de janeiro de
1912), (129) 2: 400$000;

nota
nota
nota
nota
not<\
nota
nota

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

H7 á
Ui á
117 á
117 i~
11 7 á
H7 :~
117 á

(126) Vide nota
(1 27) Vide nota
~iZ 8) Vide nota
(129) Vid e nota

n.
n.
n.
n.

H7 á presente
117 á presen te
117 á presente
11 7 á p!'esente

(119) Vide
(120) ·Vid e
(12-l ) Vide
(122) Vide
(123 ) Vide
(124) Vide
(125) Vide

prese nte
presente
presente
presen te
prese nte

lei .
lei.
lei.
le i.
lei.
p rese nte lei.
presente lei.
lei.
lei.
lei.
lei.
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1 conservador com 1:200$ de ordenado e 600$ de
gratificação (decreto n . 0.056, de 1~ de _outubro de 1911 e lei n. 2.544, de 4 de Janeiro de
1012), (130) 1:800$000 ;
i afinador de pianos com 1:200$ de ordenado e 600$
de ~?ratificação (decreto n. 9. 056, de 18 d3
outubt'O de 19H e lei n . 2.544, de 4 de janeiro
de 1012), (13 1) 1 :8003000;
Gratificações addicionaes ídecreto .n . O. 056, de 18 de
outubro de 19H e lei n. 2. 544, de 4 de janeiro
de 1912), (132) 23:2088687. Total 391:908$687.

Pessoal sem nomeação :
7 serventes (decreto n. 9. 056, de 18 de outubro de
1911 e lei n . 2.544, de 4 de janeit·o de 1912),
(133) 12: 600$000. Total do pessoal. ........•

401,:~083687

Material :
Gratificação a nove monitores a 300$ annuaes (de-·
ereto n. 9 .056, de 18 de outubro de 1911 e lei
n. 2.544, de 4 de janeiro ele 1912), (1 ::l4)
2:7008000;
Acquisiç.ão de instrumentos, reparos e conservação
do grande ot•gão •3 do instrum ental ; acq uisições para o labomtol'io de physiologia \.l tlygiene da voz, bibliotheca, archivo, 'museu e gabinete de physica e e ncadernações, 12:000$000;
Moveis, reparos e utensiiios, objectos de expediente,
medalhas e diplomas para premias ; publicações, despczas com fardamento dos serventes,
representação do Instituto e despezas .miud as
e even tuar.s, 6: OOOSOOO ;
Illuminação, 2: OOOSOOO ;
Auxílios aos concertos do In stituto (decreto n. 6.621,
de 29 de agosto de 1007, art. 107), (135)

6:ooosooo;

Taxa de esgoto, 136$118.
Consumo d'agua, 216SOOO. Total do mate r i a I,
29:052SHS.
Total ........ .. ................ . .... .. . ........ .

433:5 60$805

(130) Vide nota n. 117 á presente lei .
(131) Vide nota n. 1-1 7 á presente lei.
(132) Vide nota u. 117 á presente lei.
(1 3J) Vide nota n. 117 a presente lei.
(i3 4) Vide nota n . 117 á pr·esente lei .
(135) Decreto n. 6.62-f, de 29 de aqosto rle 1007. - Approra o
regulamento elo [nstituto Nacional de 1\Iusica.
Art. 107. O director será o regente principal dos concertos ; uesignal'á, os r egentes que o elevem substituir ; nomeal'a o thesout·eiro,
o chefe dos córos e os ensaiadores de turmas ; todos estes-eleverii.o sct·
professores do Instituto, podendo tambem r ecahir no sub-secl'etat·io a
nomeação para o cargo ele thesoureiro.
Nomeará, igualmente, os corypheus, por indicaGãO do chefe de
cot·os ; organizará os programmas ; marcará os dias e horas para
todos os ensaios e concertos c fará os contractos necessarios, inclusive
o de um avi!i>ador, cargo que não poderá ser exercido por funccionarios
do Instituto.

-
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Papel
Instituto Benjamin Constant ............... .
Instituto Nacional de Surdos-Mudos. Augme~
tada de 7:000S a verba do material e de
:1:0008 a consignação para serventes na
verba do pessoal de nomeação do director.
Supprimidos na verba pessoal: agente thesoureiro, 4:80ú8; um repetidor, 2:4008000
29a- Bibliotheca Nacional. ... ..•................
Pessoal :
:1 director geral com 8:0008 de ordenado e 4:8008
de gratificação, (decreto n. 8.835, de 11 de
junho de :191i o lei n. 2.544, de 4 de janeiro
de Hl:12), (136) 12:0008000;
3 bibliothecarios a 6:8008 de ordenado e 3:4008 de
gratificação (decreto n. 8.835, de 1i de julho
de 1911 e lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de

27• 28• -

391:31148118

1.57::1278118
512:312$H8

1912), (137) 30:6005000;
5 sub-bibliotbecarios a 4:800S de ordenado e 2:400$
de gratificação (decretJ n. 8. 835, de 11 de
julho de i9H e lei n. 2.544, de 4 de janeiro
de :1912), (138) 36:000~000;
8 officiaes a 4 ~800S de ordena do e 2: 0008 de gratificação (decretou . 8.835, ele H de julho de
19H e lei n. 2.544, de 4 de j aneir o de 1912),
(:139) 48:000,$000;
:14 amanuenses a 3: OOOi! de ordenado e :1:5008 de
gratificação (decreto n. 8.835, de H de julho
de 19H e lei n. 2. 544, de 4 de janeiro de
1912), (140) 63:000$000;
6 auxiliares a 2:2008 de ordenado e 1: 500~ de gi'atificaç.ão (decreto n. 8.835, de H de julho de
19H e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912),
(:141) 52:8008000;
i mec:wíco electricista com 2:8008 de ordenado e
1:4008 de gratificação (decreto n. 8.835, de
11 de julho de 1.9:11 e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912), (:1 42) 4:2003000 ;
porteiro com 2:400~ de ordenado e 1 :200S de gratificação (decreto n. 8.835, ele H de julho de
1911 e lei n. 2.544, de 4 de janeiro de Hl:12),
(143) 3:600$000;
.

2 a j uclan les de porteiro a 2: OOOS de ordenado e
1:0008 de gratificação (decreto n. 8.835, de
H de julho de 19H e lei n. 2.544, de 4 de
janeiro de :19:12), (:144) 6:0008000;

(:136) Decreto n. 8.835, de 11 deju llw ele 1911 - Approva o r egulamento para a Bibliotbeca Nacional.
·
- Lei n. 2. 544, ele 4 ele janei1'o de ·1912 -Fixa a despeza geral
da Republica para o cxerçicio de HH2.
Ll37) Vide nota n. :136 á presente lei.
( :138) Vid e nota n . 136 á prescn te lei.
( :139) Vide nota n . i 36 á. presente lei.
(i-1:0) Vide nota. n. 136 {t presente lei .
(iH) Vide nota n. i36 á pt·csonte lei.
(i42) Vide nota n. i36 á. presente lei.
(f43) Vide nota 'n . :136 á presente lei.
(f44) Vide nota n. 136 á presente lei.

-

1!16Pa pel

impecLor t echnico com 2:800$ de ordenado e
1: 400$ de gt•alificação (decreto n . 8.835, ele
11 de julho de 1911 e lei n. 2 .544, de 4 de j aneiro de 1912), {145) 4 : 200SOOO;
Gratificações ao secretario e ao thesoureiro (dcct·et o
n. 8.83 5, de H de julho de 1911 e lei n. 2.544·,
de 4 de jaueiro de 1912), (1 46) 3:0oonooo.
To t a I, 263 : 400~000.
Pessoal sem nomeação :
4 a juda ntes de electricista a 3: 000$, 12 :000$000;
12 gual'd as a 2 : 400~, 28 : 800$000 ;
4 ascensoristas a 2 : 100$ , 8 : 400$000 ;
28 set·ventes a 1: 800$ , 50: 400$000 ;
Pessoal das officin as gt·a phica e de e ucacle!'llaçã.o,
:í 6: 000$000 . Total, 155 : 600SOOO.
Tot al do pessoal . .... . ...... . ...... . .. ... . . . .. .. .

'~ 19 : ooosooo

Ma terial :
Acq uisiçã.o de li vr os, period ieos, m a n usc ri p ~o s , estampas, cartas geogr a phicas, moedas, meda lhas
e sellos, 16 : UOOSOOO ;
Contribuição annual pa t·a a organizaçfw do in ve ntario dos do cumentos rela tivos ao Bl'azil, exist entes no Archivo el e Ma rinh a e Ul tra 111ar de
Lisboa, 4 : 800$000 ;
Conservação de livros, perioclicos, etc. l\Iate ri al para
as omcinas graphica. e de e ncadern açãÓ,
14: 000$000 ;

Permutações e documen tação, in vestigações c estudo ·
em bibliothecas,ar-chi vos e museus, 10 :2008000,
Obj ectos de exped ien te , moveis, publicações, serviço
de confer encias, co nserv açfLO lo ed ificio,
t ra nsporte de livr o e despezas evenLuacs,
24 : 000$000;

Illu minação . Corrente electri ca, 20 :000$000 ;
Aluguel de casa pa ra o director, 3 : 6003000 ;
Taxa de esgoto, 136$ 11 8 ;
Consumo d'ag ua, 576$000. Total do m a t e r i a 1,
93 : 312$11 8 .

Total ..... .... . ... .. .. ... . .. . . .. . ... . . ... .. ..... .
:í12 : 312$118
30• - Soccorros Pu blicos . Beduzida de 30 : 000SOOO
50 : 000$000
31a - Obras - Bed uzida de 1iO:OOOSOO O. . . . . . ... .
2JO : OOOSO OO
32a - Corpo de Bombeir os upl}r imiclo o soldo elo co ronel comma uclan te , por ~ e r officia l tio Exel'citQ (11: 599$992). Diminuída de 6 : 960$550, corres pondente a soldos, vL~ to te re m
fa llecido as pl'aças aba ixo mencionadas :
839S500 .elo 2• sat·gento Flot·encio i\Ia noel ela Silva ;
8398500 elo 2• sargento José Heemogenes ;
755$550 do 2• sargen to Carlos Teixeiea Mm tebcllo ;
803$ do forriel Joõé Luiz el a Silva ;
803$ do forricl Antonio Joaquim Vieira ;
730$ clo .soldado Leoncio Aquino ;
730$ do soldado Jos6 Simõ s da Fon seca;
730$ do soldado Delmacio Thombocon ;
7303 do soldado Ma noel Ho mão de Caevalho .

(H5) Vide nota n. 136 á presente lei.
(:1.46) Vide nota n . :1.3 6 á presente lei.
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já reformadas :
985$500 ao 1o sa rge nto Manoel Alves Coelho, reformado por decreto de 30 dejulho de 1913;
985$500 ao 1° sa rgento F1·ancelino Augusto Nascimento, r eformado por decreto de 18 de setembro de 19i3;
839$500 ao 2° sargen to Thomaz Ignacio Saiba, refot·mado por decr eto de 13 de fevereiro de i905;
839$500 ao sargento Armindo Alves Lopes, reformado por decreto
de 23 de agosto ele 19i 3 ;
803$ ao foniel José Luiz de Souza Moura , r eformaciJ por decreto
de 15 ele se tembro de 1900 ;
·
803$ ao for!'Íel José Rodrigues de Azevedo Chaves, r eformado por
decreto de 20 de agosto de 1913 ;
766$500 ao cabo de esquad1·a Vi ctorino Patrício de So uza , reformado pot· dem·cto de 19 de março de 1 013 ;
766$500 ao cabo de esquadra Luiz Manoel da. Silva, rcfot·mado
por decreto de i 8 de setembro de i 913 ;
7663500 ao cabo de esquad t·a Manoel Antonio da Si! va Buim, reformado pOl' decreto de i 8 de setembro de 19 13 ;
766S500 ao cabo de esquadra Alfredo Rod rigues da Silva, reformado por decreto de H de dezemb ro de 1913 ;
730$ ao soldado José Luiz da ilva, reformado por decreto de 10
de março de i 910 ;
7308 ao soldado Domingos Virgílio Napoleão , r efor mado por decreto de 6 de feve reiro de i 9! 3 ;
730$ ao soldado Evaristo de Souza. Carva lho, reform ado por decr eto de i 9 de março de 19-13 ;
7308 ao soldado Rozendo Baptista Rodrigue , reformado por decreto de 7 de maio de 19'13 ;
730$ ao soldado Antonio Machado Pereir a., reformado por decreto de 21 de maio de 1913 ;
730$ ao soldado Genesio Vital Alvaro da Luz, reformado pot' decreto de -1 8 de junho de -1 913;
7303 ao soldado Jorge l\lal'tinez, t•eformado por decreto de -18 de
junho de 1913;
730$ ao sold ado Francisco Borges, r eformado pot· decreto de 2!i
de j unho de 1913;
730S ao soldado Domingos Nery, reformado por decreto de 20 de
agosto de i 913 ;
7308 ao soldado Dom ingos de 'ouza , reformado por dect·eto de 12
de setembro de i 913 ;
i308 ao soldado Accacio de Oli veira, reformado pot· dect·eto de
18 de setemb i'O de 19 13;
730$ ao soldado Alft•edo i\Ieode , reformado por dect·eto de i8 de
se tem bt·o de 1913 ;
730S ao sold ado Antonio Duarte Barro o, r eformado por dect·eta
de 18 de setembro de 1913 ;
730S ao soldado José Fran cisco dos Santos, reformado por decreto
de 26 de novembro de 1913 ;
547$500 ao soldado Lea ndro ebastião de Olircira, reformado por
decr eto de '18 de novembro de 'l!l13 . Total, 2 . 226 :723S 320 .
Papel

33a 34a -

Seev ir;o eleitoea l. ................•.... .. . •
Admini te ação : Justiça e ou tras despezas do
Tcl'ritoeio do Acre . Red uzida a. 400 : OOOS
a verba elo matel'ial dos quatt'O departamentos, pelo córte de 100:0003, em cad<t

35a
36a
37a
38a

lilstituto Ü3wa.ldo Ct•uz ........ . .. . , . . ... . .
e!'ventua.rio do culto catholico ..... . ...... .
i\lagisteados em dispo ni bilidade . .. .. .......•
Eventuaes •..•.....•...••.•.....•....•..••

-

um . ..•.. ... .. . ......... ... ........ . ••

80:000$000

2 . 374 :800SOOO
2~ 1: 2-íOSOOO
90 :000SOOO
190:0005000
100:0008000
:10

-
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Art. 3°. Fica o Governo autorizado :
a) a rever o decreto n. 8.659, de 4 de abril de 1911, (f47) para o
fim de corrigi!· as falhas e senões que a experiencia mostrou existirem
pa actual organização do ensino, providenciando no sentido de um
melho1· lançamento e distribuição de taxas e emolumentos escolares,
assegurada com a personalidade jurídica a. autonomia didactica,
administrativa e disciplinar dos estabelecimentos de instrucção mantidos pela União, podendo estabelecer as normas que lhe parecerem
mais convenientes aos interesses do mesmo ensino em toda a Republica.
§ f o. Serão nomeados os directores dos seis institutos de instrucção superior e secundaria pelo Poder Executivo, á sua livre escolha,
dentre os cathedraticos do magisterio official elfectivos ou jubilados.
§ 2°. As gratificações dos dircctores desses institutos docentes
serão deduzidas da verba 23"- Conselho de Ensino.
§ 3°. E' mantido em toda a sua plenitude o decreto legislativo
n. 727, de 8 de dezembro de 1900. (148)
§ 4°. O Governo reformará tambem a organização e attribuições
do Conselho Superior de Ensino, dispondo sobre a melhor maneira de
se obter o quantitativo para o pagamento dos vencimentos do pessonl
.respectivo e armando-os dos meios efficazes de fiscalizar minuciosamente nos institutos de ensino o emprego das subvenções que o Governo lhes dá.
§ 5°. Os institutos superioees, cujos diplomas forem acceitos pelo
Governo Federal para a. inscr·ipção na Directoria de Saúde Publica,
assim como para preenchimento de cargos federaes, continuarão a
contribuir com a quota de fiscalização, a que el'am obrigadas as academias equiparadas á o!liciaes, antes de promulgada a ultima reforma do ensino. Essas quotas servirão para gratificai' os inspectores
não permanentes, incumbidos pelo Governo Federal de fiscaliza!'
exames, funccionamento, etc., etc., daquelles institutos, empregando-se o saldo, provavel, em diminuir o onus que representa para o
Thesouro o Conselho Superior de Ensino.
§ 6° . Serão r·evistos, com o mesmo espírito da presente lei, os
regulamento9 da Academia do Bellas Artes e Instituto Nacional de
1\fusica, sem augmento do despeza, melhoeando p1·incipalmente as
condições para a investidura dDs cargos de professores e impedindo
que nos concursos para premias de Yiagem os peofessores se inscrevam
conjuntamente com os alumnos.
§ 7°. A reforma autorizada poderá entrar desde logo em vigor,
mas o Governo submetterá o acto quo expedir, decretando-a., á appro·
vação do Congresso, em maio de 1915.
Art. 4°. Em toda a escola publica de iostrucçã.o primaria, gratuita ou não, é obrigatorio o ensino ela língua portugueza.

Art. 5°. Fica o Governo autorizado a manter as seguintes subvenções o auxilias :
Instituto Historico e Geogtaphico i3razileiro .....•.•
Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro ......•.
Academia Nacional de Medicina .................. .
Dispensaria de S. Vicente de Paulo, dirigido pela
irmã Paula ..................•............
Maternidade das Laranjeiras ...........•.•....••.

2~:000~000
10:000~000

f0:000$000

120:000$000
100:000$000

(147) Decreto n. 8.659, de 4 de abril de 1911- Approva a Lei
Organica do Ensino Soperior e Fundamental, na Republica.
.
. (148) Decreto Legislativo n. 727, de 8 de dezembro de 1900 Reconhece como do caracter ollicial os diplomas conferidos pelas
Escolas Polytechinica de S. Paulo e de Engenharia de Porto Alegre.

-149Associação Protectora dos Cegos, Dezesete do Setembro ....•...•...... . .....•.......•..•..•
Asylo de S. Luiz (velhice desampa t·ada) .•..••.....
Institu to de Pt·otecção e Assiste ncia á. Inl'an cia, inclusive auxilio para aluguel de casa.........
Asylo do Bom Pastor.............................
Liga contt·a a Tuber culoso........................

20:0003000
20:000$000
48:0003000
4:0003000
24:0003000

§ 1•. Fica o Governo autorizado a con ceder mais as seguintes
subvenções:
Cruz Verm elha Brazileira .... . ..•....•...........
Assistcncia de CreanGaS Pobres, a nnoxa ao Instituto
de Electricidade Medica do Dr. Alvaro Alvim.
Instituto Electro·Technico de Pol'to Alegre .••..•...
Instituto Electl'o-Tecbnico de Itaju bá ....••...•....

1O: OO::lf)OOO
15:000 ~ 000

70:0001.1000

Jo:ooosooo

§ 2•. Continuará. em pleno vigol' o r eg ulamento expedid o pela
Secr etaria do Interior p ar a a fiscalizaçiio do empre>.go dessas subvenções c auxilios .
Art. 6°. Na r evisão qu e fir.er do r eg ul a mento da Gua rda Civil,
o Governo fixará., do modo pt·cciso , o estagio ela 2a classe e as condi ções de accesso pat'a a prirn cil'a, estabelecendo qu e nenhum membro
da corporaGãO poderá ser cli strahido do se,·viGO de policiamento propriamente dito pa ra out ros encal'gos par ticulares ou officiaes, e observando mais os seguin tes dispositivos :
1•. Aos gu ardas civis qu e se in valida l'cm no acto de defesa de
ordem e segueança publica fica a3segurada a pensão conespondente
a um t erço dos l'espectivos ve ncime ntos.
2•. No caso de perecim ento do g na t'da, nas condições acima, fica
assegurada á sua viuva e filh os me nor es a pensão corl'espondente á
metade dos seus vencimentos.
Art. 7°. Fica o Govern o au torizaà o a r eorganizar a Brigada Policial, nos limites da verba or çamentaria, assegul'ando aos ofi!ciacs
dessa milícia os commandos em commi ssões das unidades respectivas.
Pal'agrapho unico. A Directoria de Conta bilidade do Ministerio do
Intel'ior ficará. com a superintend encia c fi scalização dit·ecta de tudo
quanto se referir a despezas com a Brigada Policial, or çamentarias ou
não orçamentarias.
Art. s•. Fica o Governo a utori zado a r eve r o r egulam ento do
Corpo de Bombeiros, no sentido de diminuir a despeza , expt·essamente revogados os artigos do r egulamento que se r efm·em ao inspector ger al e ao assistente do ma terial, que dovet·ão ser ofi!ciaes da
propria corporação.
Paragl'apbo unlco. Na r evisão qne o Govern o fize t· elo reg ulamento dessa corporação, se 1·ão expt·essamente r evogados o a l't. 248 e
seus §§ 1° c 2°. (H9)

(149) Decreto n . 9.048, rle 18 de outttb1·o de 19-11- Appl'ova o
r eg ulamen to para o Corpo de Bombeiros do Distl'icto F'edel'al. (Diario
O(ficial ele 18 de novembro de 19H).
Art. 249. A Caixa não dará pensão maior· qu e a mais elevada d a
t abella D, excepto par a o comma ndan te, qttc poderá clevat· a ma is
metade>, quan do estiver nas cond[ções do art. 234, paga ndo nest e caso
a mensalidade de 40S (quar·cnta mil r éis).
§ 1° Quando o cap[tal ri a Caixa hou ver attingido a im pot·tancia
ele mil contos de r eis, e ainda assim se sua s condições permittirem, as
pensões aos hel'deims dos socios podet·rw ser gt·ad ualmcnte elevadas
r..té o maximo elo dobt·o, nrw sendo ext ensiva essa fac uldade aos casos
de reforma.

1-
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Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a reformar a actual
a.dministração do Tereitorio do Acre, sob as bases seguintes:
a) será mantido o decreto n. 9 . 831, de 23 de outubro de 1912,
{150) com as seguintes modificações:
b) entende-se concedida com a presente autorização a aPllrovação legislativa exigida pelo art. 432 do citado decreto para que entre
em vigor o capitulo Vl rlo titulo li; {151 )
§ 2° Se em qualquer época a importancia das pensões pagas mensalmente pela Caixa exceder á somma elos seus rendimentos mensaes,
comprehenclendo as contt·ibuições, joias e donativos, etc . , excepto os
juros, as pensões elos reformado seeão r ed uzidas proporcionalmente
ao quantum de cada um, ele modo a augmentar sempre o capital da
Caixa pela accumulação dos juros, não podendo, porém, essas reducções attingir ás viuvas, orphãos e demais herdeiros.
{1:10) Decreto n. 9.83·1, de 23 de outub1·o de 19·12 (Diario OUlcial
de 25 de outubro de 1912). Reorganiza a Administraçã o e a Justiça
no Tenitorio do Acre.
(151) Decreto n. 9.83·1, ele 23 ele outttbro de ·19-/2 (Diario 0/ficial
de 25 de outubt·o ele 1912) . Reorganiza a Administt·ação e a Justiça no Terr;torio do Act·e.
Art. 432. Este decreto entt·ará em vigor desde ja, excepto na
parte de que trata o capitulo VI do titulo H.
Capitulo VI do titulo li :
Da eleição municipal. Secção I.
Do eleitorado municipal e das incompatibilidades.
Art. 72. São eleitores municipaes todos os cidadãos brazileiros
no goso de seus dire1tos civi s e polillcos e que se tenham a list.ado ou
venham a alistar-se na conformidade das disposições deste decreto.
Art. 73. Nfto poderão ser votados para membros do Conselho Municipal :
1°, os que não forem eleitores municipaes;
2°, as autoridades judiciarias, os commandan tes de fol'ça. de tetTa
e mar, os commandantes de força policial, os delegados de policia, os
commissat·ios de hygiene que tiverem exercido eus cargos dentro de
seis mezes ante1 iores á eleição;
3°, os que tiverem litigio com a municipalidade ;
~o, os empreiteiros de obras municipaes;
5°, quaesquer funccionarios que dirijam ou administt·em re·
partições federaes ou suas clependencias, e quaesquer funccionarios
municipaes ;
6°, os empreitei1 os de obras emprehendidas no munlcipio pot·
conta ou em vittude; ele contt·acto com o govemo municipal ou federal;
7°, os ascendentes ou descendentes, directos ou collateraes,
consanguineos ou affins do prefeito e do intendente até ao 2° grao ;
8°, os aposentados em cargos municipaes e fede!'aes;
!J•, os que estiverem directa ou inclirectamente interessados em
qualquer contracto oneroso com a municipalida.de, por si ou como
fiador; sendo que esta incompatibilidade não attinge os possuidores
de acções de sociedades anonyma: que tenham contracto com a mnHicipalidade, salvo si forem gerentes ou fizel'em parte da di rectol'ia
das mesmas sociedades.
Art. 7~. Perderrw o Jogar de vogaes :
1°, os q•Je se muduem do município;
2°, os que perdel'em os direitos politicos;
3°, os que deixarem de comparecer ás sessões, sem causa justificada, durante duas reuniões annuaes consecutivas;
4°, os que acceitarem cargos nas dit·ectori as e commissões fiscaes
de empregos ou companhias destinadas á exploração de concessões
e favores da municipalidade.

. -- 151 -

c)' são ampliados os prazos eeferentes ao alistamento, eleição e
r ecursos eleitoraes de que teata o titulo li ;
d) são ampliada;; as attribuições do juiz de paz, no se ntido de
poder funccionar nos processos de justifil"!ações de idade pa ea fi ns elei tot·aes e fazer entrega dos títulos dos eleitot·es mediante r ecibo destes;
e) o processo para alis tamento no territorio seeá o esta belecido
no referido dcr.reto pat·a as eleições municipaes .
§ 1° . O territorio eleger·á quateo r epr esenta ntes á Cam a t·a dos
Deputados.
§ 2°. O processo para alistamento e eleição d~sses represent antes
é o mesmo do citado deceeto.
Art. 10. O Gove rno Ol'ganizará novo regimento de custas para a
.Justiça Fede!'al e pa!'a a Local do Disteicto Federal no sentido de r eduzi!' as mesmas custas, estab.3lecendo penas de suspensrLO de um a
seis mezes e multa de 1008 a 5008 aos escrivães que deixal'em de cota!'
á maegem de cad<t acto que lavrarem o seu honorario, bem como
áquelles que cobrarem das partes mais custas elo que as adm ittidas
pelo regimento.
Ar t . 11. E' perm ittido ao procuradot· geral da Republica requisitar, para servir como seu sect·etario, sem augmento de despeza , um
funccionat·io do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores ou do Ministeeio da Fazenda.
Art. 12. Serão preenchidas por accessos as vagas qu e se verificarem no quadro do passoal da Secee tat·ia ela Procueacloria ela Republica .
Art. 13. 03 juizes ele direito ela Justiça Local elo Districto Federal
seeã.o nomeados dentre os membr·os do Minist3t'io Publico da mesma
justiça, preto!'es e advogados que pl'ovarem te!' seis annos, pelo
meFJos, de peaLica forense compeovada , habi li tados de conformidade
com o disposto no ut. 14, §§ 2° 3° e 4° elo decreto n. 9 .263, de 28
de dezembro de 1911. (152)
.
Paragrapho unico. A primei!'a nomeação será par·a a presidencia do Tribunal do Juey e havendo mais de uma vaga t ambem
pal'a as outras varas criminaes, obset·vada a seguinte propol'çll.o a !ter-

(152) Decreto n. 9.!263, de !28 ele dezembro de 19H (Diario 0/ficial
de 31 de dezemb!'o de 191i). Heo!'ganiza a Justiça do Distl'icto Fedel'al.
Art. 14. As vuas de dit·oito, pa!'a o effeito da nomeação dos
juizes, são classificadas em quatro categorias ou ent!'ancias : a iA, a
presidencia do Tribunal do Jury ; a 2a, as outras varas criminaes;
a a•, as contenciosas - cíveis, e dos feitos da Fazenda Municipal ;
a 4•, as administrativas- orphãos e ausentes, provedoria e resíduos.
§ 2•. Logo quo o presidente da Côrte de Appellação tiver conhecimento da vaga do Ioga!' de juiz de direito, mandará. publicat• por
edital, no Diario Official, que fica ma1·cado o prazo de 20 dias para
lho serem apresentados os requedmentos dos candidatos, - pretores
ou membros do :ninisterio publico e advogados, conforme o caso,
devendo taes requerimentos ser instt·uidos com documentos que provem o preenchimento das condições de tempo exigido pelo § 2° do
art. 13, a idoneidade moral e a capacidade judiciaria para o cargo.
§ 3. 0 A' proporção que forem sendo r ecebidos os req uerimentos, o
presidente os irá distribuindo aos dois vice-presidentes, quo fa1•ão
publicar no Diario tJfficiat, cinco dias após a terminação do prazo do
paragrapho antecedente, um relatorio circumstanciado sobre cada
uma das petições e r espectivos documentos, e as apt·esentarão na primeira sessão do tribunal pleno·, convocado pelo presidente para tres
dias depois dessa publicaçflo.
§ 4. 0 Nesta secção o tribunal, apreciando o merecimento dos
candidatos, organizará uma lista de tres nomes , sem ordem numerica,
e a remetterá. no mesmo dia ao Governo.
Si as vagas forem duas, a pl'oposta compt·ehende!'á cinco nomes,
o a mesma proporção se guardará havendo mais de duas . Nessa deliberação, o presidente te1·á voto sem pt·ejuizo do de qualidade.
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do Ministerio Publico e advogado·.
Art. 14. Aos pretores serão abonadas custas, corno anteriormente
á ultima reforma da Justiça Local do Districto Federal.
Art. 15. As nomeações pat·a as vagas de promotores publicas e
de curadores do Di8tricto Federal serão feitas do quadro dos adjuntos
de promotor por antiguidade.
Art. 16. Nas causas de inelegibilidade de que tr·ata a lettra A
do n. 2. do art. 3• da lei n. 2.594, de H de julho de 19H, (153) não
incidem aquelles cidadãos que ja estiverem exercendo a funcção de
Senador ou Deputado antes da investidura do cargo de governador ou
presidente de Estado pelos refel'ldos seus parentes ou affins.
Art. i7. O art. 13 da lei n. 2 . 842, de 5 de janeiro de i ·914, (i 54)
é extensivo aos feitos que interessarem á Fazenda Municipal do Distr•icto Federal.
Art. 18. Fica autorizado o Governo a mandar imprimir gratuitamente na Imprensa Nacional a synopse ou o repet·torio, por ordem
chronologica, de todos os actos emanados dos Poderes Legislativo e
Executivo da Republica dos Estados Unidos do Brazil relativos aos
periodos de 15 de novembro de 1889 a 3i de dezembro de i899, organizado pelo coronel Eugenio Adolpho da Silveira Reis, director da
secção de Justiça e Negocias Interiot·es.
Art. i 9. Fica o Governo autol'izacto a abrir o credito, ouro, necessario para pagamento dos promios de viagem concedidos pela Escola de Bellas Artes aos a.lumnos e artistas que, apesar da actual conflagração na Europa, alli continuam estudando, suspensa a concessão de
novos premias.
Art. 20. Fica o Governo autorizado a conceder a titulo precario
ao Instituto Hahnemanniano do Brazil, par·a este fundar um hospital
para o tratamento de indigentes, o terreno que constitue uma parto
do proprio nacional no qual esteye installado o Regimento da Bl'igada
Policial, cuja área é limit&da pela r11a Frei Caneca, pela rua do Areal,
pelo terreno do mesmo proprio nacional cedido ao Instituto de Assistenda á. Infancia. Desamparada e pela Repartição de Obt·as Pnblicas,
comprehendendo a area de 6.107.98, metros quadrados, conforme a
planta constante do requerimento ,dirigido em 20 de setembro de i 9i4
ao Congresso Nacional.
Art. 2i. Fica o Governo autorizado a despender· até a quantia
de 400:000$, em proseguimento das construcções para as colonias de
alienados na fazenda de Engenho Novo, sita em Jacarépaguá.
Par·agrapho unico. Fica, outr0sim, aulorizado a abrir os quatro
pavilhões de tuberculosos do Hospital S. Sebastião, podendo despender
300:0008, no rnaximo, nesse set·viço.
At·t. 22. Fica o Governo autórizado a abrit· o credito de i:OOOS
para pagamento de ajuda de custo ao Seuadol' Dr. José Joaquim Pereira Lobo.

(153) Decreto legislativo n. 2.419, de H de .fulho de 1911, e não
lei n. 2.594, de 11 de ;'ulho de 1911 (Diario Official de i3 de julho
de i9H). Prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso
aciona! e para a presidencia e vice-presiclencia da Republica e altera
algumas das disposições da lei eleitoral vigente.
Art. 3. • n. 2, lettra a. São inelegíveis para o Congresso Nacional : os parentes consanguineos, ou affins, nos i• e 2" grá ~ dos
governadores ou presidentes dos Estados, ainda que elles estejam fót·a
do exercício do cargo_por occasião da eleição, e até seis mezes antes
della.
(154:) Lei n. 2.842, de 3 de ,jal'leiro de 1914 - Fixa a despeza
gerai da Republica para o exer·cicio de i 914.
Art. 13. Ficam abolidas as férias forenses para cobrança da divida activa da União,

-
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Art. 23. Fica o Governo autorizado a conceder um an no de licença com o ordenado ao juiz substituto do Territorio do Acre
Dr. Mathias Olympio da Mello.
Art. 24. E' o Presidente da Republica autorizado a despe nder
com os serviços do 1\linisterio das Relações Exteriores, designados nas
seguintes verbas, as quantias de 2 .469:1888991, ouro, e i.462:2008,
papel:
Secretaria de Estado - Diminui da: de 12:0008,
pela suppressil.o do cargo
de 2° consultor jurídico;
de 9 :000~, na consignação " para organização,
revisã.o do relatorio,
etc .» ; de 2:0008, na
consignação" fardamento de pe soai, etc. " e de
30: OOOS, pela s uppressão da verba destinada
ao sub-secretario de Estado, cujo cargo será
sempre exercido por·
funccionario do quadro
do ministerio, com os
vencimentos, gratificações e representações
do que occupava no referido quadro, pagas as
gratificações das substituições decorrentes pelas verbas competentes
no orçamento ...•.....
2• - Empregados em disponibilidade- Augmentada de

1a

Papel

Ouro

-

20:0008 ....•.• o

677:200SOOO
65:ooosooo

•• o ••••

Extraordinarias no interior
-Diminuída de 30:000S
na con ·ignação " para
diversos serviços extraordinarios no interior,
eveutuaes, etc . » ; de
70:000$, na consignação
n. 3 ..............
4n- Commissões de limites-Diminuída de (f 55) ......
5" - Recepções officiaes - Diminuída da 20:0003 ..••••
6a- Congresso e Conferencias Dimiuuida de 60 :000$,
papel, e de ~o: 000',
ouro ................. .
7~ - Repa rtições intcrnacionaes
(Como na proposta) ....
s•- Co1·po Diplomatico- Diminuída de 20:000$ arepresentação do embai3a -

0

110

(1 55) VIde decreto
fim deste livro.

250:000$000

.. .

legi..~latiro

n.

200:000SOOO
O:OOOSOO

50 :000SOOO
46:±

()91

90 :00

sooo
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xador em Portugal e
supprimidas as consignações: de 18:000$, destinada á legação do Bra.zil
na Turquia ; de 2 :000$
e 500$, destinadas respectivamente ao aluguel
de casa e ao expediente
da mesma legação ; diminuída ainda de réis
-14:000$ a consignação
destinada ao accrescimo
de vencimentos aos orimeiros secretarias dê legação que já attingiram
a cinco e 10 annos de
serviço elfcctivo; de réi':!
40:000$ a consignação
destinada a geatificaçõer;
de residencia ; de 7: OOOS
á consignação - Material-s e ndo 2:000$,
em cada uma da'l quantias para aluguel das
cbancellal'ias elas em baixadas nos Estados
Unidos da Amet·ica do
Norte e em Portugal e
3:000$ no aluguel da
chancellaria da legaç1Lo
de Buenos Ait·es.......
Corpo consular - Diminuída de 4:000$ pela
transfol'maçãn do consulado gel'al em lquitos
para consulado simples,
com os vencimentos assim discriminados:
Ordenado... . .
6:666$667
Gratificação . .
3:3338333
Gratificação supplementar
!lei n. 2 . 250, de 29 ele
abeil de 1910) 4:000$000,
total, 14:000$000 ; de
8:0008, pela suppress1Lo
ela verba destinada. ao
consul em Beyruth; de
24: 0008 pela red ucção
do numero de addidos
comruerciaes a tres com
os vencimentos de réis
8 :000$; de 10:000$ a
consignação para pagamento de gratificações
de resldencia. Augmentada: de 4:000$, pela
creação de um vice-consulado em Rotterdam,
transferindo-se p a r a
Amsterdam o consulado
alli existente; de 1:000$,
para a equiparação dos
Vl:lncimentos do vice-con-

1.275:000$000

Papel

-- 155Ouro

sul em Posadas, aos demais vice-consules da
mesma categoria ; e de
1:200$, para o aluguel
de casa do mesmo funccionario ... . .......... .
10n.- Ajudas de custo- Diminuída rle 50:000$000 ...
H n - Extraordinaria no exteriot·
- Diminuida de réis

Papel

647:7008000
200:000$000

50:000$000 ........... .

250:000$000

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

2.469:188S99i

1.462:2oosooo

Art. 25. A verba destinada ás despezas annuaes de residencia
dos funccionarios no exterior será sempre paga em duas prestações
adeantad as .
Art. 26. As ajudas de custo só serão concedidas, dentro do
maximo acima fixado, pot· nomeações, exoneraçõe.;;, retiradas, cxpressps e remoções . Por motivo de remoção só poderá. ser conced ida_
e m cr.cl a anno uma ajuda ele custo, correndo as despezas de outt·as
remoções que fore m fe itas, dentro claquelle prazo, por conta cto funccionario removido. Na concessão das ajudas de custo serão atteod idos
o num ero de pessoas a transportar, as distancias e o custo da vida no
local da no va residencia.
Art. 27. As despezas por conta da r enda consulae serão ordenadas pelo Mioisterio das Relações Exteriores, directamente á. Delegacia do Thesouro em Londres, que, por sua vez, transmittirá a ordem
aos agentes consulares para elfectu arem o respectivo pagamento,
observadas as prescripções legaes .
O recolhimento da renda consular será feito median te guia em
que figure a receita realmente arrecadada e, bem assim, a discriminação clara e completa dos pagamen tos effectuados por conta dessa
rcuda.
A Delegacia em Londres escripturará em receita a renda illiquida
e em despeza, discrimin ada mente, us pagamentos realizados.
Art. 28. E' o Presidente da Republica autorizado a reorganizar,
sem augmento das .. verbas orçamentarias a representação diplom atica
e consular do Beazil no Egypto.
Art. 29 . E' o Presid ente da Republica autorizado a despender, no
exercício ele 1915, pelu Ministerio da Viação e Obras Publicas, com os
serviços designados nas seguintes veebas, as quantias de réis
100.761:20-1,8196, papel, e 11.066:045$066, ouro .
1n.

-

2a -

Secretaria de Estado : Destacada da consignação
"Materi al» a importao cia de 1:4408, para pa gamento de diarias a.
quatro correios da eCI'eta ria de E ta.do .....
Coneios (·156) - Diminuída.
de H8 :750S, sendo: De

Papel

Ouro

719:4ü5SOOO

(i 56) Vide dec1'eto legislath'o 11. !t.963, de 20 de janeiro de -19-15,
no fim deste liv1'o.

-156Papel
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19: 1008 pela su ppressão
dos ca1·gos de sub-ad ministrado!', contador , thesoureiro , chefe de secção, fiel de thesoll!·eiro
c poeteiro da Sub-administração dos Correios
de Minas do Rio de Contas, que passa rá a agencia de 1" classe; 25: 8008,
pela suppressão dos cargos de sub-administrador, coot;,dor , thesour eiro, chefe de secção,
official, fiel de thesoureiro e por teiro da Subadministração dos Cot·r eios de Juiz de Fót•a ,
qua passará a agencia de i" classe ; e ... . .
73:8508 pela suppressão
de todo o pessoal da. Administração dos Correios
do Acre, cujo serviço
fica subordinado á Administração dos Correios
do Estado do Amazonas.
- Augmentada: De ...
878!40, na consig nação
«Pessoal, agentes, ajudantes e thesoureiros »;
de 17:000$500, na «Ajuda de custo e passagensn ; de 40:0008, na
«Conducção de malas
por conteacto ou administração n; de HO:OOOS,
na «Gra Lificação aos empregados do Correio ambulante, dos serviços
marítimos, etc.n ; de
250:0008, no «Materialn, na consignação
«Artigos de expediente,
escriptorio, etc.n ; de
200:0008, na ccAcquisição, conservação e reparação de moveis, etc.;
e de 450: 0008, no ccAluguel e conservação de
casas par·a as r epartições postaes, illuminaÇôes, etc . " . . ..... . .... 22 . 461:3448640
Telegrapbos (15 7) Reunidos
em um só os CL'editos
ouro, des tin ados á. r e novação de linhas, á. fe i' ramenta e ao necessaeio á.

ÜUI'O

290 :000$000

(i 57) Vlde decreto legislativo n . 2 .963, de 20 da janeiro da 1915,
no fim deste livro,

-1574a divisão, sob a rubrica:

«Acquisição de material
no estrangeiro, ê igualmente em um só os cl'editos destinados á Secretaria de Berne, ú. lnternational Electrotechnical Comission e Secretaria lntel'llacional da
Hora, com sédc om Paris, sob a rubrica: «Subvenção a instituições internacionaes>~.- Diminuída de 15: ooog na
consignação «Transformação dos electrogeneos•> ; de 170:0005 na
sub-consignação «Gratificações addiciouaes de
iO, 20, 30 e 40 % sob!'e
os vencimentos>~, e de
3:0008 na sub-consignação «Editaes e outras
despezas, etc.". Suppl'imidas as consignações :
de 60:0008 destinada a
attender a quaes:quer
dcspezas imprevistas c
insufficientemente dotadas; e de 6008 «sem applicação" e ele 50: ooog
destinada á «conservação de embarcações para o serv iço de cabos,
etc. »-Augmentada: de
200:0008 par·a a conse!'vaçfLo da linha telegl'aphica e estmtegica de
Matto-Grosso ao Amazonas; de 12:0008 para
fiscalização da Amazon
Telegmph Company ; de
8: ~008 pai' a fiscalização
elas linhas telephonicas
da Bahia; de 10:0008,
a sub-consignação destinada aos guardas-fios
de 2a classe; de 25:0008,
30:0008, i5:ooos, .....
70:0008 e 17: OOOS, res-

pectivamente, as dotações destinadas aos auxiliar·es e dactylographos de linhas, estações,
2• divisão, 3" dlvi ão e
4~ divisão; de 30:000S a
dotação destinada aos
taxado!'es ; de 50: OOOS
a destinada aos telephonistas e de 6:0008 a
consignação destinaria
aos aprendizes da «Üfficina mecanica e usina
electl'ica» . Substituídas

Papel

Ouro

•

- ! 58 __...;
Papel

4•
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6" -

na tabella as palavras:
«construcção de novas
linhas», pelas seguintes.:
«conclusão de linhas já.
iniciadas» ; e eliminad as
ai nda na tabell a as palavras : «e gratificações
extraordinarias» da subconsign açrw --- ajudas
de custo, etc.; eliminadas tambem na consignação Eventuaes as palavras : <d O telegraphistas de 3" classe, 20 telegraphistas de 4n classan 18 ..1,55: 1003000
Snbven<}ão ás companhias
de navegação -- Suppt·imidas as consignações : de 300:000$, destinada ao «Set·viço de
Navegação Costeira entt·e S. Salvador e Recife, S. Sal vadot· e 1\Iucury, e S . Salvadot· e
Bel monte»; de 50:000$,
destinada ao serviço de
navegação costeira ent.l'e Rio de Janeiro e
lguape, a cargo da Empreza de Navegação RioS. Paulo, por ter sido
declarado caduco o r espectivo contracto ; e
de 60:0008, sendo réis
20:0008 para o serviço
de navegação do t•io Ibicuhy, a cargo da Empreza de Navegação Barbará Filhos e 40: 000$
para o serviço de navegação entre o Rio de Janeiro e Paraty, a cargo
da Empreza de Navegação Rio-S. Paulo. Augmentada de 40:0008 a
consignação destinada
ao «Serviço de Navegação Costeira entr·e Porto Alegre e Manáos, a
cargo da Companhia Nacional de Navegação
3.135:4438400
Costeira» .......... :. .
Garantia de juros - (Como
na proposta)..........
f.993:780805G
Estradas de ferro federaesI. Estrada de Ferro Central do Brazil. (Como
na proposta........... 35.248:53!>8000
II. Estrada de · Ferro Oeste
de Minas - Diminuída
de 12:0008 na sub-consignação - Administra-

Ouro

307:986$366

8.G74:0728700

-- 159 Papel
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çã.o Centr-al - ficando
os vencimentos do director fixados em 2±:000$,
dos quaes dous terços
constituirão o orde!lado
e um terço a gratificação
Inspectoria de Obras contea
as Seccas - Elevada a
2.200:000$...... .•.•..

Repartição de Aguas e Obra<;
Publicas - Elevada a
3.931:293$, observada
a discriminação f e i ta
pela lei n . 2. 842, de 3
de janeiro de 1914, (158)
inclusive 200:000$ pat·a
a te•·minação dos serviços de abastecimeuto de
agua á. ilha do Governador, no Districto Federal; diminuída, porém, daquella verba as
quantias: de 25:000$ na
consignação - «Serviços
diversos" - que ficará
assim redigida - " reparos de proprios nacion a e s, construcçilo de
predios necessarios aos
serviços de obt·as publicas da Capital Federal";
de 4: 800$ na consignação - «empregados addidos" - pela suppres·
são dos vencimentos de
um praticante de ia
classe e de um auxiliar
de escripta, que já estão
aproveitados no quadro
do pessoal effectivo; e de
3:6008 destinada ao zelador do Palacio Monroe.
9a - Esgotos da Capital Federal (Como na proposta)....
10• - Illuminação Publica da Capital Fedeeal - I. Reduzid a a vet·ba «Pessoal"
a 12:000$000. Diminuída
a consignação «Material "• de 9:3808, fi cando
assim discriminadas as
respectivas s u h-consignações :
Aluguel de casa para a
repartição, !0:8008000;

O aro

3. 487: 815$000
2.200:000$000

8a -

3. 897 :8938000
5.034:8658000

(158) Lei n. 2 .842, de 3 de janei1·o de 19'1-t- Fixa a despeza
geral da Republica. para o exercício de i 9U.

1.60Papel

Ouro

Expe"dien te, livros, j ornaes, publicações e despezas miudas, 4:000$000;
Conservação e acquisição de
apparelhos, 6:000$000;
Conducção, conservação e
custeio de materiaes,
8:000$000;

Consumo d'agua, 300$000.
Diminuída a consignação
cc Eventuaes , de 2:000$.
li. - Diminuídas de 6ti6:000S
(correspondentes á dispensa de nove mil combustores de gaz nas ruas
que teem illuminação
mixta) importa.ncia esta
subtrahida á somma de
4.239 :1.72$ em que
importaria. realmente a
despeza total com a Sociedade Anonyma do
Gaz e resultando abaixo
da proposta uma diminuição de i13 :H4$, papel, e H3: 414$, ouro...
fP - Inspectoria Federal das Estt·adas - Diminuída de
1.f27:H7$200, substituída a tabella pela seguinte :

Pessoal administrativo
f inspector ........ .
2 chefes de secção a

24 :000$000

18:000$ ..... .
1 secretario ....... .
ti engenheiros a j u-

36:000$000
9:6008000

14-:400$ .•....

72:000$000
9:000$000

tador ....... .

6:000$000

tica . .. .... .. .

5:400$000

ria .......... .
3 1os escripturarios a

6:000$000

dantes

a

1 contador ........ .
f ajudante de con1 official de estatís-

1 official de secreta-

4:800$ •.......

9:600$000

4:000$ ...... '
ti amanuensesa
3:600$ ...... .
1 archiv ista ....... .
f desenhista de 1a

8:000$000

2 2" escripturados a

classe ....... .
de 2a
classe .. . .. .. .
calculistas a 4:tiOOS

f desenhista
~

18:000$000
ti:400$000
6 :000$000
4:800$000
9:000$000

24:4:600$000

1. 79 1: ti86$000

1. 701:586$000

-
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1 porteiro ........ ..
2 contínuos a 2:400S.
3 serventes (salario
m e n s a 1 de
i50$) ........ .

3:000$000
4:800$000
5:400$000
242:0008000

i • districto- Estrada de Ferro

Madeira-Mamoré :
i chefe ... ... ...... .' i8:000$000
i engenheiro de 1~
classe. . . . • . . . i O: 800$000
1 servente.........
1:6428500
i 5 % por ser zona

insalubre .....

4:5668600
35:0098i00

2• districto - Pará e Maranhão
-Estradas: Norte do
Brazil, Caxias a Caj azeiras, S. Luiz a. Caxias :
:1. chefe.............
18:000$000
2 engenheiros de 2•
classe.. . . . . . . 2:1.:600$000
i servente. .. . . . . . . .
i : 6428500

4i:242$500
3• Districto - Ceará - Rêde
Cearense:
1 chefe•............. i8:0008000
2 engenheiros de ta
classe ....... .. 28:0008000
2 engenheiros de 2• .
classe ........ . 2:1:6008000
i servente ......... .
:1:6428500

69:242$500
4• Districto - Rio Grande do Nol'te, Parahyba, Pernambuco
e Alagôas - Estradas : Rio
Grande do Norte, Natal a Independencia, Conde d'Eu,
Recife a Limoeiro, Central
de Pernambuco, Recife a São
Francisco, Central de Alagôas, Paulo Affonso, Prolon ·
gamento de Pesquflira a Flores e Ribeirão a Cortez :
i chefe.............. i8: 000SOOO
3 engenheiros de i a
classe ......... 42 :000$000
3 engenheiros de 2•
classe.. . . . . . . . 32: 4008000
1 servente..........
1:6425500 ·

94:0428500

0Ul'O

-
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5° Distdcto -Bahia e Sergipe,-Estt·adas : Bahia a S. Francisco,
S. Francisco, Central da Bahia, Timbó a Pt·opriá, Bahia
e Minas :
i chefe ............. . 18:000$000
2 engenheiros de i"
classe ........ . 28:000$000
4 engenheiros de 2•
classe ........ . 43:200$000
1 Se!'Vell te ......... . 1:64,2$500

90:8428500
6° Districto- Espil'ito Santo c Rio
de Janeiro - Estradas: Victoria a Minas, Caravellas,
Sul do Espil'ito Santo, Santo
Eduardo a Cachoeira do ltapemirim, Carangola, Barão
de Arat·uama, Central de Ma·
cahé, Norte, Porto Novo a
Saúde, Ramal do Sumidouro,
Maricá, Corcovado, Bananal,
Rezende a Bocaina :
1 chefe.............. 18:000$000
5 engenheiros de i a
classe.. . . . . . . . 70: 0008000
2 engenheiros de 2"
classe.. . . . . . . . 21: 6008000
i set·ven te.. . . . . . . . . . 1 : 6428500

11i:242$500
7• Districto - Minas Get·aes e Rio
de Janeit·o- Estt·adas: Ct·uzeiro a Monte Bello, Soled<tde
a Passa-Tres, Soledade a
Sapucahy, Ramaes da Campanha e Alfenas :
1 chefe.............. 18:000$000
2 engenheiros de 1•
classe ......... 28 :0008000
2 engenheit·os de 2''
classe. . . . . . . . . 21: 6008000
i servente...... . ....
1:6428550

s• Districto -

i
1
2

i

69:2428000

Min as Geraes e
Goyaz - Estradas : Goyaz,
Curralinho a Diamantin a, Mogyana(Trecho do Triangulo
Mineiro, de Araguat·y aJaguára):
chefe... . . . . . . . . . . 18:000$0 00
engenheiro de P
classe. . . . . . . . . 14:0008000
engenheiros de 2"
classe.. . . . . . . . 21 :6008000
servente. .. .. .. .. .
1: 642$500

55:242$500

Papel

r)uro
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9° Districto-S. Paulo-Estradas:

1

2
2
i

S. Paulo Railway, Paulista,
Sorocabana, !llogyana (RibeiJ'ão Preto a Jaguára eramal de Caldas ), Noroeste
(Baurú a ltapura), Ara!'aquara :
chefe. ; .. .. .. .. .. . 18:000$000
engenheiros de 1•
classe. . . . . . . . . 28: 0008000
engenheiros de 2•
classe. . . . • . . . . 21: 600SOOO
servente..........
1:6428500
69:2q_2S500

10° Districto- Paraná e Santa Ca-

tharina - Estl'adas : Itararé
a U!'uguay e r a.maes Paraná,
Norte do Paraná, S. Francisco, Thereza Chl'istina, Esti·ada de Ferro de Santa Catharina:
chefe.. . . . . . . . . . . . . 18: 000$000
engenheü·o de P
classe......... 14:000$000
4 engenheiros de 2•
classe... . . . . . . 43:200$000
i servente .. .. .. . .. .
i : 6428500

76:8428500

11° Districto- Rio Grande elo Sul-

i
3

2
1

Estradas: Linhas da C. Auxiliaire, Quarahim a Itaquy,
Linhas em construcçao :
chefe...... ...... . 18:0008000
engenheiros de 1•
classe. . . . . . • . . 42: 000$000
engenheiros de 2•
classe ......... 21:6008000
servente .. . . . . . . . . 1:6428500

H escriptu!'arios de

distl'icto.......

83:2428500
33:000$000

Material

Aluguel ela casa para
o escriptorio da
inspectoria. . . .
Expediente dos H districtos . . . . . . . .
Expediente da inspecctoria, passagens, etc.. . . . .
Ajuda de custo pa!'a
tomada de contas ........ . ...

45:0008000
11 : OOOSOOO
,22: OOOSOOO
12:0008000
90:ooosooo

1.160:4378100
li
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12•- Inspec(oria Geral de Nave-

gação. Augmentada de
8:0308 para dial'ias de
128 e 108, respectivamente, ao inspector e sub-inspcctor . TransferidJs da vet·ba " Material " para a " Pessoal "
as consignações de 3: 600$ c 1 : 200$
destinadas au pagamento dos fiscaes junto á
Companhia de Navegação do Rio Parabyba e
á Empreza Fluvial Piauhyense, mantendo-se a
mesma consignação do
"Material». ....... . ..
146 :2058000

2:4008000

13•- I. Fiscalização de serviços
diversos (Como na proposta) ....... . .. .. .•..

60:000$000

II. Baixada Fluminense :
Diminuída de 50 :0008
n a. s u b - consignação
« Conservação-Material>>
f4• -

f 5• -

E m p r E'> gado s addidos - ·
(Como na proposta) .•..
Eventuaes - Supp!'imida a
consignação de f O: OOOS
destin ada á gratificação dos empregados da
Secretaria .. . •..•.••.•

375:000$000
H7:880SOOO

100:000$000

16•- InspecLoria Federal de Por-

tos, Rios c Canaes Mantida a co nsign<tçilo
« Pessoal addido '' · .. . .

131:1658000

Total ...•.....•... 100. 761 :2048 190

11.066:0458066

ArL. 30. E' o Presidente da Republica autol'izado:
I. A reorganizar,. dentro das verbas votadas no pt·escntc orçamento, a Secretaria de Estado e os serviços a ella subordinados, conservando, supprimindo ou fundindo repartições e Jogares e revendo
wdos os regulamen tos que entrarão desde logo em vigor, ad refe7·endum do Congresso Nacional , na parte em que exceder em a compctencia do Poder Executivo .
Quanto. á r~ forma dos serviços do CotTeio da Republica, deve rá
ser conservado o pessoal feminino das agencias de 2• classe, quando
elevadas á p!'imeira ou especial, accumulando a agente e sua aju daute as funcções do thesoureit•a e fiel, respectivamente, sem outt·as
remunerações e ficando os respectivos auxiliares equiparados aos pr:l.ticantes de taes agencias.
II . A celebrar contractos até .tres annos para aluguel de casas
destinadas ao serviço da Repartição Geral dos Telegraphos e dos
Correios, e bem assim para a cond ucção de malas dos Correios.
III. A fazer aos Estados que lh'o requeret·em concessão para
constt·ucção e mellwt•amento de portos situados nas r espcctivas costas
-~rios navegavdis de dominio da União, com os o.1us e favores úa lei
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n. i.64o6, de i3 de outubro de 1869, decl'etos ns. 3.3i4, de i6 de
outubro de 1886, 6.368, ele 14 ele fcvet·eiro de 1907, e mais. leis e
dee~·etos em vigot·, respeitados os direitos adquiridos. (159)
IV. A entra e em accôrclo com os actuaes contractantes das construcções de estradas de ferro c obt·as publicas com o intuito de
reduzir os encargos do Thesouro, podeudo peorogar o prazo para conclusão das obras ou suspendet• as mesmas, modificar a fórma elos
pagamentos, haemonizar clau sulas contra ctuacs, sem que ele nada
disto advenha augmcnto ele onus paea o Thesouro, supprimir a construcção de linhas ou tl'echos de linhas e limitar·, da mclhot· IÓI'rna,
a responsabilidade do mesmo Thesomo, no maximo de onus até agora.
decorrente dos depositas autorizados e effccwados em relação ás
linhas sujeitas a esse regimento.
Poderá, igualmente, no accôrdo com os arrenclataeios de esteaelas de ferro, e sempre sem augmento ele onus actual paea o Thesouro
e conservadas as vantagens actLU~.es das emprezas art·enclatal'ias,
autorizar, pela só modificação dos contractos, o respectivo prolongamento e alt8rações no traçado das linhas.
·
V. A conceder, sem onus pal'a o Thesout·o, a quem o solicitar e
maiores vantagens offerecer, privilegio para a construcção, uso e
goso de urna estrada de ferro que, partindo de Uberaba, passe pela
cidade elo Prata e termine em Villa Platina, podendo ceder ao concessionario os estudos feitos p ·la extincta cornmissão que ali manteve;
bem assim a já. estudada entre eetro!ina, no Estado de Pernambuco
a Amar ante no Piauhy.
VI. A entrar em accordÕ com a Leopoldina. Railway, afim de que
seja construída, sem onus para a União e sem favm·es, a ligação das
linhas Cantagallo e Grão Pará. e Not·te, passando poe Magé ou suas
immediações, e a ligação do ramal de Leopoldina com a linha de
Entee Rios a Ligação, no ponto qu e julgar mais conveniente.
VII. A reduzie, nas esteada:; d3 ferro, ou linhas de navegações
marítimas e lluviaes fedeeacs, administeadas dil·ectamente pela União,
Je 50% do f!'ete que actualmente pagam as aguas minet·aes natueaes,
medicinaes, provenientes das varias fontes existentes no paiz .
Vlll. A r eorganizae a Inspectoria Fecleeal das Esteadas de Ferro
comtanto que a despeza com a mes ma não exceda ao maximo da importancia da renda com que para esse fim contribu..!m as companhias
fiscalizadas, abrindo-se os neces,;arios creditos.
IX. A conceder ao cidadão Virgílio Rodt•igues da Cunha, ou '1.
quem mais vantagens offeeecor e sem onus paea os cofres da União,
a construcção, uso e goso de uma ponte metall ica ou de madeil'a,
sobre o rio Paranahyba, no porto do caual de S. Simão.
X. A reorganizar a lnspectoeia Fedeeal de Portos, Rios e Canaes ,
ass'm como o serviço de fiscalização dos poetos, cujas obras estejam
consteuiclas ou contl'actaclas e o de conservação e clra.gagem a que se
refeee o art. 68 do orçamento pal'a 1914, (160) com o pessoal estl'ictamente necessario ao seeviço. Feita esta reor·ganização, passa!'á a
iospectorla a ser custeada pelo Thesouro Nacional, abrindo para esse
(159) Lei n . 1.746, de 1fJ de outubro ele -1 869- Autoriza o Govel'llo a contractar a construcção, nos eliffercntes poetos do Imperio,
de docas e armazeos para ca!'ga, descarga, guarda e conservação das
mercadot·ias de importação c exportação .
-Decreto n. tJ.3U, de 16 de outubro de 1886- Fixa a despeza
geral do lmperio para o exerci cio ele '1886-1887 c 2° semestl'e de 1887,
e dá outt'a:> proviJencias.
- iJec1·eto n. 6. 368, de '14 de fev ereü·o de ·1901 - Modifica o
regimen especial paea execução de obras ele melhoramento ele portos,
estabelecido pelo decreto n. 4 . 859, de 8 çle junho de 1903.
(160) Orçamento para -19M. (Lei n. 2.84o2, de 3 de janeiro de 1914.)
Art. 68. O G verno custeará pela Caixa especial dos Portos a
luspectoria de Portos, Rios e Canaes e as obras em execução , co~··

•
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fim os necessarios creditas ou correndo a elespeza pela Caixa de Portos,
si esta tiver frmdos.
XI. A supprimir as e~tações radiotelegraphica s do Amazonas, que
sejam desnecessa rias e oner osas.
XII. A es tabelecei', si conveniente, as estações supprimidas em
outros pontos elo interior·, nfLO servidos por telegr apho.

