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ANNO DE 1902 

1LE<I N. 813 - DE 23 DE DEZlDMiBRO DE 1901 

Fixa a r eceita geral ,:a ·Republica elos Estados Unidos do .Bra7.il para 
o exercicio de 1912, e dá outrns providencias 

'() Presidente da Rep u blica dos Esta.dos Unidos do Brazil: 

·Faço saber que o Congresso !Nacio.nal decreta •e eu sancciono a lei 
seguinte : 

Art. 1. 0 A receita geral <la iRepubilica dos !Estaclos Unidos do iBrazil 
é orçada, para o exercicio de 191 2, em ouro 4•2 .876 :666$63 7, papel ·réis 
2157 . 46 1 :00 0$ e será realizada com o 1prod·ucto do que 'for arrecadado 
d entro do mencionado exercício, sob OS· seg·uintes titulas: 

ORDINARIA 

I r>11JJ01·tcição 
Ouro Papel 

1. Di-r.eitos ,1 e importação para con-
sumo 33 .00 0 :000$000 123 .7 50 :0 00$00 0 

2 . Expediente dos gen>eros li vres de 
d ireitos de .cons umo ......... . 

3 . O i.to <le ca.patazias ... ....... . .. . 

4. tArmazenagero ...... . ........ . . . 

5. Taxas d e e-tatistica . . .......... . 

E1ttradc•, salllida e estadia die 
ncwios : 

6 . Imposto de pharões ... .. ...... .. . 
7. Dito d·e dõcas . .... . ........... . . 

.Ad-dicíonaes : 

8 . 10 % sobre o expeHente dos ge-
n erns livres de direitos de im-
portação, pharões e oõcas . .. . 

300 :000$000 
130:000$000 

1. :600 :00 0$ 000 

·l.1'50 :0 00$000 

3 .700:000$000 

27 0: 000$000 

20: 00 0$000 

90:000$00 0 
l 



INTERIOR 

9. !Renda da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil .. . . . ......... . 

10 . 1Dita das estrru.:l as de :ferro cus-
teadas pela Uniij,o .......... . 

11. Dita do Correio Geral ........... . 

12. Dita dos II'elegraphos, Jlos t ermos 
das leis em vigor e do d.ispos-
.to na ·presente aei. ..... ' . ' .. 

13. 'Renda da fazenda •J·e Santa Cruz 
e outras de propriedade da 
União ................ . .. . . 

14. Dita da Casa ele Correcção ...... . 

115. Dita da Imprensa Nacional e Dia-
rio Otficial. . .... . .... . ..... . 

16. Dita •' o L a boratorio Nacional de 
A na lys es nos termos da pre-
sente lei. ... . .............. . 

il 7 . Di'ta dos Arsenaes . . ........ . ... . 

18. Dita da Casa da Moeda . . ....... . 

19. Dita do Gymnasio Nacional ... .. . 

20 . Dita do Instituto dos S'llrdcis-Mu-
dos e :Meninos 1Cegos .. . .... . 

21 . Dita d o Instituto Nacional de Mu-
sica . ..... . .... . .... . . ..... . 

22. Dita das matriculas nos est abele-
cimentos oft iciaes de instruc-
ção su.perior .. . .... . . .. . . ... . 

1!3. IDita da A:ssistencia a Alien?-dos .. 

24 . Dita arrecadada nos Consulados .. 

25. Dita dos proprios naciona'!ls ..... . 

26. J!mposto do sel•lo ................ . 

27. Dito d·e transporte . . ... . ... . .... . 

28. Dito, nos .termos <:' as leis em v i.gor, 
sobre o capital das l ot~r,Jas e 
do sello adhesivo . . .. . ... ... . 

1. 000 :000$000 

29.000:000$000 

400:000$000 

6.000:000$000 

7.000:000$000 

·60 :000$000 

115 :000$000 

300 :000$000 

80 :000$000 

30:000$000 

25:000$000 

J.30:000$000 

5 :000$000 

2 :000$000 

250:000$000 

200:000$000 

150:000$000 

15.000 :000$000 

4.300 :000$000 

1.700:000$000 
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2-9. 1Dito sobre vencimentos e subsidies , 
inclus ive ·os vencim e ntos dos 
jul zes .f.ed·e-raes, não com pr e-
hendiclo·s os membros do Su-
.prerno Tribuna l Federal. ..... 

30 . Dito sobre consumo e a g ua . .... 

31 . Dito .de 2 112 ?'o sagre d iv.iJen J os 
dos t it ules das companhias ou 
socioe dades anonymas . ....... . 

32 . Dito so.bre .casas de sport . . . . .. . . 

3,3 . Dito sobre annuncios . ..... . .... . 

34 . .Contribuição das compainhias ou 
·emprezas •d.e estradas ·ele ferro 
e de outras .companhias, inclu-
sive a City I niprovenieiits ... 

3 5. Fóros de .ten·enos de mar.inhas ... 

3·6. L a udemios 

37. '.Premi·OS de deposites :publicos .... 

38 . T axa judiciaria . .. ......... .... . 

39. 'DHa de afe1,ição de hycl rometros . 

Consiwno : 
40 . T axa sobr·e fumo, ,,: e accôrclo com 

as 1leis em vig·or, lnodifi.caclas 
as taxas •Para o charuto cujo 
preço não ex·ce·cler de .3 0$ o 
mi lheiro, cada charuto 5 Téis 
e .para o .fumo desfiado, ·Picado 
ou miga.do, a saber: o do pre-
ço •d·e 1$200 por kilogramma, 
por 2.S grammas, l20 r éis .. 

De 11$20 0 a 2$ o kilogo·amma, 
po'l' 2·5 ,grammas 30 ·1,éis . ... . . 

1De mais d e 2$ o kilogramma, 
por ·25 grammas 4 0 réis . ... . 

41. 1Dita sobre b ebidas ... ... ........ . 

42 . 'DHa s o·bcr-e 1lhos plrnros . ......... . 

43 . 

,, . 

Dita de 125 réis •POr kilog.r amma so-
bre sal <le qualquer proceden-
cia, nacionaJ ou estrangeira, 
sujeito á elevação ele m a is 
cinco r éis q·uando refinado ou 
beneficiado no ·paiz ......... . 

3 . 400 :000 $000 

1. 700 :0 00$,000 

1. 300 :000$000 

·20 :00 0$000 

2:0 00 $000 

1. 400 :000$000 

·30 :000$000 

50:000$000 

40 :000$000 

150:0 00$00 0 

5 000$000 

7.000:000 $000 
5.000:000$000 

<i . 000 :000$000 

·5 . 000 :000$000 
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4:4' . .Dita sobre 'calçaid10 . .. . . .... 
415. Dita sob.re velas . ... 
4·6. 1Dita so,bre .peTfumarias. 

4 7. DHa sobre especialidades pharma-
'ceuticas "iaci.onaes e e:stran-
trangeiras ................. . 

48. ·Dita sobre v1nagre ........ . , .... . 

49. Dita so'bre conservas de carn·e, pei-
xes, doces, fructas .ou :legumes 
e m latas, caixinhas, !.ras·cos 
ou outro envoltorio, de qual-
1quer pr.ocedencia, mão -com-
prehendiclos nesse Jmposto o 
·peixe secco, a carne de porco 
e o !Peixe salgado ou em sal-
moura, aconfücionados em ti-
mas, 1baipricas ou a granel, 
quando de ll)roducção ·nacional, 
e mamüda a is·enção di que 
.goza ·O .baca.lháo . ........... . 

50. DJta sobr.e <!artas de jogar .. 
1 
••• •• 

51. Dita sobre cha.p·éos ............... 

52 . Dita sobre ·beng.alas . ..... .. 1 •• • • • 

5 3 .. .Dita sobr·e tecidos ......•.... . • . . 

EXTRAORDIN ARIA 

5 4: . .Montepio •cl1e Marinha . .. ... . .... . 

55. [)Ho :Militar .. . .. . .. . ....... . .. . . 

5-6 . . Montepio .aos empTegados p·upli·cos 

157. ,Lnc1emnizações . , .... . .... . . . ... . 

·58 . Juros de •Capi.taes .naciona-es . . ... . 

59. Remainescen°t es dos premias de !bi-
lhetes d•e •l oterias .. ...... ... . 

60. 'lm·posto ode transmissão <le pro-
:pr.iec1aid·e no Districto F ederal 

G1. DHo d-e industrias e profissões ·do 
D'istricto Federal . . . ........ . 

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

.. 