•

stantes da tabell a seguin te, de accôrdo com as verbas uas mesmas exaradas :
Administração Central :
Pessoal e material. .... . . ... . ..... ... . .... . .. ... .
800:000$000
Fiscalização do porto ele Man<i.os :
Pessoal e material .............................. .
1í~ :OOO SO OO
Fiscalização do POI'lo elo Par<i. :
Pessoal e material .... ...... •.... ...............
250 :0008000
Commissão do porto elo Mat·anhão :
Pessoal e ma t eria! .. . . ..• ... .... .. ....... . .. . .. . .
300:000$000
Commissão do porto do Natal :
Pessoal e material ...... •.. .. . .. .. ... .. : ........ .
Commissão de Cabcdollo :
Pessoal c material ••...........•. : . . ..•...•.....
Commissão do porto elo Amarração :
Pessoal e m aterial .. ..... . ...... ...... ......... . .
Commissão elo porto de Aracajú :
Pessoal e material . ... . . . .... . . .. . .............. .
Fiscalização do porto ela Bahia :
Pessoal e material . .... .. ....... .. ......... . .... .
Fiscalizaçii.o elo porto da Victoria :
Fessoal e matet·ial. ............................. .
Com missão do porto de S. João da Barra :
Pessoal e matet·ial ... ..... . . ...... .. .. . .... . . ... •
Fiscalizaçüo do pol'lo de Santos :
Pessoal e material ..... . .. . . . ... . . . . . .... ....... .
Fiscalização do porto de Paranagu<i. :
Pessoal e material .. . ..... . ... ... ........ . ..... . .
Commissão elo porto de Santa Catha rin a :
Pessoal e material. ... . .. ... .. ... .. ... . ....... . .
(Esta verba é des tinada a t odos os por tos do Estado.)
Co:nmissão do Rio Paracatú :
Pessoal e mate rial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Fiscalização do Porto do Rio Gran.le do Sul:
Pessoal e matel'ial............ ... .... .. ..........
Auxtlio para dt'Jgagem e melhoramento do rio Cuyabá, em Matto Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Total •. .• •••.... •...•. , . • . • • • . •

:J86: 000$000
377:000$000
300:0008000
100:000$000
450 :000$000
120:0008000
200:0003000
25:500$000

216:000SOOO
780:0üOSOOO

H 5:000$000
:100:000$000
100:000$000
5.183; 5008000
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xm. A entrar em accoedo com a Ama zon Telegraph para o fim
exclusivo de assegurar o trafego mutuo dos radiogrammas por seus
cabo;;, com as menores taxas possíveis, sem pat·a isso dar novas vantagen s á empreza, nem augmental' os onus do Thesom·o.
XIV. A entrar em accord:> com as emprezas particulares de
estt·adas de ferro pwa os fins de estabelece!' o tt·afego mutuo com as
linh as federaes, t endo em vista hal'monizar as tarifas pot' ellas co br<tdas com as d11.s linhas ela União.
XV. A subvencionar com a quantia de 20:000S a navegação
intet·na elo Estado ele Matto Gro. so, igualm ente t•epat· ~ icla entre as
linhas ele Corumbá a S. Luiz de Cacer es, e ele Cot·umbá a Cox im,
ficando a conclucçã.o ele malas postaes pelas referidas linhas sujeita a
r egim en de cont,·acto por co ncu t·,·encia publica, sendo taes co nteactos
lavrados na Delegacia Fiscal elo Thesouro Nacional em Cuyabá .
XVI. A promovet· melhoramentos no s:lrv iço ele i!lurnina<~ã.o ela
Capital · Federal, obtendo t'educçõJs nos peeços, tanto no serviço
publico como no paeticulal', P"clenclo pa t·a este fim alterar as clausulas
do actual contracto com l'elaçrw a pl'azos e demais condições .
XVJI . A encampar a. Estt'ad;, de Fün'o ot·oeste elo Bl'azil, incot·pora.l-a á. ltaput'a a. Coi'Umbá e at'rendal-a. a. quem mais vantagens
otrerecet·.
xvm. A reot•ganizar os sel'viços da Estt•a.cla ele .Fei'I'O Central do
Brazil, de accordo com as suas neces-idades actuaes e as uases, disposições e veucimen tos do 11. XLII , do a.rt. 32 ela lei n . 2 . 35G , el e
31 de dezembro de (161 ) 1910, podendo suspender, teansfet·ir, adclit· a
(161). Lei 11. 2 .3 56,clc3 ·/ declc~embrode ·IMO-Fixa a. despcza get·al da Republica pa.ea o exercício de 19ii.
- Art. 3 Z, u . XLll - Fica o l'l'esidcnte ela Repu blica. autorizado :
A eeol'ganizar os scl'viços da Estl'ada de Fel'ro Centl'al do Brazil,
expedindo nesse sentido novo eagulam ento, observadas as bases seguintes :
N. 1 -O empregado de qualqu el' categol'ia, t itu lado ou jomalei!·o, que, por motivo el e acciclente em serviço, ficai' impossibilitado
de te.1ba.lhar, percebel'á. integt·almente os vencimento ou dia!' ia, o
vantagens ele seu cargo, até comp leto res tabelecimento.
No caso el e invalidae-se pot· esse motivo, se l'á aposentado ou pen.;;ionado com to los os vencimentos ou sa.lario .
No caso de fallecim ent.o, por moti vo ele accicleote em set• viço, é
asscgul'acla uma pensão, con·e pondente a dois t erços de orde nado 01 1
salado mensal, aos hcrclei i'OS, a quem esse direito é concedido peh
legisl ação gei'al, sendo a]llplicaveis ao caso os principies c regt·as ela
successã.o e do peocesso de habilitaçiw nel!a estabeleddos ;
N. 2 - Os em pt·egados titulados ou jomaleit·os pel'ceberfLo , além
dos seus vencimentos ou salal'ios, uma gl'a Li ri cação adcl icional relativa.
ao tempo ele effectivo exercício na Estrada, gl'atifi cação que set'':Í.
consicleeada pal'a todos os etreitos, co mo pal'te integea nte dos mesmos
vencim en tos ou sa lat·ios, a saber: mai de 10 a nnos, lO % ; de 20
annos, 20 % ; ele 25 annos, 30 % ; e de 30 annos, 40 % .
A gratificação acldiciona.l sel'â. ca lculada sob re o tempo liquido de
serviço, desco ntaclns todas a" faltas e o a.n no em C]ue o empl'egado
tive!' soffl'ido a pena de suspensã.o, co ntado elo dia seg ninte ~t qu e ll e
em que o empregado tiver comple tado o tempo de serl'iço que motive
a melhot·ia. elos vencimentos ;
N. 3 - Os empl'egados dos tren s, qnrundo em sei' viço no intet·ior,
pcrcebet·ã.o uma diaeia ele 28 a 5S, segundo a categoria e a representação de cada um ;
N. 4 - O thesout·eit·o, o pagatloe, o escrivão da the-ou r aria. e
o seu aj:tJante, os fiei ' do thesou rei1·o e do pagador e os seus ajudantes, o; bilheteit·os c os fi eis recebeclol'es pet·ceberão, além elo seu
vencimentos, uma gt·atificaçfto COITO pondente a 10 % pal'a quebt·as ,
qnando em exercício errectivo elos eus ca rgo~ ;
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qualquer fun ccionario , respeitados os direitos adquiridos quanto á
per cepção dos Yencimentos e supprimidos os Jogares desnecessarios.
Ficam addidos, até que possam ser aproveitados como efi'ectivos
nos quadros respectivos ou collocados em cargos equivalentes na
propria estrada ou em outras reparti ções, os actuaes emprPgados,
N. 5 - Todos os empregados, titulados ou não, que servir·em
effectiva ou provisoriamente, nas estações ou pontos de linha insalubres, perceberão mais 20 % dos vencimentos que lhes competirem ;
N. 6 - Para os effeitos da aposentadoria e do accrescimo de
vencimentos concedidos pelo n. 2 desta base, será con tado ao empregado titulado todo o seu tempo de serv i ~o publico, qualquer qu e
seja o logar ou r epartição fedem! congenerEl em que Lenha servido e
bem assi m todo o seu tempo de serviço na Estrada, como j ornalei ro
ou diar·ista ;
N. 7 -Os em pregados, sujeitos a trabalho diurno e nocturno,
provado a in validez, poder·ão ser apo. cntados com o ordenado por
inteiro, tendo 20 a11nos de elfectivo exercício ;
N. 8 - Os empregados poderão aposen tar-se, com todo o ordena do de seu cargo, ctesde que tenham ll5 annos de effectivo serviço ;
e com todo<> os vencimentos, qua udo con tarem 30 annos, desde qu e
sejam julgados incapazes para o se~v i ço ;
N. 9-0 empregado que fôr desrgnado para snrvir como a uxiliar
de gabinete junto á, directoria perceberá, além de seus vencimentos,
a gratificação mensal de 1508, e os que forem designados para servir
junto ás sub-directorias, a de 100$000 ;
N. 10- Todo empregado que substituir outro no seu impedimellto temporario, qualquer que seja a categoria, perceberá. a grati ficação ou diar·ia do substituído, qualquer qne sej a o numer•o de dias
em que se der .'l· substituição, e o qu e exercer interin amen te o Jogar
vago percebera todos os vencimentos deste ;
N. 1i -Os empr egados. quer titulados, qu er jornaleiros, gosarão du ra nte o anno de iti dias de férias, seguidos ou interpolados,
sem prejuizo dos vencim Pntos e vantagens de seu cat'!W ;
N. 12 - São justificadas par·a todos os efi'eitos as faltas em caso
de nojo e gala de casamento, com tanto que não excedam de oito dia~;
N. 13 - Os empregados e jornaleiros, quando !'esidirem em
legares ser vidos pela estrada ou precisarem de ausentar -se por
qualq uer motivo justo, para ponto afastado, terão passes liV!'es , concedidos pelo dieectol' ou chefes das divrsões r espectivas.
A's pessoas da famrli a do empregado ou jomaleiro o direct?l'
poderá fazer igual concessfw para vragens motivadas por molestJa
comprovada, e com abatim ento de 75 % nos demais casos.
Us filhos e as pessoas da família. do empregado , que r esidi!'em
sob o mesmo tecto e sob a mesma economia, terão teansporte gratuito
para fr·eq uencia nas escolas e aprendizagem nas officinas e fabr icas.
Os passes concedidos aos empregados par·a viagens, motivadas por·
molestia, dará dil'eito a despachos gl'atis para a bagagem;
N. 14- O 1•rovim ento dos lc.gares que vagal'em dar-se-ha sempl'e
por accesso dos carg'JS immodiatamen te inferiores, nos quadros elas
divisões em que se tenha dado a vaga, observadas invaeiavelmente a
regra segLlinte: metade por merecimento o metade por antiguidade
absoluta da classe .
A' admissão na pri meira categoria de qualquer classe do pessoa l
titulado precederá sempre concurso com liber·dade da inscr·ipção, re, peitarlas as disposições da lei, devendo te!' prPfen:ncia na nomeação ou
desrgnação os j or·naleir·o~ da Estrada qp.e tenham obtido classificação.
Serão isentos do concurso os cargos de fieis e ajudantes do fieis
do thesoure1ro e pagador, e providos por pl'oposta e sob a l'e~ponsabilidade do thesoureiro e pagador ;
_
N. 15 - Serfto conservadas as penas de advertencia, reprehensão, suspensão até 30 dias, e demissão, co nforme a gravidade do caso,
ficand o abolid as as de multa e suspensão por tempo indeterminado.

que tenham mais de de~ annos do serviço publico fede1·a I e forem
excluídos por cffeito de supprcssão dos logares julgados desnecessarios.
Os empregados titulados e os uão titulados quo vierem a ser
admittido$ no serviço da estrada, da data desta lei em diante, serão
dem issi veis ad nutum.
XIX. A rever, de accôrdo com os concessiooario~, os contractos
O dircctor poderá impôr as penalidades designadas neste artigo
a qualquer funccionario, excepto a de demissão quanto aos de nomeação elo Governo.
Os sub directorcs poderão impôr aos empregados seus subordinados as penas ele adverteocia, repreh~nsão e suspensão até oito dias.
Das penalidaclf!s comminadas neste a rtigo haverá sempre recurso
para a autoridade superior, successivamcnte até ao ministro;
N. f6 - Os funccionarios titulados da Estrada de Ferro Central,
depois de 10 annos de sei·vico em~ctivo, só poderão ·ser demitticlos
po1· falta grave, verificad:~. em processo administrativo em quo será
adm itida plena defesa.
Paragr:tpho un ico. Das penalidades commina las nos ns. f7 e 18
haverá sempre r ecurso para a autoeidade superior successivamente
até ao ministro ;
·
N. f7- Ficam derogados o § 6° do art. 17, §§ 6° e 7° do art. 20
e arts . 57, 58, 59, 60, 63, 7f, 72, 73, 75, -104, 105 e 106 e a observação P das tabellas annexas ao decl'eto n. 268, da 26 de dezemb1•o de
1894, do Regulamento da Esti·acla de Fe!'ro Centt·al do· Brazil, approvado pelo dect·eto n. 2. 417, de 28 de dezem beo de 1896 ;
N. 18 - Continuarão em vigor todas as vantagens não enumeradas nestas bases em cujo goso já estivee o pessoal da Estrada
quando entrar em execução o novo regulamento, inclusive diarias,
quando em serviço fót·a da séde, e supprimidas as ajudas de custo c
gt•atificações de trimestre ;
N. 19 - Os jornaleiros ela Est!'ada, quando enfermarem, terão
direito ás mesmas vantagen~ de que gosarem os empregados titulares.
O trabalho dos referidos jornaleiros será de oito horas, no maximo, e nos casos de excPsso, quando o exigir o serviço em circumstancias extraordinarias, terão di1·eito a salarios extraordinarios;
N. 20 - O Govemo organ izará uma caixa ele pensão nos moldes
das já existentes no At·senal de Marinha, Imprensa Nacional e antros
estabelecimentos do Estado, para a qual contribuirão todos os jornaleiros cl a Estrada.
Os referidos jornaleiros terfto direito a uma pensão proporqional
ao seu tempo de seeviço, para os casos de incapacidade physica que
não sejam devidos a accidentes occorridos nos se eviços. Fica instituída
uma pensão para os herdeiros do jomaleiro,no caso do seu fallecimento.
Nos. casos de accidentes applicar-se-ha o disposto ao n. 1 destas
bases;
N. 21 - Serão augmenta os até 20 %, sobl'e as que tiverem sido
augmentadas no exerci cio de f 910, as diarias do pessoal jornaleiro, e
devel'ão ser uniformizadas de accôrdo com a categoria e natureza do
.
serviço ele cada classe.
As diarias dos jornaleiros que estiverem obrigados á prestaçrto
de fiança não poderão exceder de 10$ nem ser infarior a 68000 ;
N. 22- Serão suppl'imidos os serviços e cargos julgados dispensavels. Os empregados que tical'em excluídos 3(!rão considerados add idos, si tiverem mais de 10 aunos de serviço, ou empregados em cargos
equivalentes;
N. 23 - Os fuucionarios da Est.rada de Ferro Centeal do Brazil
perceberão os seguintes-vencimentos:
Directm· .••...•.............•.• .. ..•.•.....•.......
Suh -d irectores ..... ...... .......... ...............•
Secreta1·io ......... ...• ........•...................
Jn tendente.. . ...... .... .. . .... ......... . ... .... .. .
Ajudante de divisão ............... .. •........••..•.

36:000$000
24 :000$000
12:0005000
18:0008000
18:000$000
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-170de navegação marítima ou fluvi al , que gosam de subvenções, no sentido de diminuir os encargos elo Thesoul'o Nacional , extingu indo as
linhas de navegação ou viagens supedlu as e inuteis e de estabelecer
outras vantagens p[Lra o sel'viço publico.
XX. A al'l'endar a Estrada de Ferro Oeste de Minas e o serviço
de bondes elect1·icos para a cidade de Lavras.

Ajudante de intend ente ... . ..... . : ..... ..... .. .... .
Chefe de tracção .. . ... .. ... . .... ...... . ... . .. . . . .. .
Chefe do telegrapho e illuminação .. ... . .. ...... . .. .
Chefe do movimento .......... ... . ...... .. ... ... . .. .
Inspectores de districtos .. . ........ . .. ... . ....... . . .
Sub-chefe do movimento . . . .. ... .... ............... .
Sub-inspector de districto . ... . .... : . .. .. . ...... . ... .
Sub-chefe do telegrapho .......... ... .. ............ .
Officiaes . . ...........•.. .. .... ... . . .. ..... ... . . •. ..
Chefe de secção ....... .. .................... . .... ·..
i os escripturarios ..............•...................
2°' escriptul'al'ios .. ....... . .... . ........... . ...... .
3°5 escriptu1·arios . .... . .. .. . ...... , . .. ...... . .... . .
4°' escripturarios ....... . ......... .. . ... ...... . .. . .
Auxiliares de escripta , de i" classe ..............• . ..
Auxiliares de escripta, de 2" classe ......•.•........ •
Archivista~ .......... ........... .. . ... ........ ... .. .
Despachante ... o.... . .... . .. . ..• •. , ....•.••••.•.. . •
Thesoureiro.. . . . ... . ...............• oo... ...... .. .
Escrivães .. ..... o. o. .. oo.. . . ... . ...... . ..... . ... . . .
Ajudantes de escrivão ......• . ........ ... . .. .. .... . .
Pagador ... . .. . . . . ... ... ................... .. .. . . . .
Fiel-pagador ........................... . .. ... . .... .
Fieis da thesouraria ... .... .... . .. ........... . ..... .
Fieis da paga.doria ... _. . o........ o..... . . o.......... .
Fieis da in tendencia.: ..... .... . .... . . ............. .
Encarregado tio de posito geral da linha (5' divisão) . . .
Armazenistas de i a classe dos dPpositos e das linhas . .
Armazenistas de 2• classe do-; depositos e das linhas . . .
Agentes de estações especiaes ......... .. . ......... . .
Agentes ele i • classe .... .... ... . .. ................. .
Agentes de 2" classe . .... .. . .... .... . . . .... ........ .
Agente5 de 3" ela-se ....................... .. ...... .
Agente tie 4"' classe •....... . . . . ..... ....... .... ....
Agentes de 5• classe ............................ . .. .
Ajudantes de es tações especiaes ....... . ........... . .
AjuJantes ele estações de 1• classe ... .. ........... .. .
Fieis recebedores ... .... ...... ... .. ... .. .... ....... .
Fiei> de armazens de estações especiaes .. .......... . .
Fieis do armazens do interior ....... . ..... . . . .. ~ . . . .
Ajudantes de fieis -de estações espcciaes . ............ .
Bilhete iros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... o... .
Conferentes de i" clàsse ... ... . . .. . . .... . . , .. . .. ... .
ConferC'ntes ele 2" classe .... . . . ..... . .. . .. o... .. .. . .
Conferenr es de 3' classe .............•....... o. . .. . .
Conductores de i • elas; e ............... . .......•....
Couductores de trem, de 2" classe .................. .
Conductores de trem, de 3"' c la~ sJ .•.................
Conductores de trem, de 4" classe .......•.•........•
Engenheiros residentes ........•...••.•.............
Ajudante residentes .•. ... . . .................•......
Auxiliares to chnicos de r esidencia ...•...•... . . ... o. •
Superintendente dos a pparelhos « Saxby » ••••••.•.•••
Mestres de linha de 1a classe ..... .. .•.......•• ..•.•.
Mest· es de linha de 2" classe .•••. . ... .• ..• , .. . ....• .
Mestres do -linha de 3" clHsse ••.•••••..... , ••• ••..•••
o

10:200$000
18:000$000
18: 0008000
18:0008000
18:000$000
12:0008000
i2:000$000 .
12:0008000
9:000$000
8:4008000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
4:000$000
3:600$000
3:000$000
4:200$000
0

7 : 200~000

15:000$000
7: 800$000
6:000$000

12 :1oosuoo

9:0008000
6:000$000
6:0005000
6:00(1$000
8:400$000
5:400$000
4:8008000
8:4008000
7:200$00)
6:000$000
'~ : ~ 00 $000

4:200$000
3:6008000
6:6008000
4 8110$000
6:000$ 000
4 :800$000
4:200$000
4 :200$000
5 : l~00$000

4:200$ 000
3:600$000
3:000$000
7:200$000
6:000$000
4:800SOOO
3:3008000
12 :000$000
9:000$000
7:200$000
8: ft008000
:i : 4-00$000
4:8008000
4:2008000
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XXI. A celebrar ac côrdo com a Companhia Victor ia a Minas para
o fim ele transferir pa1·a a Esteada de Fel'l'o Central do Bra zil o rilm al
de Curr aJiniiOS á, Diamantina, desde que dessa opera ç.ão resulte diminuição elfuc tiva do onus par a o Thesou ro.

Auxiliar techni.co ela locomoção . . . . . . . . . . . . .. . . .... .
Auxiliar de dese nho da l ocomoç.~w . ... . ...... .. . . .. . .
Dese nhistas de -L" classe .. . ...... . ... .. .... .. . .....•
Des:mhistas ch1 2" clitssB . ....... . . .. ...... .. . ...... .
Desenhistas de 3" classe . . . ... ..... ...... .... ...... .
Escola Peofissional do Enge nho de Dentro (offici nas
ria locomoção) :
Um professor de desenho lin ear, geometr·ico e de machinas .................... . .. . ........ .. ...... .
Um proJ'e ;soe de portug uez, noções de mecanica, ph y >lca, chimiea e algebr a . . . . . .. ... ..... ... . .. ... .
Um pr ofesso r· ele fr ancez e inglez p1·at icos ........... .
Porteiro da locomoção . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... .
Contador ................ .... . ... . . ... ........ . . . . .
Ajudante de contador ....... . . ..... . .. . .. . . . . ..... .
Gua r·da -li vros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .... .
Impressores de bilhetes ... . . ..... . . ...... . ......... .
Ajuda n tes de impre,sor . ..... ... .. . ... .. •. ... ......
Chefe da officina telegraphica .. ..•. . ... . . ...... . ....
Chefe das o(Tlcinas de loco moção. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
iVIestre das officlnas de locom oção .. ... .. . . . ... . ... . . .
Ajudantes do mestr e dds officina ele locomoção . .. . . ••
Inspectores de tracção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Chefes dos depositas de machin as de P classe .. .....•..
Chefes dos depo ·itos de machina s ele 2" classe . ........ .
Encarregado dos depositas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Ajud a nte do encaeregado dos depositas . •. ........ .. .
Fiel do depos ito das officiuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encarregado da carga e descarga ........•...........
Ajudante da ca rga e descarga .... . .... .. .... . . . .. . .•
Encarregado da offi cina au tog r aph ica . ..... . ....... .
Ajud ante da officina autog raphica .......... . ....... .
Ajudantes de fi eis da in tent1encia .... . . . ... .. ..... . . .
Màchioistas de 1a classe ... •... . . ...... . .. ........ .. .
Machinis tas de 2' classe .. .. . ... ... . ...... . . . . . ... ..•
i\Iachinistas de 3" classe . . . ........ .... .. . . . . ... ... . .
Telegraphistas de •1 a classe. . . . . . . . . . . .. . ... . . . .. .. .
T, lcgra phi sta s de 2a classe .. ... .. .. .... . . . ... .. .. ·..
Telt>g raphistas de 3• classe . . ........ . . . ... . . ... .. . . .
Teleg raphistas de 4' classe. . .. . . . . . . . . . . . .. ... ... .
Mestre da usina de gdz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Continuas. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Professora .... .. . . . . .. . . ......... .. ....... . . .. .... .
Bagageiros ele 1' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagageiros de 2" classe . .. _.. .... . .... . .... .. . . . .. .
Bagageit·os ele 3' classe . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eneanegados da cabiriPS « Saxby » ..... .. .... ... . : ..
Encnrre;ado elas mJnob ras da· estação Central . .... .
Aj uda nt es das cabines "Saxby » . ... .. ..... .. .... . .. .
Cabineiros de 1' classa, do « Btcck System » ...... ... .
Cabinei r os de 2' classe, elo " Block ystem » .. .. ..... .
Cabineiros de 3" classe, elo " Block System " . .. . ... . . .
Feitor es do telcgrapho, ele 1' ela 'e .... ...... .. .... . .
Feitores do telegra pho, de 2" ela" e ..•..•..•.........
Gna rei a-fios .......•............. . ..•...••••........
Mestee da u i na electeica ...... ..•........ .•...•....
Ajudan rc ele mestr e da us ina elec L!'ica .•....••••••...

10: 200$000
;{: 600$000
7:2003000
6:000$000
~. : soos oo ~

5:400$000
4:2005000
4 :2008000
3:600$000
12:0008000
9:000$000
12 :000SOOO
4:800$000
:3 :ooosooo

7:2008000
10:200$000
7:8008000
6:0008000
12:000$000
\):6008000
~:400$000

7:2011$000
5 :4·008000
5:400SOOO
7: 2003000
5:4008000
4:800SOOO
3: 6008000
4-: íiOOSOOO
7:200SOOO
6:000$000
4:800$000
7 :200$000
6:0005000
4:8008000
:! :600$000
4:800 000
3:000$000
4: 200SOOO
3:300$000
3:000$000
2:4008000
3:600SOOo
3:600$000
3:000..'000
3:000$000
2:700$000
2:400$000
;{ :000$000
2:700$000
2:400 000
4: ousooo
3:000$000
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Art. 31. E' absolutamente vedada a gr atuidade de passagens
tias estracias de ferro da União.
Art. 32 . 0 3 cargos de in p:1ctor federal de Portos, Rios e Canaes,
in pector federal das Estradas e in pector· das Obras contl'a. as Seccas
só poder ão ser exercidos em com missão, desde já.
Art. 33 . Fica restabelecida a pena de multa instituída pelo
art . 73 do r egulamento approvado pelo decreto n. 2.417, de 28 de
dezembro de 1896, para a Estt·ada de Feno Central do Brazil. (Hi~)
Art . 34 . Continúa. em vigor a disposiçfw do art. 69 da lei
n. 2.842, de 3 de janeiro de 1914. (f63)
At•t. 35 . E' peemittido aos emp1·egados do Coereio e da Repart ição Geral de Obra~ Publicas, que pertencerem á Sociediide Auxiliadora dos Funcciona1·ios do CorTeio Ambulante, aos empregados da
Renarti«ão Geral dos Telegraphos que p3rtenceeem á Caixa Central
de Auxílios, da mesma reparLi«ãO, á. Associação A. l\1. da R. S. de
Obras Publicas, á Associação Beneficente Postal, á Caixa Auxiliat• dos
Empregados Postaes e ao Centro dos Carteiros, consigna r em suas
folhas de pagamento quantia que se refiram a mcnsalidat.lcs e amor·tização de emprestimos que lhes houver r.~ito a t·efcl'iJa sociedade,
não podendo, porém, taes prest.ações mcnsaes exceder· da cerça parte
do vencimento do funccionario.

t~:200SOO O
Machinista da usina electrica ....................... .
Ajudantes de macbinista da usina electt·ica ...•.•.. . .
3:000~000
Encarregado ger·al de alvenat·ta, na 1~ residencia ....•
4:-~oosooo
Encar!'egado geral de carpin taria, na Ia residencia ...•
4:8008000
Encarregado geral ele pinturas, na. 1a resiclencia . .... .
4:8008000
l\1achinisLa~ de 4• classe ........•.......•...........
3:600SOOO
Cllefe da estatística . ...•...•.•......................
f3:200SOOO
Ajudante do cllefe da esta ti tica ............ . ...... ..
8:4008000
Cla>sificador ....... ..................••...-... . ••.•.
ô:OOOSOOO
Verificadures ...................................... .
5:400~000
Protocolista-a rcll i vista .............................. .
4:SOOSOOO
Apuradores ... • ... .•....... . . ....•• ....... •..• •• ...
4:200$000
3:300$000
Calculistas • • ...•.... •........ • ..... . .•..•. ..• • .....
N. 24 - Os ajurlantes de fieis da thesouraria e da pagadoria são
aproveitados na classe dos fieis ;
N. 25 - O Governo abeirá os creditas necessarios á imm ediata
execução destes disposi Li vos.
(i62) Decreto n. 2 .417, de 28 de de~embro de 1896.-Ma.nda
obseeva.r na Estrad a Je Perr< Central lio Brazil o .,regulamento modificado pela lei n . 429, de 1 O de dcz'3mbro de 1896, e faz extensiva
tal modificação ás demais estradas de ferro da União, no que lhes fàr
applicavel.
Pena

Art. 73 . As faltas disciplinares com metidas por empregado que
não constituírem crime definido na leg i ~lação vigente seri1o punid4'3,
segundo a gravidade, com as ~eguintes penas:
f ", simples aclvet·tencia ;
2•, reprebeusão em ordem de erviço ;
a•, multa até um mez de vencimentos;
4a su pensão até 30 dias ;
5"' demi ão .
'
(163) Lei n. 2 .842, de 3 de janei7·o de 1914 .- Fixa a despeza
geral da Republica para o exet·cicio de l\114.
Art. 69 . As sobt·as do crudir.o destinado a vencimentos fixados
para os funccionarios po tae- poderão sct· applicadas ao pagamento de
auxiliares admittidos para upprirem as faltas dos emp1·egados afas tados do serviç,>, por licenças e outros motivos.
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Art 36. Continuam em vigor as autorizaç,ões constantes do
art. 65 da lei n . l? .842, de 3 d3 ja neiro ele 1914, (164,) relativas á concessão de varias estradas ele feero, sem onus para a
(1 64) Lei n. 2.84-2, de 3 de janei?'O de ~/9-/4--Fixa a despeza
geral da Republica para o exercício de 1914 .
Art. 65 . E' o Presidente da Republica autorizado:

V) a conceder sem neuhum onus para o Estado a constnJCção,
uso e goso de uma estrada electrizada, pelo systema que adapta r·, a
qual, partindo da ciuade de Uberabinha, em l\lina Geraes, e passando pelas i\Iattas dos Dias, Rio Bonito e Abbadia do Bom Snccesso,
vá. á ponte Alfonso Penna, sobre o rio Paranahyba, e siga para Jatahy
c Pouso Alto, em Goyaz, com um rama l para as agnas sull'urosas Burity e porto de 1\lonjolinho, na divisa de Sant'Anua do Rio das
Velhas;
XI) a contr·actar com quem mais vantagens oiTercccr, ~em onus
para a União e depois de ouvida a Repart.ição Federal de Fiscalização
ue Estradas de FerTo, os estudos c conscquentc con. t.rucção dos seguintes ramaes ferro- via rios:.
1°, o que, partindo do ponto mais conveniente, em tr·afego, da
linha ele Uberaba a Araguary, termine na ciclacle de Estrella elo
Sul·
'2o, o que, partindo elo ponto mais conven iente da Estrada de
Feno Uberaba a Villa Platina, VlL t.er á. cidade do Fractal, no Tria ngnlo ~1 ineiro ;
3°, o que, partindo da cidade de Patrocínio, Estrada de Ferro de
Goyaz, passando pela cidade do Carmo elo Paraoabyba, termine na
cidade de Patos ;
4°, o que, partindo do ponto mais conveniente ela. hstrada de
Ferro de 1\'lon te Bel! o a Santa Rita. ele Cassia., vá ter á. séde do clistricto de S. Thomaz de Aqu!no, municipio de S. Sebastião do Pa raíso;
Xll) a contractar, pal'cial ou integralmente:
a) a constl'ucQão do prolongamento da via-ferrea que vem de
S. Luiz e S. 1-lorja á. estação ele S. Pedro, deste ponto até Pelotas,
passando por S . Sepé, Caçapava e Cangussú;
b) a construcçfLO do prolongamento da linha ferrea de Sant'Anna
elo Livramento a S. Sebastião, deste ponto até Pedl'as Brancas, passando por La\Tas, Caçapava e Encruzilhada;
c) a ligação ele Caçapava a S. Gabriel:
ct) o prolongamento ela Estrada de Ferro ele S. Lniz até a Colon ia
Serro Azul, en t roncamento com.a de Cr·uz Alta a. Ijuhy.
Paragraplto unico. A construcção dessas estradas de ferro será
feita pot' concessf10 para exploração, uso e goso, mediante concm·rencia publica, por prazo nunca excedente de 80 a nu as, e sem onns
para a União;
XII!) a entrar em accôt'do com a Empreza Viação Ferl'ea Sul Mineira , para o prolongamento, sem onus para a União, até Poços de
Caldas (passando por S. Gonçalo do Sapucahy, ~lacbado e Campestl'e) do ramal de Campanha. ao qnal s rcfel'e a cl au~Llla I. n. V, que
acompanha o decr·eto n. 7. 704, de 12 de dezembi'O de 1909, independentemente das clausulas 27 e 55 que a companharam o mesmo decreto;
·
XV) a contractaT, sem onus para a Uniã , com a E·trada ele
Ferro l\fogyana ou com quum mais rantagens offurecer, a coostl'ucção
de um ramal fel'l'co, com pereul'so de 10 kilometros, mais ou menos,
que, pat'tinclo das cercanias ele Monte Chl'i to, no rama,! de l\Ionte
Bello, vá ter á séde do município de Cabo Verde;

-174União e navegação do Rio Grande, e o a r t. 65, n . V, da mesma
lei. (165)
_
Art. 37. Co ntin ua m em vigot' os at·ts. 75 e 76 da lei n. 2 . 842,
de 3 de janeit·o de 191 4. ( !06)
Art. 38. Con tinú a em vigor a antot•ização ao Governo para, sem
onus pa!'a o Thesou t·o e sem o1fensa ele clil'eitos ele terceiros, con tractar com os concessionarios cl<L Estrada de Ferro Nordés te Paraguayo, o prolongam e nto ela mes ma no terl'itol'iO naciona l, a entr oncar-se na rêclc ferro-v iaria. braz ileit•a, ele modo a pôr em commun ica~ão as capitacs el e Assumpçrw c Rio ele Janeiro.
Art. 39. Conti núa em vigot· o art. 73 da lei n. 2 . 8ft2, ele 3 de

Disposições ciladas na alinea X IIf eles ta nota :
Decreto n . 7 . 704, ele 12 de dr.zem bro de 1909:
Au tor iza o co ntracto com a Companhia Viação Fe t•t•ea Sapncahy
para o at·r·enclamento ela Via.çrw Snl-Mineil'a c co nstruc [LO dos respectivos prolonga me ntos c ramaes .

Clausula I
O pt·esente contl'acto tem por ·objecto o arrendame nto ela rêclc de
Vi:tção Ferrea Sul-Min Pira, a qnal tct·á como ponto inicial a E LaçfLO
do Ct'tizeiro, s3ncl o ahi tributat·ia ela Estrada de Fer ro Centt·al do
B!'azil, e set·á co nstitu ida:
V. Pelo prolongame nto elo ramal ela Companhia, passando por
S. Gonc;a lo elo Sapucahy até o rio Sapucahy .
(!65) Lei n. 2 . 842, ele 3 clejanei!'o de -1914. Fixa a cles peza geeal
ela BepLtblica para o exercício de 1914.
Art. 65. E' o Presidente ela Republica autot·izado:
V, a co:1Ccder S:.l m nenl111m onus pal'a o Estado a construcçfto,
uso e goso ele uma estr ada electrizacla , pel.o systema CJlle adoptar, a
qual, partindo ela cidade ele Uberabinha, em Minas Geraes, e passando pelas l\Ia tt.as dos Dias, Ri o Bo tt lto e Abbaclia do Bom Successo,
vá a ponte Ai:l'onso Penna, sobre o rio Paranahyba, e siga para Jatahy
c Pouso Alto, em Goyaz, com um ramal para as aguas sulfurosas
Dnl'ity e porto ele Monjoli nho, na divisa de Sa nt'Anna do Rio das
Velhas.
(106) Lei n . !2.84!2, de 3 ele j"anei?'O ele -1914. Fixa a despeza gera l
da Repnbl ica para o cxercic:io de 1914.
Art . 75. Nos co ntt·actos pam concl ucção de malas, fica substituida
a caução em valores, para a s ua execução , por dons fiadol'es idoneos ,
a juizo das administt.'a•;õcs que celeiJe,u·am ta~s co nt eactos, torn a ndo-se extensiva esslt s ubstitu ição a.os agentes do correio de 3" e
4" classes .
Art. 76. Nos co ntractos para conduc·;ão de malas, fl ca substituída
a cau•;ão em valores para a sua exec ução po!' dons fiad ores idon eo. , a
j uizo das administrações que celebra t•em taes co n tractos, tol'l1anclo-se
extensiva essa ubsti tni ção aos agentes do CO!'l'eio ele 2", 3" c 4"
classes.

-
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janeiro de 1914 , (167) a utorizando ta mbem o Govern o a rever os estudos anteriormente appr ovados pelo .Ministerio da Viação .
(167) Lei n. 2 .842, ele 3 ele janeiro ele 19 14. Fixa a clespeza geral
da Repu blica pa ra o e xer cício ele 1914.
Ae t. 73 . Contin uam em vigor o u t. 101, c par agrapho u nico e.
a r t. i 05 da lei n. 2.738, de 4 de j a ne it·o de t 9-J3 .

As' disposições citaelas seio as seguintes :
Lei n . 2. 738, ele 4 clejan eiTo ele '19-/3. Fixa a despe7.a gera l ela

Repu blica para o e xer cício de 19:1 3 .
Art. 101 . Fica o Podct· Executivo a utorizado a rever o contracto
a utori zado pelo decreto n. 7.704, de 2 de dezem br o ele 1!l09, celebrado
com a a ntiga Compauhi a I ia i"to Fcrreu Sapucahy , separa ndo in tçiramcnte os serriços actualmentc a cargo das Cornp(\ nhias Est radas ele
Ferro Fecle raes Br azileiras e l\Iogyan a ele Estradas de Ferro e ' a vcgaçào, fi ca ndo esta concessionaria elos p rolonga mentos co nstantes elo
n . IIJ , lettra s a e b, ela d a usul a I elo pred ito decreto n . 7.704.
Pat·ag rapho un ico. A Comp<tnhi a Moo·ya na de Est t·adas do Fen o
c Navegação é obrigada a cornple tat· o capital note sari o á con tru cçào
dos alludiclos peolongamcnto , sejR qu al fór o preço ele unidade, e m
gar an tia de j uros ou subv cnçüo kil ometr ica , som augmen to el e pri vilegio elo zon a on ele ou tr o a nxilios indi rectos c nem ou tros onus que
n fLO seja m os ele tra fego m ut uo, t ,, ri fas e condições techoicas de termin adas pelo Gove mo , quotas ele fiscalizaçfto, policia e s eg uran ~a das
liuhas , prazos para in icio e te.rmin açfto dos tra balhos e finalment e
pt·azo pa ra o re g••t c ,j os mesmo prolongamentos, si ao Gover no convier .
Art. 105. Fica o Governo autorizado a prorogar por mais cinco
a nnos o prazo constante ·elo decreto n. 7 . i 48, ele ~ de out ubro de
1908 , para a Compa nhia Mol! yana de Estrad as ele Fen o c Navegaçftü
construi r o pr olüngamen to de ua lin ha até a cidade e J'Orto de
San tos ; obse r vadas as me mas dispo içõ e do alluelido decre to
u . 7. t 48, supr a citado .

Disposições a que se ?'e{e?·em os artigos supra :
Decreto n. 1 .704, ele 2 ele elezembTo de 1909. Autori za o co ntra cto

com a Companh ia Viaçfto Ferrea Sapucahy pa ra o a r renda mento da
viação sul-mineira e constr ucção elos r es pecti vos prolonga me nt0s e
r a maes .
O Preside nte d a Hepublica el o~ E tados Un idt s do Brazil, usando
da autori za çfto con ta,nte do n. XXV do ar t. :1 7 el a lei o . 1.145, ele 31
de dezem bro de 1903 , mantida e m vígor pelo ar t . 29 da lei n . 2 . 050,
de 31 de deze mbro de 1908, e tendo em vista o clecrelo n . 6.201 , el e
30 de ou tubr o el e 1906, e a concurrencia r ea lizada a() ele deze mbro
ele 1!lOS, par a a execução da lei e decretos c i taclo , dect·eta:
Ar tigo un ico . Fica a utorizado o contr acto com a Compa nh ia
Via,ão Fcrrea ~a ;. u c a h y par a o aL"r endamento das estradas el o fel'l'o
que co nstitu írem a H. M e de Viaçfto Sul-Mi neira e p a r.:~ a constru cção
do seus lH'Olongamentos e rama.es, nos te rm os elas cla usulas quo com
cst.e baixum , as ·ignadas pelo i\linistl'O c Secreta ri o clc E, tado daViação
e Oht' JS Pub lica .
- Decreto •1. 7 .148, ele 8 de outubro ele 1988 .- Pr or oga pOL' ma is
cinco a no os o fll'azo fi xado na cla usula lU do decreto n . 977, ele 5 elo
ago to de 1892, pa r~ conclusão das obras do pr clc•ngamen to de Re saca a Sa ntos, da Estr ada de Ferl'O Mogyana .
O Presiden te ela Hepu blica dos Es tados Unidt s do Brazil, attende ndo av qu o reque1·e u a Com panhia l\Icgyana de Estradas de Ferrú
e Nave5ação, concessionari a do prolongamento de Resaca a Santos,
decre ta :
Ar tigo unico . Fica pt·or ogado por mais cinco a n nos, a term ina r
e m 5 de agosto ele 1912 , o pra zo para a concl usão da obras do pro-
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Publicas- da Estmda de Ferco Rio do Ouro.
Art. 41. E' fixada a quatnia de 80:0008 par·a aluguel de uma
draga e gastos com os serviços de desobstrucção dos ca.naletes da
lagôa de Ara ruama, nas immeuiações da cidade de Cabo Frio e seu
porto de mar.
Art. 42 . E' o Presidente da Republica autorizado a despender,
pelo Ministe eio da Guerra, com os serviços designados nas seguintes
verbas, a quantia de 64.481: 24382! 9, papel, assim discl'iminadas:
Papel

i" -

2" 3a -

4" -

Administração geral - Diminuída de 48:!708
a saber : 2:4008 pela suppressã.o de um
cargo de auxiliar (serviço telcphonico) ;
Hi:OOOS. pela suppressã.o da consignação
" Ois pensados do serviço "• e 30:7708 pela
suppressã.o da consignação "Empt·egados
de repat·tições extinctas n.- Augmentada
de so: OOOS a consignação " Depar tamento
da Administeação " para a conset·vação
do material uaval e custeio do pessoal...
Estado-1\faior do Exercito - (Como na. proposta) .•.....•........................
Supremo Tribunal Militar e Auditores- (Como
na proposta) .... ... .................. .
Instrucção Militar - Diminuída : na escola
de E:;tado-i\Iaior de: 6:5708 pela reducção dos serventes a seis; de 9:600$ pela
supprcs'ão de um addido (professor) . Na
Escola i\Iilitar: de 4 :3208 pela reducção
dos amanuenses a dou ; de 2: 400S pela.
reducção dos auxiliares de escripta a.
dous ; de 7:2008 pela redu cção dos guardas a sete; de 15:3305 pela reducção dos
serventes a H ; de 960S pela. reducção
dos pl'aticos de pharmacia. a um;
3:-i:67S500 pela suppres~ão da consignação
destinada á - "officina "· No Collegio
Militar do Rio de Janeiro : de 69:5408 ,
quantia destinada a 12 guardas, um roupeir,o, um feitor, dous fieis, quatro continuas, 30 serventes, dous praticas de
pharmacia, um en fct·meiro e dons serventes de enfermaria, que deverão ser
pagos pela arrecadação do collegio ; de
67:200S pela raducção dos professores
addidos a oito; de 9:600$ pela reducção
dos coadjuvantes civis do ensino thcorico
a um, ficando assi m t•edigido: quatro
coadjuvantes militares do ensino theorico
(verba 8a) e um dito civil, ordenado 1 :6008 e gratificação - 800$000. o Collegio Militar de Porto Alegre: de 68:510S,
quantia destinada a oito guardas, um

i .29:1.:7658000

HO: 7098000

294:5!íOSOOO

loogamento de Resaca a Santos, de que é concessima.ria aquella Companhia e a que se refere a clausula IH do decreto n. 977, de 5 de
agosto de !892, de accôrdo com as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo ~!inistro de Estado aa Inclustria., Viaçã.o c Obras Publicas.
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feitor, dous fieis, dous continuas, um roupeiro, 19 serventes, um pratico de pilarmacia, um enfermeiro e dous serventes
de enfermaria, que deverão ser pagos
pela arrecadação do collegio; de 18:0008
pela reducção dos adjuntos a quatro ; de
14:4008 pela suppressão dos seis coadjuvantes civis do ensino theorico (corpo docente). No Collegio Militar de Barbacena:
de 68:5108, quantia destinada a oito
guaedas, um feitoe, dons fieis, dons contínuos, um roupeieo, 19 set'ventes, um
peatico de pharmacia, um enfermeiro c
dous set·ventes de enfermal'Ía ; de 67:2008
pela reducção dos professores a 12 ; de
. 42:0008 pela suppressão dos sete adjuntos;
de 14:4o008 pela suppressão dos seis coadjuvantes civis do ensino theorico. Na Escola de Aprendizes Militares : de 34,:4708
(supprimida a verba); de 3:9998500 pela
suppressão da verba destinada ao " Tiro
Nacional», devendo este serviço ser feito
por conta de despezas communs da guarnição militar da Capital Federal. A consignação "Diversas vantagens» ficará assim redigida : " Addicional de tempo de
serviço aos docentes vitalicios que o tiverem con:tado em effectivo exercício do
magistcrio, 130:0008 ; reduzida assim a
proposta de 151 :380S; supprimida a consigoaçiio de 61:2005072 destinada a "ordenado e gratificação a quatro profes ores,
etc.»- Augmentada de 19:2008 para dous
professores, addidos em exercício na Escola Mili tar, sendo 6:4008 de ordenado c
3:2008 de gratificação; If, ordenado aos
docentes em disponibilidade, por decreto, e
que não exercem actualmente nenhuma
commissão do Exercito (e que devem peeceber mensalmente 533$334) 31 professores 198:400$248 c g!'atificações 99:2005;
III, vitalicios em disponibilidade e que se
acham servindo em commissões militares
fó!'a dos estabelecimentos de ·ensino do
Exercito, e que recebem sómente o ordenado pela verba IV, a 5335334, mensalmente, (sete professor·es) 44:800$056, e
gratificaçfto pela verba 3n ; IV, professores vitalícios não aproveitados e que
senem fóra dos estabelecimentos ele ensino do Exercito, em commis~õr.s militares,
e que teem de perceber sómente o arde·
nado pela verba IV, a 5335334, mensalmente, (sete pt'ofcssores) 44:800S056 , e
gratificaçào pela verba 8&...... . . . . . . . . .
5" -

Arsenaes, depositas e fortalezas - Diminuída
de 86:7It38 pela suppres ·ão das sub-consignaçõe : «Opera.r·ios e patt'ões dispensados do trabalho, ele . », do Arsenal do
do Rio de Janeit'o, e uOperarios dispensados ao lrabaJho, etc.», dos Arsenaes
do Rio Grande do Sul e Matto Grosso.
-;- Augmentada de 20: 605S destinada i\

i. 901: 190S360
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Fortaleza de Copacabana com a seguin te
discriminação: Um mecanico montado!' ,
3:600$ de OJ'de nado e f: 800$ de gratificação; um ajudante montado!', 2 :800S
de ordenado e 1:400$ de g1·atificação ;
um electricista, gealifica(;[tO 4 :800$ ; um
ajudan te, dial'Ja de 10$, um foguista,
diaria de 73000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6" - Fabei<.:as -· Diminuída de 28 :689$900 peJa
suppressilo das seg uintes consignações :
de 4:266$400 destinad.a aos «Opera rios cUspensados do pon to" da Fabl'iea de Polvora
da Estrella de 23: 946$ des tin ada aos «Üperaeios dlspt•nsados do ponto" da Fabrica
de Cartuchos e Artefactos de Guena; ele
H 7$500, de ve ndo conigit' ·Se a t a bell a da
F dbrica de Cartu chos t: Artefactos de Uue!Ta , conforme o l'<' g ulam ento ap prorado
por dcct·et o n . 1O. 783, de 25 de fcvere it\l
de 1914 (168) .. .. . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . .
·-Serviço de Saude- DiminuiJa: no Ho'>pi ta l
Central do Exeecito do '1 8 :285$ , correspondentes á reducçã o de: um aju da nte
de porteit·o, 3:600$ ; um caepintei L' O c
marceneiro , 2: 4oon ; um ped l'e ieo-canteiro, 2:'~00$; LHD bombei ro-ll ydraulico ,
2 :400$; um ptntor c clecoeaclor, 2 :400$ ;
feitor geral do pat·que , 1: 800$ ; cin co
serv en tes, 3 :285$ ; total, 18:285$ ; de
20: OOOS pela suppressão da consig nação
destinada á «Addicionaes, etc." ; nos hospitacs de 2a classe: de 6:570$ pela reducção de dous serventes em cada um Llos
hospitaes, e de 1:930$ pela ::uppeessào da
consignação destinada ao ~Laboratol'io de
Microscopia" ... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tla - - Soldo e gratificaçõe~ ele officiaes - Diminuida de 12L 200~ pela red ucção do num í3 t'o
de 2"' tenentes a 699 ; de 100 : OODS na
sub-con>ign açrw «Addiciona2s, etc.", que
ficara ass im r ed igida: «Add icion aes de
15 % aos officiaes das guarnições elo Pará ,
ào Amazonas e Matto Grosso e ele 20 %
ao;; do Acee ; ele 42 :0001 pela suppressão
das consigD ações des tin adas aos 1° e 2°
veterina.t·ios con tractados, e ele 138 : OOOS
pela suppressão ela consignaçZto dest inada
á " Vantage m de 'i o tenente para 20 phaemace uticos contractados,, .... . ... . .....
()' - Soldos, etapas e gratificações de praças de
pret- Diminuída de 107: 980$600, observada a seg uinte discriminação, de accôrdo co m a lei n . 2. 290, de 13 de clezom bt·o
de 1910: (169)

2 . O'i 7:297$495

1.193:796$700

808 : 912$~00

2L2~0:

!Oll$000

(-168) Decreto n. 10.783, ele !25 ele fevereiro ele ·1914 . (Diario
Official de 26 de f'e ver cit·o de 10-14) - Approva o r·egulamento para a

Fabt'i<la ele Car tucl10s e Artefactos de Guerra .
(169) Lei n . !2.!290, ele -13 ele clezembro ele 19/0 (D ia rio Official de
15 ele dezembro de ·191.0) - Mojifica as ta bellas de vencimentos elos
officiaes e praças elo Exercito e da Armada y dá ou fras prov idencias .

-

179

~

Papel

6. !510 soldados, soldo 1448, grat. 72$, 1.406:1608000.
Total 7. 902:648$000,
Addicional de 1!5 % sobre os vencimentos nos Estados do Amazonas, Pará e Matto Grosso :
22 sargentos ajudantes a 2I6S, 4:752$000 .
96 1"' sargentos a 162$, Io : oo2SOOO .
264 2"' ditos a 129$600, 34:214$400.
·
169 3"' ditos a 97$200, 16 : 426$800.
508 cabos a 64$800, 32 : 918$400.
536 a nspeçadas a 48$600, 26:049$600 .
41 6 soldados a 32$400, 13:478$400. Total . .. ... .
143:391$600.
Addicional de 20 % sobre os vencimentos no Terri torio elo Acre:
4 1"' sargentos a 216$, 864$000.
1ô 2"' ditos a 172$800, 2 : 764$800.
8 3"' ditos a f 29$600, 1:036$800.
48 cabos a 86$400, 4: 147$200 .
40 anspeçadas a 64$800, 2:592$000.
184 soldados a 43$200, 7:948$800. Total19:3538600 .
Addicional de 10 % e 15 % sobre soldo c p;ratifi caÇw ás praças que tiverem, respectivame nte , mais ele 10 e ele 15 an nos de serviço e gratilicaçfw ele mais 2$ para as
pnu;as engajadas c não gr·aduacla-; (art.
:~o da lei n. 2 . 738, de 4 ele j aneiro de
·1913) (170) 1tíO:OOOSOOO.
Rações

mapas

1!.i0
3 . 926
13. 724
· 200
.100

aspit'antes. ... . . 3 rações
inferiot'es . . . . . . 2 rações
praças .. ..... ..........
alumnos das escolas milita-

·1 ,g

cl i to ~e~l~· c~iiegi; · ~ÚÍit~;. ·d; r ~
1

Rio de Janei ro . . . . . . . .
~.O ditos do de Porto Alegre . .
40 ditos do de i\linas Geraes ..

~

164 . 250
2.865.980

5 . ·1-1:7 . 960

§

8.178.190
Total das rações a 1$400 11.446:4.66$000
Soldos e gratificações :
150 aspirantes a official , soldo 1:200$, grat. 600$,
270:000$000 .
126 sargentos ajudantes, soldo 960$, grat. 480$ ,
181:4408000 .
810 1"' sa rge nt os, soldo 720$, geat . 360$, . .• • ..
874:800$000 .
1. 720 2"' sargentos, soldo 576$, grat. 288$, . . • . ..
1.486:080$000.
63 alumnos elas E.scolas i\Iilitares, soldo 720S,
45:360$000.
137 ditos idem, soldo 576$, 78:912$000.
:!.270 3"' ~argeuto~. soldo 432$, grat . 216$, .. ·....
822:960$000.
3 . 700 cabos, soldo 2888, gl'at. ·1448, 1.598:400$000.
3. 514 anspeçadas, soldo 2168, gratificação 1.08$, ....
1.1 38:536$000.
( 170) Lei n. 2. 738, ele 4 ele j aneiro d r! -19-13 - lPixa a despeza
gerai da Republica para o exe rcício ele 1913.
i'l

~
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Etapas a a ylados, machinistas, etc., -100:000$000.
Etapas a desertores e pt·esos e apprehcnsão dos
mesmo , i 9:5928000...... . . . .......... 19.784:4515200
fO•- Classes inactlvas- Diminuida de 50:0008 na
consignação- Para occorrer ás clespezas
com o pagamento de vantagens aos officiaes com serviço de guerra, etc., cujas
patentes não foram ainda apostilladas.Augmentada de i55:205S, sendo: Patrões,
machinistas e operarias, dispensados do
serviço, e gratificação de tempo de serviço aos operarias i5:0008 ; um secretario do Arsenal de Guerra do Pará, ordenado 2:4008 ; um official da secretaria do
At·senal de Guerra de Pemambuco, ordenado i: 6008 ; dons mestres, Arsenal de
Guerra de Pemambuco, ordenado 4:0008,
2:000$ a cada um ; um contra-mestre,
Arsenal de Guerra de Pernambuco, ordenado f: 6008 ; um opera rio de i a. dasse,
Arsenal de Guerra de Pernambuco, diada a 4S, i :460$ ; um operaria de 2" classe,
Arsenal de Guerra de Pernambuco, diaria
a 38, i :0958 ; um mestr-e do Arsenal de
Guerra da Bahia, orde:Jado 2 :0008 ; um
contra-mestre do Arsenal de Guena da
Bahia, ordenado 2:0008 ; um official do
Arsenal de Guerra da Bahia, ordenado
i :6008 ; um escrivão do Arsenal de
Guerra da Bahia, ordenado 1:6008 ; um
escrevente de i" classe do Arsenal de
Guerra da Bahia, ordenado 8008 ; um
operaria de 2" classe do Arsenal de
Guerra da Bahia, diaria 38, i :0958 ;
Hospital do Andarahy, um 1• escl'ipturario, ordenado 1:4408 ; Companhia de
Aprendizes Artifices, um mestre de esgl'ima, ordenado i :600$ ; Escola Militar
do Brazil, um continuo, or·denado 9608 ;
Operarias e patrões das diversas otlicioas
do Arsenal de GuetTa do Rio de Janeiro,
dispensados do trabalho, com os respectivosjornaes e tempo de serviço, 70:0008;
Opet·arios di pensados do trabalho, etc.,
do Arsenal de Guerra do Rio Gr<~nde do
Sul, 6 : 166S ; Idem , idem do Ar-senal de
Guer-ra de "Iatto Grosso, 10 :5778 ; Oper·arios dispensados do serviço na Fabrica de
Pol vora da EsLrella, 4: 2668 ; Idem, idem
da Fabrica de Cartuchos e Arteractos de
Guerra, 23: 94liS, total. •........ -. . . . . . .
9. 4 73:470$964
Ha- Ajudas de custo- Reduzida de 100:0008000.
200:0008000
12"- Obras militares- Diminuida de 3 14:0008,
ficando assim r-edigida: - Para ultimar
as obras do forte de S. Luiz e do vigia

Art. 30. "fern direito á gratificação mensal de 8$ a praça de pret
não g1·aduada e engajaria, de accordo com o paragrapho unico do
art. 73 do r egulamento que baixou com o decreto n. 6 . 94,7, do 8 de
tnan;n de f 908.
·

-
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(no Leme) 200:000$000 . Para conservação
de quarteis, estabelecimen tos militares e
proprios do t.linisterio, etc., 200:000$000 .
Pua o seniço de canalização de agua
em Ipanema (S . Paulo) 16:000$000. Para
a compt·a da casa em que se acha aquartelado o 2° regimento na cidade de Castro, 20 :000$000 , •.....•.•.... , ..•...••.

l aa- Material- Diminuída de 1.512:000$, a saber:
Administração geral:
N.
N.