90 :000$000 

J. .1300 :000$000 

400:000$000 

600 :000$000 

700 :000$000 

1:50 :000$000 

800:000$00p 

100:000$000 

1.000:000$000 

20:000$000 

7.000:000$000 

mo :000$000 

2.50 :000$000 

8.50 :000$000 

1.000:000$000 

600:000$000 

1-5 :000$000 

2. 000:000$000 

2.800:000$000 



RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

62. 

63. 

64 . 

Fundo 1d•e 11·1esgate : 
r 1. 0 '.Renda em -papel proveniente 
J do arrendamento ,i as es-
1 tradas de ferro ela União .. 
1 
J 2.0 IP ·r o d u c to da cobra n -
J ça ·da divida activa da 
1 União, qualque1· que se.ia 
1 .a s1ua cr-ia•tureza, inclusive 
1 as sommas proven.ien tes 

-{ das 1liquiclações dos brLn-
1 cos e dos emprestimos "fei-
1 tos ás industrias ....... . 
1 
1 3.• 

1' 

1 

'!.'odas e quaesquer rendas 
eventuaes percebidas em 
papel p elo Thesouro, i·n-
dusive a ·emissão de moe-
da 1a·e .nic lml. ........ .. . . 

14. 0 üs saldos que :se apurarem 
l no o-rçamento . . ..... . ... . 

F'undo de garantia: 

íl·º 
1 
1 
1 
1 2.• 

j 
1 3.• 

1 
1 

1, 

l 4.• 

Quota 1d·e 15 o/o ouro sc;bre to-
dos os direi tos de i.m.por-
tação para consumo .. . . . . 

Os saldos das taxas arreca-
dadas ·em 'OUTo, deduzidos 
os serv.i.ços que nesta es-
[lecie o r.rhesou·ro é obriga-
•do a custear . ... ........ . 

O producto .integral do ar-
rendamento das estradas 
de ferro da União, que ti-
VeT sido .au fôr estiopulado 
em ouro . ............... . 

Todas ·e quaesquer .rendas 
eventuaes 1em ouro . . . ... . 

F'undo de a•mortização dos em-
·Prestimos internos : 

r 1 o Receita 1)roveniente da ven-

J 

. da de generos e proprios 
naóonaes, an,endamentos 
e aforamentos .. . ... . ... . 

1 ' Depositas : 
T 
' J 2.0 Saldo ou excesso enbre •OS re-
l cebiment•os e ~·eS<tituições. 

3•20 :000$000 

600 :000$000 

.2 . 000 :000$000 

8.250:000$000 

80:000$000 

i . 000:000$000 

5 .000: 00 0$000 



·s 
65. F.u.nd-0 .d·estinado ás obras de me-

lhorrument-0s d€ :Portos, exe-
cutadas 'á ousta da União: 

iMaranhã o . ... . ... .. . . .... .. . . 
.Fortaleza .............•...... 
INata.J . .. . .. · · · · . · · · · · · · · · · · · · 
Cf'arahy.ba ..... .. ..... .. .. .. .. . 
'Paranaguá . . .. . .. . . .. ... . .. . . 
iRecife .. ....... . . . .. . . ...... . 
Maceió (Jaraguá) . . ........ . . .. 
1Floriana_polis . . . .. . . . ...... . . . 
Rio Grand·e do ,sul. . ...... . ... . 

6 6 . F und'O ·destinrud.o ao serviço ·de soc-
corro naval ·no 'Porto 'ªV Rio 
ld·e Janeiro : 

10 o/'o ,aafücioll'aes sobre o expe-
di·ente dos gen€ros 1livres .ele 
d-ireitos de impo•1'tação, 'pha-
l'ôes e d-0cas, oOlbr-ados .no di•to 
porto . . . . ... .... ...... . ... . 

Art. 2. 0 E' o Governo au:torizado : 

15 0:0 00$000 
200:000$00 0 
130 :000$000 
100:000$000 
.100 :000$00 0 
800:000$0 00 
100 :000$000 
150 :000$000 
800 :000$000 

7•2 :000$ 000 

~2 . 876:666$617 258.061:000$000 

'I. A ,emittir como anteciopação de .r eceita, -no exerci.cio desta lei, bi-
lhetes do Thesouro até a somma de 2.5. 000 :000$, que serão resgatados 
até ao fim do mesmo exerc:ido. 

rr. A adoptar mna 1arifa ,j ifferencial a5·gravada até "5 0 o/o sobre 
ia ordinaria 'Para um ou mais generos de PTOd'UCÇãO de .paizes que se 
recusem a beneficiar a entrada de prod·uctos brazilei·ros com 'OS favores 
da nação favar·ecida. 

III. A conce ' Klr, a quem se proponha ,realizar as obras 1d<0·s 'Por.tos 
de Ma1~áos e Pará, •Os favores de qne ·goza a Empreza Dócas de Santos, 
ce>nstanles da clausula 6ª .aos itnnexos ao decreto ·n. 96·6, de 7 de No-
vembro ·de 1890, não compreheIJ J i a a prorogação do prazo de duração 
da re.fel'icla concessão. 

rJ'V. A mandar adaptar um s ello especial ·com o qual seja porteada 
toda a correspo~1 denoia officia !. 

§ 1.o '.l'oda ·e q•ual<1uer correspon ·en cia Ce carac ter offi.cial, que ·não 
tenha o referi·do sello, não será portea da , :salvo si tiver o S·ello Or·dinario 
conespondente . 

§ 2. 0 Da isenção de ·taxas postaes não gosará conespondencia a;l-
g·uma a que esse favor não tenha si do conced·ido ex p.n::ssamente e1n lei, 
fi.can• · -0, desde já, revogadas todas as con cessões feita s ·fora dessa 1·egra. 

rV . A co•brrur dos navios que se utilizarem dos portos em que forem 
executadas, á ·custa da Un.lão, obras tendentes ao melhoramento das 
respectivas entradas e ancoradouros, a taxa de um a cinco réis !POr ki-
logrrumma de m erca;: oTia que .for por elles 1d·escarregada1 segundo .o seu 
valor, ,destino ou pra.cedencia . 

§ 1. 0 O •PTO·d·u·cto desta taxq,, que será tambem pro'Porcio.nacla ás al'e-
cessidades do serviço, <:onstitui f.á. para cada po'rto, um cr'un~ 0 especial, 
destinado exclusivamente ao re<;pectiv·o melhoramento. 
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§ 2.0 ·E xceptuam -se desta .1Jaxa as merc aJdorias que s off.r am ·b aldeaçãio 
aevi•da á S'UperioridaJde de calado dos navios que as .transp0'1'.tem sobre 
0 pennittido .na zo.na dkectamente .beneficiada pelas obras em execução. 

§ 3.º Para aocelerar a ·execução das o•bras referidas, .podel'á o Go-
verno acceita r donativos, ou mesmo aux.Uios a titu lo oneroso, offerecidos 
'Pelos iIDstaaos, nwnic ipios o u associações interessadas illO melhorll!mento, 
com.ta.nto que os enca~·gos resultantes Ide taes auxilios illão exceda.m a o 
proa ucto c1a ta."a indicada. 

:vI . A modificar o parag rapho unico do art. 10 e o aTt. 11 do re-
g ulamento sobre l.mpo:stos ·d·e cons umo, na parte .referen te ao ~·eg istro d o 
seguinte modo : 

«Paragrapho 1U·nico . ... l\ios fabricantes, commoericia.ntes 1por grosso e re-
talhistas e aos metx:adores ambulantes de vi.na:g~·e, velas, pho.sphoros, car-
tas de jogar, sal, perfumarias, -calçado, bengal'as, chapéos e especialida-
des p harmaceuti-cas serão fornecidos gratui-tamen.te os registros, si já 
estiverem registTa.do-, .para o fabrico ou commercio de genero sujeito ao 
imposto •C <'> co.nsun10 e tiverem pago a maior taxa. Serão tambe:m for -
illeciodos .gratu itarn<'!.nte os Tegistr-0s dos <Jepositos que estiverem situados 
a en tro aa <:!Tcumiscrlpção fiscal das .fabricas. 

A·rt. 11. Pela ex·pedição do c·ertificac1o ou patente do re.:;istro cobrar-
se-hão os se,,0 1üntes emolumentos: 

a) fab ricas . . ... ... . . . . .............. . ... .. .. ..... . ... ... . . 
1> ) depositos de fabricas e casas commerciaes por g·l'Os.so . . . .. . 
o) <:asas commerciaes reta:!lüstais, €Xclusivarnente <'!e p r oductos 

t r ibouitados, quando de 1 • classe . . .. . . . .... ... .. .... . 
as ·:1e:I11ais . . .. ... . . . . .... . . .. . . . .. . .. . .... .. . .. .. .. . 

cl) casas commerdaes retallüstas <:om outros rll!mos <'!e negocio 
além do de producto tributado, excepto charutarias .. . 

e ) casas co.monerciaes retalhistas de mais de um p r od·udo tri-
butaüo, .por caJ ·' a patente até tres ....... . . . .... .. .. . . 

f) merca.dor ambulante p0'1' conta pre>pria ou alheia ..... ... . . . 
g) pequeno-s fa,bricantes trabalhando só ou ·com •U'IIl numero de 

operarios que ·não exceda a seis ........ .. .. . . . .... . 
de mais d€ 6 a 1.2 .. .. . . . . ... . . . ... . .. . . . . .. . . . . .. . . 