N.

1. .. . ..... . .. ........... ... .
2 ......................... ..

3 ..,.... Letra a) ............... .
Letra b} ..•. . . ..... . ....
Letra c) ....... . ...... . .

7:000$000
4:000$000
4:0008000
5:0008000
5:000$000

rnstrucção militar:
N.

N.
N.

6.......•...................

7......... ..... ........... ..
8 ..... ......... ........... ..

N. 9.. . •... . .•... .. .. ..... ....•
N. 10 - Letra a) .. ............. .
Letl'a b)............... .
Letra d) .•.•.• .•.• •.•.• .
Letra f) ...............•

4:000$000
4:000$000
4:0008000
5:0008000
20 :000$000
20:0008000
10:000$000
10:000$000

Arsenae;,, depositas e fortalezas :
N. 13.

Arsenal do Rio de Janeiro
Arsenal de Porto Alegr·e ..
AL'senal de 1\'Iatto Grosso ..
Depositas e fortalezas .. ..

100 :0008000
40:000SOOO
30 :0008000
30:0008000

Fabricas:

N.14 ......................... ..

N. 15........ . ................. .

6:0008000
30:000$000

Serviço de saude :
N. 17 ..... ..................... .
. 18 ......................... ..
. 19 ... " " " " " . " .... " " . "

N. 20 .... . ......... .. . . ...... .. .

20 :000$000
20:0008000
26 :0008000
3:0008000

Armamento :
N. 23 (Supprimida) .............. .

20:000SOOO

Di versas despezas:
N. 24 ............... . ... . .. .... .
1

•

25 .......................... .

N. 2ü .... . .. . .... . ... .... .... ..•
! • 2"7 .• . •.•••.• •.•. ..•.. ••• •..••
1
• 28 ........... . . .. ....... •. ....

ficando a ·irn redigida.- " alu guei de ca a. para quartei e
enfermarias e enterro~ de militare >>.

iOO:OOOSOOO
150:000$000
50 :0003000
500:0003000
50:0008000

436 :0008000

-
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Dvspezas t'speciaes:
De 200:0008, na consignação «forragens e ferragens » ; de '
15:000$, na consignação «ás
bandas de musica militares » ;
de 20:0008, na consignação
" jornaes a patt·ões, etc ».
A consignação « para eventuaes,
etc.», redija-se sómente «Eveniuaes» 100:000$000.......... • ............ .

5.740:000$000

Total •..........•

64.481:243821!)

.......-...... .

Art. 43. E' o Presidente da Republica autorizado:
I. A remodelat· as fabricas de polvora, cartuchos e polvora sem

fumaça, reduzindo o mais possível os seus quadro> de funccionalismo
e operarias, respeitada a antiguidade e o merecimento.
II. A rever a organização oriunda da lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908 (!71), sobre as seguintes bases e sem augmento de despeza: substituit' as inspecc;ões e regiões militares por com mandos, danAo-se a organização divisionada onde permittirem os rectm:os; estabelecer o serviço regional; simplificar c facilitar o trabalho das juntas de
alistamento e de sot·tcio; firmar o pr·iocipio de exercito nacional em
vez do de exercito profissional; organizar o alto commando. Quac<;quet· providencias ou medidas que e tot'ttem precisas para cumprimento de ta autorização e excedam da competencia do Podet·
Executivo serão tomadas provisoriamente acl1'e{e1·end1trn do Congt·esso
Nacional.
IH. A organizar tres divisões do Exercito, afót·a as brigada· el13
cavallaria, mantendo-se os batalhões de caçadores que estão distr ibuídos nos Estados do Norte, suppl'imidas as companhias isoladas de
infantaria, os pelotões de estafetas, os de engeuharia, c reunidos os
regimentos de dous esquadrões de maneit·a a formar regimentos de
quatro.
Alguns dos regimentos ele infantaria poderão não ter organizado~.
o seus terceiros batalhões, de modo que cada unidade tenha eiTectivo re;tl, ufficien te para a instt·ucção militar c para as operações
exigidas pela ordem in tema.
IV. A mandat· proceder, sem augmcnto de despmm, ao pt·ojccto
c orçamento <las obras indispensaveis pat·a a completa execue,: rw da
lei n. i.860 (172), no tocante ao aquartelamento dos cot·pos. Os pt·ojectos serão ot·ganizaelos com a maior simplicidade, reduzidos a SC'u
traços essenciae , mas de modo a não sacl'ificar as exigencias militat·cs
dos serviços corr·e poneleutes. Esse plano de conjuncto será presente ao
Congresso, na sessão legislativa ele 1915, afim de que este se pt'onuncie
sobre a sua opportunidade, sobt·e os meios de execução e methodos
para o realizar.
V. A permittir a incorporação de voluntarios dP, i a 31 elejaneiro e de 1 a 3-1 de julho, épocas em que, conhecidas as baixas por
terminação de tempo, se fixarão as classes a preencher por sorteio,
nos termos da lei n. i.860. (173) O pt·eenchimento se fará attendendo
ás características do serviço regional.
VI. A alienar os tel'renos do antigo .Arsenal de Guerra, especializando a t·eceita para a constt·ucção do quartel para o regimento
que ahi está.
(171) Lei n . 1. 860, de 3 de janei1·o de 1908 - Regula o alista·
mento c sorteio militar e reorganiza. o Exercito.
(172) "Vide nota n. ·17-1 á p1'esenle lei.
(173) Vide nota n. 171 áp1·esente lei.
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Guerra e as respectiva·; t•epartições, reduzindo o pessoal ao numero estrictamente necessario ao serviço, respeitados os direitos do
funccionalismo.
VIII. A mandat· distribuir pela direcção de Contabilidade e pelas
delegacias fiscae<> nos Estados as quantias necessarias dos ns. 9, ~7,
21, 24, 25, 26 e 28 ; e consignação " forragens e ferragens " do titulo - " Despezas Especiaes " da referida rubrica. 13" ás unidad es e
estabelecimentos militares para que façam directamente os snpprimentos dos artigos que lhe são necessarios.
Para essas despezas o Ministerio da Guerra fixará, dentro das
dotações das mesmas consignações pat·a cada unidade ou estabelecimento militar, uma determinada quantia que será adeantada pela
repat·tição pagadora ás alludidas unidades ou repartições, conforme
o l\iinisterio da Guf'.rr·a. determinar, e bem assim as quantias determinadas para o expediente das inspecções constantes do n. 32, lettras
a e b. A despeza que exceder da quantia distribuída será attendida
pela mesma unidade ou estabelecimento com os r ecm·sos de que dispuzerem os cofres dos seus conselhos administeativos.
IX. A reforma!' os arsenaes, dando-lhes caracter t echnico, r eduzindo os quadros, podendo supprimit' os arsenaes que julgar illltteis
aos seeviços do Exercito, respeitando os direitos dos func cionarios e
operarias .
X. Veudet· em concurrencia publica o material imprestavel existente na Fabeica de cartuchos e de Artefactos de Guerra, na Fabt•ica de Polvora sem Fumaça e na Fabrica de Polvor·a da Estrella, recolhendo no Thesouro o producto que fÕ!' apurado.
XI. A vender publicações do Grande Estado Maior do exercito
que não tiverem caracter reservado, sendo o producto recolhido ao
Thesouro.
Ar·t. 44. E' fixado em 600 o numero de alumnos do Collegio Militar do Rio de Janeiro e em 200 o de cada um dos collegios militares de Porto Alegre e Barbacena.
O numero de alumnos gr·atuitos no collegio do Rio de Janeiro não
poderá exceder de 100 e os dos collegios de Porto Alegre e d ~ Barbacena de 40 cada um. O Governo fará desde já a revisrLO das ma tr·iculas, passando para o grupo dos contribuintes os que gosam os favores da gratuidade sem serem orphãos ou filhos de olficiaes de patente
inferior a tenente-coronel ou capitão de fragata, conservando os que,
r econhecidamente pobt·es, estejam nas condi<;ões regulamentares.
Paragrapho unico. Os nu meros ele almnnos gratuitos fixados acima não podel'ãO ser augmentados sob pretexto algum, e só poderão
ser aclmittidos como alumnos gratuitos os filhos orphãos de militares
que não tiverem passado da patente de tenente-coronel e ela de capitão de fragata.
Art. 4ti. Os actuaes alumnos contribuintes, pensionistas e semipensionistas, continuat•ão a pagar as pensões exigidas pelos r egulamentos que estavam em vigor quando foram matl'kulados, mas os
que fot·em admitticlos na vigencia desta lei pagat•ão a pensão imegl'al
exigida pelo art. 75 do regulamento que baixou com o dect·eto numero 10.198, de 30 de abril de 1913. (174)
Pat·agrapho unico. Os actuaes alumnos que permanecerem na
classe dos externos continuarão nas condições em que ot·a se acham.
Art. 46. O Govemo mandará proceder aos estudos prelim inat·es
pat·a o estabelecimento de quatro depositas ele remonta, sendo um no
Rio Grande do Sul (Saycan), o segundo no Paraná ou no Oéste de
S. Paulo, o terceiro no Triangulo J\lhoeiro e o quarto no Estado do
Rio de Janeiro.

(174) Dee1·eto n. 10 .198, de 30 de abril clg ·/913 (Diar io OflicicLl
de 9 de maio de 19'13)- Approva os regulamentos pat·a os in titulas
militares de ensino.
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mento da Guerra para i 915 podcr!!.o ser calculadas tendo-se em vista.
a adopção do << regimen das massas» nos corpos das tropas e estabelecimentos, como taes considerados, isto é :

§ i. o As despezas com o pessoal devem ser discriminadas por individuo do effectivo a manter e detalhadamente, por posto e graduação, segdo que nas despezas com a.s praças de pret e equivalentes terse-ha em vista a satisfação de suas necessidades, no que disserem
respeito aos serviços do fundos (vencimentos), subsistencia, saude,
fardamento, equipamento e at-reiamento, alojamento, aquartelamento
e acampamento, expediente e instrucção, armamento, etc., etc.
§ 2. o As despezas com os animaes serão calculadas de modo analogo. ao indicado para o pessoal.
§ 3. 0 Discriminadas por individuas de cada posto e graduação, as
despezas devem set· englobadas para as diversas unidades administrativas, por arma, rstabelecimento, repartição, etc., etc.
~ 4. 0 Além das despezas com o material, dotação do coepo, estabelecimento, etc., que devem sei' custeadas pelas !'espectivas massas
iudividuaes, as tabellas da proposta consignarão vel'bas para a fol'mação de stocks da guer!'a e do matel'ial de cada serviço.
§ 5. • As economias fRitas em cada uma das « massas " ficarão
pertencendo aos corpos para applical-as em melhorar o respectivo sel'viço, sobretudo no que diz respeito ao respectivo material de campanha, não podendo, sob pena de responsabilidade, ter applicação ditrerente nem mesmo em beneficio do « massa, relativa. a serviço menos
dotado, a não sei' com autorização legal.
Art. 48. A Conlabilidade da Guerra descontará mensalmente dos
vencimentos dos officiaes ou funccional'ios do l\linisterio que habitarem p1·edios da Villa Militar ou outros de propriedade da Nação - a
taxa. que será fixada pelo ministt·o, de accôl'do com o valor do predio
e categoria do inquilino. Essa receita será. especificada para conservação dos referidos predios.
Art. 49. Ficam suppl'imidas, por contravil'em á. lei de venr.imcntos militat·es e salvo tão sómentc os direitos adquil'idos reconhecidos pelo Poder Judiciario, todas as gratificações especiaes que a titulo diverso ainda percebem officiaes no desempenho· de funcções de
caracter militar ou que se prendam a estas.
Art. 50. Para preenchimento dos numeras de alumnos g1·atuitos,
que esta lei marca, te1·ão prefe1·encia os actuaes matriculados, nrw
contribuintes, obedecida a seguinte ordem :

I. Filhos orphãos de milita!'es que não tenham passado das patentes de tenente-coron el e de capitão de fragata.
li. Filhos orj:'hãos de milita1·es que te nham pas ado das refe1·idas
patentes.
III. Os mais antigos na orJem da matricula e ent1·e estes os que
estiverem mais adeantados 110 estudos.
§ i. • Os demais alumoos, actualmente não contribuintes, que
passarem dos refe1·idos numeros de alumnos gratuitos aqui fixados,
pagarão a pensão pot• inteiro ; porém, no caso do vaga no numero
de gratuitos, terão prcferencia, respeitada a ordem acima de ignada.
§ 2. o O pagam ento das pensões dos alumnos do 'Collcgio Militai'
do Rio de Janeit·o e dos de Barbacena e Porto Alegre se1·á. feito nas
sédes dos r espectivos colle[l ios para attend er á~ despezas com os mesmo , conforme o rel!ulamento dos institutos de ensino.
Art. 5i. O Gove!'no aproveitará na r egencia de turmas, que
r e ultarem do parcellamento tias aulas nos estabelecimen tos de ensino militar do rio de Jan eiro, o professare em di ponibilidade, r espeitadas as re pectivas e~pecia lidad es .
Art. 52 . Ficam reduzidos a tres os seis auditores da ga Re.,.ião
fllil!tar ~ D~pa_rtamento da Guerra (~omp rel:! ende ndo a ga R egi~o) ,
assim d1strtbUJdos : dous para a audllol"ias da s• e ga regiões e um
para o Departamento da Guerra.
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pos da mesma arma e da mesma região militar as praças _ das com·
panhias isoladas e dos pelotões de estafetas e sujeitará todos os corpos de cavall'aria á inspecção de um official general com denominação
de inspector geral da arma.
Art. 54. Fica extincto o quadro de dentistas do Exercito, mantidos os actuaes.
Art. 56. Fica extincto e quadro de picadores, conservando-se os
tres actuaes em qualquer serviço, a juizo do Governo .
Art. 56. O Governo pt·ovidenciará para que os commandantes
das unidades que guarnecem as fortificaçães da Republica sejam ao
mesmo tempo os commandantes dessas fortificações, evitando assim
dualidade de commandos e pagamento em duplicata. de gratificações
de postos por uma mesma funcção.
Art. 57. Nenhum official do Exercito poderá ser promovido por
merecimento sem que tenha, pelo menos, um anno de etfectivo exercício no seu posto ; essa disposição será executada sem prejuízo das
disposiÇóes legaes relativas á exigencia do interstício e de quaesquer
outras.
Art. 58. Fica limitado o quadro supplementar aos generaes que
exercerem ou forem nomeados para os cargos vitalicios.
Art. 59. Fica permittido ao Governo vender os productos das
fabricas de polvora do Piquete e da Serra da Estrella, especificando a receita e applical-a em beneficio dos referidos estabelecimentos.
Art. 60. O Governo aproveitará nas vagas que se derem no Hospital Central do Exercito os funccionarios addidos dos hospitaes extinctos, de accôrdo com a lei da despeza para i 9i5.
Art. 6i. Os medicamentos fornecidos a officiaes e a funccionarios
civis do Ministerio da Guerra serão pagos em folha, sendo expressamente prohibido o fornecimento gratuito, quaesquer que sejam o~
pretextos para a sua requisiçií.o.
Os exames e analyses feitos no Laboratorio de Bacteriologia serão
tambem descontados em folha, segundo uma tabella de preços que
deveeá ser pelo mesmo ot·ganizada .
·
Paragrapho unico. As impoetancias recolhidas á Directoeia de
Contabilidade da Guerra para pagamen lo de medicamentos fornecidos
a otficip.es e funccionarios e dos exames, que mensalmente são en teegues por essa Contabilidade ao 1\Iinisterio da Fazenda, deverão
ser escripturados sob o titulo de "Despeza a annullar », na respectiva
vet•ba pat·a que tenha applicação.
Art. 62. Os escripturarios, amanuenses, anxiliat·es de escripta e
guardas das escolas -militares de ensino superiot· terão respectivamente as designações ele primeiros, segundos, terceiros officiaes e
inspectores alumnos, mantidos os mesmos vencimentos que actualmente percebem e sem direito á tl'ansferencia.
Art. 63. Aos o·fficiaes promovidos ou graduados serão abonadas.
mediante requerimento, as segu intes importancias, para ser·em de~
contadas pela decima parte do respectivo soldo mensal:
De segundos tenentes a capitães ... ....•. .. ...........
D::l major·es a cot'oneis ..... .• .. ................•....
De gener·aes ...•...•..............•...•. ..• ...•...•.

600$000
8008000
i:200SOOO

Desses adiantamentos serão _descontadas as dividas que tenham
ido rontrahidas pelos refel'idos officiaes.
Nenhum outro abono previsto em lei se fara sinão sob condição
de pagamento int.egr·al dentr·o elo corrente armo.
Ar·t. 64 . Na vigencia desta lei sómente !'et•ão permittidas consignações até dons terços do oldo ou ordenado, que for·em e, tabelecidas por officiaes e funccionarios civis ás suas familias, a institui.;.ões
que, por· disposições especia.es, já gosorn des ·e direito e a casas commerciaes de unifol'mes militar·es nesta Capital e nos Estados.
Ar·t. 65. Na. vigencia da presente lei, nenhum official poderá receber mais de uma ajuda de custo de um Estado para outro ou pua
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a Capital Federal, salvo por motivo de promoção e consequente transferencia.
Art. 66. Na vigencia da presente lei não serão chamados a serviço dos conselhos militares os otnciaes r eformados, deveodo tambem
as vagas que estes deixarem nas repartições militares, por morte ou demissão voluntaria, ser preenchidas pOI' officiaes effectivos do Exercito.
Art. 67. Continúa em vigor a disposição do art. 3° da lei
n. 1. 687 , de 13 de agosto de 1907 (:175), para pagamento dos soldos
devidos aos voluntarios e r elativos aos exercícios antel'iores ás datas
dos reconhecimentos dos direitos elos alludidos voluntarios aos soldos
vitalícios em qnes~ão, ficando prorogado o prazo para habilitação de
que cogita o art. 2° da mesma lei. (176)
Art. 68. Ficam supprimidas, por contra.virem á lei de vencimentos militares, e salvo tão sómente os direitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Judiciario, todas as gratificações especiaes que, a
titulo dive1·so, ainda percebem otnciaes no desempenho de funcções
de caracter militar ou que se prendam a estas, sendo que os otncia es
do Exercito, no desempenho de funcções technicas, poderão perceber,
durante o tempo em que estiverem em se1·viço afastados das sédes de
suas commissões, uma diaria, que lhes será arbitrada pelo Ministerio
da Guerra.
Art. 69. O Governo poderá manter dous addidos militares
actualmente na Europa acompanhando as operações militares e um
official na Dinamarca, a cargo de quem se acha a gu arda de importante material bellico, abrindo o CI'edito qu e fôr necessario para
attender á differença dos seus vencimentos.
·Art. 70. Continúa á disposição do Ministerio da Viação e Obras
Publicas o 5° batalhão de engenharia, afim de ultimar os trabalhos
da commissão de linhas telegmpbicas e estrategicas de Matto Grosso
ao Amazonas.
Art. 71. E' o Presidenta da Republica autorizado a despender
pelo l\finisterio da Marinha as quantias de 220:0008000, ouro, e
36.008:806$882, papel, assim discriminadas:
18

-

Gabinete do Ministro e Directoria de Expediente - .
Diminuída de 3008 para
fardamento, 365$ da diaria de um correio que
ficou addido e 48000 por
erro de calculo .•...•..

Ouro

Pa.pel

38q.:1t58000

{175) Lei n, 1.687, de 13 ele agosto ele -1 907- Concede vitaliciamente aos officiaes e praças de pret sobrevive ntes dos col'pos de Voluntarios da Patl'ia e Guarda Nacional e aos aud itores de guerra e estudantes de mediCina e pharmacia, que serviram no Exercito e na
Arm ada, por occasião da guerra do Paraguay, o soldo r egulado pela
tabella actualmente vigente, e dá outras providencias .
A1't. 3. o Fica o Presidem te da Republica autorizado a abrir os
creditas necessarios pa1·a execução desta lBi.
(176) Lei n. 1.687, de 13 de agosto de 1907- Concede vitaliciamente aos officiaes e praç.as de pret sobt·eviveutes dos corpos de
Voluntarios da Patria e Guarda Nacional e aos auditores de guerra e
estudantes ele medicina e pharmacia, que serviram no Exercito e na
Armada, por occasião da guerra do Pa1·agnay, o soldo regulado pela
tabella actualmente vigente, e dá outras providenc1as.
Art. 2. o Para que os interessados possam perceber o soldo vitalício que esta lei lhes assegu!'a, é indispensavel que se mostrem habilitados com as I'espectivas patentes, baixas ou documentos equivalentes, assim como os actos exped idos pelas r epartições dependentes
rtos 1\Iinistel'ios da Guena, da Marinha e ela Justiça , ou pol' cel'tidões
authen t1cas, isentas ri e sellos. extrahidas el as mesmas onde. quaesque1·
outras I'cpartiçõe3 publicas da União on elos Estados .
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2• -

3a 4•-

5a 6• 7• -

Almirantado - (Como na
proposta) ............ .
Estado Maior da Armada (Como na proposta) ....
Inspectorias: - Diminuída de
500S na sub-consignação
destinada ao ex pediente
da inspectoria da Engenharia Naval e de
8:0008 pela suppressão
da sub-consignaçfLo clestinada ao seguro do edificio do Almirantado . ..
Dit·ector·ia Geral de Contabilidade - (Como na proposta) . . .... . ...... ... .
Auditoria - (Como na pr·oposta) .......... . ... . .

Po.pol

:1.8:400$000
8:7308000

48 : 990$000
31)8 :900$000
92 : !~00$000

Corpo da Armada e classes
a nnexas -Reduzida de
773:9598988 na subconsign ação "Corpo ela
At·mada »; de -1:199$988
na sub-c o n si g n ação
" Corpo de Sande " ; de
2t 6: 000$ na su h-consignação "Corpo de Engenheir·os 1\Iacbinistas » ;
de 7:2008 na sub-consignação « Corpo de
Commissarios » ; ele ...
25:0008 nasub-consignação destinada ao pagamento do soldo aos officiaes que forem promovidos no quadro extraordinario, etc.; de 20: OOOS
na sub-consignação destinada ao pagamento das
gratificações de accôrdo
com a ultima parte do
a t•t. 3° da lei n. 2.290,
de dezemhro de 19:1.0
( t 77) e ele :1.:0000$ a subconsignação destinada
ao pagamento da quota
addicional
de
que
trata o art. 4° c § 2°
(177) Lei n . 2.290, de 13 de dezcmb1'o de 19·10 (Dia1'io O(ficial

de :1. 5 de dezembro de 1910)- Modifica as tabellas de vencimentos
dos offici aes e pra ças do Exercito e da Armad a c d~t outras providencias .
Art. 3. o A gt·atificação só erá paga quando os olliciaes estiverem
em serviço activo.
Qualquer que seja a commLsão militar, QS officiaes perceberão
sempt·e as gt'atificações da ta hei la A, excepto q uanclo exercerem
runcção de cargo inherontc a offidal ele patente mais elevada , ca!'o
e m que passarão a perceber a gratificação que compPti l'ia ao official
substil.uido, pcrdenrlo , pnrtu nto, a que porvent111'a estiresse recebendo .

.._ i88

-J

Ouro

Papel

do art. 28 da mesma
lei. ( l 78) Augmentada
de 60: OOOS destinada ás
gratificações aos officiaes reform ados exercendo commissões de
officiaes da activa, de
conformidade com os regulamentos vigentes ...

1i .178 .: 940$000

8• :- Corpo de Marinheiros Nacionaes -Reduzida de ...
70:2488 pela suppressão
das companhias flu viaes
do Amazonas e Matto
Grosso, de 40:0008 n a
sub-consignação « Fardamento (materia prima)» correspondentes á
suppressão elas duas
companhias fluviaes re·
feridas ; e de 720$ na
sub- rubrica destinada
ao secretario, visto não
ter applicação. Augmentada de 9:000$, quantia
esta da "Força Naval»
e destinada á sub-rubr·ica S e c r e t a r i a do
Corpo .•...•....... .•.•

2.024:376$500

9a- Batalhão Naval - Reduzida
de 720$ destinados ao
secrPtario, visto ter os
seus vencimentos pela
tabella 7a ; de 5$ de
erro de calculo existente
na sub-consignação " pagamento aos soldados que trabalham como
oper·arios » - ; e 2: i 96$
pela suppressão de dous
remadores de escalares.

302:311$000

(178) Lei n . 2.290, àe 13 de dezembro de 19·10 (Diario O(ficial
de 15 de dezembro de 1910)- Modifica as tabellas de vencimentos
dos officiaes e praças do Exercito e da Armada, e dá outras providencias.
Art. 4. • Os officiaes em serviço nos Estados do Amazonas, Pará
e Matto Grosso, gosarão da qtwLa addicional de 20 % ao respectivo
vencimeDto, cabendo aos que servirem no TerritOI'io do Acre a dé
25 % sobre os seus vencimentos. Estas quotas não serão computadas,
em llypothese alguma, para o calculo da reforma ou de qualqu er
outro effcito.
§ 2• do ar·t. 28. Os officiaes inferiol'es em serviço nos E tados elo
Amazonas, Par·á e Matto Grosso terão, além dos vencim entos fixados
ne ta tabella, mais 20 .% sobre os vencimentos, e no Territorio do.
Acre mais 25 % sobre os vencimentos, e, quando embarcados em
navios estacionados, ou em ag;uas estrangeiras, tel'fLO dir·eito ás gratificações da tabella n. 28 do decl'eto n. 389, de 13 de junho de Hl91,
ele accôrdo com as respectivas graduações.

-
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Hl"- Arsenaes - Augmentada de
ti: 5208, fazendo-se na
tabella a seguinte alteracão : Onde se diz :
« Àman uense a 1 : 4408,
Escreventes a 1:200$ »
diga-se : Amanuense a
1 : 4 4 O$ (gratificação)
quando inferioe reformado e a 2:400$ (orden a do e gratificação)
quando civil. Escreventes a f: 200$ (gratificação) quantia inferior reformado e a 1:8008 (ordenado e gratificação)
quando c i v i l ; de
102:2408 vindos da «Força Naval», e destinados
ao serviço m-arítimo dos
arsenaes do Pará e Matto Grosso e 5:0408 destinados a um amanuense, dois escreventes
e um servel'lte da Dit·ectoria de Electricidade.
-Diminuída de 4:5608,
provenientes da redncção a 20 guardas . de
policia. Em Jogar de dois
c o n t i n u o s, 4: 2608,
diga-se: um 1 o continuo, 2:4008 e um 2°
c o n ti n u o , f : 8008,
4:2008000 ........... ..
Ha - Inspectoeia de Portos eCostas- Reduz ida de
20:000$, na sub-consignação destinada ao pagamento de alugueis ele
predios em que fun ccionarn a~ capitanias de
portos ; de 32:2508 na
sub-rubrica «praticagem
ela barra» que indevidamente foram transferidos da Força Naval para
a mesma ; de 21:6008
pela suppressão da con signação destinada ao
rebocador de alto mar
em S. Paulo e que passa
para a Superintendencia
de Navegação. Augm entada rio 1:200$, quantia
esta vinda da Força Naval e destinada ao pagamento do pratico de
!::>. João da Barra ..... .
f 2" - Depositas Na vaes - Augmentada de 13. tí05S destinados ao pessoal do rJeposito da ilha do Bom

Papo!

3.346:0018687

41ítí:4458000
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Diminuída de
14:000$ na sub-consignação « quota para as
despezas de despachos
das mercadorias que se
destinam ao Ministerio »
13a- Força Naval -Diminuída de
334:1688, assim discriminados: 9:!)008, transferidos para a tabella
VIII, destinada ao secretario do Corpo de Marinheiros Nacionaes; transferida para a tabella
XI, « Inspectoria de Portos e Costas », a quantia
de 1:2008, para um pratico-mór de S. João da
Barra; para a tabella X,
«Arsenaes», a importancia de 102:.2408, destinada ao serviço marítimo do Para e 1\Iatto
Grosso; para a ta bel! a
XV a 1mportancia de
125:9208, para o serviço
marítimo; a de 15:1208,
para a Directoria de
Pharóes; de 5:7608, pat·a
dois motoi'Ístas ; para a
tabella XVI,« Ensino Naval», a importancia de
61:9688, para a subconsignação « Diversos
empregados da Escola
Naval,; e 12:960$, para
a de << Instructores da
Escola de Marinha Mercante do Para». Destac a d a a quantia de
213:9008, para pagamento do pessoal extranumeraria da Patromoria do Arso11al de Mat·inha do Rio de Janeiro,
nece-sario ao serviço da
mesma patt·omoria, de
accôrdo com a tabella
annexa.n. 1 ....•.... .

Pllpel

Jesus.

Hospitaes - Augmentada
de 52:0008 na sub-co •1signação « medicament os », apositos, vasilhame, tltei JSilios, etc .....
15a- Seperintendencia de Navegação - Augmentada
de 169:0001.!, sendo:
transferid o da Fo!'ça Naval para esta: 15:120$
para a dil'ectoria ele
pharoes, 125:9208 para
o serviço marítimo e

142:3008000

1.883:721$648

i4a -

267:500$000

-
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!i: 7608 para dois moto-

ristas ; tt·ansferidos para
esta da rubrica - pot·tos e costas: 2i: 6008
destinados ao rebocador
de alto mar Tenente Lamaya e 600$ destiuados
ao servente do paioLReduzida de 79:5608, na
sub-consignação « Pharóes e pharoletes » e de
27:6901.1 na destinada ao
«Material», de accôrdo
com a tabella annexa
sob n. 2 .. .. - .••••..••
i6a- Ensiuo Naval- Reduzida de
59:571$400 correspondentes a reducção de
200 grumetes (se n do
36:000$ de vencimentos
e 23:571$400 de fardamento), e de 256:234$200
pela suppressão de seis
escolas de aprend izes
(sendo i85: 520$ corresponden tes á. administt·ac;ão e a p r e n d i z e s e
70: 714$200 cones pondentes ao fHdamento).
- A u g m e n t a d a de
6i: 9688 para pag-amento
do pessoal de serviço
marítimo, dois fieis de
at·tilbaria e um dos torpedos da Escola Naval;
e de 12:460$ clesti11ados
aos instructores da Escola de Marinha Mercante do Para, passados
ela Força Naval. ......•
Directol'ia ela Bibliotheca,
Museu e Arcllivo - Diminuída de 18:000$ pela
suppressão da consignação destinada á Revista
Marítima que será impressa na Imprensa Naval. .................. .
18a - Classes inactivas -(Como na
proposta) ............. .
19" -Armamentos e equipamentoDiminuída cl e r é i s
100:000$000 ....... ~ . . .
20" - Munições de bocca - Redu;dda de 6!59: 140$, sendo:
129:7948 pl'ovenientes
da suppressão elas duas
comr,.anhias fluviaes de
Matto Gt•t sso e Amazonas, correspondenclo a
254 rações;383:200$ pro-

f.530:0408000

1 . 41~8 : 202~400

17"' -

70:700$000
3. 785 : 518$647
200:000$000
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venientes da suppt'essfw
do n um ero de alltrn uos
das escolas de aprendizes, correspoudendo a
750 rações; 102:200$
proven ientes da reducção de 200 g1.umetes ;
e 43:946$ pr·ovenientes
do reducção de 86 praças
do Batalhão Naval. ....
21" - Munições navaes - (Como
na proposta) .. . .. ..... .. .
22• - Material de construcção na. val - (Como na proposta) .
23" - Obr as - R e d u z i d a de
100:0008000 •....••.. . .. . .
2!~• Combustível- Reduzida de
500:000$000 . . . . • . ··••· •· .
25" - Ft·etes, passagens, ajudas
de custo e commi sões de
saques - (Como na proposta) . . . . .... . ... .. ... . . .
26" - Eventuaes- (Como na proposta) . ... . . . ......... . . . .
27" - Dit•ectoria do armamentoAugmen tada de 1:8253 para
um operaria de 5" classe
que por omissão não figma
na respectiva tabella . .. . . .
28" - Commissões no estrangeiro
- Reduzida de 180:000$000·
20" - Pagamen to do material contractado - (Como na proposta) . . . .. .. . ....... . ... .
Total .. . .. . ... .. .

Pnpel

4.523:270$000
1.000:000$000
600:0003000
400:000$000
1. 000:000$000

150 :000$000
:1. 50 :000$000

728 :045$000
:1.20: 000$000
:1.00 :0001000
220:000$000 36.008:806$882

Art . 72. E' o Presidente da Republica a utorizado :
I. A r ever as tabellas dos arsenacs de Marinha, reduzindo tanto
quanto possível o pessoal, observadas as necessidades do serviço e
respeitados os direitos dos operal'ios, na con formidade do r egulamento
actualmente em vigor.
l i. A dispensat' o pessoal artístico dos arsenaes, na vigencia desta
lei, com 2/3 dos seus vencimentos actuaes, desde que não seja necessario ao serviço publico.
IH. A passar para a reserva, sem vencimentos, os officiaes e licenciar nas mesmas cond ições os empregados civis do mini teria que
solicitarem tal situação.
IV. A extinguir o quadt'O supplementar .
V. A supprimir as companhias fluviaes do Amazonas e de 1\Iatto
Grosso.
VI. A reduzir o effectivo da E~cola de Grumétes para 300 grumetes.
VII. A rever, sem augmento de dotação orçamentaria, os regulamentos das capitanias dos portos (decreto 11. 6.617, de 29 de agosto do
1007) {1'70 ), do Corpo de i\larilill c iro~ Naci.onaes (decreto 11. 7.12\., cl ~
(170) DeCI'elo n. 6. 6-17, de !20 ele agosto de 1907- Dá novo rcgu·
lamento ás capitanias t!e Portos,
. . ··

i93,........,
24 de setembro de f908) (180), das Escolas de Grumetes e AprenJizes
Mal'inheiros (decreto n. 9.386, de 28 de fevereiro de 1912) (181 ), das escolas profissionacs (decreto n. 8.752, de 23 de novembro de 1909)(18:l),
da Superintendencia de Navegação (decreto n. 6 . 964, de 29 de maio de
1908) (183), da Di!'ectoria de Armamento (decreto n. 8.523, de j/.\J de
se tembro de 1910) {184), do Corpo de praticas (decreto n. 271, de 18
de março de 1890) (185), nelles introduzindo os melhoramentos determinados pela experienc1a e pelo progresso; a orden:wça geral para o
se!'Viço' tla Armada (decreto n. 8.290, de H de outubro de 1910) (186),
e a desenvolver e corporificar as dbposições exi'Stentes sobre serviço
interno; e regulamento da Escola Naval de Guerra (decreto n. 10.787,
de 14 de fevereiro de 1914) ( 187), o regulamento para o Estado-Maio!'
da Armada (decreto n. 10.744, de H de fevereiro de 1914) (188), e
dos mecanicos navaes.
Vlll. A rever, sem augmento de despeza, o regulamentll do Corpo
de commissarios e modificar a lei de Fazenda de modo que corresponda á actual necessidade do serviço.
IX. A rever, sem augmento de despeza, o regulamento do Corpo
de patrões móres da Mariuha, no sentido de observar os dispositivos
do art. 1• da lei n. 695, de 3 de outubro de 1900, e do decreto
n. 5.882, de 6 de fevereiro de 1906 (189) e dar outras providencias.

(180) Decreto n. 7 .124, de 24 de setembro de 1908- Dá novo
regulamento ao Corpo de Marinheiros Nacionaes.
(18:1) Decreto n. 9.386, de 28 de teverei1·o de 19·1 2- Approva c
manda executar o regulamento para as escolas de Grumetes e de
Aprendizes Marinheiros.
(:182) Decreto n. 7. 752 e não 8. 752, de 23 de novembro de 1909
- Dá novo regulamento para as escolas profissionaes.
(183) Dec1·eto n. 6.964, de 29 de maio de 1908- Reorganiza a
.
Repartição da Carta Marítima.
(f84) Decreto n. 8.253, de 29 de setembro de ·19·/0- Approva e
manda executar o regulamento para a Directoria do Armamento da
1\'larinha.
(f85) Decreto n. 271, de 18 de março de -1890- Manda executar
o regulamento para o Corpo de Praticas do estuario do Rio da Prata
e seus affluentes.
(:186) Decreto n. 8.290, de 11 de outubro de 19·10 (Diario Otficial
de 12 de outubro de :1910) - Approva a Ordenança para o serviço da
Armada Brazileira.
(187) Decreto n . 10.787, ele 25 e não de 14 de {eve1·eiro de 1914
- Crêa uma escola para o ensino naval de guerra. (Diario 0/ficial
. de 27 de fevereiro de :1914.)
( f88) Decreto n. 10.744, de 1-1 de fevereiro de 1914 - Dá novo
regulamento ao Estado Maior c:la Armada.
(189) Lei n . 695, de 3 de outubro de 1900 -Providencia sobre a
concessão de vantagens e regalias aos patrões-móres da Republica e
sobre a reforma destes e dos otliciaes marinheiros .
Art. L• Os patrões-móres, nomeados nos termos da lei n. 478,
de 9 de dezembro de :1~97 (lettra a do n. 10 do art. 1"), gosarão,
pa!'a todos os elfeitos, elas vantagens e regalias concedidas aos officiaes
das classes annexas ela Armada Nacional.
§ 1. • A esses pa trões-móres será concedida reforma, por invalidez
comprovada para todo esforço activo, nos postos e com o soldo de segundos e primeiros tenentes, contando-se-lhes o tempo nos termos da
citada lei n. 47r< (lettra c do n. 10) .
. § 2.• Os mestres do corpo de officiaes marinheiros, que contarem
lU<IIS ele 30 annos de bons scryiços, serão reforma los, por invalidez-

-191X. A reorganizar, sem augmento de clespeza, o Gabinete de Al1alyses da Marinha, de rinado á fi calização do fabl'ico e conservação
das polvoras e explosivos, bem como o exame de todo o material destinado á Marinha de Guerra .
,.
§ 1 . o Este serviço ficará a cargo de officiaes especialistas escolhidos dentre os do quadro de pharmal'euticos da Armada.
a) os officiaes nomeados não abrirão vaga no quadro, continuando
a elle pertencer para os eifeitos da promocão;
'

b) o pessoal destinado a este serviço será assim constituído:
1
3
3
3

directot·, quA será o chimico mais antigo;
cbimicos;
ajudantes ;
sub-ajudantes (sub-otliciaes) ;

c) o serviço t ecboico-analytico da Armada constará de tres
secções, comprehendendo :

1\ polvora e explosivos ;

2•, exame das substancias organicas ou mineraes;
3&, resistencia dos materiaes.
§ 2. o A primeira secção funccionará na Directoria do Armamento
c a segunda e tt>rceira no Deposito Naval do Rio de Janeiro;
d) as exigencias para as pl'omoções dos officiae · pel'tencente ao
serviço technico·analytico da Armada serão as mesmas estatuídas
para o Co1'po de Engenheiros Navaes, contando-se como tempo de
oficina o de serviço nos laboratorios;
c) os officiaes nomeados para este serviço recebet'ão a denominação de « Chimicos da Arruada >> ;
f) as nomeações de directot· e chimicos serão feitas por decreto
do Governo e as de ajudantes e sub-ajudantes por portaria do ministro da Marinha, sendo estes ultimos (sub-officiaes e sub-ajudantes)
r eversíveis aos respectivos quadros, pot' conveniencia do serviço e a
juizo do Governo.
XI. A vender o material r eputado inutil, inclusive navios julgados
imprestaveis, applicando o producto da venda em reparos de proprios
nacionaes, acquisição de materiaes necessarios á instt·ucção pratica
que devem ter as Escolas de Aprendizes Marinheit·os, em concertos
de navios e outro material tluctuante, podendo para esses concertos
abrir os creditas nece.sarios.
XII. A vender on per·mutar os edificios e tet·renos dos extinctos
arscnaes da Bahia e Pernambuco, inclusive o da antiga Capitania do
Porto, em Corumbá.
XIII. A relizar contractos por tempo uunca maior ele cinc.o annos
quando versa1·em sobre alugueis de casa.
XIV. A desapropriar, por utilidade publica, ou permutar, a ilha
de !\'locangpê Grau de, no interior da bahia elo Rio de Janeiro, podendo no caso de desapropriação eifectuar as operações de credito
que fo1·em necessarias.
XV. A a'Proveitar o cidadão Manoel Sylvio Pereira Baptista, no
me mo ou em cargo de igual categoria á.quelle que exercia na Secretaria da l\larinha, na época em que foi exonet·ado, sem direito algum
·
aos vençimentos atrazados.

provada, no posto de segundos tenente>, com o soldo da respectiva
patente.
§ 3. o Os contt·a-mestres e guardiães do citado cot·po, que estiverem
nas condições do paragt·apbo antecedente, serão reformados nos postos de mestres ou contra-mestres, immediatamente superiores, perce:
bendo o respectivo soldo ou ordenado.
- Dec1·eto n. 5 . 882, de 6 de feve1'ci1·o de 1906- Dá providencias
para a execução da.lein. 1.473, de 9 de janeiro de 1906.

-195XVl. A apo:>nntae, com 03 vencim entos que estivee percebendo ,
caso o solicite e ·sej a julgado invali do, o funccionaeio deste mi11isterio
lgn acio Aeanha Meit·a de Vasco ncellos, maioe de 70 annos de id ade,
si contae ma is de 25 annos de seeviço publico.
. XVII. A reorg<tnizar, com climinni<;ão el e pnssoal e da despeza, o
quadro do funccionali smo ela Dieectoria do Expedieu te, ficando
addidos, co m os vencim entos, a té que sej a m apeoyeitados em cargos
de categori a ide ntica, os funccionarios qu e nfw forem ma ntidos nos
r espectivos quadros.
XVJU. A rescin dir, por accordo, todos os contractos pat·a a construcção de obras que podem se r adiadas, liquidando-se as impoetancias a pagat·, por meio de a valiações e ca lculos peocedidos por
engenheiros navaes designados pelo Ministro para taes fin s, abrindose os necessarios creditas.
XIX. A conservae os tres a uxilia t·es de auditores de marinha com
os vencimentos a nnuaes de 9:000$000 .
Art. 73. O Governo só

fol'nece~á

r ações :

1°, ao pessoal e mbarcado nos navios de guena;
2°, ao pessoal militar e assemelhados que servem nas forta lezas,
corpos e escolas;
3°, ao pessoal que serve no hospital e enfermaria. ele Marinha. e
Sanatorio de Friburgo ;
4°, ás pt·aças invalidas, á r azão de 1$ em 365 dias (q uando em
dinheiro);
5°, á patromoria, pessoal da usina electrica, elos cl iques e morton as e dos r ebocadoees e lanchas do serviço da marinha.
Art. 74. No exercício de 191 5 só ,poderá ma.tl"icula r- se no pl'imeiro anno da Escola Naval, preenchid as as condições regulamentares
e prohibicla. a admissão ele ouvi ntes, o numet·o maximo de 10 alumnos
além elos matriculados neste ex.et·ciclo c que tenham o direito de
repetir o an uo.
Art. 75. Os otllciaes que ac tualmente desempenham as funcções
de instructores, além do soldo e gl'a.tificação de suas patentes, continuarrw no goso das va ntagens especiaes até que fin de o prazo ·das
resp~cti vas com missões.
Art. 7ü. Na vigencia ela presenle lei não ser ilo cha mados a sel'viços dos conselhos de g uer1 a os o!Ticiaes r eform ados, deveiiClo Lambem
as vagas qu e estes deixarem nas r epartições de marinha . po1· mot'te
ou demissão voluntaria , ser preenchidas pot· officütes e ffectivos da
Arm ada .
Ar L. 77. O cargo de reclactor sccretMio clét Revis ta lllaritima
será sempre exercido por otncial ela Armada re!'orm aclo , nomeado
por dec reto do Poder Exec ut ivo.

TABELLA N. 1 ·
VERBA

13 ~ , FORÇA NAVAL

0l'd enado

mensal

20 machinistas a .... •• .•.....•..
1O patrões a .... ........•..•.. . •
30 foguistas a .................. .
50 remadores a .... . ..• •. •.•..••

2368000
216$000
150$000
75$000

1i 2:000$000
26:000$000
45:000$000
45 :000$000

Dique Ouctuante :
9 machinistas, a •...•.••....•.•
15 fog uistas, a .••...• . ••••.••.•.

150SOOO

2-16$000

23:400$000
22 : 500$000
213:900$000
i3
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TABELLA. N. 2
VERBA f!)• -

SUPEIIINTENDENGIA DE NAVEGAÇÃO

Numero do pessoal- Natureza da despeza
PESSOAL

Repartição Central e Superintendencia

r superintendente .••••••••••••••

f
f
f
f

i
i
i
1
f

i

assistente ..•.....••..•.•...•..
ajudante de ordens ........... .
commissario •.••••.••.•...•••••
fiel ...•.•••••••••••••..••...••
archivista ••••••....••..•.•....
amanuense ..•.••••.. •.•......•
escrevente ..•...••.•...•....•.
mestre das embarcações ..•.•.••
continuo (vencimento) ......... .
servente (vencimento) ..•••..•••

8

s
s
s
s
s

8
8

s

2:400$
f:800S

4:2008

Directoria de Hyd1•ographia
i director •••..••••••..•..•.•..••
4 chefes de secção .............. .
4 auxiliares .................... .
f desenhista de f a classe ..•......
f dito de 2• classe: ............. .
1 escrevente .•••..•..........•••
i servente ••••..••..•••.•.••...•

8
8
8

4:800$
3:600$

8

f:800$

!0:2008

Direét01-ia de pharoes
f director ...................... .
2 rheres de secc;ã.o .•.••••••••....
2 auxiliares .................... .
f desenhista de 2• classe ........ .
1 escr·evente . ..•..•.•.••.....•..
1 servente .•.......•......•.....
f operaria lampista ......••..•..•
4 cald ~ireiros de cobre ......... . .
i serralheiro ............... . .•..
f machinista contractado para a
officina ....••.......••..•.•.

8

s

8
3:600$

s

f:800S
3:6008
3:600$
3:ôOOS
4:320$

20:!520$

Serviço maritimo
2 pra ticos a 4: 3208 ....... . ...... .

4 patrões a 4:320$ ...... . ....... .

6 machinistas cont1·actados a 4: 320$
6 fogui tas contractados a 2:880S.
6 carvoeiros contractado a .2:8808
8 mal'inhei,·os de i • classe 1: 800$
8 m01riuheiros de 2• cla.se f : 4403
8 marinheiros de 3" classe. 1: 200S

8:6408
f7:2 808
258920$
i7: 280S
17: :!80S
1 4 : t~oo s

15:5208
9:6003 12!5:0203

-

1()7-

Diversos emp1·egados

2 motoristas (vencimento) 2:880~.
1 paioleiro .........•............
1 servente do paiol .......•....•.

5:7603
1:8008
f:200~

8:7608

Rebocador de alto mar « Tenente
Lamaya"

f patrão a 3008 mensaes ........ .

1 machinista, idem .........•..•.

4 foguistas a 1508 mensaes 1 : 8008
6 marinheiros a 100$ men- _
saes f : 2008 •..•.•...........••
1 o Secção -

3:6008
3:6001)
7:2008
7:2008

21:6008

3: 0008
2:4008

5:4008

3:0008
4:8008

7:8GOS

3:0008
2:4008

5:400S

3:0008
2:4008

5:4003

3:000S
2:4008

5:400S

1 • Grupo

(Extremo norte)
ESTADO DO

AniAZO~.\S

Phm·ol dct Correnteza
i 2• pharoleiro ................. .
1 3° dito ....................... .
ESTADO DO PARÁ

Pharol do Bailique
f 2° pharoleit·o ................. .
2 3•• ditos a. .. .. . .. .. .. . . 2:4008

Pharol do llfamcá
f 2• phamleiro ................. .
1 3° dito ....................... .

Phm·ol da flha das Flechas
f 2• pharoleiw , ................ .
1 3• dito .......... .. ...... .. ... .

Pharol da llfachadinha
1 2° pharoleiro ................. .
1 3° dito .. ·..................... .

Pha?·ol de Simão Grande
1 2• phat·oleiro......... . . . . . . . . .

:1 3° ....................... ' . . . . .

3:0008

2: 4088

5:4oos

3:0008
2:4008

o:4oos

Pharol de Caclé
1 2• phai'oleiro ................. .

i 3° dito •...... . .............. , .

-

i98 _,;

Da1·ca-phm·ol ele Bragança
1 2• dito . . ............. . .... . . . .
2 ;ps di to:; a 2: '~00$000 .. .... .. . . .

3:720$
:3:0008
4:800$

4 di tos a 720$000 ...•.........•..

:l:GOOS
2:880$
2:880$

i 1• pharoleiro . . ...... . .. .•. ... .

:1 mestt·e .... .. .......... ....... .
3 muinheii'O a 1:2008 ... . . .... .
3 dito a 960$000 .. . . . . .. . . ..... .

1:snos

22 :680$

Pharol de Salinas
:1 i 0 pharoleiro ..... .... . ... ....•
i 20 dito . • •..... ... . . ......... .•
:1 3• dito .. ......•........•...•. .

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

9: 120$

3:000$ .
2:400$

5:400$

3:000$
2:400$

ti :400$

3:000$
2:400$

5:400$

3:7208
3:000$
2:400$

9:1208

3:000$
2:400$

5:400$

3:000$
2:400$

5: 4008

2:400$

2:400$

3:0008
2:400$

5:400$

Pha1·ol de Sousc
:1 2• pharoleiro .•.•..............
:1 3° dito •........•..•... .. ......

Pha1·ol de Joannes
:1 2° pharoleiro ................. .
:1 3• dito .••..•••..•..•.........•

Plw?·ol de Colla?·es
i 2• phat·oleit·o .•................
1 3• dito ...•....................

Pharol de Gw·upy
i 1• pharoleiro ....•...........•.
i 2• dito .........•..............
i 3° dito ••.••. , ................ .

Pharol de Chapéo Vil·ado
i 2• pharoleiro ••.•.......•....••
:1 3• dito ... . ........••....•• . ...

Phm·ol da Tutuoca
i 2• pharoleiro .•• • • ... .•.....• .•
1 3• dito •.•....•.••.•..•... ... ..

Boias de luz e balisamento do Rio
Pará
i 3° pbaroleiro ..................

Pharol de Cotijuba
i
:1

2° pbaroleiro .•••.......•...•.•
3" dito ....... : ...••.••••••.•. ,

-199P lut1'ol elo Ar1·o.zal
i 2o phaL'Oieit·o ............... . . .
1 3° dito ......... • .... .- ..... . .. .

3: 000$
2:400$

5:4005

3: 000$
·2:400$

5:400S

3:000$
2:400$

5:4003

3:0003
2: 4008

5:4003

3: 0003
2:400$

5:4003

3: 7208
3:000$
2:-1,00$

9: 120S

Pharol do Capim
1 2° pharoleiro. . • . . . . . . . . . . . . . . .

i 3° dito........................

Pharol de Mind ahy

1 2• phar oleiro .. . . .. ........ . . . .
1 3° dito ...... ...... ........... .
Pharol de Buisstí
1 2° phar oleit·o . .. ............. . .
1 3° dito . ............. . ........ .

Pharol do Cameleão
1 2° pharoleit·o....... . . ........ .
1 3° dito .... . .................. .
ESTADO DO MARANHÃO

Phar ol de S. João
i 1o pharoleiro ................. .

1
f

2° cüto ....... . . . .. .. . .. . ... . . .
3° dito .. .. ....... . . . ...... . ..•
P harol de Itacolomy

1 1o pharoleiro ... . .. •.. ....•....
f 2• dito .... . . . .....•....... ....
f 3• dito • ....•. .. .......... . . .. .

3:7208
3:0008
2:400$

9:1208

Pharol de Sant' Anna
f 1° pbaroleiro . • ..•.. • ..........
f 2° dito . . ......•...............
f 3° dito .•.•........• .. ........ •

3:720S

3~0008

2:4008

9; 1208

Pharol de Atcantam
f 2• pbar oleiro .•.....•..........
f 3• dito •. • •. . .. •. .... . . ........

3:ooos

2:400S

5:4003

P ha1'ol de S. ll!arcos
f

2° pharoleiro ........•.. • ......

1 3° dito ......• ... . ••.... .......

3:ooos

2:4003

5:400S

3:000S
2:400S

5: 400

Phm·ol da B mTa
f 2° pharoleiro. ................ . .
f 3• dito . ................... . .. .

-

200 ,-

Pharol de Bctrreirinhos
f f • pharoleiro .............. · .. ·
i 2• dito ......................•.
i 3° dito .•...............••..•..

a 720$
a 0008
2 4008

9: i20$

2:400$

2:.4008

3:000$
2:4008

!i:400S

2:4008

2:4008

3:0008
2:4008

!i:4008

a:0008
2:400$

õ$400$

2:400S

2:400$

3:000$
2: 400$

!i:400$

a:ooos
2:4008

!i:400$

Poste da Tutoya
i 3° pharoleiro .....••••.••••••••
ESTADO DO PIAUHY

Phm·ol da Pedra do Sal

2• pharoleiro ....•.......•.....
a• dito .•.•.•...........••....•

:1.
:1.

Baia de luz e balisamento da
Armação
3° pharoleiro ••..•.••••••..••.•

:1.

ESTADO DO CEARÁ

Pha1·ol de ltapagé
i 2° pharoleiro •...••.....••.....
i 3• dito .•.................•.•••

Pha1·ol de Camocim
:1.

1

2• pharoleiro ..................
ao di to ......•........ .. .......
Baia de luz c balisamento de
Camocim

i a• pharoleiro •.......•..•.....•

Pharol de Jltlucu?'ipe
f 2• pharoleiro ..................
1 a• dito ........................

Pharol de Aracatay
i 2° pharoleiro ............•.•.•.
i a• dito .•.•...•....•........•.•
1a Secção- 2° Grupo

Norte
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PhaTol de Mo ssO?'Ó
i 2• pharoleiro ...........•......
i 3° dito ..•. • •....•..•.•.•.•....

a:ooos
2:4008

5: 400$
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Phm·ol da Ponta do l'tlel

3 7208
3 0008
2 4008

9::1208

3:0008
!:4008

5:4:008

3:0008
4:8008

7:8008

3:0008
2:4008

5:4008

4:8008

4:8008

3:0008
2: 4008

5:400$

3:0008
4:8008

7:8008

2:400$

2:4008

3:7208
3:000$
:1 2• dito .•••.•..•..•.••.••.•••.•
:i 3° dito ....••.••...•.•• •...•.•.•
l 2: 4008
1 patrão ..•............•••.•.••. ~~ 6708
4 remadores a 600$ .............. - 2:400$

i2:240S

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

Pharol de Macáo
f 2° pharoleiro ••••••••••••••••••
i 3° dito ..••..........•••.•.•...

Pharol de Olhos d' Agua
f 2• pharoleiro . .••.•.• • •••••.•••

2

a•• ditos

a 2:4008000 ....... . ...

Pharol de S. Roque

:1 2• pharoleiro .•••••••..••.•• ·• •
3• dito • ••• • • • .••... • ••..••••.•

:1.

Poste de Santo Alberto e baias de
luz do canal de S. Roque

2 301 pharoleiros a 2:400$000 ••.••
Pharol dos Reis Magos
f 2• pharoleiro •••••••••••• • • • •••
:i 3° dito . ••.•• • •••.••...•. • .••••
ESTADO DA PARAHYBA

Pharol da Pedra Secca

:1 2• pharoleiro ..•..• ••••..••..• •
2 3'" ditos a 2:400$000 •••••••••••
Baias de luz e balisamento de CabedeUo

:1 3° pharoleiro • ••••••.•••••••.••
ESTADO DE PERNAMBUCO

Pharol de Fe1'nando Noro11ha

i :1• pharoleiro •••••••••.••••••••

'T

Phat·ol de Go yanna

:1° phar oleiro .......••.••••••••
2• di to ........................
i 3° dito • ••••••.•• •• ...••.••.•.•
{

3 7208
3 000$
2 400$

9::1208

-

202 -

Pluwol de Otinda

1 2° ph ar oleiro ...•......•.... , .•
f 3° dito ....•• . ..... . ..•.•.....•

3:000$
2: 400$

5: 400$

3:720$
:{: 000$
2: 400$

9: i 20$

Pharol de Picão
f i o pharoleiro ................ ..
1 2• dito ....................... .
1 3• dito ......•••.•.... , .... , .. .

Pha1·ot de Santo Agostinho

1 i • pharoleir o ......•.... . ..... • ·
1 2" dito .............•..........
f 30 dito ........... • ............

3: 720~

3:000$
2 :400$
----

9: i 208

Pha1·ol de 'l'c,mandaré

1 1" pharolei ro .. . ..... • .........
f 20 dito ...... .. ..•.. . . . . . .•....
1 3° di to .• • .. . ......•.......• •. .
ESTADO :.>DE

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

O: i 20$

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

9:1208

3:0008
2:4008

5:400$

3:720$
3: 0008
2:400$

9:120$

3:0QOS
2 :4008

5:400$

3:000$
2:400$

5:4008

ALAGÔAS

Pharol de Mace ió

i i " pharoleiro • ...... . .. •• .•••..
1 2• dito • •• • .................. . •
i 3• dito .........•.. • .... . ...•.-.
P Secção

-

3°

Grupo

(Sul)
ESTADO DE SERGIPE

Pharol de S. Francisco do No1•te
f
f

2• pharoleiro ....••.••••..•••••
3• dito .•••.•••. • •....•...•.•••
Pharol de Amcafit

f f o pharoleiro ...•••••. • •..• •• .•
f 2° dito • ..•..•••.••..•..••••..•
f 3• dito •..••....••..••.......••

Pharol do Rio Real

1 2° pharoleiro ..........•.......
1 3" dito ..•...•.•.. .. ..••.•.••.•
ESTADO DA BARrA

Pha1·ol de Gar cia d' Avila

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

-
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Pha1·ot de Itamoabo

1 2• pharoleiro ...•... . . ....... . .
1 3• dito ....................... .

3:000$
2:400$

5:400$

3:000$
2:400$

5:400$

3:7208
3:000$
2:400$

9:120$

2:4·008

2:400$

3:000$
2:400$

5:400S

3:000$
2 :400$

5:400$

2:400$

2:400$

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

9:120$

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

9:120$

3:7208
3:000$
2:400$

9:1203

3:000$
2:400$

5:400$

Pha1·ol ela Ilha elo Fmde
1 2• pharoleit·o .....•... . . . ......
i 3° dito ................. . ..... .

Pha1·o l de Itapoãn
i 1• pharolei ro ............ . ... . .
1 2• dito ...................... ..
1 3° dito ....................... .

Poste ele Kieppe
3" pharoleiro . ................ .

P harol de S . Jl[m·cello
i 2• pharoleiro .......•..........
i 3• dito .. •. .......•... . ........

Pharol de Santa Mar ia
i 2• pharoleiro ................. .
i 3° dito •..•....................

Poste da Pedra da Baleia e balisa.
mento de S. Salvado?'
i 3• pharoleiro ••.......•.•..•...
Pharol de Santo Antonio
1 1° pharoleiro ................. .
1 2• dito ...•....................
1 3" dito ..........••.•... ..... .•

Pharol do Mo1·ro de S. Paulo
1 i • pharoleiro ....•..•...•......
i 2• dito ..... . . .. .. . ......... . . .
1 3• dito . . . . ... . ..... : ... .. .... .