200$ 00 0 
100$000 

50$000 
30$ 000 

30$000 

20$0 00 
120$000 

·20$00 0 
50$ 000 

«Paragrapho unico. F~ca isento c1o .registro o peci:ueno .faJbTi{!a'llte q ue 
não estiver sujeito a imposto odre i.ndustrias e profissões.,, 

Vi]! . A m odifi.car ·a tarifa inter ior vigente d'a Repa~-.ução Ger a l dos 
T elegraphos :. 

a) co.ncedendo uma rec1ucção d€ 30 a ·50 o/o so-bre as taxas o·rdina -
•·ias para os telegre:mma-s paTticulares que t .ragam a indicação !Pre-
terido - os quaes serão transrnitti:!'os depois da terminação do ser-
voço suj·ei to rás taxas norn1aes. 

'illssa .reducção s-erá elevada a 7,5 % sob1·e as taxas ordina ria s pll!ra 
os telegra!Tlmas .ae i1111prensa; 

b) Teduzindo a rtarif.a nas .proporções mecessariais em zonas em que 
o Telegrapho Federal soHrer co.ncurrencia n a explor ação do serviço; 

e) entenden5'0-s·e com a We&teim T>elegraph sobre a effectividade do 
pagamento <'lm especie da <:ontribuição de que trata a clausula TII do 
contracto de 30 de J •ulho de J.893, elimi nan<1o-se a c lll!usuJa IV do mesmo 
con-tracto ; 

d) ef.fectuan,~o em fraincos, ou ro, as liqu idações das contas de de-
posito pToveniente de trafego m ut uo telegraphico c om1 as a dmin i'strações 
estra ngeiras. 
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;pamag·rapho 'lmico. Fica u niformiza;da a taxa por palavra dos tele-
g.rammas exteriores destinaJdos ou procedentes (lo B<rasil para francos 
.1. 2,5, média 1d'as ta,,,as d·e framcos 1. 0 0 e francos l . ;50 actualmente co-
bradas pa·Pa 'OS te.legran11111as ·e111 percurso ,en1 1uma ou d·uas Z'Onasi n1'8..i11 ~ 

tid•as a taxa de t ·ransito e a s te1·111inaes com as R epublicas Jimitrophes 
constantes (los arts . 52.5, •528 e 529 . 

iV•füiI. A isenta r de direitos o material importrudo p elos ·E s tados ou 
MunicipaJ.i.~•acJ,e13 .com ·app!icação ao a:bastecimento de agua e o material 
anetall'i<::o pa;ra rêde de exg.otto; •bem como as road-locomotivas com 
vagões importa;do·s para s erviço de tra-cção em estraidas sem trilhos, e 
os i·nstrumentos <lestinados ao ensino .profiss ional e apparelhos .para a 
i·ns t rucção techn.ica, im1po•1<ta:dos pelos institutos 1c1e e'I!Sino rprofissionrul 
-offidaes ·d'os Esta<los e o material importado pa•·.a os institutos pro.fis·sio-
·naes mantid•os ·pelo Gowirn o 1d.o Distri·cto 1Federal. 

1P1a.ra..2.Ta·pho .unico . F.J.cam. is·entos de .i1rn.po:st·os e 'Outra·s quaesquer 
contribuições os mavios e embarcações naciona:es que se einpregarem ex-
clusivamente •na pesca, e bem assim o·s ·apparelhos, .instrumentos e ar-
tigos importad-0s para exploração ·da;quella industria e para conservação 
do pesca;do . 

I X . A modificar o r egulamento sobre o imposto de consumo, pro-
videncia ndo para que os agentes fiscaes da União forneçam guia aos 
charutos nacionaes destinados á exportação independentemente de 
pagamento de consumo federal, acautelados os interesses do fisco . 

A r t. 3.° F ica revogado o disposto no art. 5°, lettra b), da lei 
n. 64 0, de 14 de dezembro d"1 1899, o art . 43 do decreto n . 3. 529, 
ele 15 do mesm o mez e anno, prevalecendo n a mataria de que t ratam 
esses artigos as di sposições d~ Nova Consolidação das Leis das Al -
fan degas e Mesas de Rendas da Republica. 

Art. 4.0 Da data da presí'n te lei será obrigatoria a r emessa ao 
Laboratorio de Ana lyses de todas as bebidas e produ ctos alimenticios 
import a dos pela A lfandega da Capital F edera l, sem interrupção de 
p a rtidas . 

§ 1. 0 O boletim de analyse só poderá servil· ao importador do 
pr oducto a na lysado . 

§ 2.0 Quando as partidas de v inho forem acondicion adas em vo-
lumes de differen tes capaci dades, deverão ser remettidas ao Labora-
tor io de Analyses a m ostr as cor respondentes aos referidos vo lumes . 

§ 3.0 O L aboratorio Nacio11al procederá ás analyses elos productos 
importados, depois da entrada ros mesmos no laboratorio e de exhibi-
do o talão de pagamento da respectiva ~axa de analyses, nos seguintes 
prazos : 

D e seis dias u teis, no maxim o, para a analyse qu alitativa de 
v inhos, cervejas, cidras, vinagres, bitters, venn ouths, lin1onadas ga-
zosas, aguas m ineraes, azeite doce, licores e xaropes communs; 

De 15 dias uteis, no maximo, para a analyse qualitativa de fa-
rinhas, m assas alimenti cias, chã,, chocolate, coalho para leite, conservas 
de carne, de peixe, de leite, le§íumes e fr uctas, oleos para lubrificação 
de machinas e ou tros fins industriaes, sabões, tecidos diver sos, essen-
cias naturaes e artificiaes e ligas metallicas ; 

De 30 dias u teis, no maximo, para as analyses (qu e exigem 
sempre a lgumas dosagens) de manteigas, bainha'(, sebos e ou tros 
p rodu ctos graxos de natureza complexa, cognacs, ~·hums, whiskies, 
aguarden tes, a lcooes e outr as subst an cias fortemente acoo licas, p1·0-
ductos não classificados . 

§ 4. 0 O Laborat orio é obrip-ado a dar a os in t er essados certificado 
da exhibição do talão de pagamento da respectiva taxa de analyse, 
designando dia e hora dessa 1tpresentação e a restitu ir o valor da 



f i 

mesma taxa no caso de não ser procedida a an a lyse no prazo da lei. 
§ 5.0 Si, terminado o prazo, não houver o L aboratorio procedido 

u terminado a analyse, poderá o interessado despachar a sua mer-
cadoria, e"·hibin c1o o certificado do § 4° á Alfandega, que levará no 
mesmo dia o facto ao conhecimento do Ministro da Pazenda . 

§ 6. 0 Os prazos das analyses quantitativas serão fixadas pelo di-
1·ector do Laboratorio, tendo em vista a maxima brevidade. 

~ 7.0 Não serão comprehendidas nos r eferidos prazos as a nalyses 
qua li Lativas de productos suspeitos de conterem substancias nocivas, 
sobre as quaes fôr necessario repetirem-se experiencias por serem 
duvidosos ou pouco accentuados os resultados das primeiras sobre 
elles effectuadas, e ha ja n ecessidade tambem da remessa de novas 
amostras . 