Phm·ol ele Belmonte

1 1" pharoleiro ...... . ... .... . . . .
1 2" dito .. ................ .. . . . .
1 3• di to ... ..... .. .• ... .. ... .. ..
J>ha1·ol de Porto Seguro
1 2• pharoleit·o . .. .. ... .. ..... . .
i 3" dito .. •. ... . ....... . ... .. ..

-204.Pharol dos Abrolhos
i
i
2
i
4

i • pharoleiro •.....•.........•
2• dito .............•.•.....••
305 ditos a 2:4.008 ........... ..
patrão •••.•••..•.••••.•••.••••
remadores a 6008 ••••••••••••••

3 7208
3 0008
4 8008
7208
2:4008

i4:650S

3:0008
2:4008

5:4008

3:7208
3:0008
2:4008

9:!208

3:0008
2:4008

5:400$

3:0008
4:8008

7:8008

3:0001.1
2:400$

5:4008

3:000$
2:4008

5:400$

3:7208
3:0008
2:400$

9:1 20$

3:0008
4:8001.1
7208
2:400$

10:9208

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Pharol de S. Matheus
i 2° pharoleiro •••••••••••.•••.••
i 3° dito •.••••••.•••.••••.•••••
Pharol do Rio D_oce
i i 0 pharoleiro .•.••••••• •• •••.••
i 2• dito ••...........•.......•..
i 3• dito ••••..•..••..••...•.•••

Pharol de Santa Luzia
:l 2• pharoleiro .••••••••••••. • •••
i 3" dito ....................... .
Plza1·ol da Esealvada
i 2• pharoleiro .......... ... .... .
2 3•• ditos a 2:4008 ........... ..

Pharol da Ilha do F1·ancez
i 2• pharoleiro ................. .
i 3• dito •.••.....••.•..•...•..•
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pharol de S. Jo ão da Barra
i 2• phat·olciro ... . . . .... . ... . ••.
i 3• dito ••••••.••.••••••••••••••

Pharol de S. 'l'homé
i i • pharoleiro .•••••.•.•.••••.••
i 2• dito •••.••..•.•.••••.••..••
i 3• d~t o ..•.....•••..••.•..•••••

Pha1·ol de Sant'Anna
f 2• ph a roleiro ................. .
2 3°3 ditGS a 2:4008 ........... ..
1 patrão ................ : ...... .
4 remadores a 6008 ............ .

-205Pharol da Laginha

i 3° pha roleiro ................. .
2 remadores a 600$ •............

2:4008
:1.:200$

3:600$

3:000$
2:400$

5:4008

3:7208
3:000$
2:400$
7208
2:400$

:l2:2408

3:720$
3:0008
2:4008
6008

9:7208

3:7208
4:800$

8:5208

3:0008
2.400$

5:4008

PhaTol da Ponta NegTa
f

:1.

2° pharoleiro ................ ..
3° dito ..............•.••....•
Pharol de Cabo FTio

i i o pharoleiro .........•........

2° dito •......................•
3° dito ....... .. .. . .......... .
patrão ................... . ... .
4 remadores a 600$ ·: . ...•....•.•
:1.
:1.
:1.

Pharol da Ilha Raza

:1. :1. 0 pharoleiro ..... . .......... ..
:1. 2• dito . .......... ............•
f 3• dito .•..•.•............•..•
:1. servente •..•..•••.••.•...•....
Boias de luz e balisamento do Rio
de Janeiro
:1. :1. o pharoleiro .................. ·
2 3°9 ditos a 2:4008 ............ ..

Pharol de Gttaratiba

1 2• pharoleiro ................. .
:1. 3° dito ...................... .
Pha1·ol de Castelhanos
:l 1o pharoleiro .••...............
1 2• dito .....•... . ... ....... ....
1 3° dito ....................... .
:l encarregado do transporte do
suppl'imento e da conserva- .
ção da estrada .......... .
conservador· da li nha telephonica

3:7208
3:0008
2:4008
5408
1:080$

10;7408

3:7208
3:0008
4:8008

H:5208

Postes e boias de luz do ba-lisamento
da Ilha Grande
f :lo pharoleiro .....•.•.....•... •
:l 2• dito ..........••...........

2 3•• ditos a 2:400$ ........... ..
2° Secção - 4° Grupo
(Extremo sul)
ESTADO DE S. PAULO

Postes dos Moleqttes e balisamcnto
de S. Sebastião

3° pharoleiro ....... , ......... .
2 remadores a 600$ ............ .

:l

2:4008

:l:200S

3:6008

-

20G-

Poste dos Alcattazes

a•• pharoleiros a 2: ltOOS • •••••• •
1 patrão .......•................
2 remadores a 6008 ............ .
2

4:8008
7208
1:2008

6:720$

3:7208
3:000$
2:4008
720$
2:400$

12:240$

2:400$

2:400$

2:4008

2:400$

3:7203
3:0008
2:400$
7208
2:400$

12:240$

3:720$
4:8008
7208
2:400$

11:6408

3:0008
2:400$
7208
2:4908

8:520~

3:00Õ$
2:4008

5:4008

2:/tOO$

2:400$

2:4003

2:400$

Pharol da Ponta do Boi
1
1
1
1
4

1• pharoleiro .•........•.....•.
2• dito ....•.•.....•......•...
3• dtto ....................... .
patrão •......................•
remadores a 600$ ....... .....•
Baias de luz e balisamento de
Santos

1 3" pharoleiro . . . .... .. ........ .

Poste da Lage de Santos
i 3• pharoleiro ... .....•.• .......

Phorol da Moêla
1
:l
1
1
4

1• pharoleiro ........••.....•.•
2• dito •...................•••
3" dito ....... .......••..•... •

patrão .. . . .....•.....•....... .
remadores a 6008 •......••...•
Pha1·ol da Queimada G1·ande

1 1• pharoleiro ................ ..
2 3•• ditos a 2:4008 .•...•.......
1 patrão .........•....•.....••.
4· remadores a 6008 ...••...••...
Phatol do Bom Abtigo

1 2• pharoleiro •.•............•••
1 3" dito ....•..........•.......
1 patrão ............•. ..... .....
4 remadores a 6008 . .•.......••••
ESTADO DO PARANÁ

Pha?·ol da F01·taleza
1 2• pharoleiro ................ ..
1 3" dito .. , .....• ....•......•..•
Baia de luz da Baleia e balisamento
de Paranaguá e Antonina

1 3" pharoleiro ... .... .• ...•.....
Poste de Cuyabá e balisa1iwnto de
Gua1·atuba

1 3" pharoleiro .. . .... . ... .. . ... .

-

207 -

Ph m·ol elas Conchas

1° pharoleiro ................. .

3 720$

2 r emadores a 6008 ............. .

2 400$
1 200$

10:320$

3:0008
2:4008

5:4008

1 2• dito ....................... .
1 3• dito ................ • .......

3 0008

ESTADO DE SANTA CATHARINA

Pharol do Sumidou1·o
i 2• pharoleiro ..................

a•

i

dito ...•.....•..•........•..
Phm·ol da Ilha da

Pa~

1 2• pharoleiro ....••..•...•.....

2 3•• ditos a 2: 400$ •••••..•.•....

a:ooos

4:800$

7:800$

2:4008

2:400$

3:000$
2:400$

5:4008

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

12:240$

3:000$
2:1t008

h: /~00$

2:400$

2:400S

2:400$

2:400$

Boia de Luz e balisamento
de S. Francisco
1

a•

pharoleiro ......•...........
Pha1·ol de Itajahy

1 2• pharoleir·o •......•. .. .......
i a• dito .•...••................•

Pharol do Arvoredo
1 10 pharoleiro ..........•.......
1 2• dito .•................•.....
1 a• dito .•.......•....... .... ...
1 patrão ..••..•....... . ........•

4 remadores a 600$ •.••••••.•..•.
Phm·ol de Anhatomirim
1 2• pharoleieo ..................
1 3• dito .•..•..........•......••

Pluwol de Sant'Annct e balisamento
de Ftorianopolis
i 3° phal'oleil'o ••.•.•..•.•.......
Boias e balisamento até a Ban·a
do Sul
i 3° pharoleiro •..••.•.••...•.•..

Pharol dos Naufragados
f 1• pharoleiro .....•.•......... •
:l 2• dito •.•• .. ...••. . .........•.
i 3• dito •• ••. • .•.....• . ••••.....

3 720S

3 000$

2 4008

9:i20$

-

~08-

Poste e balisamento da Laguna
:1.

3• pharoleiro ....••••••...•.•..

2 :t~ oos

2:400S

Pha?·ol de Santa JJiartha Grande

pharoleiro ..•••••...•.•••..•
dito ........................ .
2 3•• ditos a 2:400$ ............. .
:1. :1. o
:1. 2°

3:7208

3:ooos
4:800S

11:5208

3:720$
3:000$
2:4003

9: i20S

3:000$
2:4008

5: '~00$

3:000$
2:400$

5:4003

3:0005
2:400$

5:4003

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Pharol de Torres
:1.
:1.
:1.

:1° pharoleiro ..•••.•..••.•••• · ·
2• dito •••.••••.••••.•••••.•..•
3° dito ••••.••.••••••••••••••..

Pharol da Cidreira

1 2° pharoleiro ••••••.•••••••.•••

i 3° dito ••.••••••••••.•••••..•••

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

Pharol de Ch1·istovão Pe1·eira
:1.

2• pharoleiro .•••••....••.•.••.

1 3° dito ....................... .

Pharol de llfostm·das
i :1. 0 pharoleiro ................ ..
1 2• dito ....•....••.••••........
1 3° dito ...................... ..

3:720$
3:000$

2:iOOS

9:4208

3:000$
2:400$

5:400$

3:0008
2:400$

5:400

3:0005
4:800$

7:8005

2:400$

2:4003

Pharol do Capão da llfarca
1 2° pbaroleiro ................. .

:1.

3° dito .........•.•............
Pharol do Bojurú

i 2° pharoleiro .....•............
:f. .3° dito ....................•...

Pharol do Estreito
:f. 2° pharoleiro ................. .
2 3•• ditos a 2:400$ ............ ..

Baias de lu•, postes e balisamento
da Lagoa dos Patos -'
:1.

3° pharoleiro .. , ••.••....••.•• ,

~

20\J

Pharol da Barca
f i o pharoleiro .•...•...........•
f 2° dito ..................... ···

1 3° dito ..•.....•......•...•... ·

3 7208

3 000$

2 400$

9:f20S

3:000$
2:400$

5:400$

2:4oos

2:400$

3:000$
4:800$

7:800$

3:720$
3:000$
4:800$

H:5208

3:000$
4:800$

7:800$

:1:980$
840$

2:820$

Pharol da Ponta Alegre
i 2° pharoleiro •••••••••••....•••
1 3° dito ...•...••...............

Boia de luz e balisamento da Lagoa
Mirim

1 3° pbaroleiro ••••••••••••••••••
Pharol do Saritão
f 2° pharoleiro •••..•••••••••••••
2 305 ditos a 2:4003 ............. .

Phcwol de Albct1'dão
f 1o pharoleiro .........••.....••
1 2° dito ...................... ••
2 309 ditos a 2:4008 ............. .

Pharol de Ghuy
f 2° pharoleiro .....•....•...••••
2 3" ditos a 2:4008 •••.•.•••••.••

Usina de gaz, Pintsch do Rio
Grande do Sul
f machinista contractado .•••.••••
1 foguista idem .•..•...•••••••..•

Imprensa Naval

Quota para a Imprensa Naval.....

•. •. . ••.

f64:360$ :1.:185:920$

MATERIAL
Repartição Central e Directorias

Expediente ..........•...........
Impressões, publicações e encadertJações •....•..••.....•........
Asseio de casa e despezas miudas .•
Para custeio dos pharóes, pharoletes, boias illuminativas e embarcações:
Material:
Para custeio e conservação dos
pharóes, pharolctes, boias illuminati vas e embarcações.. . • • . •

2:000$
500$
1:000$

61:8003

3:500$

3:500$

-

·210 -

Construcção, remoção, reparos e
transformação de pbaróes e boi as ·100:000S
Desenvolvimento do seeviço de pharóes e em get·al da illuminação
da costa, p01·tos, etc .......... .
30:ooos
Montagem dos pharóes já adquiri20:000$
dos ........ ..... .............. .
Acquisição de animaes de ti·ansporte do abastecimento de alguns pharóes e forragens dos
mesmos animaes .............. .
5:000$
Acquisição e reparos de e,mbarcações para o set'viço externo dos
5:000$
pharóes ...................... .
Acquisição de oleos, carbureto de
calcio, mechas, chaminés, sobresalentes, combustível e outros
artigos ....................... .
40:000$
Para acquisição de instrumentos
hydrogeaphicos, concertos dos
mesmos, para navios e repartições .......................... .
iO:OOOS
Para compra de cartas, plantas de
portos, cartas e roteiros para os
navios da Armada ............ .
4:000$
Conservação e melhoramento do
balisamento das costas . ....... .
60:000$
Despezas miudas das estações meteorologicas .................. . .
3:420S
2:400$ 279:820$
Custeio da ollicina da ilha Fiscal ..

34i: 620$
1.530:240$

Art. 78. E' o Presidente ela Hepublica autorizado a despenclee
pelas reparti çõe:; subm·dinaclas ao l\'linisterio cld Agricultura , Inclustria
c Commercio. no exercicio de i9i5, as quantias Je 10 . 375:422$618,
papel, e 290:472$064, ouro, assim disct'iminada> :

ta-secretaria de EstadoI - G~ binete do Ministro Pessoal : um Ministro de
Estado : vencimentos,
24:000$ ; repr<'sentação, 21~:000$; um >Ccretat'iO, H:t~ooos (gratificação), um consulto t•
jurídico 12:000$; um
o ffi c i a l de gabinete,
12:0008 (gt·atificação) ;
um engenht'iro, 10:800$
(vencimentos); uma dactylographa, 3 : O OO S
(vencimentos): um continuo, 2:400$ (vencimentos); e um servente
(salario mensal de :1.508},
:1.:800$000. Somma .•...
104:400$000.
li -

Directoria Geral de Agl'Ícultura : um director
geral, 18:000$; dois directores d o s e c ç ã o,

Ouro

Papel

-211Ouro

2/k: 0008 ; dois f oa ofliciaes, f 9:2008; dois 2° 5
officiaes, f 4:4003 ; dois
3°' officiaes, 1O: &000$;
um continuo, 2:4008, e

um servente (salario
mensal de 150$), f :800$.
Som ma : 90: 600~000.
UI :- Directoria Geral de Industria e Commercio :
um director g e r a I,
f8:000$; dois directores
de secção, 24:000$; tres
f oa officiae::, 28:800$ ;
tres 2° 5 officiaes, 2f :6008;
tres 3°5 officiaes, :16:200$;
um continuo, 2:400$, e
um ~ervente (sala rio
mensal de f 50$), f: 800$.
Somma: H2:800$000.
IV - Directoria Geral de Contabilidade: um directol'
geral, f8:000$; dois directores de se c ç ã o,
24:000$; seis f 03 officiaes, 57:600$; :10 2° 5
officiaes, 72: 000$ ; fO
3°8 officiaes, 54:000$ ;
um continuo, 2:400$; c
dois serventes (salario
mensal de f50S cada
um), 3:6008000. Somma: 23:1:600$000.
V -Portaria : um porteiro,
6:000$; um ajudante de
pot·teir·o :3:600$ ; dois
continuas, 4:800$ ; dois
correios, 4:8008 ; dois
serventes (salario mensal de f50S a cada um),
3: 600$000. Somma .....
VI -

22:8008000.

Installações clccLt·icas :
um encarregado, 3:6008
e um a j u d a n t e,
2:400$000. Som ma :
6:000$000. Somma geral da vet·ba «Pessoal»:
568:200$000.

Material: artigos de expediente e machinas de escrever, acqui~ição de livt·os, t·evistas, jornaes c
outros impressos, encadcmaçfLO e impl'essão,
:16:0008000. Publicação
do relataria do Ministro,
8:000$000. Despezas miudas . e de prompto pagamento, 3:600$000.
Conservação e custeio d a s
iusta.llações electricas,

Papel
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comprehendendo o elevador, campainhas e apparelbos telcphonicos,
consumo de gaz e energia electrica., 6:000$000.
Conservação do jardim, ferramentas, adubos, material para irrigação e o
pagamento de dois jardineiros com a diaria
corrida de 4S cada um,
3:2008000.

Para asseio do edificio e pagamento a tres trabalhadores, 3:3808000.
P a r a c o n s u m o d'agua,
1:800$000.

Auxilio ao porteiro para aluguel de casa, i: 2008000.
Fardamento dos correios
contínuos e pessoal das
instaliações electricas,
de conformidade com a
observação VI da tabella
aonexa ao regulamento
de H de a!!osto de i9H,
(i 90) f: 8008000 .

Para auxilio aos criadores que
importarem animaes de
raça, e para transporte
de reproductores no paiz
100:000$000. Para o
serviço de registro genea.logico de aoimaes e
registro e archivo geral
de marcas para animaes,
compreheodendo o pessoal commissionado para
a execução do mesmo
serviço e acquisição de
livros e mais objectos,
encademação e impressões relativos ao assumpto, 18:000$000 . Conducção d • m i n i s t r o,
12:000SOOO. Somma :
174:2601)000.

Total da verba ..•.••.••...••
2a - Pessoal contractado - (Como
na proposta) ..•••••..••

74:2:4608000
60:000$000

(:190) Dec1·eto n. 8.899, de 1-1 de agosto de 19-N (Diario Official
de f 2 de agosto de :1911) - Dá novo regulamento á Secretaria de
Estado dos Negocias da AgriculLura., lndustria e Co~mercio, annexaodo-lhe o serviço de consultas e a. Directoria Geral de Contabilidade,
creados pelo dect·eto ns. 7. 83!J, de 2/ d _janeiro, c 7. !!58, de :14 de
abril dP. t\JIO.
ÜBSER\' AÇÃO 'Í'I. Os cot•t·eios e continuas e o encat'l'egado das insta.llações electricas e seus ajudantes terão uma gratifi ·ação ann ual
de 3UOS para. fa rdamento, que será paga em duas prestac;õcs, de 1508
cada. uma, no começo de cada semestt·e. Além disso, terao os correios,
quando em serviço, adiaria. de fSOOO.

-
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Serviço de povoamento I. Directoria Pessoal:

Um director, 18:000$ ; tres
c h e f e s d e secção,
36:000$; um intendente
de immigração, 10:800$;
tres 1os otliciaes, 25:200$;
tres 2°'otliciaes, 18:0008;
tres 3°•officiaes, 14:400$;
um traductor, 8:400$;
um interprete, 7: 200$;
um auxiliar de interJ)l'Cte , 4:800$; um porteiro, 4:800$; um continuo, 2:400$; dois serventes (;alaeio mensal
de 150$) 3:600$000. SomnJa: 153:600$000.
Material: artigos de ex pediente, despezas miudas
tle prornpto pagamento,
f'arclamen tos, despczas
postaes e telegraphicas,
acquisição de revistas e
jornaes, publicações encadernaçõt>s, bem como
auxilio para aluguel Je
casa para o porteiro, á
razão de 50$ mensaes,
15:000$000.
li. Hospedaria de Irnmigrantes
da llha das Flores : um
director, 10:800$; um
escripturario almoxa- _
rife, 5:400$; um ajudante, 7:200$; um especialista de molestia de
olhos, 7:200$; um medico 7:2008; um pbarmaceutico, 4 : 800$ ; um
escrevente, 3:600$; um
fiel ele armazem de bagagem, 3:000$ ; um interprete, 4:2008; um
e nfermeiro, que será
pratico de pharmacia,
2:400$; urna enfermeira, que será partei·
ra, 2:4008; um macbinista de desinfecções e
illuminação electrica, _
3: 000$ ; dois cozinheiros (salario mensal de
120$), 2:8808; urn ajudante (salario mensal de
90$), 1: 080S ·; ·f Osei·vcn-:
tes (salario meHSal - de
-100$), 12:0008. - Pcssoal .para o set·v iço mari- timo : tres patrõ_es de·_
lancha, 12:6008 ; . tre&
__,machinistas, 12:600$;
cinco. foguistas (salario_

.. .. . :.

··----- . -·
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me n s a. l d c i 8OS),
i0:8008; oito maeinhei~
ros (salario mensal de
i208), i i :520S ; oi to tripulantes de batelão (salario mensal de i208),
i 1:5208. Som ma:
136:2008000.

Material : alimentação de immigrantes e pessoal assalariado, material para
dormitorios, enfermaria, pbarmacia e material maritimo, conservação e reparação da
hospedaria e suas dependencias, comprehendendo pagamento de
operarios e trabalhadores, até o maximo de
15, com salarios de 60S
a 1508, e quatro remadores com salarios de
1208 cada um; artigos
de expediente, impressões e d e s p e z as de
p r o m p to pagamento,

150:0008000.
lli. Serviço de immigrantes :

para restituição de passagens de immigrantes
que tenham chegado em
1914 e repatriação,
50: 0008 ; transportes no
interior, recepção e hospedagem nos Estados,
passagens e diarias do
pessoal incumbido de
acompanhar os immigrantes, nos termos do
art. 182 do regulamento,
(i91) 100:0008000.

IV. Serviço de colonização :
inspectorias e nucleos
coloniaes - Pessoal effectivo : seis inspectores,
57 :6008; seis ajudantes ou p r e p o s to s,
4 3 : 2 OOS ;

i00:800SOOO.

Ro

m m a,

l\Iaterial e pessoal em commisssão : 14 nucleos colo-

( 191) Dec1·eto n. 9. 081, de 3 de novembro de 1911 - Dá novo
regulamento ao Serviço de Povoamento.
Art. 182. Quando os immigrantes, em grandes levas, tiverem de
fazer longas viagens para o intel'ior e não houver, nos pontos de baldeação de passageiros e bagagens, pessoa especialmente encarregada
de guiai-os, ou em outros casos exlraordinarios, poderão ser designados interpretes da Intend~ncia de Immigração ou da Hospedaria
de Iuuuig·ra.utes da Ilha das Flores para os acompanhar.
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niaes, para cada um :
um administrador do
nucleo, 3:600$ ; um professor primaria, 3: 000$;
um medico, 6 : 000$ ; um
pharmaceutico, 3:000S;
um mestre de cultura,
3:0008; um servente
(salario mensal de :I.OOS),
:1.: 200S. Som ma para :1.4
nucleos, 277:2008000;
o necessario ao serviço
das inspectorias comprehendendo os zeladores
para os nucleos emancipados, bem como o aluguel de casa, diarias,
ajudas de custo e desp e z a s de transporte,
conservação e custeio de
14 nucleos coloniaes, inclusive trabalhadores,
210:000$000 ..•....••.•

4n - Expansão economica do Bra-

zil-1\fanutenção de escrlptorios de informações e mostruarios ou
museus de productos do
Brazil na Europa, comprehendendo : alugueis,
asseio, conservação dos
respectivos edificios, impostos, seguros, illuminação e aquecimento,
compra e conservação
de moveis, utensilios e
artigos necessarios á
installação dos mesmos
escriptorios e suas dependencias, taxas de
correspondencia postal e
telegraphica no exterior
da Republica, artigos de
expediente inclusive a
acquisição de machinas
de escrever e calcular,
despezas imprevistas e
e v e n t u a e s, sendo :
Paris, 30:000S; Genebra, 12:000$000.
Pagamento aos directores ou
encarregados dos escriptorios e seusauxiliat·es e
do pessoal aclmittido em
commissão para o serviço da col!ecta e propaganda dos productos
do Brazil, para o serviço de corresponclencia
em proveito da mesma
[Wopaganda e para obter
o divu!gat· dados e informações concernentes

l'a.l'el

f.192:800SOOO

-
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á situação economica,
agrícola e industrial,
comprohendendo gratificações, diarias, ajudas
de custo e representa«õ e s, sendo : Paris,
42:000$; Genebra,
38:000$000.
Despeza de publicidade, impressão e distribuição de
boletins officiaes, .annuncios e cartazes, compra, publicação e distribuição de obras folhetos, mappas, photograpbias, films, estampas e gravm·as; assignatura e acquisiGãO de
jornaes e revistas ; publicação das leis, regulamentos e aclos do Governo, cuja divulgação
seja conveniente fazer,
elaboração e traducção
dos trabalhos em proveito da propaganda das
riquezas naturaes e do
desenvolvimento agrícola e industrial doBrazil, conferencias sobre
causas do Brazil, comprehendendo todas as
de s p e z as referentes,
como aluguel de sala,
luz, apparelho de projecção, operador, convites, etc., etc., sendo :
Paris, 28 :000$; Genebra, 17:000$000.
Compra e distribui·;ão de produetos do Brazil para o
etreito da propaganda;
degustação de c a f é,
matte e outros productos do Brazil, comprehendendo todas as despe z as referentes ás
mesmas ; despachos, seguros, fretes, carretos,
passagens e transporte,
custeio ou aluguel de
automoveis empregados
no serviço de propaganda, objectos reclamos
para propaganda, utensilios para degustação,
etc., sendo: Paris,
15:0008; Gen e bt:a,
!0:000$000.
Representac;ão do Brazil no
Instituto Internacional
de Agt·iculturade Roma,
comprehendendo gratificações, diarias, passa·

Ouro
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gens, ajudas de custo e
despezas de material,
24:000$, ouro.
Auxilio ás Camaras de Commareio Internacionaes
de Paris, Hamburgo e
B r u x e 11 as, 30:0008,
ouro.
Subvenção á Associação Inter~
nacional do Frio (frs.
5.000) e contribuição ao
« Bureau International
de la Propriété lndustrielle » (frs. f. 920),
2:800$, ouro.
lmportancia necessaria para
pagamento de H2.000
francos, pela tiragem de
u m mappa g e r a 1
do Brazil em quatro
côres, de uma geographia atlas do Brazil e
da impressão do trabalho intitulado « Commercio exterior do Brazil,
f 910-19f2,, sendo 32.000
francos do primeiro,
:1.5.000 francos do segundo e 65.000 francos
do ultimo ; 39:569$7f2,
ouro ••.....•.•.•••.•.•
5a -Jardim Botanico- Pessoal: um di r e c to r,
18:000$; um chefe de
secção de botanica e
physiologia v e g e t a 1,
f2:0008; um- ajudante
de secção de botanica e
physiologia vegeta I,
9:6008 ; um escript•lrario, 5:400$ ; um pre~
par a do r desenhista,
5:4008 ; um naturalista,
(auxiliar da secção de
botanica), 7:2008 ; dons
naturalistas viajantes,
14:4008; um conservador do herbario, 3:6008 ;
um jardineiro chefe,
4:8008 ; um porteiro,
3:000$; um feitor,
2:4008; um pedreiro,
2:1608; um carp~nteiro,
2:1608 ; cinco guardas
(salal'io mensal de 1508),
9:000$ ; tres serventes
(salario mensal de150$),
5:4008; 15 jardineiros
(salario mensal de 1508),
27:00US; um canocei• ro lsalario mensal de
150$), 1:8008 ; 30 trab a 1 h a d o r e s a 808,

288:3698712

Papel
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28:8008 ; iO aprendizes
a 30$, 3:600$ ; i O aprendizes a 25$, 3:000$.
Somma: !68:7208000.

Material: Custeio e conservação dos laboratorios,
herbarios e museu, comprehendida a acquisição
do que fôr necessario ao
funccionamento dessas
dependencias,
4,:000$000.

Acquisição e conservação de
iostrumen tos, ferramentas, u tensilios e outros
materiaes para o jardim; ombalagem das
plantas, ferragens e forragem para animaes,
illuminação e despezas
miudas e imprevistas,
f 0:000$000.

Objectos de expediente, publicações scientificas, editaes, encadernação e
acquisição de livros, folhetos, 1·evistas e jornaes
p a r a a bibliotheca,
5:0008000.

Consumo d'agua, 3:000$000.
Transporte de pessoal e material, comprehendendo
as passagens dos naturalistas viajantes e o
frete de suas bagagens,
5:000$000.

Diarias do pessoal tecnnico e
administrativo, de accôrdo com o regulamento; pagamentQ de
um dactylographo, em
commissão, á razão de
3008 mensaes; fardamento do porteiro, á
razão de 2008 de uma
só vez, e 2:000$ para o
fardamento dos guardas, 9:000$000.
Conservação do edificio e obras
de arte, 1O: 000$000.
Total do M a t e r i a 1,
4,6:0008000) .......•...•

6
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Serviço de inspecção e
defesa agrícolas - Pessoal : um d i r e c t o r,
18:000$; dous chefes de
secção, 24,:000$; dous
ajudantes agronomos,
16:8008; dous auxiliares agronomos, 14,:4,008;
tres i"' officiaes, 25:2008;
tres 2°" officiaes, 18:000$;
cinco 3°' o ffi c i a e s,

214,:720$000

-
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24:000$ ; tres escrevent es
dactylographOs,
12:600$; dous auxiliares de defesa agrícola,
9:600$; um encal'regado de despachos, 4:800$;
um encarregado de distribuição de plantas e
sementes, 4:800$ ; dous
auxiliares de distribuição de plantas e sementes, 7:200$ ; um guarda
do material, 3:6008;
um porteiro, 3:0008 ;
nm ·continuo, 2:400$;
dous serventes (salario
mensal de 150$), 3:600$.
Somma, 192:0008000.
Inspectorias: 14 inspectores a
8:400$, 117:600$; 20
ajudantes a 4:800$,
96:0008; 14 escreventes
a 3:000$, 42:000$; 14
serventes (salal'io men·
sal ele 120$), 20:160$000.
Fazenda de sementes: um
agronomo, 7: 200$ e um
hortelão, 2:4008000.
Auxiliares de inspectore~: um
auxiliar de inspector do
S. Paulo, 4:800$; um
auxiliar de inspector do
Par·aná, 4:800$ e um
auxiliar de wspector do
lHo G1·and.- do Sul, ... .
4:800$000. Somma .. . .
299: 760$000).
Material:
Directorias e suas dependencias
-Publicações do editaes, boletins, questionarias, mappas agrícolas e trabalhos para divulgar os methodos e
instrucções destinados a
prevenir e combater as
pragas, 12: 000$000.
ObjeJtos de expediente, .....
10:000$000.
Acquisição e embalagem do
plantas e semente> para
dtstribuição gratuita aos
agl'icultores e para outt·os fin-s previsto~ no re·
gulamento approvadn
pelo Jecreto n. 9. 213,
de 15 de dezembm de
1911 (192), 80:000$000.
(192) Decreto n. 9.213, ele -15 de dezemb1·o rte -1911 - (Dia1·io
Otfic-ial ele 31 ele dezembro de 19H - Dá novo regula monto ao Serviço
ele Inspecção e Defesa Agrícola . .
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Para o custeio da fazenda já
adquirida para a prod ucção de sementes e
mudas, 25:0008000.
Alugueis de casas para depositas de machinas e funccionamento das inspectorias, 40: 001)8000.
Diarias, ajudas de custo, passagens, fretes, carretos
e despezas de transporte
de pessoal e material,
comprehendendo a compra, tratamento e arreiarnento de animaes
empregados nesse serviço, 100: 000$000.
Conservação e concerto de machinas, instrumentos,
ferramentas e utensílios
agricolas, compra, tratamento e arreiameoto
de animaes para o manejo dessas macbinas ou
instrumentos ; e acquisição de combustível para o mesmo fim, sempre
que fôr necessario, .••.
10:0008000.
Acquisição de adubos e correctivos, para os elfeitos do
disposto no art. .f.•, n. 9,
do regulamento (i93),
e de material e insccticidas destinados ao serviço
de extincção deanimaeii
ou parasitas nocivos á
agricultura, t 2:0008000.
Conservação e as~eio dos edificios da directoria e suas
dependencias, Céln ervação de moveis e outras
despezas imprevistas ou
eventuae3, inclusive o
pagamcn1o d" p• ssoal
extra· rdinari •. Lt·abn.lilatlures e prat1t:os agrícolas, a que se referem
os arts. 42, 43 e 92 do
regulamento approvado
pelo decreto n. 9. 213,
oe :l5 de dezembro de

(i 93) Regulamento do Serviço de Inspecção e Defesa Agricolas.
(Decreto &. 9. 213, de 15 de dezembro de 1911.)
Art. t. • O Serviço de lnspet:ção e Defesa Agricolas terá. a seu ca~go:
N. 9. Promover a installação de deposito de machinas, instrumentos e utensílios agrícolas, insecticidas, adubos e coiTectivos, para
serem utilizados pelos profissionaes de agricultura, na fórma prescripta no presente regulamento.
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19H {194,), e auxilio para
aluguel de casa do porteiro da directoria, á razão de 60S mensacs, .•.
40:0008, Somma •....•
329:000$000 ......... .

Papel

820:760$00()

7a - Posto Zootechoico Federal:
Pessoal : um director,
12:000S ; dous auxiliares, 6:000$, um ajudante de zootechnia, 6 :000$;
um ajudante de veterinaria, 6:000$ ; um ajudante de lacticinios, ...
6 : 000$ ; um secretariobibllothecario6:0008; um
encar-regado da contabilidade, 6:0008 ; um
almoxarife, 2:4008 e um
continuo, 1:800$. Somma 52:200$000.
Material: alimentação, ferragem e tratamento dos
animaes, comprehendendo compra de instrumentos cirurgicos e medi. camento~, 20:000$000. ·
Diarias e despezas de transporte de pessoal e material, acqui~ição de livros, revistas e jornaes;
encadernações e impt•essoes ; artigos de expediente e despezas
miudas, 5:000$000.
Compra e transporte de animaes no paiz, acquisição
e conservação do material agrícola e para o
laboratorio, mobiliarins,
vehiculos e arreios ; illuminação e força motriz, comprehenden Jo o
pagamento do pessoal
encarregado das installações electricas ; obras
de conservação e outras
que forem necessarias
(19-i-) Decreto n. 9.213, de 15 de dezewbro de 1911- Dá novo
regulamento ao Serviço de Inspecção e Defesa Agrícolas.
·
Art. 42. Além do pessoal do quadro, poderá ser admittido pelo
ministro o pessoal extraordinario que fôr necessario, tendo-se em vista
o desemolvimento do se!'Viço e os recursos orçamentarios.
Art. 43. Poderá ser admittido para os set·vic;os de distribuiião
de plantas e sementes e de defesa agrícola o numero de Lrabalhadores
que fór necessario, de accôr'do com os recursos orçamentarios e mediante auto1·ização do ministro.
Art. 92. o· preenchimento dos cargos de chefes de secção e dos
officiaes será feito de accôrdo com os arts. 42 e 43. do r egulameuto
annexo ao decreto n. ~.899, de H de agosto de i9H.
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ás culturas e demais serviços do Po>to e deopczas eventuaes ou imprevistas, 18:0008000.
Feitor·es, fiscaes, guardas, servemes de laboratorios e
de estribal'ias e vaccarias, trabalhadora:; ruraes, opet·arios, inclusivo
o pessoal das estações zo .
otechnicas ambulantes,
de confoi·midade com o
decreto n. 9.217, de i8
de dezembro de f 9H
{195), 25:0008. Somma
68:0008. Total da verba
8k -Escolas de Aprendizes Artífices - Pessoal : f 9 directores, 11 ·í- : 0008 ; i 9
escripturarios, 68:4005;
95 mestres de otficinas,
342:000$ ; i 9 professores primarias, 68:4008 ;
i 9 professores de desenho, 68:4008 ; i 9 porteiros continuas, ....•.
45:6008, e i 9 serventes
(salario mensal de iDOS)
22:8008000.
Somma,
729:6008000.
Material : artigos de expediente, objectos para as
aulas, luz, agua, asseio
das escolas e despezas
miudas e imprevistas,
38:0008000.
Auxilio para a compra de materia prima para as officinas, 58:0008000.
Gratificações
dos
contramestres e
adjuntos
dos professores,
de
accôrdo com o art. H
do regulamento, (i96)
f 50: 0008000. .
Conservação do mobiliaria,
macbir~as e seus accessor·ios, apparelhos e fer.
ramentas, 28:5008000.

P•pel

120:200$000

(i95) Dec1·eto n. 9.217, de 18 de dezembro de 1911 (D ia1·io Of!icial
de 26 de dezembt'o de 191i)- Altera varias disposições do Regulamento do Ensino Agro no mico creado pelo decreto n. 8. 3i 9, de 20 de
outubro de 1910.
(f96) Decreto n. 9.010, de 25 de outubro de 19-11 -Dá regulamento ás escolas de Aprendizes Artífices.
Art. H . Desde que a frequencia média do cu1·so primaria ou de
de2enho exceda o numero de 50 atum nos, set•ão admittidos tantos professores adjuntos quantos forem os gr·upos deste numero ou fracçã.o.
Ser·ã.o ta.mbem admittidos tantos contr·a-m est1·es de officina quanto~
forem os grupos exceuentes de 30 alumnos ou fra.cção deste nume!'o.

-
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Subvenção a uma escola do
mesmo typo no Estado
do Rio Grande do Sul,
emquanto não fôr alli
estabelecida a escola da
União, 50:000$000. Som ma 324:500$000. Total da verba ..........•

1.054: 100$000

Serviço geologico e mineralogico - Pessoal : Um director, 18:000$; um secretario-bibliothecario ,
9:600$; um photographo, 4:8008; tres geologos, 36: 000$; um petrographo, 12:0008; um
chimico, 12:0008; um
ajudante de geologo e de
petrographo, 7: 200$; um
desenhista-car togr apho,
6:000$; dous escripturarios, um dos quaes
servirá de almox.arife,
10:800$; um escrevente
dactylographo, 4:200$;
um porteiro, 3: 600$; um
continuo, 2:400$, e quatro serventes ( salario
mensal de 150$ ), sendo
um para o labora torio
de chimica e outro para
a bibliotheca, vencendo
mais 100$ mensaes de
gratificação cada um
dos dous, 9: 600$000.
(Somma 136:200$000).
Material : - O necessario ao
serviço, com prehenclendo gratificações do pessoal extranu merario,
previsto no art. 38 do
regulamento (197), passagens,
transportes,
cliarias regulamentares,
publicações, impressões
e encadernações, despezas miudas e imprevistas e o auxilio para o
aluguel de casa para o
porteiro, á razão de 50$
mensaes - 31:200$000.
Total da verba, . . .... .

167: 400$000

(197) Decreto n . 9 . 070, de 25 de outub ro de 19H -· Dá regulamento ás escolas de Aprendizes Artífices.
Art. 38. Os apt·endizes qu e derem maiol'es proyas de idoneidade
moral e pt•ofission al substituirão, em seus imped imentos tempor a;t•ios ,
os contra- mcstt·es de olricinas ou mestres , q ua,ndo não houver con·
tra-mestres .

-
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Junta Commercial e junta
dos Corretores :
I -Junta Commercial ; Pessoa l : um dil'ector da
Secretaria, 5:0008; dous
1••officiaes, 16:800$; dous
2•• otficiaes, f 2: OOOS ;
quatro a•• officiaes, •
19:2008; um porteiro,
3: 600$; um aj udante de
porteiro, 3: 0008; um continuo, 2:400$ e um servente (salario mensal de
150$), i: 8008000.
1\'l aterial : Artigos de expe diente, 3 :000$000.
Publicações, imp t·essões e encadernações, acquisição
de livros, r ev istas e jorna.es, concer to de moveis, despezas miudas e
eventuaes, 5:0008000 .
Aluguel de casa para o funccionamento da Junta,
6 :000$000.
Taxa de esgoto 136$000.
Consumo de agua 36$000.
Auxilio para o aluguel de casa
ao porteiro, á razão de
50S mensaes, 600$000.
li - Junta dos Corretores :
Pessoal : um syndico
dos corretores, 9: 6008;
um escripturario, 3:600$;
um a uxiliar, 2 :400$ e
um se rvente ( salario
mensal de 150$) , i :80J$,
Total de 17: 4 0 0~000 .
Materi al : Aluguel da casa
para a Secretaria da
Junta, 6:0008000.
Objectos de expediente e assignatura de joenaes, . ..
2 :000$000. .
Eventuaes (carretos, vasilhame
de amostras, etc.), 1:000$
-Som ma de 9:000$000.
Total da ve1·ba .... . ........ .
1f4 - Directori a do serviço de estatística .
I - Directoria : Pessoal : um
director, 18 :0008; q uatro chefes de secção '
48:000$; um bibliothecario. 8 :400$ ; um arcllivista , 8: 4008 ; um
ca!'tographo, 8: 400g ;
oi to 1... officiaes, .. . .. .
ü7: 2008; 12 2•• ollit:iaes,.
. 72 : 0008 ; 2'~ 3°' ofliciaes,
115: 200$; um por·teiro ,
4 :800$; um ajuda nte de
j?Ol'teiro, 3:0008 ; oito

Papel
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auxiliares dactylogrdphas, 28:8008 ; 1.2 apuradoras, 36:000$; quatro contínuos, 3:600$ e
quatro serventes (salario mensal de i 50S),
7: 2008000).

Total 435:000$000.
Material : Conservação de momoveis, i :000$; objectos de expediente, ....
1.5:000$; publicações de
editaes 5008 ; aluguel
de casa para. o porteil'o, 7208; taxa de esgoto, H28500 ; consumo
de agua, 1.:080$; impressões e encadernações,
10:000$; para despezas
evt:ntuaes e impl'evistas,
6: OOOS; despezas miudas
e de prompto pagamento, 2:0008000.
II - Typographia : Pessoal :
um chefe de officina, ordenado 3:200$, gl'at.
1.:6008, 4:8008; 2 linotypistas , ordenado
4:000$, grat. 2:000$,
6: 0008; 3 compositol'es
de 1" classe, ordenado
6:000$, grat. 3:0008,
9:0008; i impressor de
P c I asse, ordenado
2:000$, grat. i: 0008,
3:0008; i encadernador de 1a classe, ordedenado 2:0008, grat.
1:0008, 3:0008 ; 2 compositores c1e 2a classe,
ot·denado 3:0008, grat.
1.:5008, 4:5008; i impressor de 2a classe,
ordenado i:5008, grat.
7508, 2 :250$ ; i otficial
de pautação, ordenado
1.:5008, grat.
7508,
2:2508; 2 encadernadores de 2" classe, ordenado 3:0008, grat.
1: 5008, 4: 5008 ; 2 compositores· de 3" classe,
ordenado 2:4008, grat.
1.:2008, 3:600S; 2 serventes (salario mensal
de 1.508), 3:6008000.
Material : o que fôr uecessat·io
ao sel'viço da officina,
4:800$. Somma ••.•••
5:1.:3008000.

Total da verba •.• ~· •.. ·

•I

li

I

I

i

f

t l •l l , .

f?22:142SõOO_

-

22GOuro

i2• - Direclol'ia de Meteorologia

e Astronomia-Observatorio Nacional-Pessoal:
um diL·ector, 18:000$ ;
dons chefes de secção,
24:0008; um secretariobibliothecario, 9:600$ ;
cinco assistentes de f a
classe, 48: 0008; cinco
assistentes de 2" classe
(sendo um CL'eado pela
lei n. 2.738, de 4 de
janeiro de i913) {198),
36:0008; quat ro assistent es de 3• classe, 21: 6008;
c i n c o escr·ipturarios,
27 :0008; dous calculador es, 10:8008; um mecanico, 4:800$ ; dous ajudantes de mecanico,
7:200$; sei;; auxiliares
21: 600$000; um zelador,
2 : 400$000; tres guardamanobras, 6:4808; um
aprendiz de mecanico,
1: 2008; e tres serventes
_ (salario mensal de 1508),
5:400$000.

Total ..•.••••..

244:080$000

Material:
· a) Expediente, luz, acqmsrçao
de livros e r evistas, publicações, estampas, gravueas, encadernações ,
tt·abalhos de cópia e
traducções , productos
chimicos e despezas ruiudas, 25 :000$000 ;
b) Acqui ição, concerto e installação de instrumentos,
custeio, da officina, pequenos r eparos no edifi cio, trabalhos geophy icos e o necessl rio ao serviço em geral 25 :000$000;
c) Consumo de agua 7208000;
d) Para a.ttender a necesHiclades imprevistas, inclusive diarias e passagens
do pessoal, quando em
serviço fót·a da r·epartição, transporte de material e o pagamt' nto ele
pe-;soal extraorclinaJ•io e
contractado, 20:0008000;
II - Estações meteorologicas e
pluviometricas .
(198) Lei n. 2.738, de 4 de ianeiro de ·/9·/3. -Fixa a despeza
gera! da Repu blica. para o exercicio de 1913.
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a) PagamenLo do pessoal das
estações a que se t•r.fe rem os arts . 28 e 29 do
r egulamento e seus paragl'aphos (199), s~ndo :
12 obset·vadores de esLaç.ões
de 2a classe especial a
1 : 4408 a n n u a e s ,
17:280$000;

45 observadores de estações
de 2a classe a 1 :200$ annuaes, 54: 000$000;

43 observadores de estações de
3a classe A e B a 9608
annu aes, 41 : 280$000;
30 observadores de estações
pluviomer.ricas a 480$
ann uaes, 14: 400$000 ;
95 ajudantes de estações de 2a
e 3a classes a 4808 ann uaes, 45: 600$000;
&) Pagamento do pessoal das
estações a que se refere
o art. 75 do regulamento; custeio de todas as
estações , inclusive as
geophysicas, despezas de
·installação, repa ros e
adaptação, comprehendendo a compra de terr as ou pred ios e as
obras que fol'em necessarias; acq uisição e conservação de moveis, instrumentos e appal'elhos, diarias, passagens,
transpm'tes e despezas
imprevistas ou eventuaes, 50:000$000 ;
c) Subvenção para manutenção
do serviço meLeol'ologico, na fórma do ar t. 83 :
Ao Estado de S. P a u I o,
50 : 000$000 ;

(199) Dec1·eto n . 8.038, de 26 de maio ele 19-10 - Approva oregulamento interno da Directoria de Meteorologia e Astronomia. (Diario O!Jicial de 31 ele maio de 1910) .
Art. 28. Os Jogares de assisten tes serão altel'!1 adamente pl'een·
chidos por concurso e por ant iguidade.
Art. 29. Este preenchimento será alternadamente feito:
a) por accesso ent!'e os fun ccionarios da classe immediatamente
inferior áquella em que se veeificar a vaga., quando estes te nham
cabalmente dese mpenhado s uas fun cções ;
b) pot· concurso entre quaesquer concurrentes, funceionarios ou
nflo, que possuirP.m as condições necessarias.
§ 1. 0 As primeiras vagas que se derem em cada classe, depois de
estar em vigor o presente r egulamento, serão pl'eenchidas por
accesso .
§ 2.0 As peomoções por accesso serão feitas independenteme nte
elas exigencias do aet. 32 , lettras a e b.
15
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.Ao Estado do Rio Grande do
Sul, 50:0008000 ;
Auxilio ao Estado de Minas
Geraes, na fórma do
art. 36,'§ 2°, 30:3608000;
d) Subven ção~á Associação Intemacional de Sysmologia, com séde em Strasburgo, e á Commissão
Internacional ela Hora,
com séde em Paris, a
primeit·a á razão de
3.200 marcos e a segunda á razão de 2.000
francos, 2:!028352.
Para a conclusão das obras do
novo observatorio, iniciad a em 1\H4-, 808000
Total da verba .......•••.•..
!3•- Museu Nacional (decreto
n. 9.211, de 15 da dezembro de :l9ii) {200).
Pessoal :
Um director, ordenado 12:0003,
g•·at. 6:0008, 18:0008;
quatro chefes de secção
e professor es, orden ado,
8:000S, grat. 4:0008,
48:000S ; tres substitutos, ordenado 6: 4008,
grat. 3:2008, 28: 800S;
um natm·alista viajante,
ordenado 4:8008, grat.
2:4008, 7 . 2008 ·, sete
preparadores, ordenado 3:6008, grat. i :8008,
37: 8008; um secretario,
ordenado 4:8008, grat .
2:4008, 7:2008; um cscriptm·ario, m·denado
3:6008, g1·at. f :8008,
5:4008 ; um bibliothecario, ordenado 4:8008,
grat. 2:400$, 7:2008;
um ajudante de bibllothecario, o r d e n a d o
3 :200S, grat. i: 6008,
4:8008; um desenhistacalligrapho, ordenado
4:0008, grat. 2:0008,
6:0008 ; um dactylographo, ordenado 2:4008,
grat. :1:2008, 3:6008;
um chefe do laboratorio
de chintica, ordenado
8:0008, grat. 4:0008,
t2:000S; um assistente

2:1028352

Papel

747:720$000

(200) Decreto n. 9.2H, de 15 de rtc::.cmbro de ·191-1. (Diario O(ficial de f de janeiro de HH2.)- Dá DO\'O regulamenlo ao Museu

Nacional.
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de cbimica geral, ordenado 6:400$, grat.
3:200$, 9:600$; um assistente de chimica vegetal,
ordenado 6:400$ g1•at ..
3:200$, 9:600$; um
ehefe do laboratorio de
entomologia, ordenado
8:0008, grat. 4:000$,
f2:000$ ; um assistente
de entomologia, oedenado 6:400$, grat. 3:200$,
9:600$ ; um chefe do
laboratorio de · phytopathologicJ., ordenado
8:000$, grat. 4:0005,
12:000$;um conservador
de arcbeologia, ordenado 2:4008, g r a t.
1:2005, 3:600$; 9ous
praticantes de zoologia
(gt'alifi cação mensal de
150$), 3:600$; urn porteiro,ordenado 3:200S ,grat.
1:600$, 4:800$; um correio, m·denado -1: 600$,
grat. 800$, 2:400$;
guardas, serventes, jardineiros, modelador,carpinteiro, 30:000$000.
Material:
Livros, jornaes, e revistas,
4:000$000.
Obj ectos ele expediente, encaderuação, impressões,
cditaes e outras publicac~ões, rotulas e gl'avuras, comprehendenclo u.
impressão dos «Archivos
elo Museu "• 6:000$000.
Instrumentos, modelos,
apparelbos e utensilios,
acquisição de drogas e
substaucias para os laboratorios, excluído o
de biologia, 6:000$000 . .
Compra e concerto de apparelhos de gaz e consumo
deste para a illuminação
e para os laboratorios ;
custeio e conservação
dai': installações electri·
cus e comumo de electricidade, 5:000$000.
Taxa de e.~goto, 136$H8.
Com um o de agua, 1 :872$000.
Transporte de pessoa l e material, diaeias c ajudas
de custo, 6:000$000.
Para auxilio de aluguel de
casa para o porteiro, á
razão de 60S mensaes,
720$000.

Papel
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Despezas miudas e eyentnaes
compt•ehcndenclo o pagamento de um con eio,
á razão de 200$ rnensaes e a substituição do
pessoal, de accordo com
o r e g u l a m e n t o,
4:000$000.

Obras de conservação e outras;
reparo · e limpeza do
edificio do Museu e
suas dependencias; concel'tos de vitrinas, aemarios e outros moveis,
2:400$000.

ua

Para o Horto Botanico e jardins ann exos (pessoal e
material) 10:000$000.
Total da vot·ba ............. .
- Escola de Minas - Pessoal :
um dil·ector, 18:000$;
16 1 ente s , a 9:600$,
153:600$ ; oito substitutos, a 6:000$, 48:000$ ;
dons p r o f e s s o r e s
de desenho, a 6:000$,
12:000$; um preparadOI' analysta chimico,
5:400$; um secretario,
8:4008; um bibliothecario, 8:400$ ; t r e s
amanuenses, 10:800$ ;
um conservador mecanico, 3:600$ ; dous auxiliares de gabinete (mestres de otlicina ), 6:000$;
um porteit·o, 3: 600$ ;
cinco bedeis, 1O: BOOS ;
e sete s e r v e n t e s ,
8:400$000.

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

Gratificação ao directot' e aos
lentes que dirigem turmas de alumnos em
ex e r c i c i o s praticos
e excursões, 3:600$000.
Som ma 327:300$000.
Material : Objectos de expediente, 2:000$000.
Excursões e estudos praticos,
6:000$000 .

Officinas, 5:000$000.
1\'lodelos, desenhos o biblioM
thecas, 5:000$000.
Collecções de minet·alugia e
compra de mineraes,
1:000$000.

Laboratorios e gabinetes, incl usive a quantia de·

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

32~:328HB

'-- 231 Ouro

P apel

ra o gabinPte de elPctt·otechlliC'l,

7:000$

p~

12: 000$000.

Illumin ação, 1:000$000 .
I m p r e s s ã o dos Annaes,
2:0008000 .

Impressões avulsas, publicações, ajudas de custo,
conservação e asseio do
edificio e despezas eventuaes, 6:000$000.
P e n s ã o a tres alumnos,
1: 800$000.

Para conservação de machinas e appa relhos dos
gabinetes, 2:000$000.
Som ma, 43:800$000.
Total da verba ............. .
J 5• - Serviço de Informações e Divulgaçã.o-P e s soa l :
um clirector, 18 :000$ ;
dons ajudantes,
16:800$ ; um bibliothecario, 6: 0008; tres a uxiliares r e v i s o r e s ,
14:400$ ; um dactylographo, 3:fi00$; um encanegado da exped ição,
3:0008 ; um porteirocontmuo, 3:000$ ; um
guarda da bibliotheca,
2:400$ ; dous a uxiliares, 4 :800$, e dous ~e rventes (~alaria mensal
de 150$), 3:600$000.
Total 75:600$000.
M a t e r i a l : Expediente,

371: lO JSOOO

3:000$000.

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

Total da vet•ba ...•....•.••.
i6• - Serviço de Veterinaria I - Pessoal : um director 18:0008; dou s
c h e f e s de s e c ç ã o ,
24:0008 ; um bacteriologista, 9:600$ ; t r e s
a j u da n te s tech ni cos, 28:800$ ; dous auxiliares t e c h n i c o s ,
7:200$ ; um veterinario,
8:400$; um 1° official ,
8:400$ ; um 2° official,
6:000$ ; dous 3°' offic i a e s, 9:600$; um
pharmaceutico-chimico ,
5 : 400$ ; u m d a c t yJographo, 3 ; 600SOOO;

102 : 600$000
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um encarregado do material, 3:600~; um pratico de phat•macia,
3:000$ ; um porteiro da
directoria , 3:000$ ; um
continno, 2 :400$ ; dous
guardas, 4:320$ e quatt'O serventes, 7:2008000.
Somma 152:520$000 .
In spectorias Vcterin arias- 10
i1lspectores veterin artos,
96:0008 ; 20 veterin arios, !44:000$ ; iO a uxiliat·es ele i a classe ,
-36 :0008 ; 20 a uxiliares
de 2" classe, 60 :0008 , e
20 sel'ventes e guar das
(s:llario mensal, iOOS)
2k 000$ . T o t a l d e
360:000$000 .
Posto de Observação e En fer ma•
ria Veterinaria de Bello
Horizonte - Um director (medico bacteriologista), 10: 8008; um vet erinar·io, 7:2008 ; dons
a u x i I i a r e s, 6:0008;
mn escrevente, 3:000$ ;
um porteir·o-continu o,
2:400$ ; dons serventes
( sa l a rio men sa l,
100~), 2 :400$000. Somma
31:800$000.
l i - Material - Directoria e suas
dependencias : Artigos
de expediente, inclusive
a compra e conservaçlto
de machinas de e::crever, 8:000$000.
Publicações de editaes, circulares o outras , no intere:;se do serviço, comprehendendo a ltevista
de Veterinaria e Zooteclmia; acqui,iça.o e e nc a de r n a ç ã o de livros, revistas e jornaes
scientificos e officiaes,
i0:000$000 .
Alugueis de c a~as ou salas
pat·a as inspectori as e
asseio das m es ma s ,
30:000$000.
Acquisição de vaccin as, medic a m e 11 tos , iostrum 1ntos cit•nrgicos , utensilios e ma tet•ial de co mba te de e pi zooti as, inclusive medicamentos e
vaccinas pa ra dis tr·ibniçào {!ra tUita aos lav r a rl o r e s e criador es, iOO : OOOSOOO ;

Papel
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Diarias e ajudas de custo,
comprehendendo o pessoal extraordinario admittido para o combata
e erradicação de epizootias ; para o serviço
de observação, prophylaxia e inspecç.ã.o vetedoarias ; para a mon tagem e fiscalização de
banhei1·os insecticidas e
de postos de obsE'rvação
e desinfecção; e auxilio
pa.m aluguel de casa do
porteil·o ela directoria, á
razão do 60$ mensaes,
60:0008000.
Despezas tle transporte de pessoal e material, compra,
alimentação e ferragem
de animaes ; acquisição
e conservação de vehiculos para a conducção
do pessoal nas zonas em
que não houver meios
rapidos de locomoçã.o ;
at·reios e accessorios para esses animaes e vehiculos ; custeio e conservaçã.o de automoveis,
50:0008000.
Custeio de pharmacias, policlinicas e laboratorios
da directoria einspectorias, · inclusive acquisição de animaes para experimentação, fornecimento de productos biologicos e conservação de
moveis, 40:0008000.
Indemnização e reexportação
de animaes e outras
despezas imprevistas e
eventuaes, 6:000$000.
Subvenção ao Instituto Oslvaldo Cruz, de accôrdo com
o art. :1.25 do regulamento(20J),48:000SOOO .•••••••••••••.
na - .Serviço de Protecção
aos lndios e Localização
de trabalhadores nacionaes :
I - Pessoal - um director,
:1.2:000$ ; um 1• offi.cial,
8:4008 ; um 2• official,
6:0008 ; . um servente
f: SOOS. Total 28:200$000.

896:320$000

(201) Regulamento da Di1·ecto1·ia do Serviço de Vete1'inaria, a que
so refere o decreto n. 9.194, de 9 de dezembro de i911 ..- (Diario
(l(ficial de 27 de dezembro de 19H}.
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:
6 1nspectore'·, 57: 6008000.
H - Material : Para objectos
de expediente da directoria e inspectoria,
ln~pectorias

1:200$000.

rara asseio do edificio, carretos, despezas miudas e
de prompto pagamento,
1:000$000.

Para occorrer ás despezas com
a manutenção dos 12
postos de índios mais
prosperos, sendo : 2 na
inspectoria do Amazonas e Territorio do Acre,
25: OOOS; 2 na do Maranhão e Pará , 20 : 000$ ;
2 na elo Espírito Santo,
Bahia e i\linas, 10:0008;
2 na de S. Paulo e
Goyaz, 10: OOOS ; 2 na
elo Paraná e Santa Catharina, 20:000$ ; 2 na
de Matto Grosso, réis
25:000$. Total réis ....
110:000$000.

Povoação Indígena : - Obras,
custeio, conservação e
desenvolvimento das povoações indigenas cread as pelo decreto n. 8. 94.1,
de 30 de agosto de
f 911 (202): no Estado de
S. Paulo, 30:000$; no Estado do Paraná, 30:000$;
no Estado de !\fartoGrosso, sendo : 15:0008
destinados ás colonias
dirigidas pelos salesia-

"Art. 125. O Mmisterio da Agricultur a, Industria e Commercio
promoverá accôrdo com o da Justiça e Negocios Interiores para que
o Instituto Oswaldo Cruz, mediante subvenção a nnual que fôr fixada,
se encarregue elos assumptos comprehendidos no n. 4 do art . 1•,
podendo o director do mesmo Instituto entendar-se directamente sobre
taes assumptos com o Ministro da Agl'icultura, Industria e Commercio
e com o director do Ser viço de Veterinaria. '?
- O n. 4 do art. 1•, citado no art. 125, acima transcripto, dispõe:
«Art. 1. • - O serviço ele veterinaria, creado no Miuisterio da Agl'icultura, lndustria e Commercio pelo decr eto n . 8 . 331, de 31 de outubro de 1910, tem por fim:
4. preparo dos pr·oductos biologicos (sôros, vaccinas, etc.) usados
na prophylaxia das molestias do gado.
(202) Decreto n. 8. DJJ'f, de 30 ele agosto ele 19'1'1. (Dia1'io 0/ficial
de 1 de sctt•mbl'o de 191 L ) Crêa uma povoação llld igena em cada
um dos aldeiamentos ele índios de S. Jeronymo, Estado do Pará, .
S. Lourenço, Estado ele 1\latto-Gr'osso, e ltaporanga, EsLado de
S. Paulo.
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nos, inclusive o Lyceu
de Cuyabá , 45:000$. Total105:000$000.
Centros Agrícolas : - Obras ,
custeio, conserv ação e
desenvolviment o dos
centros agrícolas, creados pelos decretos ns .
8. 937 e 1. 712, de 30 de
agosto de 1911, e 14 de
setembro de 1\H2 (203),
inclusive despezas com
passagens e transporte
de teabalhadores nacionaes para os mesmos
centros : no Estado do
Maranhão, 36 : OOO SOOO ;
no Estado do Piauhy,
25: OOOS ; no Estado da
Pm·ahyba, 25:000$ ; no
Estado de Pcmambuco,
25 : OOOS ; no Estado ele
Alagôas, 25: OOOSOOO ;
no Estado de Sergipe,
20:0008 ; no Estaelc da
Bahia, 25:0008 ; no Estado do Rio Grande do
Sul, 10:0008. Total da
verba, 191:000$000 ••..
18a - -Ensino AgronomicoPessoal: escola ~· up eri o r
de Agricultura e Medicina Veterinaria para
paga:nento aos lentes e
substitutos q ue tiverem
direito á vitaliciedade,
112:000$000.
Fazenda Experimental: um dir ector, 7: 2008; um auxiliar ,4:800$; um jardineiro llorticultor,3:000$000.
Total, 15:000$000.
Hort0 Florestal : um director,
12:0008 ; um ajudante,
9:0008; um auxiliar,
4:8008; um chefe de
cultura<, 4:2008 . Total
30:6008000.
Escola ele Agricultura, annexa
ao Posto Zootechn ico Fede t' a J em Pinheiro :

Papel

495:000$000

(203 ) Dec1·e to n. 8.937, de 30 de agosto de -191-1. (Dia?"io O(ficial
de 1 de setembro de 1911. ) Crêa um centr·o agrícola em cada um.
d r1s Estados ri o Maranhão, Ceará, Hio Grande elo Noete, Pernambuco,
Alagôas e Min as Geraes.
- Decreto n. 8 .7-12, de -flt. ele maio de -19-1-1.- Appt·ov 1 o projecto e o respectivo orçamento pa t·a a cottstrucção de tres ca rre tras ,
systetna "Mortona "• destin adas á re!)at·açiío de vapores que fazem o
serviço de navegação no porto de Belém elo Pa rá. - (DiaTio O(ficial
de 12 ele maio ele 1911.)

~
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quatro lentes, ordenado
5:6008, grat. 2:800$;
tres preparadores reparadores, ord. 3:600$,
gra't. i: 8008; dons conservadores, ord. 2:000$,
gt·at. i :0008 ; um inspector, ord. 2:000$,
grat.. i :0008 ; um medico, ol'd.4:000$, grat.
2:000$ ; um phat·maceutico, ord. 2: OOOS ;
grat. i :OOOS ; dous
mestres de olliciua, ol'd.
3:600$, gt•at. i:OOOS;
um chefe de cultura,
ord. 3:600$000, grat.
i: 8000008 ; um escripturat'io bibliothecario
3:6008000. Som ma
82:800$000.
Escolas Médias ou Theoricopraticas de S. Bento
das Lages, Estado da
Bahia, e de Porto Ale·
gre, Estado do Rio Grande do Sul : dous directores, grat. 7:200S,
f4 lentes, H7:600S ; H
preparadores-reparado·
res, 75:6008 ; dous pro·
fessores de desenho,
i0:800S ; quatro conservadol'es inspectores
de alumnos, i2:000$ ;
dons economos, 6:0008;
dous chefes de pratica
agricola. o hm·ticola,
i0:800S ; quatro mestres de officina, 12:000$;
dous
escripturarios
7:2008 ; dous porteiros,
6:0008 ; dous secretarios- h i bl iotb eca ri os,
9:600$; e qnatrocontinnos, 7:200S. Somma
282:0008090.
Aprendizados Agl'icolas, de Sa.batuba. Estado de Alagôas ; da Bahia, Estado
da Bahia; de São Luiz
das Missões, Estado do
Rio Grande do Sul ; e
de Barbacena, Estado
de Minas Geraes : quatro directores, 24:0008;
quatro auxiliares agronomos, i9:200S ; quatro professores primarios, i2:000S; um medico para o aprendizado
cte S. Luiz da::. Missões,
4:800S ; quatt·o chefes
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de cultura, U:400$000;
quatro adjuntos de pro·
fessor primaria, 9: 600$;
s e i s conservadores-inspectores da alumnos,
sendo dons para S. Luiz
das Missões e dons yjara
Bat•bacena, !4:400$000:
quatm escripturarios,
1,4:400$ ; quatro economos, 9:600$; quatm
praticas de industl'ias
agrícolas, 9:600$ ; oito
mestres de officinas,
19:200$; e quatro porteiros-contínuos, 9:600$.
Somma 160:800$000. ·
Estações Experimentaes : de
Coroatá, Estado do Maranhão (para o cultivo
do algodoeiro); da Escada, Estado de Pernambuco, e Campos,. Estado do Rio de Janeiro
(para o cultivo da canna de assucar), e Viamão, no Estado do Rio
Grande do Sul, decreto
n. 8.81.0, de 5 de julho,
de i9H (204): quatt·o
directores 48:090$000 ;
quatro chefes de secção
technica 33:600$; quatro
ajudantes de secção,
24:0008 ; quatro jardineiros-horticultores
9:600$; quatro escriptmarios- bi bliothecarios
14:.400$000 ; e quatro
porteiros con tinuos,
9:600$000.
Somma,
139:200$000.
Postos Znotechnicos : de Ribei•·ão Preto, Estado de
S. Paulo; Lages, Estado
ele Santa Catharina. e
Via mão, Estado · do Rio
Grande elo Sul, dec•·eto
n. 8.810, de 5 dl'i jlllho
de i9H: (205) t1•es directores, 36: 000$; tl'es chefes de secção technica,
(204) Dec1·eto n. 8.810, de 5 de julho ele -19H (Dia1·io Offic ial de
7 de jlllho de 1911). Annexa á Escula ~lérlia ou Theorico-P•·atica de
Agricultllra do Estado elo H1o Grande do Sul um Posto Zootechnico e
uma Estação Expt"rlmental..
(205) Decreto n. 8.810, ele 5 cle.fulho de 1M/. (Diario Official ele
7 de julho de 1911.) - Annexa á Escola 1\Iedica ou Theorico- Pratica
de Agl'icllll,ul'a do Estado do Rio Grande do Sul um Posto Zootecbuico
e uma Estação Experimental.
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25:2008 ; tres aj udantes, 1.8: ooosooc ; tres

auxi!iarp.s ( picadores ),
7:2008 ; tres preparadores, 1.2:600$; tres secretariog, 1.4:400$ e tres
porteiros continuas,
7:200$. Somma, réis

1.20:6008000.

Fazendas Modelo de Criação :
de Caxias, Estado do
Maranhão ; de Santa
Monica, Estado do Rio
de Janeiro ; de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, e de Uberaba, Estado de Minas Geraes :
quatro directores, r éis
38:4008 ; quatr·o encarregados de contabilidade, f9.:200S ; tres auxiliar es, sendo um para
cada uma das Fazendas
ele Caxias, Ponta Grossa e Uberaba, i0:800g ;
tres chefes de culturas
para as mesmas Fazendas e um pharmaceutico para Santa 1\'Ionica,
14:400S. Somma, réis
82:8008000.

Campos de Demonstração: ele
Macahyba, Estado do
Rio Grande do Norte ;
do Espírito Santo, Estado da Parahyba do Norte ; de Itaocára, Estado
do Rio de Janeiro ; ele
Itajahy, Estado de Santa Catharina e de Lavras, Estado de Minas
Geraes : cinco directores chefes de culturas,
30:0008 e cinco jardine i r o s - horticultores,
!2:0008.
Som ma,
42:0008000.

Escolas Pet·manentes de Lacticinios: de Barbacena,
Estado de Minas Geraes : um director, réis
6:0008 ; um auxiliar
agronomo, 3:600$ ; um
professor pr·imario, réis
3 :OODS ; um escr·evente,
3: OOOS ; um n:csLre para o fab!'ico de manteiga, 3: üOO$ ; e nm mestre pat·a o fabrico de
qu eijo, 2:4008 ; som ma
21 :0008000 .

Estações Sericicolas : de !3cnto Gonçalres, Estado do

-.
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Rio Grande do Sul, c
Barbacena, Estado de
l\linas Geraes : dous
directores, i6:800$000 ;
dous ajudantes technicos, 9:6008 ; dons escripturarios, 7: 200$; o
dous porteiros-contínuos,
4:800$000.
38:400$000.

Som ma

Cursos ambulantrs : seis pt·of'e sso l"es, 36:0008, e
tres mestres de lacticinios, 9:0008. Som ma ..
45:000$000. Total-pessoal do Ensino Agt·onomico i .173: 000$000.
Pessoal, 1 . i 73:000$000.
l\1atel'ial, i .160:200$000 ....•.

2.33 3: 200$000

NATUREZA DA DESPEZA

I

·I

MATERIAL

Expediente, acquisiçüo de revistas e jornaes scientificos e de
interesse agricola; publicação de editaes e despezas miudas
inclusive o material para o asseio das repartições e suas
dependencias................................ . . . . . • . . . . . . . .

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

5:000$000

6:000$000

5:000$000

Conservação de moveis 1 material para laboratorios, sendo
11:000$ para acquistção do laboratorio de analyses para a
estação experimental de canna de assncar de Escada, Estado de Pet•nambuco; aulas e gabinetes ; material agrario,
comprebendendo machinas, instt·umentos, ferramentas,
apparelhos e utensílios d., lavoura.... ... .. ..... ... ....... 2:000$000 1:000$000 8:000$000

16:000$000

6:000$000

10:000$000

48:000$000

Diarias, ajudas de cnslo. passagens, fretes , ca rretos e despezas
de transporte, comprebendendo a acquisição e conset•vação
de arreios, vebiculos e embarcações, e dos respectivos accessorios, de accôrdo cpm as necessidades de cadn serviço. 1:000$000 5:000$000 3:000$000

6:000$000

10:000$000

15:000$000

Alimentação, ferra gem e tratamento de a nimaes, comprebendendo medicameo Lo e instrumentos de cirurgia veterinaria,
sendo 3:000$ para a faze nda de Santa Monica .. ...... .. .. .

3:000$000

6:ooosooo

18:ooo$Ooo

Combustível e lubrificantes para officinas e outras dependencias; illuminação e força ~otriz .............•...•... . .....

4:000$000 6:000$000

10:000$000

Conservação de macbinas, apparelhos, instrumentos, fert·amentas, utensilios accessorios e materia primo. para as
officinas e custeio das estações ou deposites de macbinas e
para a emballagem de plantas e outros prodnctos, de
accôrdo com o regulamento.... . .. . . .. .. . ... . . . ........... 4:000$000 12:000$000 6:000$000

39:600$000

12:000$000 8:000$000 1:000$000 2:000$00ll

500$000

114:500$000

12:000$000

15: 000$000 6:000$000 2: 000$000 4:000$000

10:000$000

89:000$000

15:ooosooo

t6:ooosooo

24:ooosooo 18:900$000 t:ooosooo 1:ooosooo

2:000$000

104:000$000

10:000$000

5:000$000

8:000$000

6:000$000 6:000$<100 1:00v$000 1:500.;00J

10:000$000

10:000$000

10:000$000

28:000$000 '

9:000$000 6:000$1100 1:000$000 2:000$000

3:000$000

6:000$000

6:000$000

Diarias, vestnario e a limentação dos a lumnos e aprendizes ;
trem de cozinha ; roupa e utensilios de refeitorio e dormitorio .•• .• ...... • .. . . ...............•........... . ........•.

·10:000$000

30:000$000

55:000$000

Acqnisição de pla ntas, sementeR, adubos, correctivos, fungicidas e insecticidas. sendo 5:001!$ pa1•a a estação de Escada. 1:000$000 3:000$000
Despezas imprevistas e eventuaes, comprebendendo o pagamento do pessoal extranumerario a que se r efere o art. 587
do decreto n. 8.319, de 20 de outubro ae 1910 (206) ... . ... . . .

-

500$000 1:000$000 5:00()$000

Para a conclusão das obras da Escola de Lacticinios de Barbacena, iniciadas em 1914 ..•.••.. • ....•••••.•.•.•••.....• •• .
Para supprir a deficiencia das diversas consignações desta
verba ....•.•.•.. . ............. . ..... . ........ .. .... ... .. ..

,_

4:800$000

4.:500$000 4:000$fl00 1:000$000

600$000

Medicamentos, drogas, vasilhame e instrumentos cirurgicos
para as enfermarias e pharmacias . . ................. . .••.

Salarios de apontadores, guardas, fiscaes, feiLores, ol;'et•arios,
tratadores de animaes, trabalhadores ruraes, coztnbeiros,
serventes, cocheiros, carroceiros, cbauffeurs, mestres ou
patrões de lanchas e ont1•as embarcações bem assim macbinistas, fognistas, marinheiros e remadores das mesmas
embarcações e acquisição para ns estações selvicolas de
casulos de producçao nacionai, sendo 8:000$ para a fazenda
<I e Santa Monica . . . ......••. ..•. ...... . .. .. .•...•... ....• 16:000$000 29:200$000 10:000$000

8:000$0001

15:000$000
7:500$000

I

104:500$000

2 :000$0001

I
50:000$000

80:000$000

20:000$000

30:000$000 23:000$1100 7:50C$000116:000$000

28 :000$000

309:700$000

1

8:000$000

8:000$00V

8:000$000

14:000$000

3:000$000 8:0003000 1

500$000 1:000$000

12:000., 000

5: 600$0J

5: 000$000

8: 000$000

6:000$000 4: 000$000 I

500$000 i: 000$000

_=_,-=1=-=1-=
I
I

54.:500$000

I

49:100$000

500$0001

20 :000$000

2J:000$000
100:000$000

Totaes por consignações • . •••..•••.•.••.••..•. 25:000$000 64:00()$000 53:000$000 159:00()$000 214:600$000 100:500$000 170:000$000 109:500$000 183:~~00 1 37:500$000 30:500$000

I

57:500$000

104 :800$000

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

--~-----~----~--------~------~------

(206) Decreto n. 8.319, de 20 de outubro de 1910. (Diario 0/ficial de 2 de novembro de 1910) - Crêa o Ensino Agronomico e approva o respectivo regulamento.
Art. 587. o. pes~oal extraordina:io dos estabelecimentos de ensino agronomico e dos serviços que lhes cotTesp~ndem, inclusive me~icos, pharmaceuticos !?ara os internatos, chimicos para os
campos de expenencta e demonstraçao, na fórma do art. q,12, será nomeado pelo ministro, conforme fôr necessar10, percebendo os venCimentos que forem estipulados no acto da nomeação.
Annexo 4- Pag. 240-
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Eventuaes ~ Para o:)coner
a quaesquer despezas
extraordinarias e imprevistas, inclusive opagamento de gratificações por serviços extmordinarios e ·vencimentos a empregados em
commissão; passagens e
ajudas de custo, não
comprehendidas em outras verbas ...• ..•...•.

!00:0008000

Total da verba .._••

290:4728064 !0.375:422$6!8

Art. 79. E' o Presidente da Republica autorizado:
I. A abrir o necessario credito para o fim de dar cumprimento
ás disposições regulamentares do decreto n. 9.!94, de 9 de dezembro
de f\Jii, (207) e estabelecer o serviço do inspecção veterinaria junto
ás f;.tbricas de carnes refrigeradas.
11. A despe11der 30:0008 com a con~el'Var;ã o c cu~toio de Janc]Jas,
serraria e ma Leria! das fazenda .> Jo lHo Bl'anco, uu Estado do Amazonas. ·
UI. A entrar em accôrdo com as associações l'maes do paiz, com
suas uniões e com as camaras municipaes, para a execução do serviço do registro geoealogico.
.
.
!V. A vendet· as lanchas e todo o matertal adquirido para o serviço da defesa da bot·racha, recolhendo ao Thesouro o pt·oducto das
vencias, que serão feitas em leilão, guardadas as formalidades
legaes.
V. A despender a verba de ãO:OOOS, que opportunamente será
devidamente especificada, com a creaçrtu de um laboratorio ou estação de biologia marioha.
VI. A transferir para o ~linisterio da Fazenda as villas operarias
Orsina da Fonseca e Ma1·echal Ilet•mcs, que ficat'ã.o sob a immediata
fiscalização da Directoria do Patrimonio.
VJI. A p1·omover a anoullação do conLt•acto celebrado com Carlos
G. Wigg c Trajano S. Viriato de 1\ledeiros ou, pam o fim de assegurat' a livre concorre ncia na inclustri a siclel'urgica, a estender a
todas as ompl'ezas que se ol'ganizarem, para os llns da lei n. 2 . 4.0I:i,
de H de janeit·o de 19H, os pt·emios, favores o vantagens constantes
do decreto n. 8.579, de 22 de fevereit'o de f\JH, e do art. 7f da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de f9f0. (208)

(207) Decreto n. 9 .194, de 9 de dezembro de 1911. (Diario Official
de 27 de dezembro de f9H) -Dá novo regulamento á Directoria do
Serviço de Veterinaria, creada pelo decreto n. 8.331, de 3t de outubro de f9f0.
(208) Lei n. 2.-406, de 11 de janeiro de 1911. (Dia rio Official de
1.9 de janeiro de t 9H)- Autoriza o Governo a conceder favores, sem
monopolio, á empreza ou emprezas que forem organizadas para explorar a industria siderurgica, e dá outras providencias.
-Decreto n. 8.579, de 22 de {everei1·o de 1911. (Diario OfficiaZ
de 24 de fevereiro de 1911) - Concede aos industriaes Carlos G. da
Costa Wigg e Trajano Saboia Viriato de 1\Iedeiros, ou :1 companhia que
organizarem, os favores de que trata o art. 7t da lei n. 2.356, de 31
de dezembro de i9f0, e consolida as disposições do decreto n. 8.4-14-,
de 7 de dezembro de i 910, que concedem aos mesmos os fa vores dos
decretos ns. 8.019, de 19 de maio de 1910, 5.646, de 22 de.agosto de
i905, c 947 A, de 14- de novembro de 1910.

242VIII. A rcm·ganizar o Ministm·io da Agricultura, Industria e Commercio, submetten Jo ao ?'eferendum do Congre so ·os pontos em que a
ret'oi·ma haja, porventura; de ult1·apassar a competencia do Executivo, e não podendo excedee de 1. 000: OOOS, papel, além do . orçamento do art . 1•, d1sta lei, o custeio elos serviços remodelados.
IX. A transferir para o Ministerio ela Marinha o navio de pesca
José Bonifacio.
X. A declarar suspensos, desde 1 de agosto de 1914 até a data
que fixar, após a terminação da conflagração européa, 03 prazos a
que se referem a lei n. 3. 129, de 14 de outubro de 1882, os decretos
ns. 8.820, de :~o de dezembro de~sc mesmo anno, 1.2313, de 24 de setembi·o de !904, e 5.424, .te 10 de janeiro de 1905, (209) e, bem assim,
os de que trata a Convenção revista pela Conferencia Internacional de
'iVashington em '19 I 1 .
XI. A manter ou supprimir os escriptorios de expansão economica
do Bl'azil e m Pa.riz e Genebi·a, conforme julgar conveniente aos interes5es do se1·viço que devem prestar.
XII. A pagai' a J. C. Oakenfnll a quantia de 28:000$, que lbe .é
devida pela elaboração, impressão e distribuição do livro do propaganda, em iuglez, "Brazil em 1913» --podendo, paea e~se fim, ser
al:Jerto, desde já, o necessai·io ceedito.
XIII. A suspen der o ·regulamento n. 10.105, de 5 de março de
f9!3, e o de n. llJ.320, de 7 de julho do mesmo anno, (2!0) até que se
oi·gauize a lei de terr·as, que será submettida ao voto do Congresso.
XIV. A paga1· os vencimentos atraza.dos dos medicas dos -aprendizados agrícolas de S. Luiz ele Missões, no Estado elo Rio Grande elo
Sul, e de lguarapé-Assú, no Estado elo Pará, abrindo para esse fim o
nece5sario credito.
XV. A t omdl' as meJiclas necessarias pai-a attenuar as consequencia.s da crise de preços da boeracha, podendo, para tal fim, entrar
em accôedo com os Estadus productores, tendo por base qualquer
.
ajuste a reclucção elo imposto de exportação desse producto.
XVI. A designar, a titulo . precario, uma áeea ele terreno, no
Districto Federal, para se1· construiela a Escola Profissional e Asylo
para Cegos Adultos, a cargo elo Patronato dos Cegos.
XVII. A abrir, desde já, o CI'Cdito que fóe necessaeio para indemnizar, meJiante jogo de contas, o cofre da Villa Proletaria Ma1·echal

- Lei n. 2.356, de 31 de dezembro de -1910. -Fixa a elespeza
geral da Repu blica pai' a o exercício ele 1911.
Art. 71. Fica o Goveeno auto1·izaclo a promover a construcção ela
usina ele que tl'ata a clausula X elo decr eto n. 8. 414, ele 7 de dezembro
de 1910, podendo instituir aos concessionarios premias sobre os produetos manufacturado , garantia a nnual e outeos favoees, sem privilegio ou monopolio, assegurando, consumo em favor ela União, metade
dos lUcros da empeeza, desde que estes excedam ele 12 % ao anno,
até integral restituiçao dos peemio> instituídos.
(209) Lei n . 3.129, rte -14 de outubro de 1882. -Regula a concessão de pate11tes aos ·autores de invenção ou descoberta industrial.
- Decreto n. 8.820, de 30 de dezembro de 1882. - Approva o
regulamento paea a execução da lei n. 3.1~9, de 14 de outubro de
1b82.
- Decveto n. -1 .236, ele 24 ele setemb1·o de -1904. -Modifica o
clcc.:reto n. 3.346, de 14 de outubeo de 1887.
- Decreto n. 5.424, de 10 da jcmei1·o ele -1905. - Approva oregula mento p<n·a execução da lei n. 1.236, ele 24 de etembi'O de 1901-,
sobre marcas de fabrica e de commercio.
(210) Dec1·eto n. -I0. -105, de 5 ele março de '1913. - Approva o
novo regulamento de terras dev• luta da União.
-Decreto n. 10.3'20, de 7 d~ · julho de -1 913.- Modifica os arts.
fO e 3° du regulamentO appl'OVadO pfll0 deCretO !1, 10.105, de 5 ele
ma1·ço de 1913.

Hermes, da renda proveniente do aluguel dos predios da mesma
villa, applicada no pagamento do pessoal que alli ~rabalhou, . durante
o anno de f 914, em serviço estranho á. installação de esgotos, e para
completar o pagamento da~ folhas que não puderam ser attendidas
pela dita renda.
XVIII. A exigir das estradHs de ferro, que pretenderem innovar
ru reformar seus contractos, o transporte g1·atuito dos anirnar.s destinados á reproducção,quer importados do estrangeiro, quer dos Estados.
XIX. A expedir regulamento para a fiscalização da pesca em todos
os Estados, comprehendido o Districto Federal, estabelecendo multas
contra as contravenções, e nomeando tres fiscaes no maximo por Estado
com vencimentos que não poderão exceder de 2:400S annuaes.
Com este serviço poderá o Governo despender até a quantia de
130:2008, ficando autorizado a abrir o necessario credito.
Art. 80. O secretario e o official de gabinete que servirem junto
ao ministro perceberão as gratificações indicadas nesta lei, si não
forem funccionarios publico11; si o forem, porém, perceberão, além
dos ordenados dos seus cargos, as quantias que forem fixadas pelo ministro, dentro dos limites estabelecidos nas r espectivas consignações .
Art. 81 . O Governo fará a distribuição pelo paiz, de modo que
lhe parecer mais conveniente, das dez (10) inspectorias veterinarias
e quatorze (14) agrícolas, para as quaes esta lei deu dotação orçamentaria.
Art. 82. A renda arrecadada na vigencia da presente lei pelos
Postos Zootechnicos, Fazendas Modelos de Criação, Aprendizados Agrícolas, Campos de Demonstração, Estac;ões Expe1·imentaes e Fazenda.
Experimental annexa á Escola. Superior ele Agricultura será. a.pplicada.
ao custeio dos proprios estabelecimentos até a importancia correspondente a. 80 % das respectivas dotações orçamentarias, mediante
prévia autorização do Ministeo da Agricultma c prer.tação de contas
na fórma da lei. A importancia que exceder a 100 contos ou que, não
excedendo a essa quantia, deixar ele ser applicada ao referido
cnsteio, será. recolhida ao Thesouro Nacional como renda da União,
antes de findo o trimestre addicional.
Art. 83. O Governo providenciará para que a fiscalização dos
con tractos e serviços a que se refere o art. 105 do decreto n. 9. ã2i,
de f7 de abril de 1912, (21 1) seja feita por fun ccionarios dos quadros
das repartições do ministerio, sem augmento de despeza.
Art. 84. O pessoal commissionado para execução do serviço de registro genealogico de animaes e registro de marcas de animaes, na
Directoria Geral de Agricultura, não poderá exceder de quatro auxiliares, com a gratificação maxima de 450S cada um, mensalmente.
Art. 85. O Ministerio da Agricultura, para a concessão do registro de marcas de gado, já em uso, exigirá dos pretendentes os !eguintes elementos de idoneidade e identidade.
§ 1. • Requerimento do interessado com a firma devidamente
reconhecida.
§ 2. • Apresentação do fac-símile, a fogo, da. marca que o requerente deseja conservar.

(2H) Decreto n.

de 11 de abril de 1912. (Diario Of!icial de
Appl'ova o regulamento para. a execução das
medidas e serviços previstos na lei n. 2. 543 A, de 5 de janeiro de
i912, concernente á. defesa economica da borracha, exceptuados os
accordos com os Estados, que a produzem, a. discriminaçüo e legalização das posses de terras no Territorio do Acre e a l'evisão e consolidação dos r egulamentos da marinha mercante de cabotagem.
Art. 1 05. A direcção e fiscalização de todos os serviços para a.
defesa economica da borracha ficarão a cargo de uma repartição provisaria do Ministerio da Agricultnra, lndustria e Commercio, intitulada
Superintendencia da Defeza da Borracha.
21 de abril de 1912) -

9.5~U,
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~ 3. • DeclaraçfLO ou attestado da respectiva repartição fiscal fedet·al de que o inlere55ado é de facto criador, qual o noma de sua
fazenda e em que ponto situada.
§ 4.° Cel'Lidão da estação fis t:a l estadualre::pediva, em quo se
declare qual a área de campo de que o requerente paga imposto, a
denomin ação d;t Fazenda e o distl'icto de sua situação.
§ 5. • Certidão passada pela municipalidade da respectiva residencia , na qual se mencione qual a quantidade de gado de que o
interessado paga imposto na sna fazenda, cujo nome e situação indicar no pedido.
§ 6. • Os documentos annexados á petição de que trata o § i • são
isentos do imposto do sello federal.
Art. 86. O Govemo suspenderá a immigração sub5idiada.
Art. 8'7. Na vigencia desta lei ficam supprimidos os seguintes
Jogares do 1\'luseu Nacional : um substituto de mineralogia, um assistente de phytopathologia, um naturalista viajante de bc.tanica , um
preparador de taxidermia, um chefe de culturas e um chefe de laboratorio de chimica, reunindo-se em um só os laboratorios de chimica
geral, analytica e chimica vegetal.
Art. 8!i. O director da Escola Agrícola, annexa ao Posto ·Zootechnico de Pinheiro, será o do Posto .
§ 1. • O Governo, logo que entl'ar em execução a presente lei,
mandará submctter a concurso, de accôrdo com as instrucções fomecidas pelo l\Hnistel'io da Agricultura, todos os cargos de lentes e pl'Ofe5sores, que ainda não tenham sido submettidos a. esta prova e não
tenham sido providos etrectivamente por occasião da crea ção da Escola.
§ 2. • O regimen da escola passa a ser o do exteruato, podendo
ficar um grupo de alumnos mensalmente internados, afim de attender
aos serviços e á pratica das diversas operações exigidas em uma propl·iedade agrícola.
.
§ 3. • A ttmna em questão não. poderá excedel' de 15 alumnos,
tirados em numero de cinco de cada anno. A alimentação dos alumnos em serviço será feita por conta da renda do posto.
Art. 89. Fica mantida a estação experimental da cultura da
seringueira no Estado do Amazonas, abrindo desde já o Governo os
necessarios creditas e igualmente mantida a congenere e~ tação autorizada para o Estado do Pará pela lei n. 2.842, Lle 3 de janeiro de
i 914, {212) a bl'indo o Governo os necessarios creditas e podendo
entrar em accôrdo com o Estado do Pa1·á, no sentido da utilização do
instituto de Outeiro, para a mesma estação.
Art. 90. Os auxiliares creados pelo art. 47 da lei n. 2.738, de 4
de janeiro de 1913, {213) e que são agora supprimidos, ficarão equipa-

(212) Lei n . 2.842, de 3 de janeiro de 19·14. - fixa a despesa
geral da Republica para o exercício de 19i4.
(213) Lei n. 2 . 7 38, de 4 de janeiro de 1913. - Fixa a despeza
geral da Repub!ica para o exercício de 19i3.
Art. 47. Na vigencia da presente lei e na falta de funcclonarios
de Fazenda que possam desempenhar os seniç.os de que trata o
art. 114 do regulamento annexo ao decreto n. 9. 521, de 17 de abril
de 1912, fica o Governo autorizado a admittir auxiliares, em commissão, em logar dos alludidos funccionarios, até o numero maximo
de fO, sendo-lhes arbitradas gratificações mensaes de accôrdo com as
respectivas aptidões e com os trabalhos que tiverem de executar, não
excedendo, porém, aos vencimentos dos 2•• officiaes, correndo as despezas pela rubrica - « Defeza da Borracha ".
A disposição alludida neste ctrtigo é a seguinte :
Decreto n. 9.521, de 17 de abril de 1912. - Approva o regulamento para a execução das medidas e serviços previstos na lei
n. 2. 543 A, de 5 de janeiro de 1912, concernente á defeza economica
da borracha, exceptuados os accôrdos com os Estados que a produzem,
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raclos aos terceiros officiaes da Secr etaria de Estado, para os etfeitos
de aproveitamento no respectivo quad ro, por· occasião de ser clle reorga nizado , de conformid ade com a pr·escnte lei, nas vagas que entrw
existirem ou que posteriorm ente se de rem.
O offi cial-pagado r da Oirectoria do Serviço da Povoamento fi cará
equiparado aos primeiros offi ciaes el a mesma directo r·ia pat'a ap rovci.tamento do respectivo quadro, nas condições acima indicadas.»
Art. 91. Aos alumnos do ·1° a nno e pecial de engenheiros agronomos que tenh am terminado o ann o o Gover no conferirá o titulo de
ag!'imensor, dada a approvação pelas méd ias .
Art. 92. O Governo não r estituíra em dinheiro o preço das passagens dos immigra ntes espontaneos : cred ital-os-ha, depois de localizados, pelo valor das mesmas, como adeanta mento do preço de
acquisição do lote de terras que cada um oécupar. No caso elo valor
do lote, casa e bemfeitorias nelle existen tes ser inferior ao cus to total
das passagens pagas pelos immigrantes, o excedente ser-lhes-ha entregue em sementes, ferra mentas ou machi nismos agrícolas .
Art. 93. Da verba « Ensino Agronomico », tit ulo - Material consignação destin ada ás estações e xperi men taes , quota cCJL·respondente á estação da Escada, será destacada a quanti a de 11 : 0008, des tin ada á compra de um laborato r·io ele an alyses até a im porta ncia de
5: OOOS, e o r estante a co ust rucção necessar ia par·a g ua rdar o mes mq
laboratorio, redu zindo-se na quota corr esponde nte á mesma es tação <L
quantia de 1: 5008 na parte rela ti va ao «expedie nte, acquisição de
r e vistas, etc. " • do 1:0008 na par te relativa as « dial'ias, , ajudas de
custo, etc. , de 1:0008 na parte relativa á «alime nta ção, ferragem,
tJ tc . "• 2: 5008 na parte rela tiva á« conservação de mach inas, etc . "
e 1:0008 na pa rte r elativa a « despezas imprev istas, etc. " .
Art. 9 ft. Os furr ccionarios effectivo · c in te rinos deste ministel'io,
dispensados em virtude desta lei, continu ar·ão addiclos, com seus
ve ncime ntos, ás r epartições de que faze m parte, a té qu e sej a m a pro,
veitados em cargos de iclentica s catego rias, abrindo o Govel'llo para
pagamento dos r·efericlos vencimentos os necessa rios cred itos .
Art. 95 . Ficam elevados a 30 dias os pt·azos para a r emessa dos
livros e documentos dos responsavei s sujeitos á prestação de contas,
fixados no a rt. 20, n. III , § 12 . lettra G, do r·egulamento a nnexo ao
decre to n. 8 .899, de 11 de agosto de i 911, (214) podendo ser de 30
dias a pr·orogação prevista n a mesma disposição .
a discriminação e legalização das posses de terras no Territorío do
Acre e a r evisão e consolidação dos regulamentos da marinha mer·cante de cabotagem.
Art. H4. Para attender ao augmento de teabalho da Directoria
Geral de Contabilidade, em consequencia dos serviços previstos neste
r egula mento, poder ão ser addidos a mesm a clirecto ria empregados do
Thesouro e ele outras repa rtições de Fazenda, de r econhecida competencia , e admittidos dactylographos em commissão, sob proposta do
dieector geral, executa ndo-se fóea das hor as elo expediente sempre
que houver necessidade, ele accôrdo com os a r·ts. 68 a 7 1 elo decreto
u. 8. 899, ele 11 ele agosto de 1911, os t rabalhos ele tomada de co ntas
dos r esponsa veh:, e xa me, fiscalização e escri ptu raçrw ele clespezas, clistdbuição el e cr·ecl itos, adeantamentos e outros ele natu eeza urgente .
Pa.rageapho unico. As de pezas r esul ta ntes do disposto neste artigo serão attendidas pelos cr editas que fore m aber tos de accôeclo com
0 art. 14 da lei n. 2.543 A, de 5 de j aneiro de 1912, cabendo ao míuistro fixar as geatificações dos clactylographos e dos fu ncciona eios das
r epartições de Fazenda a que se r efere o mesmo a r·tigo .
(2H) Dec1·eto n . 8. 899, de H de agosto ele -19-11. (Dia rio Of[icial ele 12 ele agos to ele i 91l) - U (L novo regulamento á Secretar·ia
de Estado dos Negocias ela Agricul tul'a, Indu teia e Commercio, ann exa nclo-lbe o serviço ele consultas e a Directoria Geeal de Contabilidade 1
cr·eaclo pelos cleceetos ns. 7. 839, el e 27 de janeiro, c 7 . ()!:>8, ele i ± de
abril de 191 O.
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Art. 96. O pessoal dos nucleos coloniaes, centros agricolas e da
Hospedaria de Immigrantes da Ilha das Flores, que, em virtude dos
respectivos regulamentos e das determinações do Govarno, fôr obrigado a residir nesses estabelecimentos, fica isento do pagamento do
aluguel de casa.
Art. 97. Será concedido transporte gratuito nas estradas de
ferro da União e no Lloyd Brazileiro, para os animaes de raça destinados á reprodncção e para o material agrícola, plantas e sementes
que, em virtude do pedido dos interessados, fôr requisitado pot• este
ministerio, observadas as disposições do art. 3° do regulamento
n. 8.573, de 25 de janeiro de i 9H. (215)
Art. 98. Os cargos technicos que exijam conhecimentos de especialidades deverão ser providos por concurso.
Art. 99. Fica elevada a 50 o/o a porcentagem estabelecida no
art. 84, do regulamento approvado pelo decreto n. 9. 08i, de 3 de
novembro de 19H, (216) para a concessão de lotes a trabalhadores
nacionaes.
Al't . iOO_. E' o Presidente da Republica autorizado a despender
pelo Ministerio da Fazenda., com os serviços designados nas seguintes
verbas, as quantias de 4,0.823:7818653, ouro, e 101.830:884,$050,

Art. 20. A Directoria. Geral de Contabilidade compõe-se de tres
secções e terá a. seu cargo o Archivo da Secretaria de Estado •

................................................................
N. III. A' 3• secção compete:
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§ 12. Organizar o projecto de tomada. de contas dos responsaveis

com exercício nas dependencias do ministerio, comprehendendo todas
as repartições, serviços ou estabelecimentos já existentes ou que forem
creados d'ora em deante no paiz ou no estrangeiro, inclusive os que
forem subvencionados ou receberem auxilio com destino determinado,
observadas as disposições do art. 5° do decreto legislativo n. 392, de
8 de outubro de 1.895, e os arts. 207 e 208 do decreto n. 2.4,09, de
23 de dezembro do mesmo anno •

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

c) os livros e documentos que servirem durante a gestão dos responsaveis de que trata este regulamento serão enviados a Directoria
Geral de Contabilidade, devidamente relacionados, 15 dias depois de
terminada a. gestão ou i5 dias depois de terminado cada exercició, si
a gestão passar de um para outro exercício. Em caso de força maior,
devidamente comprovado, a juizo do ministro, os prazos acima indicados poderão ser prorogados por mais i5 dias, si os interessados
assim o requererem.
(215) Decreto n. 8.531, de 25 de janeiro de 19H (Diario Official de 27 de janeiro de i 911) -Altera o regulamento que baixou
com o decreto n. 7.737, de 16 de dezembro de i909, para a. importação de animaes de ra~a.
Art. 3°. O disposto no artigo anterior applica-se aos animaes das
especies bovina, cavallar, asinina, suína, ovina, caprina, aos cães de
pastor, aves domesticas, peixes e quaesquer animaes considerados
uteis á lavoura e á industl"ia pecuaria, não podendo, porém, ser concedido auxilio a nenhum interessado para importação ou transporte,
dentro do -paiz, de numero superior a 10 animaes de cada especie, na
vigencia. do mesmo exercício.

(216) Decreto n. 9.081, de 3 de novembro de 1911 (1Jia1·io O{ficial
de 7 de novembro de i9H) ~Da novo regulamento ao Serviço de
Povoamento.

-247papel, e a applicar a renda especial na somma de !6.ii4.:63iSH2,
ouro, e 2f.: 530: OOOS, papel :
Ouro

la -

Papel

Juros, amortização e mais
despezas da divida externa -A ugmentada de
2.525:4:04:84:44, quantia
essa necessaria para o
serviço, durante o anno
de !915, dos titulos emittidos em virtude do contracto feito em Londres
pelo Governo a i 9 de
outubro de 19i4, com os
Srs. N. M. Rothscbild
& S o n s, ou s e j a m
i: 284.108 e reduzida
de 12.!04:1338333, importancia
correspondente ás amortizações
suspensas em virtude do
mesmo contracto de 19
de outubro de !9!4i: f.36i. 7i5 e reduzida
ainda de 476:24:08, importancia das commissões, corretagens, etc. ,
sobre juros e amortizações em diversas verbas
que desapparecem por
força da execução do
alludido contracto, ou
sejam i: 53.577 •.••.••• 31.!92:4:2989!8
~t - Juros e amortização do emprestimo externo para
o resgate de apolices de
estradas de ferro encampadas - Reduzida
de 738:6318112, importancia correspondente á
parte da amortização do
mesmo emprestimo, suspensa em virtude do
contracto de 19 de outubro de f.lli4, ou sejam
i: 83.096..............
7.526:2488888
3" - Juros e amortização dos em{0.559:490$000
prestimos internos .•.••
4" - Juros e amortiza«ão da di25.756:084$000
vida interna fundada ...
G• - Inactivas, pensionistas e be...
neficiarias de montepio
- Diminuída de réis
250: OOOS por motivo da
reducção a 300S mensaes de todas as pensões
de f a v o r excedentes
desse quantum •.•••••••
i5.342:f.858-785
6" -

Thesouro Nacional - Diminuída, na consignação
- Material - (expeJi-
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ente, etc . ), de 6:0008
na Directoria do Gabinete ; de 5:0008 na Directoria da Despeza ; de
5: OOOS na Directoria da
Contabilidade; de 1 :OOOS
na Directoria da Receita; de 1:0008 na Directoria do Patrimonio ;
e de 1:0008 na Procuradoeia Geral ; na mesma consignação (Moveis:
compra, etc.), de 1:0008
na Directoria do Gabinete ; de 1 :0008 na Directoria da Despeza ; de
1:0008 na Directoria de
C o n t a b i l i d a de ; de
1:0008 na Directoria da
Receita; de 1:0008 na
Directoria do Patrimonio e de 1 :0008 na Procuradol'ia Geral. Diminuída ainda-de 10:0008
na sub-consignação «Publicações e Impressões,
etc.», de -1 :OOOS na subconsignação «Acquisição
de annuarios, etc. •• ,;
de 20:0008 na sub-consignação uTelegrammas
para o exterior•• e de
15:0008 na sub-consignação uDespezas diversas.,
7a -

8• -

Tribunal de Contas - Diminuída de 4:0008 a
consignação - Material
- que ficará assim redigida : acquisição de
livros e artigos de expediente, 14:0008; acquisição de livros e assignatura de jornaes scientificos para a bibliotheca,
e encadernação, 4:0008;
acq uisição e concertos
de moveis, 3: OOOS ; elaboração e impressão do •
relatorio e das actas,
8: OOOS ; auxilio á Imprensa Nacional pela
inserção da correspondencia, actas e editaes,
1:0008; gratificação
pat·a tomada de contas
fóra das horas do expediente, 15:0008; diversas despeza.s, 8:0008000.
Hecebedoria do DisL,·icto Federal - Diminuída de
4:0008 na sub-consignação " Para as despezas
com lançamento» ; de

2.118:4158000

665:4508000

-
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Papel

3:000$ na das tina da á
acq uisição e concertos
de moveis e de 2: 000$
na destinada ao expediente ........ . .•....•.

630:4208000

Caixa de Conversão - Dim i n u i d a de 30:0008,
OLH'O, pela suppressão da
sub-consign ação destinada a encommendas de
notas, · etc. ; de 5:0008
na sub-consignação "Expediente, etc. »- ;
de 6 :3008 na sub-consignação- «Moveis, machinas e appa1·elhos», de
2: 300$ na su h-consignação-" Illuminação"ele 1:5008 na sub-consignação - " Transporte
e guarda de valores " ;
ele 3:0008 na sub-consignação "Acquisição el e
livros. pennas, etc. " e
su pprimi da a su b-consignaç"ãode 25:2008, destinada á gratificaçfw pot·
assignatura ele notas ...

207 :6208000

Caixa de Amortização Diminuída de 40 :0008,
OUI'O, na SU b-C0nSignaÇãO destinada a encommendas ele notas, etc. ;
de 6:0008 na destinada
ao expediente e 1O: OOOS
na destinada á assignatura de notas .........•
Casa da Moeda - Diminuída de 6:0008 na subconsignação despezas diversas .......... • . .....
e Dia-

60:0008000

535:3138500

954:5168600

:1.2a -

Imprensa Nacional

rio Offi cial. . • . . . . . . . • .

2 . 178 : 2808000

i3a -

Laboratorio Nacional de
Analyses da Capital Federal - Diminuída de
4: 3008, discriminandose a consignação destinada ao "Material " pela
segu inte foema : livros,
jornaes scientifi cos, objectos de expediente e
publicações, 4:0008;
acquisição de reactivos,
instrumentos e conservação destes 6:0008;
clespezas extraordinar ias e eventuaes, inclusive o asseio do edificio,
2 :000$000 . ... . . .. . .. . •

172:3608000

-250-

ua -

~;;a

Administração e custeio dos
proprios e fazendas nacionaes - Diminuída de
H :000$, substituindo-se
a tabella pela seguinte:
Pessoal: auxiliar ,3~4:008;
superintendente da Fazenda de Santa Cruz,
4:8008; diversos empregados da Fazenda de
Santa Cruz, 5:0008000.
~Iaterial: despezas com
o expediente e com as
vistorias, 1:0008 ; despezas com as companhias
de esgoto, 4: 000$1;100 ;
custeio e mais despezas
com a Fazenda de Santa
Cruz, !> :440$ ; custeio e
mais despezas com o
pesspal de conservação
e material do Palacio
Guanabara, 23: 000$000;
para levantamento do
cadastro dos proprio:;
nacionaoo, incluída a
aviventação dos rumos
da Fazenda de Santa
Cruz,30:200$000 ••....•
- Delegacia elo Thesouro em
Londres .............. .

1fJ" - Delegacias Fi~cae~ - Diminuída de 301il:OOO$ na
sub-consignação destinada á. repressão do contrabando no Rio Grande
·do Sul ; de 15:0008 na
destinada á. acquisição
e encadernação de livros, papel e outros artigos, das Delegacia~ de
Minas Geraes, Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná., sendo de 3:0008 em cada
uma ; de iO:OOOS na
mesma sub-consignação
das Delegacias do Maranhão, Alagôas, Ceará,
Goyaz e Matto Grosso,
sendo de 2:000$ em cada uma; de 4:0008 na
mesma sub-consignação
das Delegacias de Sergipe, Parahyba, Rio
Grande do N01·te e Piauhy, sendo 1:0008 em
cada uma ; de 2: 0008 na
mesma sub-consignação
da Delegacia de S. Paulo; de 2:0008 na subconsiónaçao << Moveis,

ÜUl'O

Papel

167:360$000
68:400$000

-251Ou~o

compras e concertos »
das Delegacias de Pernambuco e Pará, sendo
i :0008 em cada uma ;
de i: 0008 na mesma
sub-consignação da Delegacia do Rio Grande
do Sul; de i :500$ na
mesma sub-consignaçl!.o
da Delegacia do 1\faranhl!.o ; de 4-: 000$ na
mesma sub-consignação
da Delegacia do Amazonas ; de :1:5008 na mesma sub-c,onsignação das
Delegacias do Ceará,
Santa Catharina e Espírito Santo, sendo de
500$ em cada uma ; de
i: OiS$ na sub-consignação, diversas despezas,
da Delegacia do Paraná;
de i :OOOS na mesma
sub-consignação da do
Maranhão e de i :0008
na mesma sub-consignação da do Espírito Santo ; passando para a
pagadoria um dos fieis
da. delegacia da Bahia.

Papel

3.684,:4648000
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Alfandegas - Diminuída de
· 541:227$720 pela menor
dotação das alfandegas,
que será a seguinte, com
as razões e percentagens
respectivas:
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699 3.00 % 5.912:0008000
Belém ... .- ......
916 1.34 % H. 481 : 6008000
S. Luiz.. .......
390 i. 911 % 2. 089:600$000
Parnahyba ... ..
i24 2.48 %
392:8008000
Foetaleza .. .. . .
336 1.94 % 2.i93 :600$000
Natal ..........
i24 6.00 %
640:0008000
Parallyba ....• .
230 2. 90 % i.241:6008000
Recife .........
969 1.32 % i2.963:2008000
Maceió .. .... . ..
259 2. i3 % 2.171:2008000
Aeacajú ..... ...
124 3.20 %
848:8008000
S. Salvador .. ...
169 1. 80 % 9.468:8008000
Victoria ........
152 5.00 %
683:200$000
Capital Fedeeal. 2.253 1. 08 % 56 .003:2008000
Santos . .. .. ... . 1.596 1.00 % 43.660:0008000
Paeanaguá .... .
296 2.78 % 2. 23 :~: 2008000
S. Ft·ancisco ....
162 2.70 %
468 :000$000
Florianopolis . . .
238 11 .00 % 1.466:00080UO
Rio Grande ....
495 1. 50 % 4 .436:000$000
Pelotas ........
187 1. 60 % 2.295:2008000
Porto Alegre ...
596 1. 71 % 1i.358:400$000
,,,
Uruguayana ....
i 56 3.00 ,,
399:2008000
S.A. Livramento
128 1.28 %
543:200$000
Corumbá .•. . ...
299 6.00 %
676:000$000
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177:360$000
153:8538440
40 :538$240
9:741 $4110
42 : 5658840
38:4008000
36 :0068400
17i: 11 48240
46 :2468560
27:1618600
i 70: 4388!100
34 :160$000
604 : 838~560

436: 60118000
62 :1108760
12:6368000
58 :640$000
66 : 540$000
36~723$200

194:228$640
i1:976$000
6:9528960
40:560$000
2.479:392$280

Ouro

de 40:0008, sendo: 20:000$
na sub-consignação Acquisição, r e p a r o e
conservação do material, etc., e 20:0008 na
su h-consignação - Combustível e lubrificantes;
de 14 :600$ nas Capatazias da Alfandega da
Bahia, cuj o pessoal ser á
o seguinte: t1·es conferentes a 58 diarios,
5:475$000 ;
12 mandadores a 6$ diarios,
26 :280$000 ;
cinco vigias a 4$ diarios,
7:300$000 ;
dous carpinteiros a 48 diarios, 2: 920$000 ;
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38 trabalhadores a 4$ diarios, 55:480$000 ;
um ajudante de machinista
a 90$ mensaes, i : 080$,
total 98: 5358000;
de i :400$, destinados a um
dos fieis do thesoureiro
da Alfand·ega da Parahyba. Augmentada. de
i 19:862$500 no pessoal
das Capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro,
que ficará assim organizado:
Um apontador, mensal 250$,
annual 3:0008000 ;
17 ajudantes de fieis, mensal .300$, annual
61 :200$000 ;
22 conferentes de ia classe,
men sal 234$, annual
61:776$000 ;
22 conferentes de 2a classe,
mensal 1958, annual
51:480$000 ;
40 auxiliares de escripta,
mensal 1448, aunual
69: 120$000 ;
nove mandadoees, sendo um
dos apparelhos hydrauIicos, diaria 6$, annual
19:000$000 ;
15 arrumadores, di a r i a
5$500, annual r é i s
30: 112$500 ;
15 abridores, diaria 5$, annual 27:3758000 ;
200 trabalhadores inclusive
25 encarregados dos
guindastes e elevadores
hydraulicos, diaria 5$,
annual 364:000$000;
cinco marcadores, diaria 4$,
annual 7:3008000;
um 1° machinista, mensal
540$, annual 6:480$000 ;
dous 2°" machinistas, diaria
12$650, annual réis
9:234$500 ;
dous ajudantes, diaria 7$700,
annual 5:621$000;
um mandado'r das machinas,
diai'Ía 6$700, annual
2:4458500;
dous foguistas, diaria 7$925,
annual 5:7858250 ;
oito encarregados, dial'ia
58, aniltlal14:600$000;
e de 1:6008 (ordenado) pai'a
mais um fic>l de armazem da Alfandega da
Pa1·ahyba, que terá oito
quotas.
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Diminuída de 24,2:8008, pela
suppressão das verbas
destinadas a gratificações para fardamento
do pessoal da força dos
guardas d a s alfandegas •••••••.••..•••.•
í8a- Mesas de rendas e conectorias - Diminuída de
H:200S pela suppressão
das quantias destinadas
ao fardamento dos ~uar
das em Sergipe, Maranhão, Porto Velho, Santo
Antonio do Madeira, Capacete, Alto Acre, Alto
Purús, Alto Jurua, Macahé, Paraná (Antonina), Foz do lguassú,
Santa Catharina, Itajahy e Posto Fiscal de
Sambaqny............ .
f 9a - Empregados de re{>artições
e logares extmctos e
· funccionarios addidos
em virtude de sentença.
20" - Fiscalização e mais despezas
dos impostos de consumo e de transporte •.••
2P- Commissll.o de 2% aos vendedores particulares de
estampilhas ............ .
22• - Ajudas de custo: diminuída
de 40:0008000 .•••.••.•

Papel

U.382:2828656

5.370:893Stoo

82:7298409
2.9!4:700$000
!50:060$000
80:000$000

23" - Juros de bilhetes do The-

souro:
A u g m e n t a d a de réis
!.241:6668667 para o
pagamento de juros de
5 "lo sobre letras do Thesouro, no valor de
f: 267. 499-f 9-7, vencivais em maio de i9i5 ;
f: 6.687-10, juros de 7 %
sobre f: LiOO.OOO de
letras venciveis em
agosto de i9f5; f: 98.000,
idem sobre f: 500.000,
venciveis em setembro
de 1915; f: 35.000, ou
seja uru. total de réis
f: i39.687-i0 d ........

24a - Jul'os do emprestimo do co-

fre de orphãos ........ .

i. 341:666$667

50:000$000
650:0008000

25a -Juros dos Depositas de Cai-

xas Economicas e l\lontes
da Soccorro .... .... ..•

9.50J:0008000

26" - Juros di versos ..•..........

50:0008000
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Percentagem pela cobrança
respectiva •.••.........
28" - Commissões e corretagem:
Diminuida de 22:0008,
papel, na consignação de
commissões, corretagem
, e seguro ..•......•....
2()"- Despeza:s eventuaes: augmentada de 70:0008, ouro,
e diminuida 20:0008,
papel ..•.•.•.•.•.•••.• ,
30' - Reposições e restituições ••.•
31" - Exercicios findos •..••••••••
32" - O b r a s : diminuida de

27" -

i00:000$000

60:000$000

28:000$000

iOO:OOOSOOO
50:000$000
100:000SOOO

100:000$000
100:000$000
1.000:000$000

100:0008000 ....••.. ' ..

Creditas especiaes......... .
34• - Directoria de Estatlstica Commarcial:
Diminuída de 4:8008 na consignação - « Delegados »
- nos Estados, ficando
a s si m discriminada :
Amazonas, em Manáos, gratificação mensal 1508000,
ann ual f: 8008000 ;
Pará, em Belém, gratificação
mensal 2008000, annual .

33" -

2:4008000;

Maranhão, em S. Luiz, gratificação mensal 1008000,
annual 1:2008000 ;
Pernambuco, em Recife, gratificaç~o mensal 2008000,
annual 2:4008000 ;
Alagôas, em Maceió, gratificação mensal i008000, annual 1 :2008000 ;
Bahia, em S. Salvador, gratificação mensal 1508000,
annual i: 8008000 ;
S. Paulo, em Santos, gratificação mensal 300$000, annual 3:600$000 ;
·Paraná, em Paranaguá, gratificação mensal i508000,
annual i :800$000 ;
Santa Catharina, em Florianopolis, gratificação mensal 1008000, annual
f :200$000;

Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, grntific~ção
mensal 150$000, annual
Matto

1 :800$000 ;

Gros~o. em Corumb;í.,
gratifica ção m e n s a L
i008, annual i: 200$000.
Som ma : gratificação
mensal 1:700$000, an4
nual 20:400$000.

' Papel

400:000$000
325:0368180
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de 5:000$ na sub-consi.g nação
«impressão de boletins»,
etc .................. .

6i9:600$000

35" - lnspectoria ele Seguros ... .

~80:720$000

36" - Creditas supplementares ... .

3.000:000$000

Total •.................

40.823:7818653 i01.830~ 884S050

Applícação da 1·enda especial :
L" . Fundo de resgate do papelmoeda, accrescido de
3. 600:000$ o u r o
6. 400: OOOS papel, correspondentes a 10 "lo sobre
a renda das alfandegas
do Rio e Santos........
3.600:000$000
2.° Fundo de garantia do papel
moeda, diminuído d e
3.HO:OOOS pelo rteclmio
ias rendas ......•••••.
8.460:000$000
3." Fundo par a caixa de resgate
das estradas de ferro ...
4.° Fundo de amortização de
emprt'stimos internos .. .
5.° Fundo do ·montepio dos
funccionarios pu blicos .•
10:000$000
6.° Fundo para as obras dos
portos : Reduzida de
4. O\l5: 3688888, impor- ·
tancia correspondente a
amortizações snspen>as
pelo coutracto 11e i 9 de
ou tu b r o d e i 914
4.044.-:631$1-12
(f: 460. 729) .......... ..

e

12.850:000$000

3.200:000$000
100:000$000
1.000:000$000

4.380:000$000

16.114:631$i12 21.530:000$000
Art. 101. E' o Presidente da Repnblica autorizado :
I. A abrir cre,Jitos supplementares as verbas da tabell,\ 8
respeitado, porém, para todos, o maximo estipulado na verba n. 36.
podendo fazel-o, quanto a exercícios findos, em qualque1' mE'z do
anno. Funccionando o Congr·esso, só medi a nte antoriza~ilo deste
podem ser abe!'tos credito• supplementares.
li . .-\ rever a tabella de percenta~. em ás coltectoria>, fixando em
nunca mais de 5 "lo a relativa ao ~ello adhesivo.
III. A r0organizar o serviço relativo ao imposto de consumo
dentro da verba or;;.amentarLL.
IV. i\ proceder, dentro da ver·ba fixada no orçamento, a uma
revisão na tab2lla para o calculo das quotas que competem aos empregados elas alfand ega~, de fórma a tornar a distribuição mais equitativa , cte accorclo com a categoi'ia e renda das respectivas repartições e condições de vida das cidades em qne estão localizadas, alterando para isso as lotações e razões da ~ab e lla actnalmente em vigor,
submettendo a mesma tabella á appmvação do Poder Legislativo.
V. A r ever o regulam ento para o serviço de repressão do contrabando na f1·onteira do Rio Grande do Sl\1, a que se refere o decreto

257n. 10.037, de 6 ele feveeeieo ele i 913 (2i 7), de modo a concilia!' os
inteeesses do fisco com os do commercio e da pecuaria nesse Estado,
sem que dessa revisão resulte augmen to de pessoal ou de vencim entos,
submettendo o seu acto 'á approvação do Congresso.
VI. A reoeganizae, sem onus para o Thesoueo Nacional, as caixas
economicas fecleraes, ouvldo o conselho fiscal da Capital Federal.
VII. A permittie que o Instituto Historico e Geog1·aphico Brazileiro
impl'ima na lmpi·ensa Nacional a sua revista, comprehendidos tambem
todos os trabalhos do Congresso Historico, reunido a 7 de setembro,
nesta Capital.
VIII. A restabelecei' o Monte de Soccorro annexo á Caixa Economica de S. Paulo, na fói·ma da lei n. i. 083, de 22 de agosto de
1860, e do regulamento que I.Jaixou com o decreto n. 9. 738, de 2 de
abril de i897 (218).
Quaesque1· despezas a effectuai·-se com a sua installação conerão
por conta dos fund os da refel'ida Caixa Economica.
IX. A entrar em accoedo com a Prefeitura elo Recife, afim de
serem demolidas a pa1·te do predio em que fun ccionou a Faculdade
de Direito do Hecife e as do~ edificios elo an tigo Arsenal de Guerra,
necessarias ao prolon ~a mento da I'Ua Quinze de Novemb1·o. Tambem
poderá ceder :i. muilicipalidade de O!inda, no mesmo Estado ele Pernambuco, parte elos terrenos que pertence1·am ao Convento do Carmo,
para a abertura de uma nova rua.
X. A regnla mentar o serv iço elos despachos nas Alfandegus e
Mesas de Rendas, estabelecendo regras segut·as para a boa arrecadação dos direitos e acautelamento dos interesses fiscaes .
XI. A rever o~ r eg ulamentos elas Caixas de Pensões já existeutes
para o efleito de determinar a uniformidade de contri buição de um
só dia de vencim entos ou sa larios e a orga nizai-as, nas repartições,
estabelecimentos ou officin as do Estado, onde ainda não existam,
tomando por base o; eeg ula rnentos da Caixa de Pensões da Imprensa
Nacional e Casa da Moeda.
XII. A rever o co ntracto ele arrendamento elos servi<;os do Cáes do
Porto do Hio ele Janeiro , como entender conveniente aos interesses do
commerciu e do Thesouro.
XIII. A abrir· o et·edito necessario, estdclarnente indispensavel
para satisfaçã.< de cornp t·omis;os resultantes da exec: nçft< · quasi finda
do contracto celebrado com o Ministerio da Fazenda em 31 de julho
de 1913 e registr~J, elo pelo Tribunal de Contas paea a consteucção elo
edific:io da Delegacia F1scal do Rio Grande do Sul.
XIV. A entrar em accordo com o Governo elo Estadu de Minas
Geraes pa ra o fim cl é liquida r· quapsqilei' direitos que pot·ventura
assistam ao mesmo Estado quanto á. garantia de ju!'os e reversão da
Estrada de Ferm Oes te ele Minas, dando das negociações conhecimento ar) Co ng1·esso.
XV. A rever os con tractos e concessões, subol'dinados a todos os
ministel'ios, med iante accordo com os illLeres:< aclos, de modo a diminui!' os enca r~ros do Thesouro , pt>la fórma que julgar mais conveniente.