Art. 5. 0 Entrará em vigor desde janeiro de 1902 a seguinte ta.be lla : 

TABELLA A 

T axeis ele einetlyses a qiie se refere o reg1ilamento qtie lwixoii com o 
eleoreto n. 1 . 257, ele 3 de fevereiro ele 1893 

Investigações de acido salicylico nas s ubstancias alimen-1 

15 $00 0 

tares .. . . .. . .. ..... ..... . ....... ... ..... . .. · .... . 1 
Idem de materias coran Les de a nilina idem idem ....... 1 
Idem de metal idem, idem ............ . .. . .. . ... . ..... ~ 
Idem de um sal idem, idem . .. . . ... . ....... .. ......... . 
Tdem de acidos mineraes, idem, idem ..... . ........... . 
Idem idem nos oleos e gorduras para lubrificar ma-

Idemcl~~a~Ju~~s~ ~ . ~ib~~i·1;a'. · 1;~. ~;.;~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
Idem de gordura e sangue idem . .. . ........ . ..... . .... . 
Idem de pigm entos biliares idem .. ............. .. ...... J 
Ana!yse qualificativa de calculos e concreções a nimaes . · 1 
Idem idem de essencias artificiaes . . . . . . .... . ....... . . . 
Idem idem de perfumarias ........... . . ... ............ 1 
Idem idem de saes mineraes em medicamentos ......... . 1 
Idem .idem de a !ca loides idem ~ . . .. . .. ~ . .... · · · . · · · · · · j 
Idem idem ele t ecidos de seda, la, a lgoc!ao, etc .. . . . .... . 
Dete~Tc'~~~;;o . d.a . ~ensidad~ .d~ .l ~ '.t.e'. .ext.ra.c.to. ~. 9 5~ .e. ~alsi~ j 
Investigações. de substa ncias estranhas no queijo , pão, fa- 1 

r111has c!Iversas, massas de tomates . . ... . .. . .. ... · 1 
Dosagem elo acido s3:1icylico nas s ubstancias alimentares 
Idem do cobre idem idem . ... . . ............. . ....... . . . 
Idem do chumbo idem idem . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ..... . 
Idem de zinco idem idem ........ . ..... .. . .. .... . ..... · 1 
Idem de um sal idem idem .. .. ... ....... ............ . . 
Idem de chumbo no vasilhame estanhado .. ..... .. . . . . . . 
Idem ele um metal em m ineraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idem do acido sulfurico nos oleos e gorduras . . ....... .. · 1 
Idem do acido chlorydrico idem idem . . .. ........ . ...... . 
Idem da glucose na u r ina e densidade desta . . ..... . .. . . 
Tdem da albumina idem ..... . . .. . .. . ....... . .... . .... , 
Idem ela u réa idem .. .. . . . . .... .. ........... . ..... . .. . 
Idem do a cido uri.co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idem da g~rdura idem.: .. ·: ... .. . .. ... .... . .... ...... 1 Idem do acido phospl1onco idem ... . ..... .. ............ j 
Idem dos chloruretos idem ..... . ..................... . 
Idem dos sulfatos .... . .... .. ... . ..................... J 

25 $000 
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Investigações de substancias toxicas ou nociva sem todasl 
as materias alimentares, aguas mineraes artificiaes, · 
brinquedos, papeis pintados, tapeçarias, perfumarias, etc. 

Idem de substancia~ estranhas em preparados pharma-
ceuticos .................. . ......... . ........... . 

Alcool (investigação dos alcooes estranhos) ........... . 
Agua (analyse sob o ponto de v ista de sua potabilidade, 

Ass;~~i.du:iy~~~ª~.) ·n,;eia·ç~ .. · ,;,·ei: ·~~,:~P~;, . . li~o·r~~; . d~~~~ . d~ l 
conservas, b1tter, cognac, vermouth, etc ... ........ . 

Café (determinação das cinzas da chicorea, do feijão, 
do milho e das materias empregadas para dar-lhe 
brilho e a ugmentar-lhe o peso ) ...... .. .. . ... . .... . 

Ovos (investigação das materias que servem para sua 
conservação) . . . . .... . ..... . .... . ............... . . 

Productos de confeitaria e de pastelaria, fructas seccas 
e confeitadas, chocolate, cacão, chá, mate, tubaras, 
especiarias diversas . . .. .. ....................... . 

Dosagem do azoto em uma amostra de sangue .. .. ..... . 
Analyse qualitativa de uma liga metallica . .... . ...... . 
Sal de cozinha (dosagem da agua e sal estranhos) .... . 

Extractos de carne, conservas de peixe, de carne e de 
leite . ... . .... . .. . . . ................. . ... . .. · · · · · 

Oleos comestiveis e outros. '· ........ . .... . . ... ...... . . 
Vinagre (dosagem de seus principios essenciaes, falsifi -

cações ..... . ..... . .. . .... . .... . ..... . ... . .. . ... . 
Leite e creme .......... .. . . ... . .... .. ....... . ....... . 
Vinho, cerveja, cidra (dosagem dos principios mais impor-

tantes,. investigação d'7s p-:aterias corantes estranhas, 
metaes tox1cos, fals1flca?oes) .. .. .. . . . . . .. . . . ..... . 

Pão, farinhas diversas, gorduras, manteigas, queijos (do-
sagem de seus principios mais importantes, falsifica-
ções . ... . ............ . ........ . .... . ............ 1 

Analyse quantitativa de um tecido .... . .. . ............ 1 
Idem idem de pixe de alcatrão . . ...................... j. 
Idem qualitativa de um producto de aspecto terroso .. . .. . 

Idem qualitativa de um sabão ........................ . . 

Idem de uma planta ..... . .. . ... ..... ......... .. . . ... . 
Idem quantitativa de uma agµa potavel ou mineral ..... . 
Idem idem de argilla, kaoliil) ..... . ... . ..... . ......... . 
Dosagem do acido borico em um coalho para leite .. . .... . 
Alimento para animaes, composto de diversas hervas 

(valor nutritivo). . . .. ...... ... ........ . ... .. .. .. 
Analyse completa de uma turfa ... .. ........ . .. . ..... . . 
Idem completa de um cognao ........... . . . ....... . .. . . J 
Idem quantitativa de um oleq . . ...... . ... . ... . ... . .... . 

40$000 

50$000 

60$000 

200$000 

Observação - As taxas das analyses de substancias que não figu -
ram na presente tabella, ser\fo fixadas pelo director, com approvação 
do Mini-stro da Fazenda. 
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TABELLA B 

2'axas elas analyses elos prodiiotos importados, a que se refere o re-
9iilamento qiie beiixoii ooni o eleoreto n . 1. 25 7, ele 3 de f evereiro 
ele 1893 

Investigação de substancias nocivas nos p roductos a li-1 
mentares, bebidas a lcoolicas e outros liquidos ...... . 

A.nalyse qualitativa de oleos comestiveis, oleos para lu-
brificar machinas e outras substancias graxas ... . . . 

Idem idem de preparados pharmaceuticos .... . .. . .... . . 20$000 
Dosagem de um sal, de um meta l em substancias a limen-

tares e outros productos .. . .. . . . ...... . . . .. . .. ... . . 
Exames de tecidos de seda , lã e algodão . . . . . . . . . . . . . . 1 
Productos não classificados ......... . ...... .... ..... .. J 
Analyse qualitativa de alcaloides, seus saes e de outros) 

. compostos chimicos organicos .... .. ... .. ....... . . . . 
Idem idem de drogas simples de origem vegetal e ani-

Ider:'~~;, ·d~ i;;o"ci~~t~~ · ~t,i;,.~i~~~ . ~i~~;.~~~ : : : : : : : : : : : : : : 

1(,~000 

Observação - As taxas da-s a na lyses de substancias, que não figu-
ram na presente tabella, serão fixadas pelo director, com approvação 
do Ministro da Fazenda. 

Art. 6.• Ficam isentos de impostos de importação os instrumentos 
da lavoura e machinismos para fabrico e beneficio de productos agri-
colas quando directamente importados por lavradores e bem assim os 
apparelhos para fabrico de lacticinios . 

Paragrapho unico. O despacho para tal fim será dado pelo Minis-
tro da Fazenda, mediante lista, que lhe será apresentada, especificando 
os objectos, uma vez verificado que são importados directamente por 
lavradores. 

Art. 7.° Fica sujeito apenas á taxa fixa de :E 2 todo e qualquer 
vapor ou navio á vela, seja qual fõr a sua toneiagem ou carregamento, 

. qu~ demandar qualquer dos portos da União, com o fim exclusivo de 
rec·~ber orde::-is e ,;eguir o seu destino, podc·ndo demorar-se por 10 dias 
sob a fiscaiisação das Alfandegas, r"'speitados o~ regulamentos de 
saude e policia do p0rto, receber provisões, agua e combustiveis. 

§ 1. 0 Na. referida raxa serão comprehendidos todos os impostos 
aduaneiros com os de1nais a que estiveren1 sujeitos os referidos navios. 

§ 2. 0 O prazo de 10 dias poderá ser prorogado por mais cinco dias 
pelo inspector da Alfandega, salvo caso de força maior, que deverá 
sel' justificado. 

'l'erminado o prazo de cinco dias, ficará o navio ou vapor submet-
tido ao mesmo regimen dos que dão entrada por inteiro, franquia ou 
arribada. 

Art . 8.0 A cobrança de 25 o/o, ouro, sobre a importação, dos quaes 
5 % continuam a ser destinados ao funde de garantia, continuará a 
ser feita nos termos da lei n. 7 41, de 26 de dezembro de 1900. 