(217) Dec?'elo n. -10 .037, de '6 de fevereiro de 1913 (Diario Official de 26 de fevereiro de i 9i3 ) - Dá novo regulamento para o serviço de I'epressào de contt·aba ndo na fronteira do Estado do Rio
Grande do Sul.
(218) Lei n . -1 .083, de .2.2 de agosto de 186ú - Contendo providencias sobr e os Bancos ele e missrw, meio ci l'culante e dive rsas companhias e sociedades .
- Dec;·eto n. 9 .138, de .2 ele abril (l e '1887 - Ann exa ás Thesourari as de Fazenda as Caixas Econom icas ([ue não tiver em juntos
l\Iont0s de Soccorro e dá outras pl'ovidencias .
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XVI. A rever o regulamento da Imprensa Nacitnal na parte refel'ent·3 á Caixa ele PeusõJs, sob as se.; uinteo Jnses:
a) a caixa funccionará sob a direcção de um presidente, que será
o director geral, auxiliado por um conselho, composto de um operaria
ou empregado de cada officina, .-leito annualrnente pelos contribuintes;
b) o thesoure1ro será o da Imprensa Nacional, sob a fian ça perstada ;
c) o conselho verificará todos os documentos que lhe forem apresentados em suas reuniões mensaes, dando sobre os mesmos parecer
que, depois de assignado pela maioria, será dado a despacho e approvação do presidente ;
d) o presidente submetterá ao Ministro da Fazenda, a quem
oompete a. fiscalização ~uprema da caixa, as resoluções sobre os casos
·
omissos no regimento ;
e) a escripturação da caixa serei. feita, sem prejuízo do 5'erviço
publico, por um secc·etario, auxiliado pnr dous membros do conselho,
designados pelo presidente, e perceberão uma grc~ tific ação pro labore;
f) a caixa effectuará emprestimos na importanci a maxima de
6:0008, a juros de 8 "lo ao at•no, Cttj a a mortização não poderá exceder de 1/3 dos vencimentos, para acquisição de pred ios por ordem
absoluta de antiguidade.
Será applicado nesses emprestimo5 o excedente de que trata o
art·. 49 do actual r egulamento da Imprensa Nacional ;
g) haverá um livro onde se inscr everá o nome das pessoas de
f'amilia, para effeito da.s pensões ;
h) independente dos emprestimos ordinarios de que trata c
art. 48, § 1", do reg ulameuto vigente (2 10), a caixa fará e mpresttm o_
a prazo de 10 mezes, a juros de 1 "/o ao mez e na importancia maxima
de dois mezes dos vencimentos.
Cobrar-se-ha mais 1/2 "lo para fundo de gar antia e só teriio direito
a esses emprestimos os que contarem mais de quatro annos de
serviço ;
i) a caixa dará cartas de fiança sob consignaçiio em folha de
féria e cobraeá 1 "lo sómente no acto da exped ição, e m beneficio dos
cofres;
j) a caixa descontará 1/3 da contribuição de um dia de trabalho,
nas pensões que concede aos seus pensionistas ;
k) as pensões &erão concedidas á razão de 30 dias ;
l) que seja revertida repaetidamente em favor dos filhos menores
ou filhas solteiras a pensão em cujo goso se achar a viuva que fallecer
ou contrahir novas nupcias ;
m) o contribuinte que, com rlireito á pensão, fôr demittido ou
demittir-se, poderá continuar a contribuir, afim de que po1· ~ua morte
a familia tenha pensão correspondente ao tempo que contribuir ;
n) deverá ser publicado, até o dia 15 do mez seguinte, um boletim
das resoluções do conselho, acompanhado do balancete do movimento
operado no mez anterior· pela caixa ;
o) ao Ministro da F azenda será r eme ttido em janeiro e julho de
cada anno o balanço explicativo das condições da caixa, o qual será
publicado no Diario Official e disLribuido em avulsos pelos contribuintes ;

(2!9) Regulamento da Imprensa Nacional (Decreto n. 4.680, de
i4 de novembr o de i 902 .)
Ar·t. 48. 0:; f•Jndos ela Caixa seriio constitu iclos:
§ :1..° Com a con tribuição ele um dia de vencime nto de todos os
operados e empregados effectivos da Imprensa Nacional e elo Diario
Official, pagos por fél'ias, devendo os extranumerari os e contractados
por tempo limitado contribui!·, quando quei1·am, eom a metade do
vencimento de um dia, com d ireito sómente aos adea ntamentos pela
caixa por conta das féeias.

.
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p) peederá a pensão o r•ensionisla que exercer cargos fedcr·acs ou
municipaes ;
,
q) serão conservadas todas as disposições do regulamento vigente
desde que não contr·ariem na sua essencia estas bases.
XVH. A recebee, em pagamento de dir·eitos aduaneiros em ouro
a notas da Caixa ele Convet·são pelo valor-ouro que ellas representa1u
ao cambio de 27 el.
XVIII. A r eorganizar as repartições dependentes elo i\Iinisterio
da Fazenda, como dos demais ministerios, não excedendo as despezas
fixadas nas verbas orçamentarias.
XIX. A emittir, no actual exercício, a té 100.000:000$ de letras
do Thesouro por antecipação da receita.
XX. A entregae ao inspectoe e ao guarrla-mór da Alfandcga desta
Capital, para os serviços de fiscalização, um dos automoveis recolhidos
aos armazens da alfandega.
Art. 102. Ficam reduzidas a 3 :600$ annuaes, por contribuinte,
as pensões de favor que forem exceden tes desse quantum.
Art . 103 .. A disposição do aet. 37 e seu par·agrapho elo decreto
n. 942 A, de 3'1 de outubro de 1892 (220), compeehe.nde não só o caso
de pensões accumuladas como o de uma unica pensão e in stitue o
limite maximo para o montepio, qualquer que haj a sido ou seja o
ordenado do contribuinte .
Aet. '104. Os fun ccionarios civis ou militares não podem cxercee
cargos, em pl'egos ou funcções publicas accLlmulando remunerações de
qu alquer especie .
§ 1. 0 Os funccionarios civis ou militares que, de accoedo com as
leis em vigor, exercerem cargo, empr·ego ou funcçilo publica de
qualquer natureza, extranhos aos r espectivo' cargos ou postos, ainda
mesmo por eleição fedeeal, estadual ou municipal e remuneeados,
qu er com vencimentos, gratificaçfw ou subsidio, ficam, a contar da
data desta lei, privados de todos os vencimentos do respectivo car go
ou posto durante o exercício dessas funcções ou no período das sessões
ordinarias ou extr·aordina rias do Congr esso Nacional, quando delle
façam parte.
§ 2. 0 Para os elfeitos da aposentadoria, accesso. promoção por
merecimento ou reformas não será contado o tempo em que os funccionarios civis ou militares e tiverem desempenhando as funcções
me ncionadas no paragmpho an teeior e estt·anh as aos respecttvos
caegos ou postos, salvo quando em exercício de cargos federaes de
0rdem adminJstt·ativa.
§ 3. o Não se conprehendem nas disposições deste artigo e paragraphos anteriores as fun cções que os funccionarios civ is ou militares
exercem em consequencia do proprio caego ou posto, caso em que,
sem prejuízo da con tagem de tempo para os effeitos da aposentadoria,
accesso, promoção ou reforma, perceberão conjuntamente com os
vencimentos elo cargo ou posto a gratificação que por lei lhes coube!'
no exel'cicio dessa funcçfLO.
§ 4 ." Tambem não se comprehende nas disposições deste artigo
e §§ f 0 e 2° o exercício simultaneo de serviços pulllicos por funccionarios civis ou militares já providos vitaliciamente nos respectivos
cargos.
(220) Dec1·eto n. 942 A, de 3·1 ele out1tb1·o de 1892 .- Crêa o
l\lon tepio obrigatorio dos empt·egados do Mini terio da Fazenda.
Art. 37. Os pension istas co ustante elo art. 33, §§ f 0 a 5°, podem
receber mais de uma pensão, comtanto que a importaucia de todas
não exceda. a 3:600S, an nu ac·.
§ L 0 Si a viu\' a recebia mais de uma pensão, pot· sua moete
tl'ansmittem-se em partes eg ua es aos cleccndente · constantes do s '1°
do art. 33.
§ 2. 0 Os par entes indicados no § 6° elo art . 33, quando yenha a
caber-lhes pensão ele mais de uma proceclencia, teriw direito ómenle
á. que J'ôr mais avultada.
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§ 5. o Ficam exceptuados das prohibições acima mencionadas os
actuaes funccionarios federaes que, a despeito de exercerem cargos
ou funcção estadoal ou municipal, continuem a exercer effectivamente
o cargo, funcção, posto ou emprego federal.
Art. f05. Os funccionarios civis ou militares aposentados, reformados ou em disponibilidade, exceptuados os já providos em cargos
. vitalicios que exercerem cargo, emprego ou commissão de qualquer
natureza, ainda mesmo por eleição federal, estadoal ou municipal,
remunerados com vencimentos, gratific:ação ou subsidio, ficam, a contar da data desta lei, privados das vantagens pecuniarias da aposentadoria, reforma ou disponibilidade emquanto durar o exercício dessas
funcções ou no período das sessões ordinarias e extraordinarias do
Congresso Nacional, quando deste façam parte.
Art. i06. Os funccionarios militares que exercerem a docencia
nas escolas e collegios militares e estabelecimentos congeneres perceberão unicamente os vencimentos das respectivas patentes, exceptuados os actuaes docentes victalicios, officiaes effectivos ou reformados,
dos mesmos estabelecimentos, e salvas as gratificações a que tiverem
·
direito pelas aulas supplementares.
Paragrapho unico. Os funccionarios militares que a.ctualmente
desempenham essas funcções e, além do soldo da suas patentes, percebem outros vencimentos, continuarão no goso das vantagens especiaes até que se finde o prazo da suas commissões da docencia. Terminado esse prazo, si forem reconduzidos nos cargos de docencia, perceberão unicamente os vencimentos dos seus postos.
Tambem sómente vencimentos de seus postos perceberão os funccionarios militares que forem nomeados docentes dos institutos militares de ensine, depois da promulgação da presente lei.
Art. f07. Os funccionarios civis ou militares só podem ser aposentados ou reformados em um só cargo ou posto, aquelle de que aoferirem maior vantagem, não podendo em caso algum a aposentadoria ou reforma ser concedida com vencimentos maiores do que os
pet·cebidos na effectividade do cargo ou posto.
Art. 108. Os Ministerios da Gueaa e da Marinha enviarão ao da
Fazenda, na primeira quinzena do mez de janeiro, a relação do officiaes de terra e mar, effectivos ou reformados, em exercício de funcções alheias ao serviço militar, para o fim de serem deduzidas dos
provimentos que o Thesouro houver de fazer ás pagadorias daquelles
ministerios as quantias votadas na lei de orçamento, correspondentes
aos vencimentos de cada um delles.
Art . 109. O Governo conservará addidos, com exercício nas repartições a que pertencem ou em outras, os funccionarios pertencentes aos quadros actuaes das differentes repartições publicas e que não
forem approveitados na reorganização de servir,os feita de accôrdo
com as as autorizações constantes da lei de orçamento para o exercicio de 1915.
A' proporção que forem occorrendo vagas nos novos quadros serão el!es approveitados nessas vagas: obrigatoriamente, si se derem
nas repartições a que pertenciam, e nos mesmos Jogares que exerciam
anteriormente ás reformas realizadas, e, de preferencia a quaesquer
pessoas estranhas, si occorrerem em outras repartirpes ou quadros e
tratar-se de logares equivalentes, desde que preencham as condições
estabelecidas nos seus respectivos regulamentos. Exceptuam-se os lagares que exijam habilitações especiaes, os de confiança e os de direcção de serviços.
Paragrapho unico. Emquanto addidos, os funccionarios de que
trata este artigo perceberão os seus vencimentos pelos saldos que
forem verificados com as reformas na consignação do pessoal da verba
orçarnentaria destinada ao custeio da repartição ou serviço reorgilnizado. Caso esses saldos não comportem a despeza por já ter sido a
verba calculada de accôrdo com a reducção a fazer no pessoal, o Po··
der Executivo abrirá o necessario credito para o seu pagamento, levando o facto ao conhecimento do Congresso Nacional em sua proxima
reunião, e acompallhando a sua exposição de uma demonstração de-
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talhada, afim de que, na lei de orçamento a ser votada no excrcJciO
vindouro, haja uma consignação especial para 0 pagamento desses
addidos.
Art. 110. Para as vagas que se derem em cada elbtabelecimento
militai' de ensino o Governo designará lentes que hajam servido no
mesm o estabelecimento e estejam em disponibilidade.
Art. 111. Fica suspensa, na vigencia desta lei, a concessão de
r aformas compulsorias.
Art. 1.12. O beneficio consignado no art . 31, lettra j, n. 3, d<J. lei
n . 2.321, de 30 de dezembro de 1910 (221), ao Hospital de Sant'Anna
no Pará, cabe desde a data daquella lei ao Hospital da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitencia, em Belém, do Pará, dirigido
pelas irmãs de Sant'Anna.
Art. H3. A ajuda de custo concedida ao-s funccionarios publicas
será restituída ao Thesouro sempre que, por qualquer motivo, não se
tenham elles transportado, de facto, para os lagares que lhes foram
destinados.
Art. 114. As diarias não serão abonadas aos funccionarios publicas quando não tiverem de facto sabido da séde da respectiva repartição.
Art. H5. Continúa em vigor a disposição do art. 8° da lei nomero 2.842, de 3 de janeiro de 1914 (222), que fixou a d~peza geral
da Repubica.
Art. H6. Os consoles receberão por intermedio da Delegacia do
Thesouro em Londres as estampilhas destinadas á arrecadação dareceita consular, e a ella deverão remetter o s11.ldo liquido dessa receita,
bem como as respectivas contas da receita e despeza.
Art. H 7. A' medida que se forem vagando, o Governo irá supprimindo os Jogares de cobradores do Thesouro, até que o respectivo
quadro fique reduzido a doze.
Ar-t. 118. Dos 20:000S_concedidos pela lei n. 231, de :lO de dezembro de 1910, art. 31, § H, lettra j, n. H (223}, aos vados
institutos de caridade de Sergipe, sejam dadas a5 respectivas quotas,
ahi discriminadas par·a a Casa dé Ca1·idade de Propria, ao Hospital de
S. Vicente de Paulo, unico existente nessa cidade.
Art. H 9. Toda encommenda de material no estrangeiro, para
qualquer ministerio, embora haja credito consignado no orçamento
(221) Lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 19-10.- Orça a receita
geral para o exercício de 19H.
Art. 31., lettraj, n. 3:
Ao Hospital de Sant' Anna no Pará, i O: 0008000.
(222) Lei n. 2.84-2, de de 3 de janeiro de 1914-.- Fixa a despeza
geral da Republica para o exercício de 1914-.
Art. 8. Fica revigorada a disposição do art. 90 do decreto
n. 408, de 14 de maio de 1890 e seu paragrapbo.
A disposição alludida no artigo acima transcripto é a seguinte :

Decreto n. 408, de 17 de maio de 1890. Approva o regulamento
para o Instituto Nacional dos Cegos.
Art. 90. Os logares de professores das cadeiras que vagarem ou
que forem noyamente creadas serão preenchidos, independente de
concurso, pelos repetidores cegos, ex-alumnos do institu to, mediante
proposta do director.
Paragrapbo unico. Dada a hypothese, porém, de existir na classe
dus repetidores cego~ mais de um candidato a cada nliia das cadeiras
mgas, com igualdade de habilitações, serão ellas proyidas por concu rso, ao qual só poderão concorrer os referidos repetidores.
(223) Lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, e não 23·1 de
10 de de;emb1·o de ·19-/0.- Orça a receita geral da. Republica para o
exercicio de 1911 .

-
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para tal fim, só poderá ser feita com a audiencia pt'évia do Ministel'io
da Fazenda. A impugnação pOL' parte deste, devido á falta, ou de
ob ervancia de preceitos Jegaes, ou de recursos pat'a custear a de::pcza, impedirá a real ização da encommencla.
Art. 120. As taxas de ana.lyses no Laboratorio Nacional ficam
modificadas pela fót'ma. seguinte :
Na tabell a A, ele taxas de aualyses, a que se l'eferem a lei n . 813,
de 23 de dezembro de 1901, e o l'E'gulamento n. 1.257, ele 3 de fevereiro de 1893 (224), devem ser feitas as seguintes modificações:
Sal de cozinha, dosagem da agua e de saes estt'anhos.... .. ... ..... .... . . . . . . . . . . . . . . .
Vinagre, môlhos e condimentos diversos, dosagem
dos pt'incipio:; mais importantes, investigação
de matet'ias estranh as . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinho, cerveja, cidra. e outras bebidas, dosagem
dos princípios mais im portantes, investigação de materias estranhas...... . . ..... ...
Leite, pão, farinhas, gorduras, manteigas, queijos
c outt'os productos alimentícios, dosagem dos
princípios mais im portantes, investigação
de maLt·rias estranhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analyses. quantitativas de uma agua potavel ou
mmeral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

60$000
100$000
100$000

100SOOO
500$000

Observaçõt>s: As taxas das analyses de substancias não indicadas
na tabella A serão de 50S para~ analyse qualitativa e de 200$ pat'a
a analyse quantitativa .
Na tabella B de taxas das analyses obrigatorias dos proclucto:;
importados a que se refere a referida lei u. 813, de 23 ele dezembro
de !911, (225) só haverá uma taxa de analyses que será de 208000.
E~sa taxa de analy>& . er á cobrada no despacho da mercadoria na A1fandega elo Rio de Janeil'o, >em necessidade de guia extrahid a por funccionario do Laboratorio, continuando todavia as quantias provenientes
de ses pagamentos a ser escJ'ipturadas como renda elo La boratorio.
Art. 121. As aposentadorias dos funccionat'ios publicas só poderào ser, d'ora Pm deante, concedidas de accôt'do com os dispo.itivcs
1egaes que se seguem:
a) Os funcciona!'ios que ~e invalidarem no serviço da Nação serão
aposentados, quando a esse favor tenham direito, com as seguintes
vantagens:
Si contarem menos de 25 annos ele serviço, com tantas vigesimas
quintas pa1·tes do ordenado quantos fo rem os aunos de serviço ;
Si contarem 25, com ordenado ;
St contarem 1uais de 25 e menos de 35, com ordenado e mais 2%
addictonaes correspondentes a cada anno que exceder ele 25 ;
Si contarem mais de 35, com os vencimentos integraes ;
§ 1. • Para os effeitm: legae.;, os vencimentos dos funccionarios
que percebem ordenado, gratificação e representação serão constituidos 8Ómente pelo ordeuado e grattficação .
(22~) Lei n . 8·13, de 23 de dezembro de 190·1.- Fixa a receita
geral da Repu blica para o exercício de 1902, e dá outras providencias.
(A tabella A trata das taxas de analyses a que se refere o ren-ulamento que baixou com o decreto n. 1.257, de 3 de fevereiro
de 1893 . )
- Dec1·eto n . 1. 257, ele 3 de feve1·ei1"o de 1893. Dá regulamento
pa.ra o Laboratorio Nacional de Analyses que funcciona na Alfandega
da Ca:pital Federal, e outras providencias .
(225) Vide nota n • .2:t-4 á p1·escnte Lei .
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§ 2. 0 Os vencimentos dos funccionarios do Corpo Diplomatico e
Consular, observado o disposto no § i 0 , serão calculados e pagos em
moeda do paiz, feita a convel'são ao cambio do dia da as~ignatura úo
decreto da aposentadoria . Qu antu aos demais fun cciouarios que ta mbem os perce bem em om·o, o mesmo calculo e pagamento set·ão fettos
como si os ref'eridos vencimentos fossem fixados em papel.
§ 3. 0 O funccionario que se inutilizar em consequencia ele
desastre ou accidente, occorrido no desempenho da fun cção ele seu
cargo, poderá ser aposentado com a metade do ordenado, si tiver
menos de dez annos ele set·viço e com o ordenado si tiver mais de 10
e menos de 25 .
Si tiver mais de 25, com os ve ncimentos integraes .
b) Para o calculo dos vencimentos llo aposentado não ser ão levados em conta as gratificações add icionaes, nem as abonadas a
titulo de representaçrw .
Paragrapho unico. Ficam resalvados, quanto a essas gr atificações adclicionaes, os clireit"s garantidos pol' leis anteriores aos act uaes
funccionar i.os , mas apenas quanto áquelles em cuj o goso estiverem .
· c) Os vencimentos da aposentadoria só poderão ser os do cargo
que o funccionario 6st.ivel' t xercendo desde dois an nos pelo menos.
No caso contrario, serrw os do cargo antel'ior . Igual disposiçào se
observará quando haja augmento de vencimentos por ta bella posterior á nomeação.
d) Para o effeito da a posentadoria só será computado o tempo de
serviço federal.
e) Utilizando-se de autorizações que lhe forem dadas para organizar ou reforçar serviços, o Poder Executivo não poderá alterar os
preceitos legaes ora estabelecidos, salvo o caso de disposiçào expressa
ne~se sentido .
f) Ficam excluídos das disposições deste artigo os militares, inclusive da Policia e Corpo de Bombeiros desta Capital, cuja reforma,
porém, não poderá ser concedida com vencimentos maior es do qu e
os percebidos na effectividade do posto que occuparem no momento
da reforma.
g) O Governo expedirá regulamento dispondo sobre o processo
dos exames de invalidez para os effeitos de aposentação , jubilac,ão ou
reforma, de modo a garantir o Thesouro contra abusos, estabelecendo
regras para apuração da verdade na inspecção de saude.
Art. 122. Serão recolhidas mensalmente ao Tbe!'ouro pela Directoria do Patrimonio :\!aciona! as rendas provenientes elos alugueis
das villas prolataria Marechal Herme5 e D. Ot·sina da Fonseca, podendo ser despendida com a administração e custeio das mesmas até
a importancia de 50:0008, abrindo-se para isso os necessarios creditas.
Art. 123. Aos industriaes que sonegarem mercadorias sujeitas ao
imposto ele consumo nos lançamentos da escripta especial do Governo,
serão applicadas multas iguaes ao valor das taxas de sello devidas,
uma vez apurada a importancia da lesào . Essas multas serão abonadas, na fórma das disposições em vigor, aos agentes fiscaes ou a
quaesquer empregados que constatarem, por meio de au to, o delicto
em si, embora sem positivar a quanto monta a defraudação da
multa.

Art. 124. O pt·oclucto da apprehensão que fôr julgada procedente
deve ser distt'ibuido do modo seguiute :

"lo
"lo
5 "lo
7 "lo
50 "lo
30
8

da avaliação para a Fazenda Nacional ;
para o preparador do processo ;
para o escrivão ;
para os avaliadores ;
pat'a o apprebensor, ou divididos em partes iguacs entre
clle e o denunciante, havendo-o.
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Paragrapho unico. Fica revogado nesta parte o art. 66! da Nova
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas (226).
Art. 125. O funccional'io ou empregado publico federal, salvo os
funccionarios em com missão, que contar dez ou mais annos de serviço
publico federal sem ter sofl'rido penas no cumprimento de seus deveres, só poderá ser destituído do mesmo cargo em virtude de sentença judicial, ou mediante processo administrativo.
§ t. o O processo administrativo consiste apenas em ser ouvido o
interessado, no prazo que lbe fôr marcado, sobre a falta arguida, e
bem assim o chefe immediato do mesmo ·serviço ao qual elle pertença,
si houver ; despachando, depois, o respectivo Ministro, mantendo-o
ou demittindo-o do cargo.
§ 2. 0 Si o funccionario ou empregado fôr de nomeação e demissão de outra autoridade que não o proprio Ministro, nesse caso
o demitt!do poderá recl<!-mar contra o acto perante o Ministro, o
qual, ouvida a autoridade em questão, decidirá como fôr de justiça.
§ 3. o Fica subentendido que, tratando-se de funcclonario ou rmpregádo nomeado por decreto do Presidente da Republica, o Ministro
não poderá despachar no processo administrativo sem prévia deliberação do mesmo Presidente a esse respeito.
Art. 126. Fóra das hypotheses ora previstas nos artigos anteriores, todo o funccionario ou empregado da União é de livre nomeação e
demissão do cargo que exercer.
Art. 127. As disposições da presente lei são applicaveis a todos os
funccionarios e empregados federaes, ficando, por força das mesmas,
modificadas ou renovadas quaesquer disposições constantes da lei ou
regulamentos até agora reguladores da materia.
Art. 128. Emquanto não forem consignados recursos especiaes
para tal fim, nenhum apparelho telephonico será mantido fóra das
repartições e suas dependencias, por conta dos cofres publicas, a não
ser nas casas de residencia do Presidente da Republíca e membros
à.c sua Casa Civil e Militar, do Vice-Presidente da Republica, VicePresidente do Senado Federal e Presidente da Camara dos Deputados;
dos Ministros de Estado, e seus secretarias; dos directores geraes das
Secretarias de Estado, do Chefe de Policia, das autoridades policiaes,
militares aduaneiras e de hygiene, a juizo dos respectivos Ministl'os
de Estado; do presidente e <lirectores do Tribunal de Contas e do presidente, ministros e secretario do Supremo Tribunal Federal, a juizo
do mesmo tribunal, e aos secretarias da Presidencia da Garoara dos
Deputados e do Vice-Presidente do Senado Federal.
Art. 129. Aos directores das Secretarias do Senado e da Camara
dos Deputados, mordomia do Palacio da Presidencia da Republica e
Secretaria do Supremo Tribunal Federal serão entregues em quatro
prestações eguaes, adéantadas, no começo dos mezes de janeiro,
abril, junho e outubl"o, mediante requisição competente, as quantias
dostinadas ao líllaterial das mesmas repartições, incluídas na presente lei e integralmente as concedidas em creditas concernentes á
mesma verba - Material,
(226) Consolidação das Leis das Alfandegas e mesas de Rendas.
Art. 66f. Em nenhuma instancia se tomará conhecimento de
recurso que fôr apresentado com preterição das formalidades dos artigos antecedentes, imputando-se á parte a demora e que por essa
causa houver.
·
§ 1.0 Os erros commettidos pelos empregados fiscaes não prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições legaes, devendo
deferir-se-lhes como fôr de justiça, salva a responsabilidade dus
mesmos empregados.
§ 2.0 Si os recursos se perderem por desastre acontecido no
Correio, poderá a parte, provando o facto, interpôr novamente o recurso"na~fórma do presente Regulamento. (Reg. de i860, art. TiO e
Decisões ns. 428, de 14 de setembro de 1863, :1.00, de H de março de
1867 e de_6 de_ novembro de 1893.)

-265-

Art. !30. O Governo discriminará sempre, na proposta do orçamento, a sub-consignação da verba i2a (Imprensa Nacional) destinada ao pessoal amovivel dessa repartição, podendo tomar por
base o quadro seguinte, o qual será preenchido pelos serventuarios
actuaes, respeitando-se a classe e antiguidade de cada um :
QUADRO DO PESSOAL JORNALEIRO DA. IlllPRENSA NACIONAL E « DIA.RIO OFFICIAL »

Secção central

28 auxiliares de escripta, sendo
22 com a diaria de i08
e seis com a de 88 .....

97:820$000

97:8208000

Secção de artes
i auxiliar do inspector technico,
com a diaria de i OS ••••
2 encarregados do archivo de

modelos, com a diaria
de !OS••••..••.•••••••

3:650$000
7:300$000

30:950$000

Revisão

a.
diaria de i2S ........ .
i2 revisores, sendo dois de machinas, com a diaria de
i ajudante do chefe, com

!OS •••••••••••••••••••

!2 conferentes, com a diaria de
8$ •.•.•••..••.•••••••.•
1 entregador de provas, com a
diaria de 5$ .......... .

4:380$000
43:800$000
35:040$000
i:8258000

85:0458000

0/ficina de gravura

1 ajudante de chefe, com a
diaria de 138 ..... .. .. .
2 operarios lithographos de i•
classe, diaria de i3S ••.
:! operario lithographo de 2a
classe, diaria de HS ...
:! operario lithographo de 3a
classe, diaria de fO$ ..•
aprendiz de 1a classe, com a
diaria de 38 . .......•..
2 aprendizes de 2a classe, com
a dia ria de 2$ ........ .
:! operario xilographo de 1a
classe, diaria de 98 ...•
operario xilographo de 2a
classe, dia ria de 7$ .•..
2 operarios xilographos de 3a
classe, diarta de 58 . ...
1 aprendiz de :! a classe, com a
diaria de 35 ......... .
aprendiz de 2a classe, com a
dial'ia de 28 ....... ... .
3 auxiliares, sendo um com a
diaria de 88, um com a
de 4$ e outro com a de

3S ........•..•.•......

4:745$000
9:4908000
4:0:!5$000
3:650$000
!:095$000
1:460$000
3:2858000
2:5558000
3:6508000
1:0958000
730$000
5:475$000

4:!:245$000
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{){ficina de composição

8 chefes de turma com a diaria
de 10$ . .....• ... ... . ..
8 ajudantes, com adiaria de 9$.
1 encarregado da desmontagem
com adiaria de 9$ .•.. ,
1 encarregado do deposito de
« paquets, com a diaria
de 9$ ................ .
20 operarlos de 1• classe com a
diaria de 8$500 ....... .
25 operarios de 2• classe com a
diaria de 7$500 ... . ... .
30 operarios de 3" classe com a
diaria de 6$ .........•.
35 operarios de 4• classe com a
diaria de 5$ .. . ..... .•.
10 aprendizes de 1• classe com a
diaria de 3$ .. . . . ..... .
10 aprendizes de 2• classe com a
diaria de 2$ ... ....... .
'10 aprendizes de a• classe com a
diaria de 18 ....... ... .
2 t iradores de provas com a
dia r ia de 7$ . . ........ .
1 mecanico com a diat'ia de 9$.
6 auxiliares, sendo quatro com
a diaria de 5$ e dons
com a ele 4$500 ....... .
1 archivista zelador de matrizes
«linotypo» com a diaria
de 88500 ...... . .... . . .
1 ajudante de tirador de provas
com a diaria de 5$ .....

29 :200$000
26:280$000
a:2a5$000
a:285$000
62:050$000
68 : 437$500
65:700$000
6a:875$000
10:950$000
7:300$000
a:650$000
5: 11@$000
3:285$000
10:585$000
3:1-02$500
1:82!)$000

a67:920$000

Secção de senhoras
1 ajudante do chefe (operaria)

com a diaria de 9$ ... .•
escripta com a
dia ria de !SS .. .... .... .
operarias de 1• classe com a
diaria de 7$ ........•..
operarias ele 2• classe com a
diaria de 6$ .......... .
operarias de a• classe com a
diaria ele 5$ . .• . ••... ..
operarias ele 4" classe com a
dial'ia de 4$ . .. ..... .. .
aprendizes ele 1• classe com a
diaria de 3$ .......... .
aprendizes de 2• classe com a
dia ria de 2$ ....•......

1 auxiliar de

10
10
15
15
5
5

a:28!S$000
1:82!)$000
25:5!)0$000
21:900$000
27:30!)$000
21:900$000
!):475$000
3:6!)0$000

Otficina de impressão typographica

4 chefes de turma com a eliaria
ele 10$ ... ..... . ...... .
4 ajudantes com a dia ria de 9$.
16 operarios de 1• classe com a
diaria de 8$ •. .......•.

14:600$000
ia: 140$000
46 :020$000

!10:890$000

-

267

20 operarias de 2" classe com a
diaria de 7$ .......... .
20 operar·ios de 3" classe com a
diaria de 6$ ........•..
20 operarias de 4• classe com a
diaria de 5$ ..........•
:10 aprendizes de i• classe com a
diaria de 3$ .......... .
1O aprendizes de 2• classe com a
diaria de 2$ .......... .
10 aprendizes de 3" classe com a
dia ria de i$ .......... .
f encarregado de engradação,
com a diaria de 9$ .....
3 engradadores, com a diaria
de. 7$ ................. .
i auxiliar com a diaria de 8$ .
3 cortadores de papel sendo
dous com a diaria de 7$
e um com a de 6$ .....
i molhador, com a dia ria ele 7$.
1 contador de edição com a
cliaria de 6$ .......... .
3 auxiliares de contador com a
dia ria de 5$ ...... .... .
4 lavadores ele fôrmas com a
diaria ele 5$ .......... .
2 funclidores de rolos com a
diaria de 5$ ... ....... .
encarregado da prensa hydraulica com a diaria
de 5$ .............. • ..

51:1008000
43:800$000
36:500$000
:10:950$000
7:300$000
3:650$000
3:2858000
7:665$000
2:920$000
6:935$000
2:555$000
2:190$000
5:475$000
7 :300$000
3:650$000
:1.:825$000

271: 560$000

O{ficina de ·impressão lithographica

i ajudante com adiaria de 10$.
2 operarias ele i• classe com a
diaria de 10$ ... . .. . . . .
5 operarias de 2• classe com a
dia ria de 8$ .........•.
5 operarias de 3" classe com a
dia ria de 6S .. .. . . . ..•.
6 marginadores com a diaria
ele 5$ ...•. . .. .. .. . •..•
i official-numerador com a
diaria de 7$ ..........•
6 aprendizes de i a classe com a
dia ria de 3$ ......•...•
6 aprendizes de 2" 'classe com a
dia ria de 2$ .......... .
6 aprendizes de 3" classe com a
dia ria de 1$ ....... .. . .
3 ponsadores, sendo dous com a
diaria de 6$ e um com a
de 7$ .. . . .. . . . . . .. . .. .
con tadot· de edição com a
diaria ele 6$ . .. . ..•....
cortador de papel com a
dia ria de 6$ • . . . ..... ..
photographo ohimico com a
diaria de 9$ . . . . . . . . . . .

3:650$000
7:300$000
14:600$000
10:950$000
10:950$000
2:555$000
6:570$000
4 :380$000
2: :1 90$000
6:935$000 .
2: 190$000
2: 190$000
3:285$000

77 :7458000

Officina de encadm·nação e brochum
3 chefes de turma com a diaria
de :1.0$ ............... .
3 ajudantes com a diaria de 9$.
20 operarias de i a classe com a
diaria de 8$ •.......•..
25 operarias de 2a classe com a
.
diaria de 7$ •••...•....
25 operarias de 3a classe com a
diaria de 6$ ..•.•.•....
30 operarias de 4a classe com a
diaria de 58 ....•......
5 aprendizes de f. a classe com a
diaria de 3$.....•....•
5 aprendizes de 2a classe com a
diaria de 2$ .......... ,
:1.0 aprendizes de 3• classe eom a
diaria de 1$ .......... .
2 douradores com a diaria de
9$ ..•.................
2 ajudantes com a diaria de 8$.
1 encarregado do deposito de
folhas com a diaria de
9$ ...•.••.•.•...••.•.•
2 auxiliares, sendo um com a
diaria de 98, e outro 6$.

:1.0:950$000
9:855$000
58:400$000
63:875$000
54.:750$000
54:750$000
5:475$000
3:650$000
3:650$000
6:570$000
5:840$000
3:285$000
5:475$000

286:525$000

Secção de senhoraa
10 operarias de :ta classe com a
diaria de 6$ ..........•
:1.0 operarias de 2• classe com a
diaria de 5$ .......... .
:1.5 operarias de 3a classe com a
diaria de 48 .......... .
15 operarias de 4• classe com a
diaria de 3$ ... .. ....••
:1.0 aprendizes de i• classe com a
diaria de 2$ .........••
20 aprendizes de 2• classe com
a dia ria de 11J ••• ; .••••
f. auxiliar de escripta com a
diaria de 5$ ...•.•.....

2:1.:900$000
:1.8:250$000
21:900$000
:1.6:425$000
7:300$000
7:300$000
f.:825$000

94:900$000

Officina de stereotypia e galvanoplastia
f. ajudante

2
2
3
2
2

de chefe com a
diaria de 10$ ........ ..
operarias de 1• classe com a
diaria de 8$ .... ...... .
operados de 2• classe com
a dia ria de 7$ ....... ..
operarias de 3• classe com a
dia ria de 6$ ......... ..
aprendizes de i • classe com
a diaria de 38 ....... ..
aprendizes de 2• classe com
a dia ria de 2$ ....••...

3:650$000
5:840$000
5:110$000
6:570$000
2:190$000
1:460$000

24:820$000

"'""-:' 2690[/icina de pautação

1 ajudante de chefe com a
diaria de 9$ .•.•......•
3 operarias de i a classe com a
diaria de 8$ .......... .
3 operarias de 2• classe com a
diaria de 7$ .......... .
3 operarias de 3• classe com a
diaria de 6$ ........ ..
4 operarias de 4• classe com a
diaria de 5$ .••..•.•.•.
3 aprendizes de 1• classe com
a diaria de 3$ ...... ..
5 aprendizes de 2• classe com
a diaria de 2$ .•..•••••
5 aprendizes de 3• classe com a
diaria de 1$ .......... .

3:285$000
8:760$000
7:665$000
6:5708000
7:300$000
3:2858000
3:600$000
1:825$000

42:340$000

Officina de fundição
1 ajudante de

4

5
5
5

3
3

5

chefe com a
diaria de 9$ ..•..••..•
operarias de :l • classe com a
dia ria de 8$ . ........ .
operarias de 2• classe com a
diaria de 75 ... , ••...•.
operarias de 3a classe com a
diaria de 6$ .•.•••.••.•
operarias de 4• classe com
a diaria de 5$ •.....•.•
auxiliares com a. diaria de 5$
aprendizes de 1• classe com
a diaria de 3$ ........ .
aprendizes de 2a classe com a
diaria de 2$ .......•..•

3:285$000
H:680$000
!2:775$000
f0:950$000
9:125$000
5:475$000
3:285$000
3:650$000

60:225$000

Serviço de electricidade
i ajudante de machinista com

a diaria de 9$ ........ .

3:285$000

a diaria de 8$ ........ .

8:760$000

a diaria de 7$ ........ .
3 auxiliares, sendo um de 1•
classe com a diaria de
5$, um de 2• com a de
4$ e um de 3a com a
de 3$ ................ .
1 foguista de 1a classe com a
dia ria de 7$ .......... .
2 foguistas de 2a classe com a
diaria de 6$ .......... .

10:220$000

3 electricistas de i a classe com
4 electricistas de 2• classe com

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

Se1·viço de reparos de machinas

ajudante de chefe com a diaria de 10$ ............ .
:l official de torneiro com a
diaria de 8$ • .........
:1.

3:650$000
2:920$000

33:580$000
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1 official de 1"' classe com a
diaria de 8$ . .. .. .. .. . .
1 ferr eiro com a diaria de 8$ ..
2 olliciaes de 2• classe co m a
dia r ia de 8$ .......... .
3 officiaes de 3" classe com a
diaria de 68 . ..... .. .. .
1 aprendiz de 1• classe com a
diaria de 3$ ..........
2 aprendizes de 2• classe com a
dia ria de 2$ •..........
2 aprendi zes de 3" classe com a
diaria de 1$ .......... .
1 malhador com a diaria de 5$
1 amolaclor com a diaria ele 9$
1 ajudante com dia ria de 5$ .. .

2:920$000
2 :920$000
5: 110$000
6:570$000
1:095$000
1 :460$000
730$000
1:825$000
3:285$000
1:825SOOO

34:3 10SOOO

Of!icina da carpinta?·ia
1 official de 1• classe com a
dia ria de 8$ .........•.
2 officiaes de 2• classe com a
diaria de 7$ . .. .... . . .
1 encarregado da cond ucção
com a diar·ia de 6$ .. ..
2 auxiliares pedreiros com a
diaria de 7$ .... ... . .. .

2:920$000
5:110$000
2 :1 90$000
5:110$000

13:140$00(1

8:030$000

10:220$000

Expedição
3 expedidores, sen do dous com
adiaria de 8$ e um com
a de 6$ ..... . ........ .

Serviço inte1·no e exte1·no
2 guardas-portões com a diaria
de 7$ ................ .
1 mandador com a diaria de
10$ ... .... ... .•. .. ... .
7 correios com a diaria de 7$ . .
4,0 serventes com a diaria de t>$ .

DIARIO

5 :110$000
3:61>0$000
17:885$000
58:400$000

85:045$000

OFFICIAL

Revisão
ajudante com a diaria de 12S
12 revisores com adiaria de 108
12 conferentes com a diaria
de 8S ....... ·......... .
1 encareegaclo do mappa geral
com a cliariade 10$ ...
1 ajudante com a cliaria de 9$
5 contadores ele li nhas com a
dia ria ele 8$ . .••.... ••
1 entr egador de provas com a
dia ria de 4S . . . ....... .

4:3808000
43:8008000
35:040$000
3:650$000
3:285$000
14:600$000
1:460$000

106:21õ$000

-
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Composiçito
2 ajudantes, sendo um encarregado ela secção de linotypia, com a diaria
de 12$ ........ . . ..... .
2 auxiliares da pagina ção co m
a diaria de 10$ . ...... .
4 plantonistas com ad ia ria de98
2 tiradores de provas com a.
diaria de 8$ .......... .
2 vigias com a dia ria ele 8$. , .
1 ajudante com a diaria de 5S .
1 guarda-typos com a diaria
ele 10$ ............... .
3 ajudantes com a dia ria elo 88
6 compositores-j ornaleiros com
a ctiaria de 8$ . .... . , .
30 compositores elfectivos com a
diaria de 8$ por tar efa
1 auxiliar elo encarregado da
linotypia com a dia ria
de 9$ ............... .
2 mecanicos com a diaria ele
9$ .... . .............. .
7 ajudantes com a dial'ia de

58 ..... : ....... •.....

8 :760$000
7:300$000
13:140$000
5:840$000
5:840$000
1:285$000
3:650$000
8:7608000
17:520$000
87:600$000
3:285$000
6:570$000
12:775$000

182:8653000

O(ficina de impresscio
1 ajuda nte com a diaria de 12$
2 operal'ios de P classe com a
diaria de 88 .... ...... .
2 operarias de 2• classe com a
dia ria de 7$ .... ...... .
2 operarias de 3• classe com a
diaria ele 6$ ......... .
3 operarias de 4a classe com a
dia ria de 58 ......-. ....
1 engradador de fõt·mas com a
diaria de 8$ ........ ..
2 ajudan tes de engradado r ele
fôrmas com a diaria
de 68 .... . .......... . .
1 zelador das machinas com a
dia ria de 78 ..... .... ..
1 ajudante com a diaria de 4$

4:380$000
5:840$000
5:110$000
6:570$000
5:475$000
2:920$000
4:380$000
2:5558000
1 :460$000

38 :690$000

Secçcio de stereotypia
1 encarregado com a cliaria de
12$ . .. . ...•....... . ..
2 operarias de P clas>e com a
diaria de 108 .........
12 opcl'ari os de 2• classe co m a
diaria de 8$ .... . .... .
2 chnm be iros co m a diaria de
6$ ........ . ...... . .. •

4:380$000
7:300$000
35:040$000
4:4808000

38 :6!10$000

272Secção de elect?'icidade

3 electricistas com a ctiaria
de 8$ ....... ......... .
3 ajudantes com adiaria de 7$

8:760$000
7:6658000

16:425$000

Expedição

f

2

iO
Hi

f5

encarregado com a diaria
de f2$ ..... ..•. .. .. : ..
ajudante com a diaria de
f08 .•....•...••......•
primeiro auxiliar com a diaria de 8$ .. .••. ••......
segundos auxiliares c_om a
diaria de 78 •••...••••
terceiros auxiliares com a
dia ria de 58 .•.••.•...
quartos auxiliares com a
dia ria de 9.$ • ••••••••••
entregadores e carregadores
com a diaria de 48 •.••

4:3808000
3:61í0$000
2:920$000
5:H0$000
f8:250$000
2!:9008000
2!:9008000

78:if0$000

3:650$000
ã:H0$000

8:760$000

i03Y
Trabalho extraordinario ...•.•...••.••..•.••.••.
Gratificação addicional por excesso de anno de serviço (art. i3 do regulamento vigente) (227)

200:000$000

Portaria

ajudante de porteiro com a
diaria de i OS ••••••••••
2 contínuos com a diaria de 7$

21í:000$0CO
2.449:385$000

Paragrapho unico. Para a conveniencia do serviço haverá nas
varias dependencias do Diario 0/f!oia~ empregados supplentes que
trabalharão na falta dos e.lfectivos ou quand_o a isso exigir o serviço.
Esses empregados concorrerão ás vagas dos e.lfectivos na proporção de metade por merecimento e metade por antiguidade absoluta
de casa.
Os operarias e demais empregados diaristas que não forem aproveitados na presente organização ficarão addidos ás respectivas classes, percebendo pela dotação-trabalho extraordinario - até que se
verifique vaga no quadro, respeitando-se sempre a antiguidade do
cada um.
· Art. f3f. Os contra,ctos celebrados com os poderes publicos são
nullos de pleno direito si não constar expressamente de suas clausulas a citação da disposição da lei que os autoriza e a verba ou cre·
dito por onde deve correr a respectiva despeza.

{227) Regulamento da Imprensa Nacional - Decreto n. 4.680,
de 14 de novembro de 1902.
Art. 13. Ao operario ou empregado, pago pela féria, ainda valido, de reconhecido merecimento, que, depois de 25 annos de e.lfeclivo
serviço, continuar a trabalhar, o Ministro da Fazenda, sob proposta
do di~ector geral, mandará abonar uma gratificação em caso algum
superior a 30 % do seu vencimento. Esta gratificação não ficará.
sujeita á contribuição de que trata o art . 48, § 1°, e nem lhe será
computada para pensão.
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Art. :132. Na fórma dos serviços, os operarias da União que contarem mais de :lO annos de serviço terão preferencia para ser aproveitados e mantidos nos quadros que forem organizados.
Art. :!33. Fica o Governo autorizado a aposentar, na fórma da
lei e após inspecção, o Sr. Luiz de Oliveira e Silva, conferente da
descarga da Alfandega da Capital Federal, que conta 5:! annos c mezes de serviço effectivo, sem ter gosado nenhuma licença e sem haver
,
commettido falta alguma.
Art. 13g,. Ficam incluídos no quadro do pessoal da Alfandega do
Rio de Janeiro os conferentes de. capatazias de i"' e 2"' classe.
Art. 135. Ficam approvados os creditos da tabella A, na importancia de 2.889:888$88\:1, ouro, e 14. 519:8894:!0, papel.
Art. 136. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de !9:!5, 94" da Independencia e 27•
da. Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoUES.

Sabino Barroso.·

TABELLA-A

Leis ns. 5~9~ ae 9ae setembro ae 1~50, art. lo, s6°, e2.348, oe ~~
ae agosto ~e 1~73, art. 20 (~~8)
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores

Decreto n. 10.225, de 21 de maio de 1913
Papel

Abre credito extraordinario para occorrer a despezas com as medidas contra a tuberculose .•.•

700:000$000

Decreto n. 10.327, de 9 de julho de 1913

Abre credito supplementar á verba - Soccorros Publicos - do exercício de 1913, para despezas
com a organização de um plano de serviço de
prophyla:Xia da febre amarella ....•.••...••...

462:000$000

(228) Lei n. 589, de 9 de setembro de 1850-Abre ao Governo um
credito supplementar e extraordinario de 1. 797:203$449 para as despezas do exercício de iSM:l-1849, e de 732:2023538 para as despezas
do de i849-:lb50.
Art. 4", § 6". O Ministro da Fazenda apresentará ao Corpo Legislativo com a proposta da lei do orçamento uma outra, que comprehenda todos os creditos abertos pelos diversos i\linisterios no intervallo
das sessões, afim de que sejam examinados, e, quando approvados,
convertidos em lei, que fará parte da do orçamento respectivo.

-
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Papel

Decreto n. 10.393, de 13 ele agosto de 19-/3
Abre credito especial para pagamento de contas de
fornecimentos fei tos, em 1909, á Força Policial
do Districto Fedeml. . . ........ , .... . ........ .

<\70:059$036

Decreto n . 10.452, de 24 de setemb1·o de -19-13
Abre credito supplentar ás verbas :
Secretaria do Senado ........ .
Secretaria da Camara dos
Deputados . ......•...•... ..

12:500$000
18:000$000

30 :500$000

Abre credito supplementar ás verbas :
189:000$000
SLlbsidio dos Senadores ... .. . .
636:000$000
Subsidio dos Deputados... . .. .

825: 000$000

Decreto n . 10. 453 , de 24 de setemb?·o de 19-/3

Decreto n. -10. 489, de -15 de outubro de 19-13
Abre credito supplementar ás verbas :
Secretaria do Senado.. . . . . . .
Sec1·etaria da Camara dos
Deputados............... ..

12: 500$000
18:000$000

30:500$000

195:300$000
6a7:2oosooo

R52 :500$000

Abr a credito suppl ementar as verbas :
Subsidio dos Senadores ... . .. .
189 :000$000
Subsidio dos Deputados ...... .
636:000$000

825:000$000

Decreto n . -10 .490, de -15 de outubro de 1913
Abre credito supplementar ás verbas :
Subsidio dos Senadores ...... .
Subsidio dos !Jepu~ados ...... .

Decreto n. 10.579, ele 26 de novembro de -19-13

-Lei n. 2 . 348, de 25 de agosto de 187 3 - Fixa a despeza e orça a
receita geral do Imperio para os exercícios de 1873-1874 e 1874-1875,
e da outras providencias .
Art. 20 . A proposta que, nos termos da lei n. 589, de O de setembro de 18?í0, art. 4•, § 6•, deve se t· apresentada a assembléa geral
para approvação dos creditas abertos durante o intervallo das sessões
legislativas será de ora em diante incluída nas disposições geraes da
Lei de orçamento, annexando-se os respectivos documentos ao r elatorio
do Ministerio da Fazenda, afim de serem approvados os mesmos creditas quando se votar a referida lei.
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Decreto n. 10 .580, de 26 de novembro 1le •/9·13
Abre credito supplementae ás verbas :
12:500$000
Secretaria elo Senado ...... . •
Secretaria da Camara dos
Deputados . . . .. .. . .... . . . .
18 :000$000

30; 500$01 •f

Decreto n. 10.633, de 24 ele dezembro de 19•13
Abre credito supplementat· ás verbas :
Subsidio dos Srnadores . ......
176:4008000
Subsidio dos Deputados . .... . .
593:6008000

770:000$000

Decreto n. 10.634, de 24 de dezernbro de 1913
Abre credito supplementar ás verbas :
Secretaria do Senado .. . .. .. .
12:500$000
Secretaria da Camat·a dos
18:000$000
Deputados ... . .. . .. . ...... .

30:500$000
4.826:559$936

Ministerio das Relações Exteriores

Decreto n. 10.463, de ·f de outub1·o de 1913
Abre credito snpplementa r á verba H"- Extraordinarias no exterior - do art . 23 da lei
n . 2.738, de 4 de janeiro de 1913 ...... .. . . . ..

Ouro

180:000$000

Ministerio da Guerra

Decreto n . 10.403, de 20 de agosto de ·19·13
Abre c•·edito supplementar á verba 7•- Servi<(o de
Saúde- do art. 28 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 . .. • . •......•... .. ........ . ....

Papel

75:8458:135

Decreto n. 10.454, de 24 de setemb1·o ele 19·13
Abre o credito especial para pagamento a Sociedade
n. 31 da Confederação do Tiro flrazileit·o ..... .

24 :184$000

ecreto n. 10.528, de 29 de outub1·o de 19-13
Abre o credito supplementar á verba 13a, n. 19,
do art. 28 da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de
19:13 .. . •. . ...•• . ....•...... •.. •.......•.•...

59:4\18S985
18

27'{j ,..-Papel

Decreto n. 10 .537, de 5 de novembro de 1913

Abre credito especial para indemnizar a Sociedade
n. 148 da Confederação do Tit·o Brazileiro de
metade das despezas relativas á censtrucção da
sua linha de tiro . ..•.•......................

3:589$180

Decreto n. 10.594, de 11 de dezembro de 19-/3

Abre credito especial para indemnizar a Sociedade
n. 66 da Confederação do Tiro Brazileiro de
metade das despezas relativas á construcção da
sua linha de tiro .....•........••..•....•..•.

2:462$500

Decréto n. 10.627, de 24 de dezembro de 1913

Abre credito especial para pagamento de soldo vitalicio a mais 416 voluntarios da patria ...••.. ; .

625:081 $834
790:66!$634

Ministerio da Viação e Obras Publicas

Decreto n . 10.027, de 29 de janeiro de 1913

Abre credito extraordinario para construcção das
linhas ferreas no Estado do Rio Grande do Sul,
a que se referem as lettras a, b, c e d do art. 85
da lei n. 2.73):l, de 4 de janeiro de 1913 ..••.•.

400:000$000

Decreto n. 10.085, de 19 de fevereiro de 19'13

Abre credito extraordinario para os estudos dos
prolongamentos e r amaes da rêde de viação
cearense .....•.••.•.•••••....••.••.••..•••.•

300:000$000

Decreto n. 10.089, de 19 de fevereiro de ·19'13

Abro credito extt·aordinario para os estudos dos
prolongamentos e ramaes da Estrada de Ferro
Santa Catharina ......•.•••••••.••• · ....••.••

250:000$000

Decreto n. 10.154, de 2 de abril de 1913

Abre credito extraordinario para as despezas com
os estudos definitivos da Estrada de Fer ro Coroatá ao Tocantins .••.....•.•••............•

200:000$000

Decreto n. 10. 3'16, de 2 de julho de 1913

Abre credito extraordin ario para os estudos de uma
estrada de· ferro que, partindo de Coroatá, vá
ao Tocantins .....•.......... .... ... . . . .....•

100:000$000
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Decreto n. 10.311, de 2 de julho de 1913

Abre credito extraordinario para os estudos dos prolongamentos e ramaes da rêde de viação cearense ............................•..........

1.50:000$000

Dec1·eto n. 10.318, de 2 de julho de 19'13

Abre credito extraordinario para os estudos dos pro·
longamentos e ramaes da Estr·ada de Ferro Santa Catharina ..................... . ......... .

300:000$000

Decreto n. 10.319, de 2 de julho de 1913

Abre credito extraordinario para a construcção de
linhas ferreas no Rio Grande do Sul, a que se
referem as lettras a, b, c e d do art. 85 da lei
n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1.91.3 ............ .

iOO:OOOSOOO
i.S00:000$000

Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio

Decreto n. 10.525, de 28 de agosto de 1913

AIJre credito especial para pagamento do auxilio de
500$ aos criadores que, possuindo pelo menos
200 cabeças de gado vaccum, constmiram em
suas pr·opriedades banheiros para expurgo de
parasitas do mesmo gado ................... .

Papel

H :000$000

Dec1·eto n. 10.829, de 25 de mm·ço de 19'/.4.

Abre credito especial destinado a liquidar com o
Estado de Minas Get·aes as contas relativas ao
transporte de gado introduzido do exterior pelo
dito Estado ....................... . ........ .

33i :666$89:0
39:2 :6668040

Ministerio da FazenJa

Decreto n. 10.218, de 15 de
maio de 1913
Ouro

Abre credito supplementar á verba
33a - Exercícios findos do
exercício de i9i3 ........... .

Papel

2.000:0008000

Decreto n. 10.337, de 16 de julho de 1913

·Abre credito supplementar á verba
33a - Exercícios findos do corrente exercício .. .. . .. .•. . • .•

,.

50: 000SOOO 2.000 :0000$000

-

:.'IGOuro

Decreto

n. -10 .455, de 24.
setembro de -19-13

l'apol

de

Abre credito supplemeutar á veL·ba
33• - Exercícios findos do corrente exercício ... . . .... .. . . .

2.000 :0008000

Decreto n. -10.598, de H de dezemb!'O de -19-13
Abre credito supplementar á lettl'a de lnactivos, pensionistas
e beneficiarias dos montepios
- Aposentados- do art . 107
da lei n . 2. 738, de 4 ele janeiro de 1913 . ............. .

400:000$000

Decreto n. -10.7-13, de 28 de janeiro
de -1914
Abre credito supplemental' ás
vel'bas :
21" -Fiscalização e
mais despezas dos
impostos de consu ·
mo e de transporte 2i0:0008
22• - Commissão de2 %
aos vendedores particulares de estampilhas. . . . . . . . . . . . . 70: 0008
23" - Ajudas de custo 88:0003

360:0008000

Decreto n. -10.768, de -18 ele fevereiro de 19'14
Abre credito supplemeutar á verba i• do al't. 107 da lei
n. 2. 738, de 4 de janeiro de
1913 . • . . . .... . . . .......... .

2.468:888$889

Decreto n . 10.8U, de 18denta1'ÇO
de 19'14
Abre credito supplementar á vel'ba 10•- Caixa de Amortização - do exercício de 1913 . . •

190:000$000
2.708:888$889

•

6. 760:000$000
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P apel

Ministel'io da Justiça e Negocias
4 .826:559$936
In teria res .................•
180:000$0000
Minist.erio das Relações Exteriores
790:661$634
Ministerio da Guerea ........... .
Ministel'lo da Viação e Obtas Publi1.800 :000$000
cas .••.....•................
Ministerio da Agl'icultllt'a, lndus342:666$840
tria e Commercio ........... .
6. 760:000$000
i\Iinistet·io da Faz3tLla . •......... 2 .708:888$889

2 .888:888$889 14. 519:888$410
Rio de Jan eiro, ti de janeiro ele 1915.
P. Gmms.
Sabino B a1·roso

'VENCESLAu BRAZ

'J:'ABELLA-B
Verbas do orçamento para as quaes o Governo poderá abrir cre·
dito supplementar no exercicio de 1915, de accô rdo com as
leis ns. 589, de 9 de setembro de 1 8 50, 2.348, de 25 de
agosto de 1873, 429, de 16 de d ezembro de 1896, art . 8"
n . 1, art. 23 da lei n. 490, de 16 d e dezembro d e 1 897, e
lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, art. 54, n. 1 (229)

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores
Subsidio aos Deputados e Senadores - Pelo que fôr pt·eciso d urante as prorogações.
Seceetaria do Senado c da Camara rios Deputados- Pelo serviço
stenogeaphico e de redacção e publicação dos debates durante as
pro rogações.

(229) Lei n. 589, de 9 de setembro de 1850 - Abre ao Governo
um credito supplementar e extraordina rio de i. 797:203$449 para as
despezas do exercício de 1848-1849, e de 732:202$5:18 para as despezas
do de 1849-1850.
O ctrt. 4", § .2•, dispõe: « Qu a ndo as quantias votadas nas ditas
rubeicas não bastarem para as despezas a que são destinadas, e
houver urgente necessidade de satisfazel-as, não estando reuniqo o
Corpo Legislativo, poderá o Governo a utorizai- as, abrindo para esse
fim CJ'editos supplementar es, sendo, porém, a necessid ade da despeza
deliber ada em Conselll•• de Ministro , e esta a utol'izada por deceeto
r efer end ado pelo ministro a cuja repartiçao perte ncer, e publicado na
folha otficial ".
O§ 8• do mesmo m·t. 4• dispõe : " Os creditas supplementares
serão classificados na proposta por Ministerios, e pelas rubl'icas ela lei,
e os extraordinarios formarão rubrica e pecial: nos bala nços serão
aquelles designados e m colmnnas especiaes em corres pondencia com as
ru bricas da Lei do Orça mento quç fot·em por Lal fórm a augmen tad<L,
c estes emrnbricas aclcliLivas, .
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Ministerio das Relações Exteriores
E xtraordinarias no exterior.

Ministerio da Marinha
I-Jospitaes- Pelos medicamentos e utensi'lios.
Classes inactivas - Pelo soldo de otnciaes e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições elos
navios da Armada,
Munições navaes - Pelos casos fortuitos ele avaria, naufragios,
alijamento de objectos ao mar e outros sinistros .
Fretes - Para commissão de saque, passagens au torizadas por
lei, f reles de volumes e ajudas de custo .
Eventuaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes c enfermarias e para
despezas de enterramento e gt·atificações extraordinarias determinadas por lei.

Ministerio da Guerra
Soldo, etapas e gratificaçõe3 de praças - Pelas que occorrerem
além da impol'tancia consignada.
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de
officiaes e praças reformados •

.

O § 10 do mesmo art . 4° dispõe : cc A· faculdade de abrir creditas
supplementares por decr eto só terá logar a respeito de serviços votados
na Lei do Orçamento , .
-Lei n. 2. 348, de 25 de agosto de 1873- Fixa a despeza e ot·ça
a r eceita geral do Imperio pat·a os exercícios de 1873-187q, e 1874-1875
e dá outras providencias .
-Lei n. 429, de 10 de dezemb1·o de 1896 - Fixa a despcza geral
da Republica para o exercício de 1897 e dá outras providencias.
Art. s•. E' o Governo autorizado:
1•, a abrir no exercício de 1897 creditas supplementares a.té o
maximo de &.000:000$ ás verbas indicadas na tabella que acompanha
a presente lei; á~ ver ba" - Soccorros publicas, exercícios findos e diiferenças de cambio -poderá o Govemo abrir cred ito5 supplementare-;
em qualquer mez do exercício, comtan to que sua totalidade compu tada
com a dos dema is creclitos ab~rtos a outt·as verbas da tabella n;lo
exceda ao maximo fixado pela presente lei, t·es peitada quanto á verba
- Exel'cicios finJos - a dispo·ic;ão da lei n. 3.230, de 3 de setembro
de 1884, art . 4". No maximo fix ado por est Aar·tigo não se compl'l~h e n
dem 03 Cl'ed itos abertos ao; os. 5, 6, 7 e 8 do ot·çamento do Ministerio.
do Interior.
-Lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897- Fixa a despeza ger·a!
da Repuolica para o exel'cicio de 1898, e dá out!'as providencias.
O art. 23, § L •, r eproduz a disposição supra do art. s•, n. 1, da
lei n . 429, de 10 de dezembro de 1896.
-0 art. H, e não o art. 4"citado, da lei n. 3.230, de 3 de setem'orc,
de 1884, que fixa a despeza get·al do lrnperio para o exercicio de
1884-1885 e dá outras providencias, dispõe :
«Por dividas de exercicios findos entendem-se as que tiverem por
origem o pagamento de serviços prestados ao Estado em exercícios já
encerrados, em virtude de autorização concedida por lei de orçamento

Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam
em commissão de serviço.
Material : serviço de saúde- Pelos medicamentos e utensilios a
praças de pret.
Diversas despezas- Transporte de tropas.

Ministerio da Viação e Obras Publicas .
Garantia de juros ás estradas de ferro, aos engenhos centraes e
portos - Pelo que exceder ao dect•etado.

Ministerio da Fazenda
Juros e amortização e mais despezas da divida externa.
Juros da divida inte1·na fundada -Pelos que occorrerem no caso
de fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações
de credito.
Juros e amortização dos emprestimos internos.
Juros da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além do algarismo orçado .
Inactivos, pensionistas e beneficiarias dos montepios - Pelas aposentadorias, pela pensão, meio soldo, montepio e funeral, quando a
consignação não fór sufficiente .
Caixa ele Amol'tização - Pelo feitio e assignatura de notas.
Recebedol'ia - ·Pelas porcentagens aos empregados e commissões
aos cobradores, quando as consignações não forem sufficientes.
Alfandega - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem ao credito votado.
Mesas de r endas e collectorias - ·Pelas porcentagens aos empt·egados, quando não bastar o credito votado.
Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo e de. transpot te - Pelas porcentagens, diarias, passagens o transporte.

ou por qualquer outra especial, com fundos decretados nos termos do
art. 14 r1a lei n. Lf77, de 9 de setembro de 1862, comtanto que a
importancia dos serviços por pagar não exceda á. consignação dos
l'(Spectivos fundos .>>
- O art. 14 citado, da lei n. 1.177, de 9 ,Je setembro de 1862, que
fixa a despeza e orça a receita para o exercido de 1863-1864, dispõa:
"O Ministro da Fazenda não poderá ordenar o pagamento. snb
pena de r rsponsabilid arte, de serviço algum, sem que na lei que o
houver a utorizado estejam consignados os fundos correspondentes á
despeza. »
-Lei n . 560, de 31 de dezembro de 1898- Fixa a. despeza geral
da Republica para o exercicio de 1899 e dá outras providencias.
Art . 54. E' o Governo autorizado :
1°, a abrir no exercicio de 1899 creditos supplementares, até o mafimo de 8.000:0008, ás verbas indicadas na tab:llla B, que acompanha
a pres'ln te lei.
A's verbas- Soccorro~ publ ieos - Exercícios findos - A - Dilfennças de cambio - poderá o Governo abrir creditas supplem3ntues
em qualquer mez do exercido, comtanto que sua totalidade, c·ompntacla
com a dos demais cre.ditos abertos, não exceda o maximo fixado,
respeitada, quanto á verba - Exercicios find'lS -, a disposição da !ei
n. 3. 230, de 3 de setembro de 1894,, art. 11.
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Commissão aos vendedores particulares de estampilhas - Quando
a consignação votada não chegar para occorrer ás despezas.
Ajudas de custo -Pelas que forem reclamadas além da quantia
orçada.
Porcentagens pela cobrança executiva das dividas da União Pelo excesso de arrecadaGãO.
Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas além
das consi!madas.
· · Juros· de bilhetes do Thesouro -Idem idem.
Cómmissões e corretagens - Pelo que fôr necessario além da
somma concedida.
Juros dos emprestimos do Cofre dos Orphãos - Pelos que forem
.
r eclamados, si a sua importancia exceder á do credito votado.
Juros dos depositas das caixas economicas e dos montes de soecorro - Pelos que forem devidos além do credito votado.
Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados,
soldos e outros vencimentos marcados em lei e outras despezas, nos
casos do art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de setembro de 1884 (230).
Reposições e restituições - Pelos pagamentos r eclamados, quando
a importancia de lias excedtr a consignaGãO.
Alfandega e Loboratorio Nacional de .~ nalyses - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem ao credito
votado.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1915.
WENCESLAu BnAz

P.

GoMES.

Sabino Barroso.

DEGRg']'Q N. 2 .925-

DE

5

DI!: JANEIRO DE

1915

Corrige alterações com que foi publicada a lei n . 2.919, de 31 de d·e1<embro
ultimo, que orça a 1 t::ceita geral da Republi ca para o exerci cio de 1915, e
dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço, saber, de accôrdo com a communicação que me foi
dirigida em m ensagem do Senado Federal, sob n . 1, de 2 d J
corrente, que a lei n. 2. 919, de 31 de dezembro de 1914,
que orça a r eceita geral da Republica para o exercício de
. (230) Lei n. PL~30, de 3 de setembro de 1884 - Fixa a despeza
· geral do Imperio para o exercício de 1884-188<>, c dá outeas · providencias.
Art. 11 Por dividas de exercic10s find ' s entendem-se as que
tiverem por origem o pagamento de serviços peestarlos ao Estado em
exercícios j 1 ence!Tados, em virtude de autorização concedida por Lei
de 0I'çamento ou por qualq11er outra especial, com fundos decretados
nos term os do art. 14 da lei n. 1.177, de 9 de setembro ele 1862,
comtanto IJU e a 1mportancia dos serviços por pagar não exceda a consignação dos respectivos fundos.
-O ar t. H, citado, da lei n. 1.177, de 9 de setembro de 1862, que
fix~ a des peza. e orça a rece.ita para o excrciciu de 1863-1864, dispõe :
« O Ministl'o da Fazenda não poderá ordenar o pagamento, sob
pena ele r espo nsabili da de, de serviGO algllln, sem flUe na lei que o
houve!' antorizado estejam consignados os fundos correspondentes á
despeza."
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1915 e d:.í. outras peoviclencias, eleve ser executada com as

seguintes rectificacões:
No art. 1•. II, n . 28 - Onde se lê «Loucas (conforme
a classificação da Tarifa n . 646 e 651, primeira parte da
classe 21 )» , leia-se : <<Loucas (conforme a classificação da
Tarifa n . 645 e 650, da classe 21) ».
No mesmo n. 28, onde se lê «Vidros (Tarifa, mesma
ciasse, ns : 661 e 666 ) », leia- se : «Vidros (Tarifa, mesma
classe, ns. 660 e 665) ».
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Repub lica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Sabirw Bar1·oso.

DECRE'l'O N . 2 . 926 -

DE

6 DE .JANEIRO DE 1915

Ini ciado n a Camara dos Deputados, emendado pelo Senado e
pela Camara enviado á sancção
Fixa a força naval parH o exercício de 1915 e dá outras providencias

O Presid ente da Repub lica dos Estados Unidos do Braz i! :
Faço saber que o Congresso racional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• A forca naval para o exercício de 1915 constará:
§ 1.• Dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas
cousLantes dos respectivos quadros.
§ 2.0 Dos sub-officiaes marinheiros e assemelhados
constantes dos respectivos quadros.
§ 3.0 De 100 alumnos da Escola Naval. aspirantes e guardas- marinha, devendo os candidatos a matri cula ter idade
comprehendida entre 15 e 18 annos para o curso de marinha
e 18 a 21 annos. para os cursos annexos .
§ 4.• De 5. 000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e 2. 000 foguistas.
§ 5." De 1 . 500 aprendir. es marinheiros.
§ 6.• De 600 praças do Batalhão Naval.
Art. 2.0 l.f,m tempo de gue rra a forca naval compôr-se-ha
elo pessoa I que for necessaeio.
Aet. 3." O temp o ele servir;o dos m ar inheirps provenientes
tlas esco las de apeendizes maeiuheiros será de 15 ann os, a
contar ela data ela inclnsão na eespectiva esco la, e o dos volunLar io se r'á ele tt·es annos.
Art . t~.·· Os claros que se abei eem n·o pessoal ela Armada
ser·ão preenchidos pela Escola Nav::tl, pelas esco las ele apren dizes, pel-o vo lu nla t·iqdo sem premio, pe lo sorteio lega lmente
rcgu lame nta elo nos lermos da ConsLi1.u ição.
Parageaph o uni co . 1a in suffi ciene ia dos meios dee larados nes te adigo. fica o Poder· EwcuL ivo aulorizaclo a L'e ruLar
pessoa l por· meio ele contraclo.
Ar't . 5." A:; pr·aças do Cor·no ele Marinheiros Nac.ionaes e
do Batalhão Naval qu e ·oomp leLa rem tt·es :wnos ele servi ço com
exemplar· eomportamenlo Lel'ão uma gnt li f icacão igual á meLad t> do so ld o s impl es ela classe em que e tiverem, sem projuizo elas dema is gra iifi ca('Ões a que tiv erem direito .
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§ 1.• As que se engajarem terão direito ·e m cada engajáment<l ao Yalor em dinheiro das pec;.as de fardamento gratuitamente distribuídas por occasião de verificarem a primeira
praça.
§ 2.• As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes approvadas no curso de especialidades e as que exercerem os cargos
definidos no decreto n. 7. 399. de 14 de maio de f 909, terão
direito ás gratificações especiaes estabelecidas nas tabellas
annexas ao mencionado decreto, além dos demais vencimentos
que lhes com r-etirem.
Art. 6.• Revogam -se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de f9f5. 94• da Independencia e 27• da Republica.
WENCESLAU 1B RAZ

P.

GoMES.

Alexandrino Fa1·ia de Alencar.

DECRETO N. 2. 927 -

D'E

6

DE JANEIRO DR

f9Hí

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, ao Ministerio 'ds Guerra, o credito
especial de 3.162:709$, para d espe=s resultantes da elevaç.Io <ro numero
de praças do Exercito em 1914

O P res id ente rlA n~'pub l ica dos Estados Unidos do Rrc ·,.il:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu !:'anr.ciono a seguinte resolução, datada de 31 de dezembro de
1914:

Artigo uniro. Fica o Presidente da Repnblica 'clutoriz:.:dn
a ahrir. nrlo Mini 0 tPrin rln Gn erra. o credito espE>Ci.:l1 rlr
3.162:709$. nara altf'nrler a rlf'spezas rE>~ultantf's da eh·vnrii.o
do numero de prnrns do Exrrrito no corrente exercício; ::"f''.'C'gadas as d isposic.:õcs em contrario.
Rio de Janeiro 6 de janeiro de 1915, 94• da Independcncia e 27• da Republica .
\VENCESLAU BRAZ

p.

GoMES

José Caetano ele Fa1·ia.
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DECRETO N. 2 . !l28 -

DE 6 DE

;r ANEIRO

DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pel o Ministerio dia Gwerra, o cr~dito
de 2.502:470$225, supplementar á verba 8", «Soldc>S e gratificações de
officiaes», do art. 20 da lei n. 2. 842, de 3 de i =dro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
·Artico uni co . Fica o Presidente da Republica autorizado
a ab r-ir, pelo Ministerio da Gu erra, o cred ito de 2.502:470$225,
supplementar á verba 3• «Soldos e gratificacões de officiaes».
do art. 20 da lei n. 2 . 842, de 3 de janeiro de 1914; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Jan eiro, 6' de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU

iBMZ

P. GoMES.

José Caetano de Faria .

DECRETO N. 2. 929 -

DE 6 DE JANEIRO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Auto ri za o Presid•ente da R ep·.t•blica a abrir, a o Ministerio da Guerra, o credito especial de ro:o28$7r5, para occorrer ao pagamento da W.fferença
de proventos a que tem direito o 2° teruente rclormado de> Exercito
Alfredo Candido Moreira

O P res id ente da Hepublica dos Estados Unidos do Braúl;
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sa neciono a seguinte resolu ção:
Artigo unico. Fica o Presid ente da Republica aut0r :~ ~1rln
a abrir, pelo Ministet·io da Guerra, o crediLo especiv.l de
1 O: 028$715, para occorrer ao pagamento da differer:;;a de
proventos a que t em dir eito o zo tenente reformado AJ.r,.eco
Candido Moreira, em virtude da resolucão do CongreStiO :\'aciona 1 sanccionada por decreto n. 2. 085, de 15 de ou tubro
de 19 13 : revogadas as disposições em contrario .
Rio ele Janeiro, 6 de j aneiro de 1915, 911• da Jndepcnrlenciu e 27° da RepulJ!ica .
'WENCESLAU

:BRAZ

p. GOMES .

José Caetano de Fa1·ia.
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DECRETO N. 2 . 9:30 -

DE

6 DE .JANEIRO DE 19-l5

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o P residente da Republic..t a abrir, pelo Ministerio da Guerra, os cre·
ditos especiaes de 6.soo :ooo$, 'para pagamento a Fried. Krupp A. G. Deutsch
Waffen und M unitionsfabriken e Da•nsk Rekylriflfel Syndikat e outros,
por fornecin:entos e para despezas com fretes e seguro de material
adqui r ido

O Presidente da Rep ublica dos Estados Unidos do Braz il:
Faoo saber . que o Congresso Nacional decr.e tou e eu
sancciono a seguinte reso lução:
Artigo u ni co . Fica o Pres idente da Republi ca au tor izado
a abrir, pe lo Minster io da Guerra. n.o exercício de 1914 e no
de -181fí. creditas espec iaes até 6 . 500 :000$, para pagamento
devido a FriecL Kru pp A. G. Deutsch Waffen und Munit ions-fabriken e Dansk n.ekylriffe l Syndikat e outros, por fornerimentos· fei bo-s em virtude de contractos, ajustes e ter mo d&
encommenda, bem assim para attend er a 1 agamento de fretes
e seguro do material adquirido; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 'i915, 94° da Independencia e 27° da Repu blica .
\VENCESLAU .BIRAZ p

o

GOMES.

José Caetano ele F'm"ia.

DECRETO N o 2 o931 -

DE

6 DE .JANE IRO DE 1915

Iniciado na Camara d-os Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Approva o decreto n. 11.148, de 23 de setembro dle 1914, relativo á abertura,
pelo Ministerio da Guer ra, do creclito extraorài·na rio de I. S00:000$000

O Presidente da Republ-i ca dos Estados Unidos do Brazil :
Paço saber que o Congress'O Nacion al decr.et ou e eu
sancciono a segu inte reso lução :
Artigo un i co. F ica approvado o decreto n. 11.148, de 23
de setembro proximo ifindo, pelo qual o Governo abriu, pelo
Ministerio da Guerra, o Cl'ed ito extraordinario de 1. 500:000$,
para occorrer· ás despezas com a repressão ela rebell ião nos
Estados do Paraná e de Santa Catharina, por so lic itação dos
respectivos g-ovemos; revogadas as di. posições em contral'io.
Rio de Ja ue iro, ô de janeiro de Hll 5, lHo da Inct.ependcncia e 27" ela Repu bli ca.
WENCESLAU -BRAZ

P. Gmvms.

José Caetano ele Paria .

287 -

DECRETO N. 2.9B2 -

DE

6

DE JA EIRQ" DE

19t5

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
Autoriza o P1~idente de Republica a considerar promovido a t 0 sargento c
reformado no dito posto o cabo Francisco Manoel de Almeida

O Presidenle da Republica dos Estados Unidos do Br·azil :
Faco saber que o Congressb Nacional decr·e tou e eu
sancciono a seguinte rc olução :
Ariigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a con iderar promovido ao poslo de 1o sargento e reformado
no mesmo posto, na data de ta lei, o cabo l<'ranci co l\lanoel
de Almeida; t·evogadas as disposições em contrario,.
Hio de Janeiro, 6 de janeiro ele 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica .
WENCE L.\U a3fu\Z

P. Gmms .

José Caetano ele Fa?'ia.

DECRETO N. 2.933- DE 6

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Regula 1. proprie<lade das minas

O <Presidenle da Republica dos E:;tados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolução:
TITULO

Das mi nas em geral

CAP ITULO l
DISPOS IÇÕES GERAES

Art. 1 . o Entendem - se por minas, para os effeitos desta
as massas miner aes ou fosseis existentes no interior ou
na supe rfície da terra e que constituem jazidas naturaes das
seguintes subslancias: ouro, prata, platina, mercurio, cobre,
chumbo, zineo, coballo, niclw l, bismutho, manganez, molybdenio, antimonio, al'senico, estanho, glucinio e outros melaes
raros, hulha, graphito, a.nthracito, I i10·nitos, oleos rnineraes,
enxofre, diamante e pedras preciosas.
§ 1. Não se cons ideram minas :
a) as jazidas de ferro, sal, salitre ou terras sali trosas,
materiaes de construcção, crys tal, amianto, kao lirn, ocr·as,
!€ ~,
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mica, turfa, adubos e substancias congeneres, bem como ns
fontes mineraes;
b) as areias metalliferas ou gemmiferas no leito dos
rios ou nas alluviões superficiaes, quando seu aproveitamento fôr feito em estabelecimentos volantes ou por apparell.Jus rudimentares e mstallações passageiras, por urna ou
dum; pessoas, com a autorização do dono dos depositas;
. c) jazidas de rq ualquer natureza lavradas a céo aberto .
§ 2." As jazidas a que se refere a letra c do paragrapho ante!'ior reputam-se simples pedreiras e, tanto el!as rcomo
as meniClonadas nas letras a e b do mesmo paragrapho, ficam como accessorios do sólo, sob o livre goso e disposição
do proprietario deste, com as limitações decorrentes das regra::; de policia estabelecidas para as respectivas explorações.
§ 3. 0 Quaesquer duvidas relativas á classificação legal
de substancias nlineraes serão resolvidas pelo Governo !!'edera!, mediante consulta do Concelho Supel'ior de 1\Hnas, no::;
termos do art. 5" desta 1e1.
Art. 2." A mma constitue propriedade immovel, distmc Lu do só lo, seudo alleaa vel isoladamente. Os accessor 10s permanentemente de::;tmados á exploração, obras d'arte, construcvõe.s, machinll!s e instrumentos, arumaes e vehiculos empregados no serviço da mina, bem ·como o material de custew em
ctepo::;ito, são considerado::! immoveis.
Art. 3." Salvas as disposicões desta lei, as minas se regerão :Qelos pl'eceito.s do d:i reito commum.
Art. 4. As emprezas de mineração organizadas so.b o regimen desta lei gosarão de isenção de impostos de impo·rtação
para ma.chinas, apparelhos, ferramentas, modelos e maLcrHtl
de custeio que não existirem no paiz.
Essa importação será verificada pelos fiscaes rect,~raes
das minas.
Serão gratuitos os atlestados no caso d_e emprezas lavrando por corwessão federal; nus damais casos, serão pagas
as despezas de fiscalização.
Paragrapho uni co. As actuaes emprezas de unuera(;ão,
vara gosarem desse favor, terão de pagar a quota annual de
l'iscalizacão.
Art. 5.° F1ca creado o Concelho Superior das Miiilas, incum..,
bido de estudar e emittir seu parecer sobre todas as rquestões
technicas, economicas e de direito privado referentes á mineração.
§ 1." Este Concelho, presidido pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio, Lerá como membros: os direclores da Escola Polytechnica e da de Minas de Ouro Preto,
os lentes cathedraticos r.!e metallurgia e de lavra de minas
das mesmas escolas, o chefe do Serviço Geologico do Brazil,
o director da Estrada de Ferro Central do Brazil, tres repre~cnlantes das emprezas mineradoras do paiz e o co!lJSullOl'
geral da Reimblica.
§ 2. O trabalho de secretaria deste Concelho ficará a
cargo da secretaria Serviço Geologico do Brazil.
§ 3." As funcções do Concelho serão consultivas.
§ 4. Os pareceres serão formulados por escripto, e nenhuma remuneração especial por esse trabalho caberá ao.:;
f'lnccionarios que fizerem parte do Concelho, salvo transporte
gratuito e diaria para aquelles que residirem f'úra da Cap1~,11
Fc,dcral e forem obrigados a assistir ás reuniões do mesmo
Concelho.
Art. 6. Nos regulamentos que o Governo tiver de cxf)euir, para o cumprimento desta lei, poderá comminar mullas
d~sdo 300$ alé 2:000$000~
0
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CAPITULO II
DA PROPRIEDADE DAS MINAS, DAS PESQUIZAS E DA LAVRA

Art. 7. As minas pertencem á União, aos Estados, ou aJ
proprietario ·do só lo com as limitações estabelecidas nesta lei.
Art. 8." E' vedado o parcellamento ou divisão mater·ial
da mina, salvo quando se tratar de alluviões super:ciaes~ de
areias dú leito de rios particulare-;, e de convemenCia mdustrial, a juizo do Concelho Superior das Minas em se tratando
de jazidas do domínio da União.
§ 1. Em rcaso d- successão causa mo1·tis, os herdeiros
poderão continuar em communhâo ou associar-se para a exploração da mina, para sua venda ou para seu arrend:tmento.
§ 2. o Não se realizando a hypothese do paragrapho anterior, qualquer herdeiro poderá adquiril-a, indemnizando os
co-herdeiros do valor de seus .q uinhões. Si mais de um herdeiro se propuzer a fazer esse pagamento, ser-lhe-á bcito
associarem-se para tal fim. Não se realizando o accôrdo, haverá licitação entre elles. Si nenhum herdeiro s~ propuzer
a adquirir a mina, será esta vendida em hasta publica, por
determinação do juiz do inventario.
Art. Y." E' permittido ao doner de uma mina, uu, no caRo
de rcondominio, ao col!ljuncto dos condominos, sujeitar sua
propriedade á administração do Governo Federal, para que
este a aliene nas rcondições em que concede jazidas do dominio
da União.
§ i. o Para esse í'im deverão fazer um requerimento dirigido ao Ministerio da Agricultura, Industria e Cornmercio,
instruindo-o cóm os seguintes documentos:
I. Titulas de pr.opriedade;
II. Certidões negativas de onus reaes;
Iiii. Informações constantes do art. 41 desta lei;
IV. Condições exigidas para a participação IIlOS lucros
líquidos da lavra .
§ 2. Examinados os ducumentos, e verificado que a propriedade é legitima e sem onus, serão dadas aos interessados,
para garantir seu direito, .tantas certidões do termo de entrega
da jazida ao Ministerio da Agrkultura quantos forem (IS condominos.
§ 3. o A jltzida ficará desde então sujeita ao mesmo regimen das de domínio da União, com as unicas medidas complementares seguintes:
I. O Governo exigirá dos concessionarios de pe;;quizas
um deposito que garanta o pag::~.mento das indemnizações ao
proprietario.
II. O Governo estipulará n~ concessão da lavra a quota
de participação do proprietario nos lucros liquidas da emr-reza mineradora e assegurará os meiO·s de verificar aquelle
a e:xactidão das contas de lucros anresentados.
Art. 10 . Salvo .o _caso de _accôrdo entre as partes, ~empre
que houver condommro nn mma, a transferencia de sua propriedade se Jará mediante deposito judicial do valor da mesma,
e sobre esse preço ficarão subrogados todos os direitos dos
interessados, segundo o processo mareado nos arts. 393 a 400
do regulamento n. 737, de 1850.
Paragrapho uni co. Da mesma fórma se procederá quanto
ao deposi~o judicial do valor elos arrendamentos. ou das quoLas menciOnadas no art. 16, sempre que houver condomínio
na mina arrendada.
Art. 11. O direito do proprietario do sólo de proceder a
p e~ quizas para a descoberta ele minas em terras da sua pro priedade .~ lavrar: as que descobrir ou forep:r conhecidas seró,
0
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exercido sem dependencia de autorização, respeitadas as exigencias dos regulamentos de p-olicia e de segurança dos serviços.
Al't. 12. Considera-se inventor da mina quem faz as
pesquizas, aquelle por cuja ordem foram .f eitas ou, na falta
de .qualquer desses, a pe,;soa que primeiro tiver feito, á
autoridade judiciaria da comarca em que estiver sito I)
descob e,r·lo, cornmunir:ac;ão minuciosa sobre a existencia do
mineral em sua jazida natural e a possibilidade de o lavrar.
§ 1 . o iillssa communicação sei'áJ tomada por termo no. registro de hypothecas, em livr-o especial, dando-se logo r,ertidfío
ao inventor.
§ 2. Desse termo a autoridade judi.ciaria da comarea
enviará ex-officio uma certidão ao Serviço Geologico do
Brazil, onde se transcreverá em livr'O proprio, que consti tuirá o Registo Geral das Minas.
§ 3. As duvidas occurrentes sobre a identidade do inventor e a vpracidade da communicação serão resolvidas pelo
Poder Judiciario.
Art. 13. Terceiros só poderão fazer pesquizas em terras
particulares com o consentimento do respectivo proprietaril).
§ 1. Neste caso, a remuneração do inventor de uma mina
será a que constar do coutract{) existente entre o proprietaJ'io do só lo e o mesmo inventor.
§ 2. Não existindo <COntrwcto prévio, entender-se-á .que a
jazida pertence. em partes iguaes, ao proprietario do sólo e
ao inventor da mina .
§ 3. o Para gosar desses direitos, o inventor deverá tel-os
resalvados na fórma do art. 12.
§ 4. No caso de condominio, o consentimento para effectuar pesquizas deverá ser dado pelo conjuncto dos condominos.
Art. 14. Si, independentemente do consentimento d0 proprietario do só lo, fôr procurada e descoberta uma mina em
suas terras, ao ·mesmo e ao inventor ficará esta mina perten-cendo em partes iguaes. si o inventor tiver feito as pe~quizas
de boa fé, por não saber ser do domínio privado a propriedade
estudada, ou por erro quanto á pessoa do proprietario.
Paragrapho unico. O invenlor só terá direito ao P!ll'&mento dos gastos feitos nas pesquizas si, por má fé, não tiver
obtido o cons entimento do proprietarlo.
Art. 15. São trabalhos de pesquizas todo-s os que servem
par-a determinar a existencia e a capacidade e~.:onomica da
mina, desde os simpl es conhecimentos e excavações super-ficiaes até os de sondagem e perfuração de galeria:>.
Art. 16. Descoberta a mina, e caso o inventor· •llJ ó proprietario do sólo, ou ambos, não possam ou não queiram lavrai-a, seu meneio por terceiros se fará nas condic;í'íos fixadas no .contracto .entr e estes e aquelles.
§ 1. Em falta de contracto, entender- se-1á que a remuneração conjuncta do proprietario do solo e do inventor é de
5 o/o do lucro liquido deixado pelo meneio da mesma.
§ 2. o Si o inventor ou o proprietario do só lo, isoladamente. quizer lavrar a mina, a remuneração daquelle que não
participar nos trabalhos da lavra será a mencionadfl no con-·
tracto, e, em falta deste, se entenderá que é ele 2 o/o do lucro
liquido deixado pelo meneio da mina .
§ 3. o Fica assegurado aos donos da mina o d irei!.0 ele fis-.
ca lizar as op erações eomm en iaes e a cscrivturação ela empreza exp loradora, para o fim de averiguarem a exactidãn
das contas que lhes forem prestadas ô<Obre sua remuneração.
§ 4 . o Si a lavra fôr trafegada pelo inventor ou pelo proprietario do séilo, nos terruos do & 2" deste artigo, cabe áquell e
que não participar nos trabalhos o direito de fiscalizar as
operações commerciaes e a escripturação do outro, para o
0
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fim el e awriguae a exact i_dã :) elas contas que lhe foe em peesladas sobre sua remuneração.
Art . 17. Si o propri elario elo ólo recusar seu cons entimento para que se effectu em p e ~ qu izas em suas ler l'as, fica
r econh ecido ao pretendente á pe quiza o clireitJo ele ele apropriar as terra s na Jórma da legislação v igente .
§ 1 . o Si o proprie Lario ele uma mina não lavrada recusar
seu consentimento par-a qu e s e effectue seu meneio por outrem, fica reconhecido a este o direito de desapropnar a mina
na fórma da legislação vigente.
§ 2. o Si o proprieta.rio recusar receber a inlienmização
fixada no respectivo processo, poderá o desapropr1ante depositar a quantia, na fórma da lei, e, effectuado o deposito,
o juiz expedirá mandado <le immissão de posse, que não admittirá embargos de natureza alguma.
Art. 18 . Quando forem differentes o proprier,ario do só lo
e o da mina, a este ultimo fica ~ ecoohecido o dilreito de desapropriar o trecho do só lo preciso para as insta li ações nocessarias aos trabalhos de exploração e de meneio.
Art. 19. Nos arrendamento<• serão observadas as prescripções seguintes:
I. O arrendatario usará da mina nas mesmas condições
qu e o locador.
II. E' vedada a sublocação, salvo expresso consentimento do locador.
IH. 1).. cessação definitiva ou t emperaria dos trabalhos
de meneio, fóra dos casos previstos no contracto, dá Jogar á
rescisão deste e obriga o locatario a resarcir as perdas e
damnos .
Art. 20. O usufructo elas min as se exer cerá na fó rma
do direito commum.

§ 1. o E ' facultado ao usuf1·uctuario:
I. Usar das minas nas m esmas oondições que o pr oprie-

tario, desde que estejam em trabalho ao tempo da constituição
do usufeu cto.
II . Abrir novas minas, ind emnizando os prejuízos cau~ados á peoplriedade do só lo.
§ 2 . o O usufructuario pod erá dar em arrendam ento o
usufructo ela mina ou ced er a outrem o direito de exp lorai-a .
Art. 21. Nas emphyteuses ou nos aforamentos, mesmo
já existentes, o direito ás minas p ertence ao senhor io direoto,
não restando ao for eiro ou ao em phyteula, no caso ele m eneio
pelo senhorio clirecto on por qu em legalm ente o r·e m·esen te,
outro direito sinão o de ser indemnizado por bemfeitorias.
de accôrdo com as regras e processo de desapropriação por
uti !idade publica.
Paragrapbo unico. Exceptuam-se dessa regra:
I . Estarem as minas abertas e em trabalho, quando
foi celebrado o contracto de emphyteuse.
II . Ser a mineração o motivo uni co do mencionado contracto.
Art. 22. Continuam em vigor as concessões fe itas para
pcsquizas e para lavra de minas que estiverem em ef]ectividade na data desta lei.
§ 1. o São declaradas caducas todas as concessões anteriores á data desta lei, cujos concessionarios não houverem
cumprido, dentro dos prazos marcados, as clausulas estipuladas para a effectiva exploracão.
§ 2. 0 Nenhuma novação nem prorogação será feita nas
concessões sinão nos t ermos desta lei. ,
i9
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CAPITULO IIT
DAS SERVIDÕES

Art. 23. Repu la-se a mina predio encra-..;ado.
.
Art. 24. Para a pesquiza e lavra da c; mmas constituemse na propriedade ou nas propriedades visinhas as servidões
seguintes, mediante prévia indemnização:
I. A occupação do terreno para a abertura de vias ·de
communicaçí1o e de transporte, por 'quaesquer meios, até
chegar ás estações, depositas, usinas annexas, embarcadouros,
caminho,s publioos e caminhos particulares mais proximos ou
mais convenientes e aos bebedouros, aguadas -e pastos.
Il. O uso das aguas naturaes para os misteres da exploração ; a passag.em dolla.s em aqueducto pelo terreno
aiheio; a passagem da energia resultante de sua utilização
por meio de canalização electrica, aérea ou subterranea; o
uso das aguas !Para bebida das pesso·a s e dos animaes empregados no trabalho da lavra.
Paragrapho unico. Si a utilização das aguas correntes
fizer falta ao cultivo dos terrenos por onde houverem de
passar ou a estabelecimentos industriaes installados ou em
via de installação, será limitada a sewidão á quantidade
d'agua que, sem tal preJuízo, fõr susceptível de ser derivada;
III. A uccupação do terreno parã escoamento das aguas
servidas ou das aguas exgottadas da mina.
Art. 25. Fica estabelecida, a bem da mina, a servidão
do sólo e do sub-sólo, nas condições do artigo anterior, e
para permittir a vehiculação, a ventilação e o meneio nos
trabalhos subterraneos fóra dos limites propri·os da mina.
Art. 26. O uso de caminhos abertos para uma só mina
se estenderá ás outras, pagos os ben eficios que, por essa
fórma, se receberem, na proporção do custo da obra e dos
gastos de conservação .
.Art. 27. Estão os proprietarios de minas contíguas reciprotcamente obrigados a p ermittir os trabalhos, obras e serviços uteis ou necessarios á e;x:ploração, taes como escoamento
das aguas da m ~na dominante, ventilação, passagem e outros
da mesma natureza, 1comtanto que dahi não provenham prejuízos para sua propria pesquiza ou lavra.
Art. 28. Sendo de natureza -ergente os trabalhos a se
executarem ou já executados, poderá o proprietario da mina
constituir a servidão mediante prévia caução, arbitrada por
peritos, na fórma da lei, si advier real prejuíz-o da paralysação
dos trabalhos até instituir-se a servidão.
Art. 29. Cabe ao proprietario do sólo que vai ser gravado com a servidão oppõr:
I. A contravenção pelo propri,etario do predio dominante
a preceito legal, de que lhe resulte damno;
.U. A falta de pagamento do preço da indemnização pelo
terreno occupado;
III. A falta de caução, no caso do art. 28.

CA:t>l'rtJLO lV
OA POLICIA DA MINERAÇÃO

Ai't. 30. A policia da mineração consiste no direito, qu e
tem o Governo. de fiscalizar o serviço de pesquiza e rle
lavra de minas, com os dous obj ectivos seguin tes :
I. A protecção do pessoal occupado nos serviços;
II. A protecção do sólo. par~ se evitarem os prejuízos
que os trabalhos de mineração pódem trazer á segurança do
publico c á propriedade do sólo.

~
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Art. 31. As regras technicas para garantir a prDlccção
do sólo e a segurança do pessoal incumbido dos tl'abalhos da
mina serão organizadas pelo Concelho Superior das Minas e,
depois de approvadas pelo Ministerio da Agricultura. Industria e Commercio, publicadas no Diario Of[icial e communicadas por instrucções e circulares ás emprezas mineradDras .
.A.rt. 32. As· condições geraes do trabalho nas minas serão f'eguladas pela lei federal que se estabelecer sobre o contracto de locação de serviços nas industrias insalubres.
Art. 33. A fiscalização do cumprimento das disposições
mencionadas nos artigos antecedentes caberá a funccionarios
federaes, nas minas sitas em terrenos do domínio da União
e do Districto Federal, e a funcciDnarios estaduaes, em todas
às outras.
§ 1.• Esta fiscalização se exercerá sempre que houver
queixa por parte dos interessados: o pessoal, si se trata.r das
condições do trabalho; o prejudicadD, si se tratar de prejuízo
causado por falta de protecção do sólo no serviço da mina.
§ 2.• Não impedem as presentes regras o exeroitar-se a
fiscalização especia l porventura resultante do acto de concessão ou do rcgimen tributaria que liga a lavra da mina ao poder publico.
§ 3.• Como condição para a segurança pessoal e geral do
conLracto de locação de serviços, a fiscalização, devidamente
~olicitada pelos interessados, poderá exere.er- se em todos os
trabalhos de meneio, tanto nos depositas classificados como
minas, como nas pedreiras e em quaesquer trabalhos subterraneos.
Art. 34. Intimadas pelo Governo, as emprezas mineradoras serão obrigadas a executar os planos determinados para
a eguranca do pessoal e para a protecção do sólo, salvo justificação plena da adopção de melhor alvitre por parte dellas.
Alrt . 35. No caso em que o Governo considere perigoso
o estado de uma ·mina, poderá ordenar seja sustado o proseguimento do meneio. até á realização de novos trabalhos de
accesso ou de garantia á segurança do pessoal ou á proteccão do só lo.
Art. 36. No caso de acciden te affectando a vida ou a
saude dos operarias, são os directores dos serviços obrigados
a dar communicação immediata ás autoridades locaes e, depois, á reparticão administrativa competente.

TITULO 11
Das minas d.? dominio da União
CAPITULO I
DA PESQUIZA E DA OONCESSÃO DAS MINAS

Art. 37 . Cabe á União, por si ou por outrem, pesquizar
e Javrar as minas de sua propl'iedade .
'Art. 38. E' facultada a pesquiza de minas em terrenos
do domínio da União, respeitadas as disposições dos seguintes paragrapho~:
§ 1 . • O pretendente a pesou izar minas requererá ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. por intermedia do crrviço Geologico do BTasil uma licença para proceder a esses trabalhos, declarando especificadamente o logar
onde terão de se effectuar. A concessão da licença será g!:'aLuita, e .considerar-se-á dada i, no prazo improrogavel de 30
dias, contados da entrada do requerimento . no Serviço Geologico do Brasil, não fõr proferido o despacho respectiYo e pu-"blicado no Diario Official.
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§ 2.• Nenhuma pesquiza se fará nos cemiterios, no recinto de praças fortificadas ou no raio de· sua defesa, a menos dê 30 metros de cada lado do eixo das vias. publicas, nem
a menos de 60 metros de cada lado das edificações, salvo,
nestes dous ultimes casos, com autorização especial da autoridade comp-etente.
•
§ 3.• As licenças serão validas por um anno, e serão prorogaveis por mais um anno no maximo, si houver manifesta
necessidade desse prazo para se ultimarem os trabal'hos de
pesquiza.
§ 4.• O pesquizador terá de demarcar no terreno a área
definida na licença para seus trabalhos, área que não poderá
exceder de 100 hectares ou, si se tratar de pesquizas em leito
de rio, da extensão de 50 kilometros, contados segundo o veio
d'agua.
§ 5.• O pesquizador poderá utilizar-se, sómente no que
fôr indispensavel aos serviços, dos materiaes de construcção
e das madeiras existentes '!la área 0oncedida para pesquizas. Assim, tambem, quanto ás aguas nascidas dos serviços,
sem prejuízo das servidões estabelecidas; dos accôrdos que
possa celebrar com os proprietarios de outras aguas ou com
os que se utilizarem de aguas de outra origem.
§ 6." Serão sempre respeitados os direitos de ter.~e iros.
Art. 39 . A licença será pessoal e sómente transmissível
mediante autorização elo Governo, salvo os casos de successão
causa-mortis . limitada aos h e rd ,~irü~ necessarios e :10 -::o n,juge
sobrevivente, e de successão comme;~.~oial. O pesquizador póde
ser pessoa natu1·al ou pessoa .iul' ; di ~:a .
Paragrapllo nn ir o. Os aclu aes for eiros de terras do domínio da União precisam de licença para pesquizar.
Art. 40. Sendo infructif era,~ a.s pesquizas, deverá o pesquizadm· communieal-o a-o !Governo e r epôr as ;cousas em seu
e::.iado anterior, fechando ou entulhando os poços e as galerias, restituindo ás aguas seu curso natural si assim e~igirem
as servidões existentes .
.
Paragrapho unico . Si, ao cabo de um anno, o pesquizaclor
precisar de novo prazo para termmar seus trabalhos, poderá
requer el-o nas co'Ilidições do art. 39.
Art. 41 . Achadas as subst:mcias mineraes, envi ará o
pesquizador ao Ministro da !Agricultura, Industria e Commercio, por in t(•rmedio do Servi.co G~?ulog i co, amost.ras bastantes
para ajuizar-se do valor do minerio, fazendo-as acompanhar
de memorial, planta topographica e geologica, córtes dos terrenos, indicações do logar de proveniencia das amostras, locação da jazida e desoripção dada, distancias das povoações,
meios de communieação e mai,; iul'ormações pl'eci sas lJara o
conhecimento cabal dos deposites.
§ 1.• O Seevico Géo logico lavrará ler mo ele r ecepr:.ão dos
docum entos e das amost.ra.s, entrega ndo ao pesquizado.r uma
ce.rtidão para garantia de se us direi tos.
§ 2 . • As duvidas occurrentfJs sobre a identid!ide do inventor ·e a ver·aciclade de sua communicação serão .solvidas
pelo Poder Judiciario.
§ 3.• Si o Gover:no exigir dados complementares para os
fins deste artigo, pod erá ,c,onceder ao pesquizador um novo
prazo de um ·anno, prmogavel por mais seis mezes.
Art. 112. Satisfr. itas as exigeHias do artigo anterior, e
recebido do inventor o r equerimen t.o pedindo a coucea'3ão da
lavra, mandará o Ministerio da Agl'icultura, Inclustria e Commercio, por in termedi·o du Serviço Geo logico do Brasil, publicai-o, por prazo nunea inferior a óO dias. nos orgãos prineipaes da imprensa do município onde estiver sita a ja:?.ida e
por edita l na séde da comarca a que pertencer. Findo o prazo
da publicação, si não houver recl~mações ou si e:>tas forem
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i111procedentes. fará o Governo prJr decreto a concessão da
mesma, fixando a área concedida. e o prazo maximo para sua
demarcação .
§ 'L. o O lote de lavra cor1· •~sponde á superJicic de cinco
hectares. O numero maximo de Ioles concessiveis a um individuo é de 10, si se teatar de jazidas de diamante, de pedrns
preciosas ou metaes r·aros. e de 2.0 nos demais ·~· HSOS. Em
se tratando de empreza de mineracão, os limites serão respectivamente de 20 mo primeiro caso e 40 no segundo.
§ 2. Tratando-se de areiaR rn etallifeeas ou gemmiferas
de um rio publico federal, o lot,e de lav1'a de rio coeresponde
á extensão de cinco kilom eleos segundo o veio de agua. O
numero maximo de lotes de rio concessiveis é de 10 para um
individuo e de 20 para uma em preza . Serão sempre resalvados os interesses da navega cão.
§ 3. O prazo não excederá de 30 annos, pror·ogavel a
juizo do Governo.
§ 4. O coneessionai'io póde ser pessoa natural ou pessoa
jurídica.
§ 5. A con l'!essão sei'á intransferível, salvo prévio a.ccôrdo
e autorizacão do Governo e exceptuados os casos de successão
civil causn-mm·tis, limitada aos heedeiros necessarios e ao
conjuge sobrevivente, e de successão cornmercial.
§. 6.° Fica resalvado o direito dos faiscador·es continuarem a minerar nas alluviões do leito do rio por meio de
installações mdimentares e passageiras, a cargo de uma ou
duas pessoas. Para estas, basta uma simples licenca, para
faiscar, pessoal ou int.ransferivel. Exceptuam - se os depositas
em terrenos de marinhas, as areias e a lluviões naturalrrie11te
enriquecidas contendo minerios de rnetaes raros, devendo todas estas jazidaG ficar sujeitas ás mesmas regras dadas para
as minas.
§ 7. O concessionario ele lotes de \avrn tem di1·eito a
todas as substancias rnin el'aes que encontrai' nos terrenos que
fazem objecto da concessão. Para aquellas que não !Constarem
no titulo de roncessão, es!le direito fica estabe lecido . peia
communicacão, ao Governo, dos novos descobertos, que serão
regi tados em additamento ao primitivo titulo.
Art. 43. Descoberta uma jazida c resalvado, nos termos
do art. ld, o direito de inventor, caso este não queira requerer a r.oncessão da lavra, fica-lhe assegurado o direito a receber do concessionario desta. como l'emuneração de seu trabalho. á sua opçflO. e além do pagamento das despezas de
pesquiza: um premio em dinheiro corrente, pagavel á vista,
ou uma rcontribuicão a:nnual, durante todo o prazo ·da concessão, até 2 o/o sobre os lucros liquidas deixados pelo m eneio .
O onus desses pagamentos cabe oo concessionario da lavra,
que entrará no goso da concessão depois de ter expressamente
assumido as respectivas obrigacões.
Pa.l'agrapho unico. Cabe a-o inventor o dire.ito de fiscalizar as operacões commerciaes e a escripturacão do concessionario da lavra, · afim de verificar a exactidão das contas
que lhe forem prestadas sobre sua r emuneracão.
Art . 44. Si houver mais de um pretendente á concessão
da lavra, sendo todos igua lrnentr. idoneos, o Governo a porá
em hasta publica, Qne versa!'á sobre a quota mencionada no
art. 56, para~grapho unico, do capitulo UI, titulo II, desta lei.
§ 1. o Em igualdade de condicões, terá prefereooia o inventor da mina que tiver resalvado seu direito nos termos do
art. 41.
§ 2. Preterido, o inventor terá direito ao pagamento
das despezas causadas pelas pesquizas e a um premio que
consistirá, á opcão do inventor: em uma quantia em di nheiro corrente, pagavel á vista, ou em uma r emuneracão
0

0

0

0

0

0
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nnnual, durante todo o prazo da concessão, até 2 % sobre o
lucro liquido deixado pelo meneio da mina. O onus desses
pagamentos cabe ao concessionario, que só entrará no goso
da concessão depois de ter expressamente assumido as respectivas obrigações.
Art. 45. Nos decretos de concessão virão mencionados:
I. Os favores concedidos;
II. O prazo, nunca excedente de um anno, para come- ·
çarem os trabalhos de lavra, salvo caso fortuito de força
maior, reconhecido e acceito pelD Governo;
III. Os onus impostos ao conlcessionario;
IV. As penas legaes em que poderá incorrer.
Art. 46. Será recusada a concessão si a exploração fôr
prejudicial ao bem publico ou comprometter interes~es de
tal monta que as vantagens derivadas do meneio da lavra
não os compensem.
Paragrapho uni co. Nesta ultima hypothese, terá o inven-·
tor direito a receber do Governo, além do pagamento r:as
despezas de pesquizas, uma somma igual á importancia dr·stas, a t.itn!o clr inrl emnizaç.ão.
Art. 47. Serão nullas as concessões feitas com violação
de qualquer das disposições desta lei.
Para!!"rnnho nnir.o. A nullidane será declarada por sHntença- do Poderr' Judiciario em acçã:o summaria, que será pro·
posta:
., :
I. Pelos orgãos competentes do Ministerio 1PUblico;
li. Pelos interessados, dentro no prazo de um anno.
~rt. 48. Por acto do 'Governo, <mvido o Concelho SuperiOr das Minas, será decretada a caducidade da concessão:

T. Ri forem excedidos os prazos marcados no decrrto ele
concessão, snlvo caso fortuito ou de força maror, reconhecido
e acceito pelo Governo;
TI. Occorrendo o abandono da mina ou interrupção àos
trabalhos por mnis de nm anno. salvo caso fortuito ou de
forca maior, reconhecido e acceito pelo Governo;
III. Si o r.oncessionnrio fõlr declarndo incapaz dP continuar os trabalhos, por si ou por seus representantes legaes;
IV. Si o concessionario deixar de cumprir ordens, droisões ou instruicções oriundas do decreto de concessão ou das
lei,s e regulamentos em vigor.
'Art. 49. Em oaso de caducidade, havendo bemfeitorias
feitas pelo ooncessionario, terá elle direito a ser indemnizado
do valor dellns, derluzidos, porém, o preco dos materiaes cedidos gratuitamente pelo Governo, assim como o total d:ls
quantias que. a titulo de favores pecuniarios, tiverem sido
recebidas pelo concessionario.
Paragrapho unico. A indemnizacão será paga pelo Governo, que a tornará a haver dn novo concessionario, caso
haja nova concesRão.
Art. 90. Os aforamentos de terrenos do domínio da União
não transferem o domínio util das minas nelle~ existentrs.
Art. 51. Nas alienações dos terrenos do domínio da União
não &e cornnrehendem as minas, as quaes ficam reservada!'
á proprierlade federal.
Art. 52. Tanto no r.aso de :~for:~mrnto. como no de nlirnacão de terrenos do domínio da União; a qua!.quer ser'á farult:~do pegquizar e lavrnr minns. respondendo o explor:~oor.
na fórma das lei~ vig~ntes. pelo damno cauRado em virtmle
das pesquizas, min~racão ou inobser.vanoia dos regulamentos
sobre seguranca, policia, hygiene e viação publica.
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DA POLICIA DA MINERAÇÃO

Art. 53. A policia da mineração se effectuará por interde engenheiros fiscaes das minas, nomeados pelo Governo e por este pagos por conta do conJcessionario, não excedendo seus vencimentos de 12:000$ annualmente.
~ 1. Para este fim, recolherá o concessionario, de tres
em tres mez es, adeantadamente, aos cofres federaes, a quota
que fôr marcada pelo Governo, não excedendo de 12:000$ por
anno.
~ 2. O Governo poderá exercer a fiscalização de mais de
uma lavra por um unico engenheiro fiscal.
Art. 5tl. O pessoal da fiscalização terá, quando em serviço, livre entrada na mina e em todas a-s suas dependencias,
podendo examinar todos os detalhes da administração e exigir os dados necessarios para a confecção dos mappas estatísticos da producção mineral.
·
Pal'agr·apho unico. As emprezas míne.radoras, assim como
os directores de serviço d e pesquizas e de lavra, serão obrigados a fac i li Lar a in sp ecção de todos os trabalhos aos agentes
da fiscalização e fornecer-lhe-> todas as informações exigidas
no tocante á marcha do serviço e ás estatísticas industriaes.
Art. 55 . Superintenderá a policia das minas o Serviço
Geologico do Brasil, ao qual ficarão subordinados os fiscaes.
O mesmo Serviço, por sua secretaria, ficará encarregado do
trabalho de expediente relativo á mineração.
m~dio

0

0

CAPITULO 111
DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 56 . O concessionario da lavra, além do sello da concessão e da quota annual de fiscalização, pagará as seguinte->
contribuições:
I. Uma 1quota annual fixa, não excedente de 150$ por
lote concedido;
11. Uma .quota annual variavel, até 6 o/o sobre a renda
liquida deixada pelo meneio da mina.
Paragrapho unico. Na bypothese de licitação entre pretendentes egualmente idoneos á conce>-são da mesma lavra,
haverá uma terceira quota annual que servirá de critt!rio preferencial para a escolha do concessionario.
Art. 57. As quotas annuaes I e li do artigo anterior só
começarão a ser cobradas dous annos após o inirio dos trabalhos de mineração.
Art. 58 . O Governo regulamentará a fórma dê cobrança
desses impostos.
· CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES OERAES

E DISPOSI.ÇÕES TRANSITQRIAS

Art. 59. As novações e prorogações das concessões vigentes serão feitas de accôr-do ·com esta lei.
Art. 60 . O Governo nomeará uma commissão para discriminar os rios publicas federaes. Seu trabalho. depoi>· d<>
approvado pelo Congresso Nacional, servirá de base para as
concessões.
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Paragrapho unico. Si algum rio publico f•e deral tiver sido
objecto de conceE·são ou de contracto de mineracão por parte
de Governo estadual, ficará em vigor a concessão ou contract<J,
substitu ído o Governo do Estado pelo Governo Federal e
indemnizado aquelle das despezas por elle feitas para aproveitamento do rio.
Art . 61. Nos regulamentos que expedir, para a execução
ae-~ta lei, o Governo providenciará sobr-e policia de mineração e consolidará as disposições de !ais que forem applicaveis a este ramo de industria .
Art. 62. O Governo solicitará os creditos precisos para
a execu{;ã.O dos arts. 5• e 60 desta lei.
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrari o.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da IRepublica.
' VENCESLAU BRAZ

P.

®MES.

João Pandiá Calogems .

DECREl'O N. 2.H31o- DE 6

DE .Ti\NI, IRO DE

•1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção
Autoriza a abertura ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio do
credito de 8 : 323$400, sendo 1 :623$400 para pagamento da folha do pessoal
do almoxarifado da Villa Proletaria Marechal Hermes, relativo ao mez de
janeiro de 1914, e 6:700$ para pagamento do almoxarife da mesma villa
José I gnacio de Brito.

O Presidenr.e da Therublica dO<· Estados Unidos do Brazil:
F.aoo sabor que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seg>uinte resohJção:
Artigo um·co. Fica o Presidente da Hepublica autorizado
a abrir, pelD M.misterio cia Agricultura, In.d,ustria e Commercio, o crediLo extrncrd<inario de 8:323$4 00, sendo :
1 :623$400 parol pagamento da folha do pessoal do almoxarifado da VJlla L'rolet.aria farechal Hermes relativa ao mez
de janeiro ultimo, e 6 :700$ para pagamento do almoxarife da
me<ma villa Jos (~ Ignacic· de Brito; revogadas as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94• da Ind ependencia e 27• da Hepnblica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES .

João Pandiá Calogems.

____. 299

DECRETO N. 2. 935 -

DE 6 DE JANEIRO

DJ<:

HH5

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a ab rir, pelo Ministerio da Justiça e ~e
gocios I nteriores, o credito de 785 :977$633 , supplementar á verba tS" - Policia do Districto Feder·al - do a rt. 2° da lei n. 2 . 84 2, de 3 de janeir o
ultimo

o

Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Br:::7iJ:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu s::tncciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Hepublica a u tc~l' i.z3do
a abrir, pe lo Ministerio ela Jus tiça e Negocios Interiore<;. o r:redito de 785 :977$633, supplementar á verba 15"- Policia do
Districlo Federal - do art. 2• ela lei n. 2 . 842, de 3 de .ia·
n eiro u!Limo; eevogaclas as dispos ições · em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de j aneiro ele 1915, 911• ela IndepPndencia e 27" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. Q{)MES.
Cm·l os Maximiliano P ereira dos Santos.

DECHETO N. 2 . 936 -

DE 6 DE JANEIRO DE 191b

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Pre.;id•ente da Republica a ab rir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias I nteriores, o credito extrao rdinario d.e 28:444$997, para occorrer
ao pagamento devido aos officiaes da Brigacla Pol icial aggr egados, por
mo] estia, no exe rcicio de 1913 , e o credito especial de t :ooo$, para pagamento de ajuda de custo do anno de 1912 ao dleputado Ramiro Ferreira
de SatUTnino Braga

O Pr esid ente da Hepublica dos Estados Umdos do 8ra1il :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte r esolução:
Artigo uni co . Fica o Presidente da Republica autor izado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o •n·eelito extraorel in aeio · ele 28 :H4$997 , para occorr0r ao pflgam ento dev id o aos officiaes ela Brigada Policial aggr ~ ga cfos ,
por mol es Li a, no exercício el e 19'13, ~ o credito especial de
1 :000$, para pagamento de ajuda de cu sto do anno de ·1()!2
ao d epul~dg Ram ir o Fene ira ele Satu r nino B1·aga; :·evogndas
as d1 spos1çoes em contrario.
Ri o de Janeiro, 6 de janeiro de 191 5, 911• da In depende ncia e 27" da Republica.
W ENGESLA U BRAZ P. Q{)MES .
Carlos Maxim'iliano Pe1·eim dos Santos.
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DECRETO N. 2. 937 -

DE

6

DE JANEIRO DF

1915

Iniciado na Camara dos Deputados, emendado pelo Senado e
pela Camara enviado á sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da J ustiça e Negocias Interiores, o creôito de 22:206$662, supplementar á sub·consignação
«OfHciaes aggregados~ do n. rs, (Brigada Poli cial) do art. 2° da l ei
n. 2.842, de 3 d·e janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decr<"tou e eu ~~m
cciono a seguinte r eso lução:
Artigo uni co . Fica o P.residente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocios Inter!ores, o •Jredito de 22 :206$662, supplementar á sub-consign::tção «Offi ciaes aggregados». do n. 15 (Brigada Policial) do ar t . 2"
da lei n. 2 . 842, de 3 de janeiro de 1914, para oocorrer ao pagamento do soldo de cada um dos officiaes mencionadPs na
demonstração que acompanhou a exposição do Sr. minist:·o
da Justiça; revogadas as dispos..:ções em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GDMES.
Ca1·Zos' Maximiliano Pe1·eira dos Santos.