Ar t. 9.0 O sello de documentos continuará a ser applicado na 
fórma e segundo as prescripções da legislação em vigor, com as se-
gu intes modificações : 

§ 1.0 Nos casos de emissão, terá Jogar a revalidação : 
a) pagando-se 10 vezes o valor do sello, até 30 dias da data em 

que o mesmo se tornou devido ; 
b) pagando-se 25 vezes o valor do sello, até 60 dias da data em 

que o mesmo se tornou devido ; 
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e) pagando-se 50 vezes o valor do sello, de 60 dias por diante, a 
contar da data da omissão. 

§ 2.° Ficam revogados o § 2° do a rt. 10 da lei n . 559, de 21 de 
dezembro de 1898, e demais disposições correspondentes . 

Art . 10. Ficam sem effeito as a utorizações para arrendar ou 
alienar a Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 11. A transferencia de titulos da divida publica interna ela 
União só paga o sello proporcional, nos termos do n. 11 da tabella A 
do actual regulamento do se!lo, ainda que e!le se opere em virtude de 
doação inter vivos ou cciiGsa mortis. 

Art. 12. Na vigencia do actual exercicio financeiro, a se!lagem 
das bebidas alcoolicas será cobrada no duplo. 

Art. 13. São isentos do imposto do se!lo todos os papeis, documen-
tos, justificações, etc., referentes ao casamento civil. 

Art . 14. Ficam extensivos á Companhia Internacional de Dócas 
e Melhoramentos no Brazil os arts . 24 e 25 do decreto n. 4 . 228, de 
6 de novembro de 1901, que a utoriza a organização da Companhia 
Dõcas do Rio de Janeiro. 

Art. 15. A lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, será executada 
com a seguinte modificação : 

"Art. 3° § 1° - Charutos, cujo preço não exceder de 30$ o milheiro, 
cada charuto 5 réis. " 

Art. 16. São do dominio dos Estados os proprios nacionaes que no 
regimen transacto eram destinados a serviços que passaram para os 
Estados com a nova organisação politica, e bem assim os que naquella 
época já eram utilisados para serviços que estavam a cargo das antigas 
provincias e continuaram a cargo dos Estados. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de ~ezembro de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaqi~irn Z'ilurtinho. 



LEI N . 834 - DE 30 DE DEZEMBRO D E 1901 

Fixa a despeza geral da Repub lica dos Estados Unidos do Brazil para 
o exe L"cicio de 1902, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte : 
Art. 1. 0 A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil, pa ra o exercicio de 1902, ê fixada na quantia de 237.921 :888$054, 
papel, e 33 . 592 :17 1$580, ouro, assim distribuida pelos respectivos Mi-
n isterios, na fõnna especificada n os artigos seguintes : 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica ê autorizado a despender pelas 
repartições do l\!Iinisterio da J ustiça e Nego cios I n teriores e com os 
ser viços design ados nas seguintes verbas a qua ntia de lG . 45 1 :6 11$236. 

1. Subsidio do Presidente da Republica . ... . .... . . . . . 
2 . Subsid io do Vice-Presidente da Republica ... . . .. . 
3 . Despeza com o palacio da Pres idencia da Republica 
4. Gabinete do Presidente da Republica . . .. . . .. .. . . 
5 . Subsidio dos Senadores . .... .. ..... . . . .... . . ... . . 
6 . Secretaria do Senado ... . . . . . .. ... . .. . . ..... .. . . . 
7 . Subsidio dos Deputados . .. . . ... .... . . . .. .. . .... . 
8 . Secretaria da Camara dos Deputados - redu zida 

no pessoal de 2 :000$, vencimentos de um por -
teiro que falleceu, e augmentada de 21 :200$, 
sendo: 14 :000$ para pagamento de vencimen-
tos a um chefe de secção incumbido da Biblio-
t heca da Camara dos Deputados e a um con-
servador da bibliotheca, nom eados por deli-
ber ação da Camara, o primeiro com o venci-
mento de 9 :000$ e o segundo com o de 5 :000$; 
e 7 :200$ para pagamento de vencimentos a um 
official dispensado do serviço . . . . ... . .. ..... . 

9 . Ajudas de custo aos membros do Congresso Na-
cional. . . . .... . . ...... . .. . . . . .. .. .. .. . .. . 

10 . Secretaria de Estado - Augmentada no material 
de 6 :000$ para pagamento de telegrammas 
officiaes para o exterior . . .. ........ .. . .. . . . 

11. Justiça Federal - Reduzida de 300$ pela suppres-
são de um official de justiça do J uizo Seccio-
nal do Ceará, cargo incluido n o orçamento 
sem disposição legal que o t ivesse cr eado; a u-
g m entada de 6 :000$ para a remuneração pro-
v isoria de ser v iços na Procur adoria Geral da 
Repu blica . . . . .. . . . .... . . ..... . ... . . . . . .. . . 

12 . Just iça do D istr icto Federal. .... . . . . . .. . ... .. . .. . 
13 . A judas de custo a magistrados . . . . . . .. . .. . . .. . . . 
14 . Policia do Districto Federal. .. ... .... .. .. . .. . . . 
15 . Casa de Correcção .... . .. .. ....... ... . ... . . .. . . 
16 . Guarda Nacional, sem a restricção da tabella, sup -

primida a gratificação para o chefe do Esta-
do-Maior . . . . ................ . ...... ... . . 

Papel 
120 :000$000 

36 :000$000 
1 01 :440$000 

33:600$000 
567: 000$000 
324 :532$118 

1.908:000$000 

447 :068$118 

90 :000$000 

362 :803$118 

838 :534$118 
3as :6 79$059 

6. :000$000 
2.926 :229$754 

218 :230$939 

29 :000$000 
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1 7. Junta Commercial. . . . .. . . ...... .. ............. . 
18 . Archivo Publico - Elevada de 2 :160$ a consigna-

ção destinada a súven tes . Diminui da de 
2 :160$ a consignação destinada á compra de 
caixas para guarda de documentos, inoveis, 
estantes, etc . ... .. . .. .... . ...... . ......... . 

19. Assistencia a Alienados ............ .. . ... . . . . ... . 
20. Directoria Geral de Saude Publica - Augmentada 

de 4 :600$ por ser elevada a 10 :000$ a rubrica 
- Gratificação - estabelecida no art. 65 do 
regulamento respectivo, e de 70 :000$ para o 
serviço quarentenaria e desinfecção no Estado 
de Matto Grosso . . ..... .. ........ . ....... . . . 

21 . Faculdade de Direito de S. Paulo .. . ........ . .. . . 
22 . Faculdade de Direito do Recife .... . . . . .... ....•. 
23. Faculdade de Medicin a do Rio de Janeiro . . . ... . . 
24 . Facu ldade de Medicina da Bahia . . ....... . ..... . 
25 . Escola Polytechnica .. .. .. . ... . .... . . . ... .... ... . 
26 . Escola de Minas - A ugmentada de 3 :600$ para 

gratificação a tres lentes á razão de 1 :200$ 
a cada um, por trabalhos de gabinete ou labo-
ratorio. . . . . . .... .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. ... . 

27 . Gymnasio Nacional - Matenha-se a restricção -
sómente durante Cfuatro mezes - estabele-
cida na applica ção da importancia destinada 
ás despezas com os exames de preparatorios 
e expediente dos de madureza, inclusive paga-
mento mensal do pessoal indispensavel a ess" 
serviço e os respectivos auxiliares, á razão de 
200$ por mez ao diI!ector, 150$ ao vice-director, 
100$ ao secretario, 50$ ao escrivão, 50$ a um 
inspector servindo de amanuense, 5$ diarios aos 
auxiliares e 3$ aos serventes que servirem nos 
mesmos exames. . . . . . ...... . .............. . 

28. Escola Nacional de B Eillas Artes .... .... .. .. .. . . 
29. Instituto Nacional de Musica . . . . . ........... . ... . 
30. Instituto Benjamin Constant .... . ........ . ..... . . 
31. Instituto dos Surdos-Mudos - Elevada de 1 :800$ 

a consignação - Material para officinas -
fican do assim redig·ida - Materia l para offi-
cinas e gratificaçã,.o ao mestre da officina 
typographica - Re;duzida de 1 :800$ a consi-
gnação destinada á alimentação e comuustivel 

32 . Bibliotheca Nacional -- Modificadas as seguintes 
su b-consignações do material - Em logar de: 
- Acqu i.sição e conservação de livros, jornaes 
e revistas, 22 :0'00$ ~- Idem, idem de manuscri-
ptos, photographiàs, estampas, moedas e me-
dalhas, 9 :000$; diga-se - Acquisição de 
livros, r evistas, jorpaes, manuscript os, estam-
pas, mappas, moedas, medalhas, senos, 15 :000$ 
- Conservação dfl livros, revistas, manu-
criptos, etc . , inclusive montagem e custeio de 
uma pequena of·f icina de en cadernação, 
16 :000$000. . . . ..... . ... .. .. . .. .. . ..... . .. . 