DECRETO N. 2. 938 -

DE

6

DE JANEIRO DF.

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
A utor i7n o Presidente da Repudica a abrir, pelo J\1inisterio da Ju'5tiça e Nego-

cios Interiores, o credito especial de 999$996, para pagamento de gratificação ao tenente·coronel graduado do Corpo de Bombeiros Dr. José Joaquim
de Azevedo Brandão

O Presidente da Republic~ dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o r::ongresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abl'ir, pelo Minislerio da Justiça e Negociós Interior<"<>. o ·~re 
dito especial de 999$996, para pagamento da gratificacilo cyue
compete ao tenente-coronel graduado do Corpo de Bombeiro~
Dr . José Joaquim de Azevedo Brandão, como inspertu!' do
serviço sanitario do mesmo col'po; revogadas as disp: ·sic:i"rs
em contrario.
Rio de Jan eiro, 6 de j aneiro de 1915, 94° da Ind epcr: d , ~r.
cia e 27° da Republ ica.
WEN CESLAU BRAZ P . GDMES.
Ca1·Zos Maximilialno Pe1·eira dos Santos .

-

DIDCRETO N.
I~iciad o

2 .9 ~:9-

30{-

DE 6 DE JANEIRO DE 1915

na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Approva o contracto celebrado entre o Governo e a Companhia Nacional de
Navegação Costeit·a, para um serviço regular de navegação, baseado nas
disposições do credito n. 10.176, de r6 de abril de '9'3·

O Presid•:m tc da Rer.ublica dos Es~ados Unidos do Brazil:
Faç.o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
Hmcciono a ser;u;.nte res1lução :
ArL. 1. Afim de quP- rrod·nza os n eceflsa.rios effeitos. fica
oapp·vovado o •contrac~o celebrado ootre o Governo e a Companhia Nar.ional r:le NaVCi!'ftl.'·ãO Costefra, para urri Rcrviço r egu lar rle navegação. ha·s eado nas disposiçõ es do crr-rlito n. 10.176.
de 16 de abril dt' 1913, r.om as seguintef:· modificações:
a ) as escalas feitas nr.la linha Norte-Sul entre Porto Alegre e Rio de Janeiro serão feitas tocando os vapores da comna,nhia na i·da em Pelotas. Rio Grande do Sul. Florianopolis,
Paranaguá, Ant.nnina e Santos, n a volta em Santos, Antonina,
Paranaguá, IS . Fra,ncisco, Florianopolis, IR ia Grande do Sul o
Pelotas;
b) na linh a subsidiada entre Rio de Janeiro e Porto Alegre serão f ei~as r scalas tocando na ida rm Paranaguá, Fl o['ianopolis, Rio Grande e P elotas e na volta em Pelotas e Rio
Grande do Su l ;.
c) na linh a :-..uxiliar quinzen al en tre Rio d·e .J aneiro e Rio
Grande do Sul serão feitas escalas, tocando na ida e na volta
P.m Angra, Ub:üu.b a. Carnguatatuba. Vill a Bella. S. Sebaf:rf.ião,
Santos. Canan?a. Tguape. Tt.aiahv e F lo·ri:mopolis:
d) é 1oonfirmada a decisão do Governo, no sentido de que
as viagem: dns vanores ~ar<rn e iro s serão f r itas rlr arr.ór do r om
as n ecessidades r eaes e effectivas do commer.cio, industria e
lavoura.
Art. 2. R'3vqgam -se as disposições em c.o ntrario.
Rio dfl J an ~!ro. fi d~ janeiro de 1915, 94° da Ind epen dencia e 27• da .tl ~pnb li ca .
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
0

0

Augusto Tavares de Lyra.

DE CHETO N. 2 . 9"0 -

DE 6

DE

JANEIRO

DE

Hl I[)

Iniciado na Camara c:,1s Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Pr esidente dn R..epublica a abr ir, pelo lV.Iinisrerio da Viação
eObras Publi cas, o credito especial de 86 :5I5$ 28J, para pagar a ind emnização devida ao Dr. Aristoteles Ambrosino Gomes Calaça e D: Thereza
Barbosa de Oliveirn Santos

Autoriz a o

O Presid ente ela Ropublica dos Estados Unidos cio Bt·a~ i! :
Faço satber qu e o Congresso Nacional decretou e eu san cciono a resolução seguinte:
Artigo uni co . Fica o Presidente da Republica autori:.arlo
á abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o crGdito
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especial de 86:515$280, para p.agar a_ indemnizacão devida ao
Dr. Ar isto teles Ambrosino Gomes Ca1aça e D. Thereza Barbosa de Olivei ra Santos, pela privacão das aguas do rio Grande em Jacarépaguá proveniente da eaptação e adducção das
mesmas aguas para' abastecimento desta Capital; revogadas as
disposições em contrario.
Rio d-e Janeiro, 6 de ja.n eiro de 191 5, 94° da Independencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 2 . 941 -

DE

6

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara d!!s Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da "V'iação e Obras
Publicas, o credito de goo :oco$, supplem·entar â sub-consignação «Acqu.i siç3.o,
conse rvação e reparação de moveis, etc>> da verba 2n do art. 64 da lei
n. 2.842,_ de 3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra?:il:
Faço salber que o Congresso Nacional decretou e eu s-an cciono a resolução seguinte:
Artigo uni co . Fica o Presidente da Repuhlica autor1zado
a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
de 900:000$, supplementar á sub-consignação «Aquisicão, conservação e reparação de moveis e do nec es~ario para o recebim ento, transporte. processo e distribuição de correspondencias e malas; ma teria 1 flu ctuante e o relativo ao !'erviço»
da verba 2" do art. 6!~ da lei n . 2. 842, de 3 d~> janeir·J elo
corrente anno, para occorrer ao rJagamento dos fornecim,p.ntos
feitos pela Soci.etá dei Brevetti Postale e F erroviari. ~egundo
o contracto registrado sob p1·otesto em 23 de setembro de
191 3, conforme officio do Tribunal de Contas da mesma data;
revogadas as disposições em contraTio.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1915, 9,ío ela Inde.pencl encia e 27° ela· Republica.
WENCE_S LAU BRAZ

P.

GOMES .

Augusto Tavm·es de Lym.

DECRETO N. 2 . 942 -

DE

6

DE JANEIRO DE

'1915

Iniciado na Camara dfls Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Reptl'blica a abrir, pelo M.in isterio ela Viação e Obras
Publicas, o credito especinl de I 3 :g8s$o25, para paga1111ento de subvenções
á Empreza Fluvial Piauhyense

O Presidente ela Repnblica dos Estados Unidos do Brazil :
Faco salber que o Congresso Nacional decretou e eu ~an 
cciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente ela Republica autonzado
a abrir, pelo Ministerio ela Viação e Obras Publicas, o cred ito

-
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especia l na importancia de 13:985$025, afim de occorrer ao
pagamento das subvenções p elas viagens I'ea liY adas nr. anno
pa ssado pela Empreza Fluvial Piauhyense, ele arcórt!o cr>m
o contraeto r ea li zado ex-vi do decre to n. 9. 6R1, cie 26 de
julilo ele 19U; revogadas as dispos ições em conll'al'io.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de -J 915, 94. da IDdependencia e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P . GoMES .
0

Augusto Tavm·es de Lym.

DECRETO N. 2. 9113

-

DE

6

DE J' ANEIRO DE 1915

Iniciado na Camara d:os Deputados e p elo Senado enviado á
•
sancção
A utoriza o Presidente da Republica a conceder privilegio · po r 6o annos para
construcção, uso e goso de diversas estradas de ferro, sem onus para o
Thesouro Nacional e mediante as clausulas que o Governo estabelecer.

O Presidente da Repulblica dos Estados Unido;, do Br::t:-;i! :
Faço saber que o CongJ·esso Nacional deoretou e eu sancciono a seguinte reso lução:
Art. 1 . o F ica o Presidente da RepubJi.oa autorizado a
conced er a Alberto Alvares de Azev edo de Gasf.t- ',, ou u t-mpreza que organizar, privi legio durante 60 ann os
para
construcção, uso e g'OSO de uma estrada de ferro, que partindo
de Cuyabá, venha, por SanL'Anna do Pamnahyba, entL'O nC"::tr
no Jogar denomi nado Jangada ou em S. José do Rio Pt·eto,
na Estrada de Ferro Araraquense, sem onus para o TlH\~0 nro
Nacional e mediante as clausulas que o Governo estabt>le:.:rr .
Art. 2. o Identica concessão, pelo mesmo prazo e nct:> .mrsmas condições, ao Dr. José Agostinho dos Reis, on a emp!·Pza
que organizar, para uma estrada el e ferro que, parlindo r!e
Cuyabá, se dirija á cidade el e Santarém, pelo planalto oc. tre
os rios Xingú e Tapajoz .
Art. 3. o Fica mais autorizado o Poder Exec.utivo a fazer
a concessão, em concurrencia publica, com quen:: mai s vantagens offerecef' e sem onus para o Th esouro i\facional, da
consurucçao, uso e goso, por 60 annos de p['azo, dos seguintes
pro longamentos:
Da via-fem·ea que vem de S . Luiz e S . Borja á estação
de S. P edro, deste ponto até Pelotas, passando por S. St-ptl,
Caçapava e Cangussú;
. _ Da linha ferrea de SanL'Anna do Livramento a S. SrbaEtlao, deste ponto até Pedras Brancas passando Dor Lavras
Caçapava e Encmzilhada;
'
'
'
Da Estrada de F erro de S. Luiz até a coloni a Serro Azul
e entroncamento _com a Cruz Alta e Ijuhy-Ligação de Caça- ·
pava a S. 'Ga bnel.
Art. 4. o IRievogam-se as disposições em contrario .
Rio de J aneiro, 6 de janeiro de 1915, 94° na TnderlenT
denc1a e 27° da Republica.
"WENCESLAU BRAZ p.

GoMES.

Augusto Tava?'es de Lym.

-
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DECRE'l'O N. 2 . 9!1-í -

DE 9 DE JANEIRO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Re leva de qualquer prescripção em que possa ter incorrido o direito á percepção do montepio instituído em favor de D. Maria Amalia Bulcão Vel·
loso por seu marido Dr. Pedro Moniz Leão Vel!oso

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do J3rJ:azil:
:Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolução:
Art. U Fica relevado de qualquer prescripção, em que
possa ter inco·r rid 0 o direito á percepção do montepio instituído em favor de D. Maria Amalia Bulcão Velloso, por
seu marido o Ju iz de direito Dr. Pedro Mon1z Leão Vello-;o,
para o fim de receber a pensão a que tiver direito da dala
da presente lei em deante, pagas as oontribuiçõ.es atmzadas.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915, 94• da Independencia c 27" da Republica.
' VENCESLAU BRAZ p. GOMES.
Sabino Ba1·roso .

DECHETO N. 2. 9115 -

DE 9. DE .JANEIRO

DE

19'i:J

Iniciado na Camara dos Deputados, emendado pelo Senado e
pela Camara enviado á sancção
Autoriza o Presidente da R•epubli ca a abrir, pelo Ministerio da Faz-enda, um
credito extraordinario de 24:007$437, para pagamento, em virtude d<l
sentença judiciaria, a Pedro Rodrigues Barroso e dá outras providencias

O Presidente da RepubHca dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e :m s:mceiono a seguinte resolução :
A.rt. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a
ab!rir pelo Ministerio aa Fazenda, um cr edito extraordinario,
na importancia de 24 :007$1137, para occorrer ao pagamento,
em virtude de sentença do Poder Judiciario, ao Sr. Pedro Rodrigues Barroso, 2" tenente do Exereito, compulsoriam':!ntc reformado•.
Art. 2." Sempre que a Un iã.o for condemnada por sentenva
judiciaria a pagamentos resultantes de lesões de direitos i.Jn-dividuaes, o ministro da Fazenda, na mesma occasião em oue
ordenar o pagamento, enviará á autoridade compet~n te os
papeis re pecLivos, afim de ser proposla pelo repr ese nf.:m ~ e da
Fazenda Nacional acção regressiva contra a autoridadE' que
deu causa á condemna(;.ão.
§ 1." Incorrerão nas penas do crime de prevaricação (Codi go Pena l, 207) o ministro que não fizer a remessa do'3 papeis ordenada nesto artigo e o representante da Fazer.dl que,
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dentro de 30 dias, não propuzer a acção respectiva, mrdificado assim o art. 13, § 14, da lei n. 221, de 20 de novembro je
18'94.
I '
'
I
1- I
I
!!"~l~····r..t;!q j
§ 2. • A acç.ão criminal nos casos do paragrapho :m~rrior
pó de ser inilciada mediante representação de qualquer cidadão •:
Art. 3.• Revogam-se as disposições em ,c.antrario.
Rio de Janeiro. 9 de janeiro de 1915, 94• da Indepandencia
e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2.9116

-DE

9

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados, emendado pelo Senado e pela
Camara enviado á sancção.
Autoriza o Governo a reintegrar ü chefe de >ecção da Alfandega do Rio dJe
Janeiro, Lucas Antonio Ribeiro Bhering

O Presidente da Republica dos Estad.as Unidos do Braz i!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. L" Fica o Governo autorizado a reintegrar o chefe
de secção da Alf.andega do Rio de Janeiro, Lucas Antonio Ribeiro Bhering, no cargo de que foi dispensado por acto do
Ministro da Fazenda do Governo Provisorio, de 'i9 de janeilro
de 1891, que o aposentou, sem quaesquer vantagens pecuniarias quanto ao tempo em que esteve fóra de -seu ca.Tgo.
Art. 2.• Revogam-se as disposi ções em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1915, 94• da Independcnci:a e 27• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2. 947 -

DE i1 DE JANEIRO DE

191.5

Iniciado na Camara dos Deputados e P.elo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Antonio Cardoso de Amo·
rim, 2o escripturario da Del egacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado
da Bahia, urn anno de licença, sem vencimentos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder a Antonio Cardoso de Amorim, 2• escripturario da
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Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no EsLado da Bahia,
um anno de licença, a contar de 9 de janeiro de 1915, sem
vencimentos, para tratar de seus interésses; revogadas as dis·
posições em contr.a.rio.
Rio de Janeiro, H de janeiro de 1915, 94o da Independ enc~a e 27° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES .
Sabino Ban·oso.

DECRETO N. 2.9118 -

De

13

DE JANEiRO DE

19'15

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado enviado á
s ancção
Autoriza o Presidente da Republica a _abrir, pelo Miuisterio da Marinha, o
credito extraordinario de I. ooo :oco$, para attender ás despezas resultantes
da neutralidade do Brazi l na actun.l guerra eu ropéa

O Presi·dente da Repub lica dos Estados Unidos do B r azil:
Faço saber que o Congresso 1aci,onal decretou e eu
sancciono a S!:'guinte resolu<;ão:
i\.J'tJgo unico. Fica o Pre.,id ente da Hepub lica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito ex!Jraordinario
de 1.000:000$, para attender .is despezas r esultantes da neutralidad e mant ida p elo Brazil na acLual guerra européa; reYOgadas as disposições em r-ontrari10 .
Rio de Janeiro, 13 Je janeiro da 1915, 94° da Inde>nendencia e 27° da Republica.
WEN CESLAU BRAZ

P.

GoMES .

A l exandrino Fa1"ia de A l enca1·.

DECRETO N. 2 . 949 - ·

DE

13

DE JANEI RO DE

19'15

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senaào envi ado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o
credito de I.S Oo~ooo$, supplementar á verba I3° Material diversas
despezas- N. 27 - T ransporte de tropas, etc. ~do art. 20 da lei n. 2.842,
de 3 de janeiro de 1914

O Presi·d ente da Republi ca dos E stados Unidos do Brazil :
Faço aber que o Cong1'esso Naci,onal decretou e eu
sancciono a s·egu inLe resolução;
Artigo unico. Fica ·) Prec:;idente da Republ ica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de i . 500:000$,
supplem entar á verba L3• - Material - consignação 4'D i-
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versas despezas» - N. 27 - TI·ansporlc de Lropa ·, lc.
do
art. 20 da lei n. 2.S't~, ele 3 de janeiro de l9llt ; t· e,ogada~
as dispo ·içõcs crn conli'ario .
Rio de Janc ;ro, 13 de janeiro de 1915. Oi• ela [ndLpeudcncia e 27• da Republica.
\-VENCESLAU BRAZ

P . GOMES.

José Caetano de Fm·ia.

DECRETO N. 2.950 -

OE

13

DE JANEIR.O DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autori za o Presidente da Republic.a a abrir, pelo l\Iinisterio da Guerra, o
credito de gS:ooo$, supplementar á verba 13• Material N. 18
Ivi•edicamentos, drogas, appositos, etc. - do art . 20, da lei n . 2. 842, de
3 de janeiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naci·o nal decreLou e cu
saneei o no a s·a guinte resol u.ção:
.\ rtigo unico. iFica o PresidcnLc da •R publica auLorizado
a abrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito de 98 :000$, , lll plementar á verba ·13" - Matarial . 18 - i\Jedicamento ,
drogas, appositos, etc. - do art. 20, da lei n. 2. 842, ele 3 de
janeiro ele 19'11!; reYogaclas as dispo ições em conLral'io.
Rio de Janeiro, 13 de janeir<J de 1915, 94• da Independencia e 27• da Republica.

P. GoMES,
José Caetano de Fa1·ia.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2.951

-DE

13

DE JANEiRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo :\Iinislerio da Fazenda, o
credito especial de 186:864$283, ouro, e 3. 666:534$454, papel, para so·
luç'ão de dividas d~ exercidos findos

O Pl'l' ~ iclt • nLc da Rcpubli ca elos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber que o Congeesso Naciona l deceelou e eu
sancciooo a seguinLe reso lução:
ArLigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrit', pelo 1\lini berio da Fazenda, o credito especia l de
186:861$283, Olli'O, e 3.G66:53!1Sí5't, pa J l'l. paea soll!l.:ão de
dividas de exercícios findos, constantes das relações appro20 -
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vadas pelo Tr i.Jmna l de Contas e por
gres o, na fÕI'ma do art. 85 da lei n.
de J 914.; revogadas as disposições em
Rio de Janeilro, 13 de janeiro de
dencia e 27" da Republica.

elle enviadãs ao Con-

2 . 842, de 3 de j anei ro

contrario.

1915, 94• da Indepen...,

P. GoMES ,·
Sabino Barroso .

WENCESLAU B RAZ

DECI\.ETO N. 2.952 -

DE

13

DE J ANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 'á
sancção
o Presidente da Republica a abrir, pelo MiJ).isterio da Fazen~, o cre·
dito especial de so2:2r9~76S, para pagamento das qutaqtias que forem ve·
rificadas serem devidas, em virtud'E> de sentença j udici;~ria, aos herdeiros
do almirante Elisiario J osé Barlrosa e outros

Autori~q

u Presidente da Bepublica do'i

J~stados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congres.so Na.~ i o u al decretou e cu
sancciono a seguinte resolução :
ArLigo \mico. F ica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Fa'Zenda, o credito especial de
50 2 :21 !l$765, para occorrer aos pagamentos das quantias que
forem verificadas serem devidas em virtude de sentença ju_.
diciaria, .a.os herdeiros dos almirantes Elisiario J osé Barbosa e
Francisc-o José Coelho Netto c marechaes Bernardo VasqueE·,
Francisco AnLonio de Moura e Ru.fino Enéas Gu sta.vo Galvão,
visconde de i\'laracajú; revogadas as disposiçõeEr em contrario •1
Rio de J a,neiro, 13 de j aneiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Repl\blica.

P. GoMES.
Sabino Ba1vroso.

'WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 2.953 ~DE 13

DE J ANEtRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado 'á
sancção
Autoriza o Presidente dia Republica a abrir, pelo Ministerio da F azenda, o cr ê·
dito especial de 26: 268$114, para pagar o qne fôr devido ao Dr. L uiz Alves
P ereira, em virtude de senten ça ittdiciaria

O Presidente da RepuJJ!ica dos Estados Un.idos do Brazil :
Faço saber que o Congr 0~-so 1 aciona! decretou e cu
sanociono a soguinle resolução :
ArLigo uni co. Fica o Pres idente da Republica auborizado
a abrir, pelo l\'[inis terio da Fazenda, o credito especial de
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26:368$ lt1, para pagar o quo fôr doYido :w Dr. Luiz .\h·es
Por~i~a, em virludc c!o sentença .indiciaria; reYogadas as di,·posJc.oos em contrario.
Rio elo Janeiro, -13 d janeiro de l015, !J!t• da Inclependoncia o ;.,7• da Hepubliua .
vVENCE_;)LAU BRAZ P.

GoMES.

Sabino Ba1•roso.

DECRETO N. 2.954 -

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado 11a (:amara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo J\Iinisterio da Fazenda, o cre·
dito extraordinario de 28:725$024, sendo I :2oo$, para occorrcr á despeza
resultante da diffcrença nos vencimentos dos aj udantes dos porteiros do
'Thesouoro e daquelle ministerio, e 27:525$024, para pagamento a Manoel
Emilio da Silva, em virtude de precataria

O Presidente da Republicn dos Bshdr.:s Unidos lo Brazil:
F·aço saber que o Congr.~;-·;;o :\'a c:iona l decrclou o ou
sancciono a seguinte res-olução:
Art. 1.• Fica. o Presidente ela Republica autorizado a abrir,
poloo 1\fini storio da Fazenda, o credito oxtraorcl in ario do
28:725$024, S·endo i :200$, 11ara occorrer á dcs(leza r eNl Hanlc
da clifferenou nos \'encim enLos dos ajudantes dos porteiros do
Th os-ouro o daqnelle minisLorio, e 27 : 525$021!, para pagamonto a Manoel Emílio da. Silva, cDnforme precataria expedi da em 31 do dezembro elo 1912 á Delegacia F isca l elo Thosouro Nac.i-onal no Estado de S . Paulo,
Art. 2.• Revogam-se as disposjçõe>· em contrario.
Rio de Janeiro, 13 ele janeiro de 191 5, 94• da Indepenclencia e 27• cta Republioa .

P. GoMES,
Sabino Ban·oso.

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N . 2 . 955

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e .Pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presid<ente da Rcpublica a -abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o
credito extraordinario d<e 97:299$459, para restituição de impostos indevi·
damente cobrados a Luiz I-Iermanny & Comp. e outros, conforme sentença
indiciaria

O Presi dente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saber qu e o Congresso Nacional decretou e ru
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. Ficà o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extraordinario
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de 97 :299$1159, para restituição de impostos indevidamente
cobt·ados a Luiz Hermmmy & Comp. e outros, conforme senten<:a passada em julgado; revogadas as di sposições em contra t·Jo.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915j 94° da Independencia e 27° da H.epub lica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GDMES .

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2. 956 -

DE

13 DE JANEIRO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Mi·n.isterio da Fazenda, um
credito especial de 2o6$8so, para pagamento a Antonio Teixeira Netto,
em virtude de sentença j udiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Uni dos do Bralli l :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução :
Artigo unwo . Fi'Ca o Presidente da Republica autoriz'rl.do
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de
. 206$850, para occorrer ao pagamento devido a Antonio Teixeira Netto, em virtude de sentença jud'iciaria passada em
julgado; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de j aneiro de 1915, 94° da Independencia e 27° da Republica.
'7ENCESLAU BRAZ

p.

GDM ES .

Sabino Barroso .

DEQRE'.DO N. 2. 957 -

DE

13 DE J ANEIRO DE 19Hi

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Equipara, para os efteitos da vitaliciedade, o~ pr eparadores da Escola Polytechnica do Rio de Janeir o aos d·as ftlculdades de medicina da Republica

O Presidente da Republi ca dos E$dos Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a reso lução seguinte:
Art. 1 . • Os preparadores da Escola Polytechn ica, n{lmeados na vigenc ia do Codigo de Ensino, de 1 de janeiro
de 1901, ficam equiparados, para os effeitos da vi·talicledade,
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aos preparadores das faculdades de medicina da Republica,
qu,e já gosam des .. a vantagem, de accôrdo com o art. 5• da
lei n. 2. 358, de 31 de dezembro de 191 O.
Art . 2 . • Revogam-se as disposições em contJrario.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1915, 94• da Indep-endencia e 27• da H.epublica.
_
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Ga1·los Maximiliano Pe7'eira dos Santos .

DECRETO N. 2 .958-

DE

13

DE JANEIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo 1\finiste rio da Justiça e Negocias Interiores, o crectito especial de 232 :6t2$I73, para occorrer á sola·
ção de compromissos da Brigada Policial, relati'vos ao anno de 1913 e á
restituição dos depositas de que trata o art. 220 do regulamento que baixou
com o decreto n. 9.262, de 28 de setembro de r9Ir

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naeional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da H.epublica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiares, o
credito especi·al de 232:612$1173, para occorrm- á solução de
compromissos da Brigada Policial, relativos ao anuo de 1913,
e á restituição dos depositas de que trata o art. 220 do regulamento que baixou com o decreto n. 9. 262, de 28 de setembro
de 1911; !revogadas as disposições em contrario.
·
H.io de Janei-ro, 13 de j-a neiro de 191-5, 911• da Independencia e 27• da 1Repub!ica.
WENCESLAU BRAZ

P,

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereim dos Santos.

DECH.ETO

l .

2.959-

DR

·13 DE JANEIRO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados , emendado pelo Senado e
pela Camara enviado á sancção.
Autoriza a concessão de um anno de licença, com a metade da d:iaria, a Honorio Gonçalves Ribeiro, guarda-chaves da Estrada de Ferro Central do
Braz i!

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br-azil:
Faço saber que o Congre so Nacional decretou e eu
sanMiono a resolução srgui nte:
Artigo unico. Fi<.:a o Peesi.dcnto dn Ttopublicn autorizado
a ronrecle1· um anno df' I iccnçn. co~n a · meLade ela di ar ia, n
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Honorio Gonçalves Hibcirro, guarda-chaves de 3" classe da Estt·nda de :Ferro Ccnlt·al do Brazil; rcYogadas as di l)Osiçõcs
em contrario.
Rio de Jnncir.o, 13 de janeiro de 1915, !J4" da Indcpcndeacia c 21" ela Hcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. G<:lMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DEUHETO N. 2. 96\J -

DE

13

DE

JANEIRO

1.915

DE

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 276:738$2g6, ouro, ;>ara pagamento de juros á Compannia ~strada
de Ferro S . Paulo-Rio Grande

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o t.ong1'esso Nacional decreiuu e eu
sancciono a seguinLc resolUção:
Artigo unico. Fica o P1'esidente da Republica autorizado
a . abrir, P.elo Minister10 da Viação e Obras Publicas, o credito especwl de 276 :73t:l$206, ouro, destinado a cobrir a despeza equivalente efi'ecluada com o pagamento de garantia de
,iuros devida ú Comnanhia Estrada cte Ferro S . Paulo-Rio
Grande; revogadas as disposições em 1contrario.
Rio de J,aneiro, 13 de janeiro de 1915, !)4" da IndepenGle11cia c 27" da Hepublica.
WENCESLAU

BRAZ p.

GoMES .

Attg1bBto Tava1·es de tym.

DECRETO N ' 2' 061 -

DE

13 DI~ JANE Tit-0 bE 1915

Iniciado na Can111ra dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancçiio
Approva a Convenção de Arbitramento entre o Brasil e a Suecia., assignadra
em Stockolmo, aos l.j de Dezembro de 1909

O Presidrnle da Rrpul.Jlira dos Estados Unidos do Bralil:
Faco saber· que o Congresso Nacional decretou e eu .
sancciono a Resolução seguinte:
Artigo 1.• Fica annrovflda a Convenção de Arb itramento
entre o Brasil c a Suecia, assignada em SLocko lmo · aos 1li
de Dczrmbr·o dn 1\'JOfl, em r>xecução dos principias enunci:ldus
nos arts . 15 a ·t!) r 21 da Convenção de Haya, clr 29 de Julho el e
1R!J!J. c nos at'l . 37 a 40 r !,2 da Convertcão que. cotn o n1rsmn
objeclo. foi assil!nada em Haya. rm 18 dr Outubro de 1907 .
}._rligo 2." Revogam-se as disposicõcs em contrario.
Rio de ,Taile'i"ro, 13 de Janeiro de ·1 915, !J!1" da Indcpenclcncia e 27" da Republica.
'\VENCESLAU BR..\Z p . GDMES.

Lan1'o iJJiiller.

-
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DECnETO N. 2 . 962 -

DE 13 DE JANEmo DE 19'15

Iniciado na Camara dos Deputados il pelo Senado enviado á

sancção

Approva a Convenção de At·bitramento eritre o Brasil e a Dinahlarca, assignada em Copenhague, a 27 de Novembro de 19II

O Presidente da Republic.a dos EstãdoS Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso :Nacional decretou e eu
sancciono a Resolução seguinte:
Artigo 1.° Fica approvada a Convenção de Arbitramento
entre o Brasi l e a Dinamarca, assignada em Copenhague a 27
de novembro de 1911, estabelecendo o accordo geral, visado
pelo art. 19 da Convenção de Haya, de 29 de Julho de 1899.
Artigo 2. Revogam-se as disposições em cbntrario.
Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 1915, 94° da Independencia e 27° _ela Repub lica.
0

WENCE_SLAU BMZ p •. GúMES.

J.,aur:_o

MjJ_ller_~

DECRETO N. 2.963 -DE 20 bE JANEIHO DE 1915
Corrige alterações com que foi publicada a lei n. 2.924, dê 5 d'e janeiro de 1915,
que fixa a despeza geral da Republica para o exerc~cio de 19 r 5

O Presidervte da Republica dui3 Estados Unido~' elo Braz il:
Faço saber, á vista do que cons.La çlos officios da Mesa da
OaJrnara dos Depu tados. ns. 2·1 e 27 1 de 11 e 15 do corrente
rnez, que a lei n . 2.924, de 5 do mesmo mez, deve ser executada
com as segc1intes correcções:
Na verba /1", do art. 24, «Commissões de li i11itr.s», leia·F·e: «Diminuída de 200:000$000.
300:000$000»
Substituam-se ,a,s verbas 2" e 3" do àrt. 29, «Correios» e
«Telegraphos», pelas seguintes:
Verba 2" -

Correios:

Diminuída de 118 :750$, Fendo : De 19 : 100$ pela suppressão dos cargos de subadmini.s.trador, ron tador,
thesoureiro. eh efe de se cção, fiel de thesonreiro
e porteiro da sub-admi n istração dos Correios de
Minaõ• do Ri o de Contas.
que passará a agencia de
1" classe; de 25 :800$
pela suppreflsão dos cargos de snb-admin istrador, cDntador, thesou-

Papal

Oúro

-
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reiro, chefe de secção,
official. fiel de thesour eiro e· porteiro da E•ubadmi.Jllistração dos Co-r reios d-e J uiz de Fóra,
que passará a a,gencia de
1" classe e d·e 73 :850$ pela
suppressão de todo o
pessoal da Administração dOE•Correios do _A.,cre,
cujo serviço fica subordinado á Administração
dos Correios do Estado
do AmaiWIHl~\
AugJ;Ylentacla ele: 87:1 4 O$ na
consignaçãD «P e s s o a l,
a~Pentes, ajudantes e Lhesoureiros»; 17 :500$ na
consignação ~uda do
custo e p assa g e n s » ;
9t0 :000$ na «Conducção
de malas por contracto
ou a d ministração» ;
1 '1 O: 000$ na «Gratificação aOF· empr egados do
Correio ambulante, dos
seevi~o
marítimos, etc.»;
250:000$ no - Material
- na consignação «Arti gos de expediente. escriptorio, etc.»; 200:000$
na «Acqu isição, conservação e reparacão de
moveis, etc.»; 4.50 :000$
na Bonsigna:ção «Aluguel
e conservaçãD de casas
fPara aF• repartições pos-Laes. illuminaoão. etc.» ;
36:000$ pela elevação,
nos Correios do Amazonas, do numero dos
agentes embarcados a 20 ;
7 :300$ pela eleva cão dos
serventes a 9; e 33:180$
para gratificação local,
áquelles á razão ele 40 o/o
e ao salario clesbes á razão de 60 o/o, conforme a
legi!:·J,ação em vigor.
Destacada dD - Material a importancia !l'ecessaria
para pagamento a•e con<iuccão ao director, arbit rada segundo os termos
do art. lr0 4 do regulamonto baix:!!do oom o decreto n. 0.080, d1e 3 de
novembro de 1!H 1. . . . .
Verba 3"- Telegraphos :
Rour.idos em um só os creditas ouro - dest-inados á renovação de !in 11 as, á l'cr rarnen la e ao

P npel

23 . 525:377$000

Ou.ro

290:000$000

-
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Recessario á 4" divisão,
sob a rubrica «Acq;uisicão de ma.terial no estrangeiro», e igualmente
em um só os credirtos
destinados á Secretaria
de Berne, á InLernaci<>nal Ele1Ctrote10hnical
Gommission e Secretaria
Internacional da Hora,
com séde em Paris, sob
a rubrica «Subvenção oa
tn!Sti tuiçõef· internaoiDnaes» .
Diminuída de 15:000$ na
consignação
«Transformaçã<J
dos electrogene.os»; de 170 :000$ na
sulb- consignação «Grali ficações addlicionaes de
10, 20, 30 e 40 o/o sobre
os vencimenlos», e de
3.000:000$ da sub-consignação «Edibaes e outras
despezas, etc.».
Supprimidas as oonsignações: De 60 :000$, destinlllda a aLtender a quaesquer desp·ezas imprevistaf• e insufficientemente
dotadas; de 600$, sem
app licação; de 50:000$
des tina-ela á «conservação
de embarcações para o
serviço de cabos, etc~ ;
de 12:000$ para fiscalização da Amazon Telegraph Company; e de
B :400$ para fiscaliza<;®>
da·s linh as telephon.1cas
da Bahia.
Atugmentada: de 200:000$
oara a conservação da
linh a telegraphica e estralegica de Matto GrOf.SO
ao Amazonas; de 10 :000$
á sub-consignaoão destinada aos guardas fios de
2° classe; de 25 :000$,

30 :000$. 15 :000$, 70 :000$
e 17 :000$, respeoli'\·a-

mcnle, as dotações desti nadaf· aos auxi li•ares e
dactylographos de !in hás,
estações, 2" divisKo, 3' divisão e 1' divisão · de
30 :000$ a dotação d ~s ti
nada aos La.xadores; de
fiO: 000$ a destinada aos
de
telephonislas;
e
6 :000$ a de~'! inacla a<>s
aprendi zes da «Officina
mr.ranica c usi na clet:Lri~a».

Papel

Ou.r~

-
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Substituídas na tabella as
pa!.avras «construcção de
novas linhas>> pelas segu intes: «Conclusão de
liUthas já iniciad•a<·»; e
elimiUtadas ainda na Labella as palavras : «e
graLUicações extraordinarias», da sub-consignação
Ajudas de
custo, etc.; eliminadas
tambem na consigUta,ção
- IDventuaes - as palavra<, «1 O telegraphisLas
de 3" classe, 20 telegraphistas dle 4" classe» .. o 18.4515:190$ 000

307! IJBtl$366

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1Íl15, 94° da IUtd~pendencia e 27° eLa Republica.
WENCESLAU BHAZ

P

o

GoMES.

Sabino Barroso.

DECRETO N. 2.964

___,DE

20 bÉ J'ANEIRO tlE :1.9:1.5

Corri ge alterações com qu'C foi public:a<la a lei n. 2 .919, de 31 dle dezembro
de 1914, que orça a r eceita ger al d'a Republica para o e:><ercicio de 1915

•

O Presidente da Republica elos Estadbs Unidos do Brazil:
Faço saber, á vista do que oonsLa dos of'ficios da Mesa
da Qamara dos Deputados sob ns , 1 u 19, de 2 e 7 tio corrente
mez, que a lei no 2 . 919, de 31 de de"'embr'o de 1914, deve ser
executada com as seguintes correcções:
No art. 1°, n. 51 - Renda dos 1\'!Íegraphos, na linha 14",
onde se lê: «e qualquer éstar:.ão tio 'rerritorio, etc.», deve lerse : «e Belém e entre l'vlanáos c qualquet estação do Territorio, etc .».
N.a a.Jinea imm ediata, onde se di:t.: «Os telegrammas estaduaes gosarão do eLe.», deve ler-se : «Os te!egrammas estaduaes e de imprensa gosarão do etc.».
No ~ 7" do art . 2o - Em vez de : «Para a inscripção no
lançamento, os interessados», deV'e.--se ler: «As reclamações sobre os respectivos lançam entos l':
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1915, 94° da Indep en dencia e 27° da H.epub!ica o
'WENCESLAU BHAZ

p

o

Sabino Barroso

G<>MES.
o

-
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DECRETO N. 2.!J6õ----'-

D I~

20

DE .TANi1JlHO

DE 1015

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á

sancçâõ ,

Autoriza o Presidente da R,epublica a abrir ao Ministreio da Viação e Obras
P ublicas os crooitos de 260:I74$JIO; papel, e de 532:n8$gs6, 10:752$845 e
5 :8o3$4o6, ouro, supplementares ás sub:consignações da verba gn, art. 64
da lei n. 2.842, de 3 dle j aneiro de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BDazil:
])'a()o saber Que o Gongr•esso N:ioional decretou e eu sllncciofw t1 resol u()ão scgl1 inLe;
. Artigo uni co. Fica o Pres idente da Republica autorizado
a abrir ao Min istoL·íg da Vitloão e Obl'a Publicãs ofl creditas
de 260 : 174$3 '10, papel, e de 532 d78$956, 10 :752$8!!5 ·e
5 :803$406 , ouro, _supp lernentares, respectivamente, ás subconsignaOões - «'J'trtl1s rl e ~sf5tJ l ós de predws e cortiços» -garantia .de juro~ ele 9 . o/o ao ;anno sobye o •capital .empregado
nos esgotos de Gop•acaba.n a. Lmn e e Ipanema, e IdentiCa ele
juros r ef·erentes ao esgoto ele Paquetá- da verba 9", art. _64
ela lei n. 2. 842, de 3 de janeiro ele 19'14; revogadas as d!Isposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 191 5, 94° ela Indepenclencia e 27° ela Republica.

p ' G<:l:M:EB • .
Augusto Tavares de Lyra.

W!nNOESLÁU BRAZ

DECRETO N. 2.Çlfi6 --

DE

5

191 Õ

DE FEVE REIRO DE

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á

-

SãhcÇâtJ.

Approva a Convenção T;ittet1aria, Sc>entifie:i é A t'tl~l i ca en!i·e o Bl·azil e
França; áSsignacfa no Rio clie Jàneiro "' 15 de tlezembro de r!JrJ

a

O Prcside!Il!te da hetmhlica elos Estados Unidos elo Brazil:
Faço saiber· que o doíJgresso Naciona l clecr' E!'Lóu e eu s~t11 cc [orlo a resoltl!Cão segt1irt~c:
Artigo uni co. E 1 a pprovnda a Con:venção Lütera.r ia, Sei en tifi,ca e Artis·tk•a . en.tr:e o Braúl .e a França, assignada n0
Rió de Jahoiro a 15 de dezemb ~o tle 19Ui,
Hio de Janeiro, 5 de fevereiro ele ·191 5, \Ho da Indepen clenci-a e 27° ela Républi c.a.
' VENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Lauro Müller.
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DECRETO N. 2 . 967 -

DE 8 DE FEVEREIRIO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
:Publica a resolu'Ção d'o Congresso Nacional que a:dia para 3 d'e maio proximo
vindouro as sessões d<> mesmo Congresso, convocado extraordinariamente
pelo decr.,to n. 11.408, dJe r dJe íaureiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi l :
Faço ·s aber que o Congresso Nacional resolve adiar para
3 de maio .pr.oximo vindouro as sessões do mesmo Congresso,
extraordinariamente convocado pelo decreto n. 11. 408, de 1
de janeiro de Hl'15.
Ri10 de Janeiro, 8 de fevereiro de 1915, 9!!• da Independencia e 27• da Republica.
WENCE§LAU BRAZ p. GoMES.
Gm·los Maximiliano Pereira dos Santos .

DECRETO N. 2.968 -

DE 13 DE FEVEREIRO DE 1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presiden te da Republic.a a a.brir ao Ministerio da Agricultura, lndustria e Commer<:io o •credito espe.çial de 233 :860$247, ~ra attender aos
compromissos assumidos com a liquddlação da ·Superintendenc.ia da Defesa
da Borracha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Cüngres&o Nacional decretou · e eu sancc.iono a resoluoão seguinte :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a abrir, p elo Ministerio da Agricultura, Industria e Commer (\iO, o cred ito especia:l de 233 :860$2It7, para attender aos' compromissos assumidos com a liqui,da.vão das dependen cias da
Superint.<mdencia da Defesa da Borracha1 e:x:tincta pela SUIP,p ressão, no exercr.io de 1!H4, das res,p ectivas verb-as, sendo
para p esso al 197:075$975 e para material 36 :784$252; revogadas as disposLções em contrario.
Rio de Janeir.o, 13 de fevereiro de 19··15, 94• da Indevendencia e 27• da Repub li0a..
P. GOMES.
JOão Pandiá Calogeras.

WENCESLAU BRAZ

~
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DECRETO N. 2.969 -

DE

17

DE FEVEREIRO DE

1915

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção
Autoriza o Presidenbe da Republil:a a abrir, pelo Mônisberio d" Fazenda, o
cndito especial d'e 76 :8g6$, para oce\Orrer ao palgantento dias despezas realizadas com o levantamento dos cadastros dos proprios nacionaes em Mjnas
e S. Paulo

O Presidente da Reptfl}lica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte I'esolução :
Artigo unic{). Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio eLa Fazenda, o credito especial de
76:896$, para ocwrrer ao pagamen~o das despezas realizada~
com o levan!J31Inenw dos cadastro.s dos p·ropr ios nacionaes em
Minas e S . Paulo, e outras pesquizas; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1915, 94• da Independencia e 27• da Revub lica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GoMES.

Sabino Barroso.

1914

.J

3"' sessão da 8"' legislatura

commissóes permanentes
POLICIA

>(

Sabino Barroso Junio,·, Presidente (1).
Antonio Simeão dos Santos Leal, 1• Secretario (2).
Elysio de Araujo, 2• Secreta rio (2) .
Juvenal Lamnrtin e de Fari a , 3" Sec1etario (2).
Annibal Benicio de Toledo, 4" Secreta r·io (2).
Luiz Soares dos Santos, 1• Vice·Presidente (1) .
Supplentes éle Secretario :
Artbur Quadros Collaros Mot·eira (1 ) .
i\Ianoel Antonio Perei1·a Bot ba (2).
Alfredo Octavio Mavignier (2) .
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA:_
Afranio de Mello Franco (3) .
Henrique de Alm eida Valga (3) .
Francisco da Cunha Machado (3).
Felisbello Firmo de Oliveira Freire (3) .
João 1\'laximiano de Figueiredo (:-!) .
Joaquim Pires Muniz de Car·valho (3).
Uumercindo Taborda Ribas .
Nicanor Queiroz do Nascimento (3).
Pedro Gonçalves Moacyr· (3) .
Luiz Carlos l"róes d a Ct·uz (5) .
Arnolpbo Rodl'igues de Azevedo (3).
PETIÇOES E PODERES
Antonio Alfonso Lamounier Godofredo (3).
João Perlro de Carvalho Vieira (5).
Mar·io de Paula (3) .
João Ben icio da Silva (3) .
Antonio Augusto de Carvalho Chaves (3) .
A!ft·edo Octavio llfavignie r (2).
Candido Nazianze no Nogueira da Motta (3).
Mauricio Pai va de La e l'da ( 3) .
Haul Alves de Souza (3).

(1)
(2)
(3)
(5)
e o Sr.

Eleitos em sessão de 4 de maio.
Eleitos e m sessão de 6 de maio.
Eleitos em sessão de 7 de maio.
O Sr. Fróes da Cruz substitn iu o ,.. Por·to Sobl'inho, fall ecid o,
João Peclt·o ao Sr . Seraphico ela. Nobt·ega, ausente.
2t -
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DIPLOMAC[A E TRATADOS
João Dunshee de Ab1·anches Moura (3).
José Thomaz Nabuco de tlouvêa (3).
Antonio Augusto de Lima. (3).
Celso Bayma (3).
Natalicio Camboim de Vasconcellos (5) .
Bento José Lamenha Lins (3):
Alberto Sarmento (3).
Aristarcho Xaviflr" Lopes (3).
José Tolentino de Carvalho (3).
M-\RINHA E GUERRA
Jo:to Vespucio ele .-\breu e Silva (3) .
Augusto Caelos de Souzl e Silva (3).
Rodolpho Gustavo da Paixão (3).
Antonio Nogueira. (3).
Eduardo Thomé de Saboya (3).
Haymunclo A1·thur de Vasconcallos (5).
Jos6 Augusto do Amaral (3) •
.1\'iario He,·mes da Fonseca (3).
Alfl'edo H.uy Ba.rbosa (3).
·
INSTRUCÇÃO PUBLICA
José Bonifacio do Andrada. e Silva (3).
Thomaz Delphino dos Santos (3).
Ma1'tim Francisco Ribeir·o de Andra la (3).
Paulo ele l\Iello (5) .
João Carlos Teixeira Brandão (3).
Vil' to r ele Britto (3).
José Valois de Bastm (3).
Antonio Oionis10 de Ca.sti"O Cerqueira (3).
Manoel Netto Carneiro Campello (3).
-8AUDE PUBLICA
Joáo Nogueira Penido (4).
1\'lanoel Bernardino da Costa Rodl'iauas (4).
José Eduardo Fl'eil'e de Carvalho Filho (4) .
Julio Pereira Leite (4).
Joviniano Joaquim de Carvalho (4).
Luiz da Silva Castro (4).
A1·thut' Palmeira H.ipper (4).
AdolpQ.o Simões Barbosa. (4).
Antonio H.odrigues Lima (4).

(3l

Eleitos em sess:to de 7 de maio.
(4 Eleitos em sessão de 9 de maio.
(5) Os Srs. Natalício Camboim, Rayrnundo At·thur e Paulo de Mello
substituíram respectivamente os Srs . Raul Cardoso, José Lobo e Dias
de Bae,·os, que renunciaram os seus Jogares nas corn:nissões para o~
quaes foram eleitos.
·
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FINANÇAS
Antonio Carlos Ribeit'O de And1·ada (1-).
llomero Baptista (4).
Caetano i\lanocl de Faria fl Albuquet·que (4).
Benedicto Gonçalves Pereira Nunes (4).
José Felix Alves Pacheco (4).
Antonio Dias de Barros (4).
Thomaz Cavalcanti de Albuquerque (4).
llaul Renato Cardoso de i\lcllo {5) .
To1·quato Rosa i\Ioreil·a {4) .
Carlos Peixoto Filho (4) .
~Janoel Antonio Pereil'a Borba (4).
AGRICUL TUB.A E INDUSTRIA
Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas {4).
Alvaro Augusto de Andrade Botelho {4) .
Lourenço Augusto de Sá. e Albuque1·que.
Augusto Ca1·los de V~sco n ce 1 los ~lonteiro .
Floriano Corrêa de Britto (4).
Carlos Arthur da Silva Leitão {4). ·
Joaquim AugustoJ de Bal'l'O~ Penteado (4).
Erasmo Vieira de Macedo (4).
Antonio 1.\'lonteü·o ele Souza {4).
TOMADA DE CONTAS
José Moreira Brandão Castello Branco Filho ( 4).
Alfredo Ernesto Jacques Oul'ique {4).
José faria i\Ietel!o Junior (4) .
José Maria i\Ioreira Guimarães (4) .
José Thomaz da Cunha Va>concellos (4).
Carlos de FariaS uto {4) .
Francisco Antonio Rodrigues de Salles Filho (4) .
Irineu de Mello i\Iaclwdo {4) .
Ha miro Ferreira Saturnino Braga (4).
OBRAS PUBLICAS E VIAÇÃO
. J(ISé Joaquim da r.osLa rereira Bl'ag'l {4).
Aul'elio Amorim (4).
José Carneiro de Hezende (4).
Joaquim Mariano Alves Costa (4).
Ildefonso Simões Lopes (4).
Felizardo To>cano Leite Ferreira (4).
Balthazar de Albuquerque 1\Iaetins Pereira (4).
Raul de Mor11es VeigH (4).
José Bernardo de Souza Britto (4).
REDACÇÃO
Luciano Perei1·a da Silva (4).
Sebastião Gonçnlves Masl!a!'enhas {4).
Anton10 Pel'eira da Silva Oliveira ('~) .
Natalício Cambo1m de Vasconcellos (4).
Manoel Reis (4) .
(4) Eleitos P.m ~essã.o de 9 de maio.
{5) o Sr. Raul Cardoso sub ·tituiu o St·. CarJo.;o de Almeida, que
renunciou o logat' na commissão.

'9'~

RELAÇÃO NOMINAL DOS SRS. DEPUTADOS
( sa Sessão

da

sa

Legis latura)

ESTADOS
An1azo nas
Antonio
Aurelio
Antonio
Luciano

Nogu eira.
Amorim.
Monteiro de Souza .
Pereira da Silv a .

Pará
lnnocencio Ser zeddlo Coeeêa .
RogeriO Corrêa de li'I ir !). nda.
João Baptista de Vascon cell os Ch aves .
Antonio Felinto de Souza Bas tos.
Firmo José da Costa Br aga ,
Theotonio Rayrnundo do Brito.
João Hosannah de Oliveira.

Ma;a:·anhão
Manoel Bernardino da Cost a Hodrigu es.
João Dunshee de Abranch es Moura .
Arthur Quad ros Coll ar es Moreiea .
Fran cisco da Cunha i\Iachaclo .
Agrippin o Aze ved o .
He nrique Coelho Netto .
J oã.o Fedro de Carvalho Vieira .

P iaub..y
Joaquim de Lima Pires Ferreira .
Jo5é Felix Alves Pacheco.
Ray mund o Ar thut· ele Vasco ncellos .
Antoni11 0 da Silva l'l'eire .

Cear á
1° DISTRICTO

Edua rd o Thomé de Sahoia
Ma noel Morei!·a da Rocha .
J osé F eeil·e Bezerril Fonte nell e.
Thomaz Cavalcanti de Al buque rque .
Agapito Jorge dos San tos .

-
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2• DJSTRICTO

Fredel'ico Aul!usto lloq~es .
José Antonio Flores da Cunha.
João Lopes Feneira Filho.
Virgilio Erigido.
Antonio Gentil de Albuquerque Falcão.
Rio .G rande do Norte

x

Augusto Carlos de Vasconcellos Mont9iro.
Juvenal Lamartine de Far-ia.
·
Augusto Leopoldo Raposo da Cam:wa.
Alberto Maranhão.
Parah.yba

Francisco Camillo de Hollanda .
Felizardo Toscano Leite Ferreira.
Antonio Simeão dos Santos Leal.
Franci~co Seraphico da Nobrega .
João Maximiano de Figueiredo.
Pernam.buco
1• DISTRICTO

Balthazar de Albuquerque Martins Pere~ra.
Adolpho Simões Bar·bosa.
José Vicente Meira de Vasconcellos.
Artbur Orlando da. Silva.
Frederico João Lun igreen.
José da Cunha Rabello.

2° DISTRICTO
Antonio José da Costa Ribeiro.
Lourenço Augusto de Sá a Albuquel'que.
José Rutino Bezerra Cavalcanti.
Manoel Antonio p,~•·eira Borba.
Mano:1l Netto Carneiro Campello .
José Augusto do Amaral.

a• DISTRICTO
'

Aristarcho Xavie•· Lopes.
Bento Bo1·ges da Fonseca.
José Thomaz da Cunha Vasconcellos.
Erasmo Vieira Macedo .
Serg10 Nunes de Maga lhii.es.
Alagôas

Natalicio Camboim de Vasconcellos.
Euzebio F!'Hl cisco de And1·ade.
Alft•ed'O AI VPS de Carvalho.
JoSé de Ba!'l'os AJl.mquorqne Li11s.
Joii.o Bapti>ta Ar.d oly Jnniot· . .
Tíburcio Alves de Cat valho.

-
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Sergipe
Antonio Dias de Bal'ros.
Joviniano Joaquim de Carvalho.
Felisbello Fil'mo do Oliveira Freil'e.
José li'Iaria Mor·eil'a Guimarães.

Bahia
,1 • DIST RICTO

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Mario Hermes da Fonseca.
Joaquim Pires Muniz de Carvalho.
1-'edt·o Francisco Rodrigues do Lago.
Octavio Mangabeira.
Jo,;é Eduat•Jo Freire de Carvalho Filho.
· 2• DISTRICTO

Manoel Ubaldino Nascimento de Ass is.
Antonio Ferrão Muniz de AragfLo.
Felinto Cesar Sampaio.
Alfredo Ruy Barbosa.
Joaquim Pereira Teixeira.
José Alfredo de Campos França.
3° DISTRICTO

Arlindo Bapti~t t Leone.
Cal'los Arthur da Silva Leitão .
José Bernardo de Souza Brito.
Raul Alves de Souza.
Deraldo Dias.

Antonio Rodt·igues Lima.
Pedro Mariani.
Antonio Muniz Sodré de Aragão-.
Pedro Leão Vello,o.
Raphael Pinheiro.

Espírito Santo
Paulo Julio de Mello.
Torquato Rosa MOI·eira.
Alfredo Ernesto Jacques Ouriques.
Julio Pereira Leite.

Districto Federal

t• DHTRICTO
Jcsé i\I II'ia i\'lel.ello Junio1·.
João uJ Figueiredo Rocha.
Nicanor Queiroz do Nasdmento.
Anto11io Dioni-io de Castro Cerqueil'a.
José Joaquim da Cost11. Pereira Braga.

-

:
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2° QtSTHICTO
r t·aucisco Antonio Hodt·igues de Salles rilho.
Thomaz Oelphino dos Sautos.
Floriano Conêa de RL'itto .
Victot· de Assis Silveira :
José Meirelles ..Alves Moreira.
Rio de

Janeiro

1° DISTRICTO

Luiz Carlos Fróes da Cruz.
Manoel Heis.
00000
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0
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• 0 0 0 0 0 "0 0 0 0 0 0 0

Augusto Carlos de So uza e Silva.
José Tolentino de Ca1 valho.

O

O

O

000

I

O

I

O

O

•

0

0

I

2° DIST!UCTO
Benedicto Gonç<1lves Perel l'd Nunes.
Elysio de A; au jo.
Luiz cb Silv-~ . C'IStl'O.
Haul de Moraes Veiga.
Ca !los de Fa ria S uto.
Hamiro Ferreira Satul'!1ino B1·aga ._
3° DISTI:UCTO
Mauricio Paiva de LncerJa.
Maeio de !'aula.
Raul Fernandes .
Joaquim Mariano Alves Co•ta.
Jorw Car·los Te1xe1ra 81all'lfto .
Minas Gera s

l 0 DI::>THICTO
Antonio Augu·to ele Lima.
Sebastião Gonçalves Mascarenhas .
Antonio do Prado Lopes Pereira :
Fra ncisco Luiz da Ve1ga .
Augu, to V1anna elo Castello _

.'

2° DISTRICTO
Antonio ela SilveiJ·a Beom.
José Monteiro · fli beit•o J unq~t c i 1a
As tolph o Outea Nicacio. ·
Anlonio Cae los Hil •eiro de And•·ada.
Ca r·los Pe1xoto de l\lello Filho .
João Noguen·a Peniclo.
3° DISTHICTO
José Bonifacio de Andr•ada e Silva .
lrin eu de 1\Jello Macha lo.
João Luiz de '~" mpos.
..
Landulpho Machado M~ ga lhft es.
O o O I
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4° DISTRICTO
Alvaro Augusto de Andrade Botelho.
Antonio Atl'onso Lamounier G0tic.Jfreâo.
Joaquim Baptista de Mello.
, .1'4
Anthero de And1 ade Botelho.
Fr~ncisco Bressane de Azevedo.
5° DISTRICTO
José Carneiro de Rezende .
José Moreira l:lra iidão Castello B1 anco Filho.
Ch!'ist1ano Pereir·a Braztl.
EustachiO Garção Stock1er.
Josmo Alcantara de Araujo.
6' DISTRICTO

Jayme Gomes de Souza Lemos.
Rodolpho Gustavo da Pa.ixão.
Al<1or Prata Soares.
Fr·ancisco Paoliello.
AfraniO de Mello Franco.

•

7° DISTRICTO

Camillo Fe!into Prates.
Honorato José Alves.
Epaminondas Esteves Ottoni.
Manoel FulgenciO Alves Pereira.
Pedro· da Matta Machado.

S. Paulo
1o

•

DISTA ICTO

João Galeão Carvalhal.
Franci5co Ferreira Braga.
José Ca!'doso de Almeida.
Candido Nazianzeno Nogueii·a da Motta.
JoaqUim AIIgnsto de Barros Penteado.
Raul Kenato Cardoso de Mello.

2• DISTRICTO
Alberto Sarmer1to.
Cmcinato Cesar rla Silva Br·aga.
Alva r·o Augusto ela Costa Carvaliio.
Prudente de Moraes Filho.
·iVlarcolino Lopes Barretu.
Cesar Lacerda de Vergueiro.

3• DISTIUCTO
, Arthur Palmeira Ripper.
.
Antonio Manoel Bueno de Anel 1·ada .
José Manoel Lobo.
Estevam Marcolino.
F1·ancisr.o Alves elos Santos .

-

-- 3304• DISTRICTO

José Valois de Castro.
Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho.
Arnolpho Rodrigues de Azevedo.
Antonio José da Costa Junior.
Martim Francisco Ribeiro de Andracta.

Goya[,l;
Marcello Francisco da Silva.
Sebastião Fleury Curado.
Antonio .Ramos Caiado.
Francisco Ayres da Silva.

Matto Grosso
Oscar da Costa Marques.
Annibal Benicio de Toledo.
Caetano Manoel de Faria Albuquerque..
Alfredo Octavio Mavignier.

Paraná
Antonio Augusto de Carvalho Chaves.
Bento José Lamenha Lins.
Manoel Corrêa· Defreitas.
Luiz Bartholomeu de Souza e Silva.

Santa Catharina
Antonio Pereira da Silva Oliveira.
Henrique de Almeida Valga.
Celso Bayma
Gustavo Richard.

Rio Grande do Sul
i • DISTRICTO

Luiz Soares dos Santos.
João Vespucio de Abreu e Silva.
Gumercindo Taborda Ribas.
Evaristo Teixeira do Amaral.
Ildefonso Simões Lopes.
Marçal Pe1·eira de Escobar.
2" DISTRICTO
João Severiano da Fonseca Hermes.
José Thomaz Nabuco de Gouvêa.
Victor de Brito.
3" DISTRICTO
Joaquim Luiz Osorio.
Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas_
João Simplicio Alves de Carvalho.
João Benicio da Si lva_
Pedro Gonçalves Moacyr.
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