33 . Museu Nacion al. . ....• .. . . , ...... ..... ... . .. .. • 

Papel 

31 :346$118 

76 :516$118 
663 :565$298 

1.064:059$000 
282 :900$000 
298 :440$000 
615:800$332 
635:000$000 
480:131$118 

229:060$ 000 

505:488$354 
171 :941$336 
127 :632$11 8 
205 :418$11 8 

117 :863$118 

185 :312$818 
146 :673$111 
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34. Serven tuario do Culto Catholico . . .. . .. . .. .. ... . . . 
35 . Soccorros publicos .. . ... . ..... .. . .... . . .. . ...... . 
36 . Escola Quinze de Novem1bro - P ·ara m1a1nutenção 

at'ê o ma.ximo de 6 O menores orphãos existen-
tes ou que ;fopem recebidos, á razão de 700·$ 
cada um, de accôrd.o com o n . V, do art . 3°, 
da lei n . 74·6, de 29 de dezembro .de 19010._ ... 

37 . . Otbra.s - Eleve-se a 6615 :639$6918, destinados -
150 :000$ para fundação ou a:daptação de um 
~d ific io para a IMfllternidad•e e escola profissio-
<nal de enfeTmeiras, na Caspirta1 Federal ; réis 
200 :000$ prura esta,belecer-se uma estação sa-
<nitaria de 1" classe, a ella auaptaa>&o-se as 
obTas feitas em Ta;mandariê; e 40 ;.28'7$•580 p&r<8J 
as obras do SenaJdo Federal ........ . . ... . . . 

38 . <Conpo de •Bornbeiros .. .. . .......... . .......... . . 
39 . Magistrados em disponi.bilidrude . . ... . . . . ... . . ~ . . . 
40 . Evenfü,a:es . . .. . . . . . .. . .. .. .. ... .. ... •... . .. ... . . 

Art. 3.0 E' o Governo autoriza;dio: 

182 :260$000 
100:000$000 

4,2 :000$ 000 

66'5 :•639$698 
177 :'448$0150 
-400 :000$ 000 
100 :000$ 00ú 

.A pagar ao Dr . C1ovis ·Bevi!aqua o premio de 3 :500$, con quistado 
com a sua oibra D ireito c~cis Suoc.essões, e mais -a q·uantl'a de 4 :·600$, 
como i-ndemnisação d•a im.pressão de 1 . 000 exemplares da obra men-
cionada, abrindo para isso os necessarios creditas. 

Art. 4.0 IE' o Goy;er.no autorizado : 
A effectuar o pagameruto da installação de novo onroterial e lectrico 

nia Brigai.da Policial com o saldo do credito .Para esse fim aberto pelo 
decreto n . 4 .1194, de 5 de outubro do cor.rente anno, si o prazo para a 
temntnação das obras exceder d·e 13'1 de março de 19 0.2 . 

A1·t. 5. 0 E' concedida uma mrutrioula gratuita no iLn.teTnato do 
Gy.mnasio ll\~a.ctonal em favor do pae que tiver tres filhos alumnos con-
tri<buintes, no mesmo estabelecimento . 

ATt. 6.0 •El' o !Governo autorizado a m'Mldar imprimir na Europa 
ou em paiz onde houver maior vantagem, a obra Sertwm palinar·wn do 
•bonaalico 1brazileiro Dr . Barhosa iRodri.g·ues, abrindo para tal .fim o 
necessario credito, e de a'()C-Ordo com o autor . 

•Art. 7. 0 !E' o Go>"erno autorizado a manda.r illumin·ar por electri-
c;dade a Ca,sa de Debenção e a de Correeção, a;brin:do o credi.to neces-
sa,rio á respectiva insiba;!lação . 

Art. 13. 0 O PTes idente da Republica é autorizado a des·pender 
,pelo C'11inisterio das Relações Exteriores a importancia de 9~6 :-500$, Q'Uro . 
e 737 :9'20$, paipel, nos serviços designado.s nas seguintes verbas : 

1 . Sec1•eta:r!a de Estrudo - Á'\lgim'en-
tada de 11 :000·$ para 1)a.ga -
mento de telegrammas exte-
r iores . . ..... . . . .. .. . . .. . . . 

2. Empregados em disponiJbilidade .. · 
3 . E:>..'1:r13.Jordinarias no in teTi01· . . . . . 
4, Commissão de lim ites .. . . . . ... . . 

Pa.pel 

2122 :9'20$000 
70 :000·$0 00 
4,5 ;.0'00$0 01> 

400 :000$ 0•00 

Ouro 
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15. lI.Jegações e Co.nsulaldos - Dimi-
nuida de 2-8 :000$ para as re-
presentações dos ministros no 

!PeTú , Boliv ia, Paraguay, Suis-
sa, ·Santa Sé, 1B elgica e !Hes-
panha. - Augimen~1da de 
65 :0 00$, sendo : 30 :0·00$ para 
nm 2° secretario em cada 
uma das legações dos !Estados 
Unidos da America, da Re-
~mb'lica A 1rgen1tina, do Uru -
giuay, da Italia, de 1Portu.ga1 
·e da Alleman,ha, a de réis 
5 :000 $ cada um ( 2 :500$, de 
ordenado e 2 :500 $ de grati -
ficação) ; 7 :000$ para um 
consul em Tri este (2 :1500$ d e 
ordenado e 4 :1500$ de grMi-
ficação) ; 7 :000·$ para um 
consul em :\l'rupoles (2 :'500$ de 
orden ado e 4 :1500$ de grati,fi -
cação) ; 4 :000$ para um 
v ice-consul em Posada ; r éis 
2 :0 00$ para um co nsu l gera l 
em :\Tova York: 7 ;1500$ para 
vencimentos àe um consul 
no Chile; 7 :500$ para o res-
trubelecimento do consul'<ldo 
geral de 2• classe em Gene-
1b.ra . . .... . ... .. .. . . ... . . . . 

6. Ajudas de custo ...... ,, .. . . .. . . 
7. !Extraordinarias tno ex·terior .... . 

7816 :{;00$ 0100 
80 :000·$000 
60 :00 0$000 

.Art. 9.0 Q Presidente qa Republica é a utorizado a despender pelo 
Miinisterio da !Marin ha, com os servi9os desig.nados ma.s segiulntes rubri-
cas, a quan tia de 21L 379 :2 9'7$·2'54, papel : 

1. 1Secreta1ia é'Je mlstado: Allg'men-
tada de 3 :000$, no mruterlal, 
para p agaimento de telegr.am-
mas officiaes para o exterior . .... .... ... . . 

2 . . consel1ho Naval ........ ... ............ .. . ... ... . 
3 . . Qua•i:el General. . . . ................. . . .. .. .. ...• 
4 . Swpremo Tribunal :Militar .... .. .. . ....... . . .... . 
15 . Contadoria .. . ........... . ............. . ... ... . 
~ . Commissm·iado Geral da Armada . . .. . . .. ....... . 
7. 1Auditd1'ia ....................... . .. ... ... . ... . 
8 . Corpo da Arrna{ll1 e classes a nnexas : Augmentruda 

a ve1•1Ya ele 3·2 :400$ pela annullação da r eforma 
de um capitão de fragata, inc1'uido no quadro 
ila reserva por decreto de 21 de agosto ultimo; 
d e um capitão ele fraga ta g1 ad u ado, rei n tegra-
do ·no serviço activo da arma.ela, no posto de ca-
pHfio-te1nente do qua,clro especi.a;l, <!onpo ·docen•le 
da E'scola N ava l, por decreto n. 786, ae 11 de 
setembro ele 1901, 1" de um caipitão-·tenente <pro-

208 :667$000 
46 :0001$000 
90 :2,31>$000 
26 :040$000 

2;27 :932$500 
43:760$000 
115 :800$000 
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movido no quadro eX't•raorclinario, por <lecreto ele 
5 do mesmo m ez de setemb!'O, e de t•res 1º" tenen-
tes inclui·clos ~1 0 qu1a~J.r-0 ela reserva lJOr decreto 
de 18 de set embro, e pela inclusão ele quota 
para o pessoal elo Corpo ele Sa'tlde, reoTganizaclo, 
em virtude do elecl'eto n. 78•5, de 11 do refe-
rido m ez ele setembro; reduzida de 4 :800$, ele 
um capitão ode mar e .guerra d'O quadro extraor-
dinario, reformado ,por decreto ele 28 ele agosto 
findo .. . ............... . ............ . . . ... . 

9. Corpo de IN.l'a!l"inheiros Naci-0naes .... . .. ... . .... . 
10. Corpo de Infantaria ele Marinha ......... . .. . .. . 
H . A•rsenaes : Augmentada de 100:000$ para pagamen-

to -elas 'Pensões a que tiverem direito os o·peroa-
rios dos arsenaes de :Pern1ambuco e da iBahia, 
e ele 3 :600$ para pagamento dos vencimentos 
devidos a-0 ex-secretario d-0 extincto Arsenal de 
(Pernamlbuco .. . . .. ... ..... . ... .. ... . . .... . . 

12. ·Capitanias de portos .. ....... . .. . .... .. . . . . . .. . . 
13 . !Balisa;menfo de portos ..... . . .. .... . . . .... . . ... . . 
14. JF,orça 'a1v\a;J. .... ... .... . ..... . ... . ...... . ... . . 
1•5 . ffospitaes : Aiugme1ltada de 22 :900$, sendo : réis 

10 :000$ a quota destLnada a rou p·a, cal-chões, 
ca.mas, travesseiros, etc., para doentes ao hos-
pital e enferma1ia de Copacabana; 10 :000$ 
para medica;meutos e 2 :900$ prura utensilios . .. 

16, <Repartição da Oairta 31ariti.ma: Aug·mentada de réis 
70 :000$ para conclusã.o da monta.gem do pha-
rol de Gurupy e montagem dos pequenos pha-
rões de Simão Grande, Tatuoca, ilha das lFle-
ohas e iP-011ta do Caeté .......... . .... . ..... . 

17. IEscoUa. Naval e estaibelecimentos scien-tificos: A u-
,g•mentada de 9 :•500$, send-0 8 :00·0$ para pu-:Oii-
cação ela Revista Marítima e <1 :1500$ para acqui-
quisição de obras, memorias, etc., da sub-consi-
gnação Bibli0otheca e Museu da Marinha . . . .. . 

18. Reformados : Augmentada a verba de 9 :000$ para 
attender ao soldo e quotas de um v ice-almi-
·ra.nte graduado reformado com o soldo de con-
tra-almirante, por decreto de 2 de Agosto de 
1901, não obstanfe a reducção ele 9 :312$, pro-
veniente elo soldo de um capitão ele fraga.ta. 
que paS1Sou para. o serviço no quadro ela ríl-Serva 
e de um capi.tão oi!e fragata graduado reinte-
,grado tambem no serviço da armada, •no quadro 
eE•pecial, por decreto n . 786 de 11 de Setem-
bro de 1901, a tres primeiros· .tenentes cujas re-
formas f-Oram annull a d,a.s por &ecreto de 18 de 
Setemb.ro de 1901 . .. .. . ... . ..... . ... . . . ... . . 

19. Companhia de Invalidos ... . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . 
20. Armamento .. . ... .. ...... . . ... . ... . ......... .. . . 

2.930:620$000 
1. 399 :400$000 

280:063$200 

3 . 79·5 :1334$·6.50 
352 :2·39$0 00 

50:000$000 
3 .19°19 :911$050 

3,5.g :125$000 

690:100$000 

378:000$000 

683 :482$108 
110 :000$000 

70 :000$000 

2 
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21 . !Munições de bocca: Augmentada de 28 :871$500 
para atteJ11der âs etapas dos officiaes promovi-
dos em vi r tu •e da reor.ganização do corpo ele 
saude po.r· decreto n. 785, d·e 11 de Setem•bro 
de 19 01, e a do quadro extraordi.nario ·d·o cor-
po da Armada . . . .. ......... . ... . . .... ..... . 

22 . . Mu,niçõe·s navaes : Elevada a consi.gnação de réis 
400 :000$000 . . ..... .. .. " . ... " ... . ......... . 

23. Materia l de construcção naval ... . . . .. ...... . ... . . 

24. Obras: 

:Para acquisiçã.o ·de uma porta-batel 
·clestinad·a ao dique 1Santa ·Cruz . . . . 200 :000$ 

Para recooistrucção ela doca el o Arse-
senal da Bahia . . .. .. .. . . .. . . . .. . . 50 :000$ 

:Para .as ·concertos necessar ios ao edi-
f icio onde funcciona a Con.ta5·ori·a 
da Marip.ha... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'5 :000$ 

Para os concertos ·cl.e edificios, forta-
lezas e ·quarteio; ; acquisição do res-
peotivo material e

1 
obras novas, in-

·cluida mesta verb'1 a quantia ne-
cessaria para os concertos d·e que 
•preciza a ·EBcola de Aprendizes Ma-
rinheiros õe .Pernambuco, a Ju1zo 
·elo Governo . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 145 :000$ 

25. Combustivel : Aug.me'ltacla a dotação 
ele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 :000$ 

2 6 . .Fretes •etc .. .... . . . . . . ... .. . . .. .. " . . .... . · ... . . . 

27 . Event ua-es . .... .. .... . .. . . . . ... . . . ..... .. . ... .. . 

Ar t. 10 . Fica o Podei• Executivo autorizoacl o: 

4. 973 :591$746 

1.200 :000$000 

750 :000 $000 

430 :000$000 

90,0 :0 00$0 00 

250:000$00 0 

200: 00 0$0 00 

a) a rever os regu lamentos das reµartições do Mi·nis.terio .aa Marinha, 
sem augmento de despeza, creação ou eup ressão de empregos, augmen-
to ou d iminuição de venci:qientus; 

b) a vender o material reputado ·inu.til, aproveitan "·o o producto da 
venda .nos reparos do material fluctuante e proprios naciomaes; 

o) a desenvolver o serviço de soccorro naval com os recursos para 
esse fim destinados na lei da receita ; 

td1) a dota.r, dentro das forças do orçamen to as escolas de a·prendi-
zes mar inheiros, ·com o imaterial .fluctuante necessario 'para dar aos 
aiprendizes .a instrucção pratica de grumete; 

e) a appl>car aos noyos pharóes, que ten.ham de ser inaugurados 
de1ntro do exerci·cio os cr ditos votados para pessoal e custeio d.as qu e 
n ão .estiver em montados ·e f unccionaincl o; 

!) a a.brir credito supp}ementar á V'erba - .e.arpo de marinheir os 
nacionaes - caso venha íl' '[) r eencher-se o num ero de p.raças maroado 
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na lei de fixação de fcrças, 'J)ara attenõer ao pagamento de vencimentos 
e material; 

g) a enviar officiaes competentes como addidos !Ilavaes a paizes es-
trangeiros, não exceden ·o de tres, cor.rendo a despeza pelas rubricas 
sn, 14ª e 21 11 ; 

h) a n1andar const1'Uir, para experiencia, u1n su.bmarino ele inven-
ção nacional que fôr julgado accei tavel, depo's de ouvi das e publica<las 
as apiniões .:·os competc.nt es sobre o m elh o•r typo a ado.ptar, abrindo o 
crec1i to necessario; 

i) a fazer embarcar officiaes ela a.rmacla em navios de linhas sub-
vencionadas no intuito de proporciona r -lhes pratica do mar e ccnheci -
mento da côsta, ·Sem ·perda dos. y.e•ncimentos que perceberem, nem de an .. 
tiguidade, sendo-·lhes contado esse lempo como fl e embarque, não per-
cebendo, porem, gratificação alguma elas r es pectiY.as emprezas e sen ! o 
obrigados a aprese.ntar relatorios elas Y.ia.gens que fizerem; 

j) a ab.rior credito necessario para occorrer ás despezas com as 
viagens de navios -Oa a:rmada, .que, porventura, sejam feitas a portos 
estrangeir.os, ma vigencia ,.~o exercício; 

lc) a ora:oe r ernbarcar officiaes ela •armad·a em navios de g ueir.ra ele 
marinha estrangeira até o ma.'\'.imo ele seis, obtida a prévia sentença dos 
respectivos governos, co1-.ren-Oo a elespeza ·Pelas tl'ubricas 8•, 14• e 21•, 
e .: evendo a escolha r ecahir entre os officiaes subalternos. 

Art . 11. ·Conünua em vigor •no exercicio de 1902 o disposto no ar-
tigo 1•6 da lei n. 652, de 23 de Novembro .~ e 18·&9. 

Art. 12 . Nas -Oi versas verbas do orçamento do Minis te.rio da ~a
rinha seja Tealizada economia a!Jé ~ importancia de 500 :000$ 'Para ser 
applica ~·a á construcção •dos monitores llfaranhcio e Pernambuco. 

A:rt. 13. O 1Pre.sidente da Republica ê a utorizado a despender com 
os -Oiversos serviços a caa·go do Mi.ni terio da Guer,ra a quantia. de réis 
46 . 295 :60;2$033, assim <lis lri.buida : 

1. Administração Geral da Guerra ............ . • .... 

2. Supremo Tribunal Militar e Auclitores .... .. ... . . . 

3 . DiTecção Geral d·e Contabilidade d·a Guerra ... ... . 

4. lLntendencia Geral da Guerra . .. . .. . . .. . ...... . .. . 

5. I'llstrucção Militar .- Augmentada de 10 :00 0$ a 
sub-rubrica Tiro Nacional para organização 
idos concursos de tiro. Reduzida de 3 :600$, nas 
Diversas vOJntagmis, a consignação referente á 
g>ratificação para regencia de .turmas e prele-
ções .sobre hygiene m ilitar ...... ... ......... . 

6. Arsemaes e depositos - Substituida .por - A.rse-
naes, ·de·positos e fo.rtale zas. Augmentaela de 
14 :710$ para o pessoal encarregado ela luz ele-
ctrica nas fortalezas de Imbuy e anta Cruz, 
sen·Jo em cada uma dellas um e lectricista com 
4 :800$ amnuaes d·e .gratificaç·ão e um fo,gtüsta 
com a diaria de .7$000 ............ .. . .... ... . 

20·2 :6115$000 

·238 :3•30$ 000 

261:725$000 

129:800$000 

1. ºº'2 :494$500 

1.144 :385~000 
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7 . Fabricas e laboratorios - Diminuida de 19 :170$ 
po1~ extinguir-se o Laboratorio Pyrotechnico de 
Matto Grosso e augmentada ~m 6 :000$ a su>b-
1·ubTica - Fabrica de Po!vora de Coxi,põ -
para j ia.rias a operarios a 6$666 cada. uma . . .. 

8. Serviço rde saude .............. . . ..... .. ... . .. . 

9. Soldos e gratificações - Diminuida de 10 :000$ na. 

350:871$300 

33 5:100$000 

sub-rubrica - gratificações diversas, especiaes 14.650 :222$900 

10 . Etapas - Accrescenle-se depois das palavTas -
ilmaz oncis, Pm·á e lVIcitto GrnsSo •- aJ3 seguin-
tes : - e Rio Grn•t(le tfü Sul sómente e.111 S . 
Boi·jei Semt' Atina elo L ivramento e Colonia elo 
A lto ·urngiwv .. . ....... .. .... . ....... . . . . . . 6 15. 797 :054$000 

11. Classes inactivas . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

12. Ajudas de custo ... . .. .. ......... .... ... ... . . . .. . 

13 . .Colonias militares ... . . . ................ . . . .. . .. . 

14. Obras mili tares - Augmentacla : de 100 :000$ 'prura 
contimiação da cohstrucção das linhas telegra-
phicas estrategicas onos Estados de •Matto Gros-
so, ['aran-á ·e 'Rio G raincle do Sul; de 700 :00 0$ 
para conti·nuação ela. ·recons trucção da for.taleza. 
da. L a.ge ; e disLribuida. a importancia. de r éis 
110 :000$ do seguinte modo : 40 :0 00$ para a. es-
tt•a.da de Guarapua.va. á Colonia. <lo 15uassú; 
40 :000$ ·para a. liqha. telegra.ophica em construc-
ção .fL foz d.o I guassú; 30 :000$ pa:ra a. linha te-
legJ·aphica. em coQ'l,st rucção á colonia do Alto 
U1·uguay, no nio Ç>-rande ' o Sul. Inclusive o·éis 
20 :00 0$ para a. conclusão de trabalhos urgen-

1 . 901:369$956 

200 :000$000 

97:908$277 

tes no quartel de li•nha de São João d'El-Rey . 2 . 000 :000$000 

15 . Material - Reduzida ele 139 :935$ por ser supprimi-
da a sub-consignação Çl.estinada a.o Labora.torio P y-
rotechnico de Matto Grosso, na importa.ncia ele 
18 :000$; por serem assim cl iminuida.s as seguintes 
sub-consignações : de 81 :935$ a destinada. a.o far -
cla.mento e calçado para 16. 387 praças, por ser r e-
duzida. a 215 $ a. m édia do custo respectivo; ele 
40 :000$ a destina.da á remonta de cava.nos, mua-
r es e outros a.nimaes para. o exercito. Augmentada. 
ele 58 :352$ pelo accre~cimo ele 30 :0 00$ a. sub-consi-
gnaçção destinada. a m ed icamentos, clrogas, etc., 
para o Laboratorio Pharmaceutico Militar; pelo 
de 20 :000$ á sub-consignação destina.da. a. luz para. 
quarteis e estabeleci!'1entos milLtares, etc. ; pelo 
ele 1 : 652~ para concerto do motor ela officina ele 
machinas do Arsenal ele Porto Alegre ; pelo de 
6 :0 00$ para. a compra de machinas para a offici-
na de carpintaria elo mesmo arsenal e pelo de 
700$ para pagamento ele t elegrammas exteriores.. 7. 983 :727 $000 
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Art. 14. F ica o Governo autorizado : 

I , a rever, na v igencia desta lei e sem augmento de despeza, a!! 
tabellas de gratificações de exercicios e abono de a juda de custo aos 
officiaes do exercito, tornando-as mais equitativas e applicaveis aos of-
ficiaes do quadro e classes annexas da armada, conforme dispõem o art. 
85 da Constituição Federal e o a rt. 3°, ns. 2 e 3, da lei n . 247, de 15 
c1e dezembro de 1894 ; 

II, a mandar installar em Jogar conveniente, ouvida a Direcção de 
Sau de do Exercito, uma ou mais enfermarias destinadas aos ofi'iciaes e 
praças affectados de tuberculose; 

III, a enviar officiaes competentes, como addidos militares, a paizes 
estr angeiros, não excedendo de quatro, correndo a despeza pela r ubrica 
9n - Soldos e gratificações, e 10ª - Etapas; 

IV, a continuar, na vigencia desta lei, os estudos necessarios á ur-
gen te construcção de uma f erro-via que ligue o Estado do Paraná ao de 
Matto Grosso, a qual será feita por p raças c1o exercito, sob a d irecção de 
engenheiros militares ; 

V, a extinguir o Laboratorio Pyrotechnico de Matto Grosso, apro-
veitando o material e pessoal no arsenal de guerra e fabr ica de polvo-
ra do mesmo Estac1o e o ec1ificio para aquartelamento de um batalhão; 

VI, a mandar servir nos exercitos estrangeiros, por espaço de um 
anno, até dous officiaes por arma e corpos especiaes, obtida a prévia li-
cença dos respectivos governos, correndo a despeza por cont a das r ubri-
cas competentes ; 

VII, a reformar o a rreiamento dos corpos montados do exercito, po-
dendo, para esse fim, dispôr das sobras que se verificarem nas outras ru-
b r icas do art. 15 da lei n . 746, de 29 de dezembro de· 1900. 

Art. 15. Ficam vigorando como creditos especiaes, para os m esmos 
fins para que forem votados, os saldos dos creditas concedidos pelos de-
cretos ns. 141, de 5 de de julho de 1893, e 1.923, de 24 de dezembro de 
1894 . 

Art . 16 . Continúa em vigor o art. 20 da lei n. 552, de 23 de no-
vembro de 1899 . 

Art . 17. O Presidente da R epublica é autorizado a despender pelo 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas a importancia de 
66 . 878 :839 $622, papel, e 10 . 770 :614$ 422, ouro, com os serviços designa-
dos nas seguintes verbas: 

1 . Secretaria de Estado-
augmentada ele 1 :000$ 
para pagamento de te-
legramn1as exteriores 
officiaes e elevada a 
gratificação para farda-
mento elos correios a 
300$ para cada um .. .. 

2. Estatistica - reduzida 
a 180 .; 000$ a consigna-
ção destinada ao recen-
seamento de 1900 ..... 

3 . Correios - reduzidas as 
seguintes consignações : 
vencünentos e gratifica-
ções fixados aos agen-
tes, ajudantes thesou-
reiros no territorio da 
Republica a 1. 600 :000$; 

Papel ÜUI'O 

295 :280$000 

332 :592$500 



aos conductores, estafe-
tas e ereados das lan-
chas, escaleres e cor-
reiros, a 1.100 :000$000; 
Ajudas de custo e 
passagens a 30 :000$ ; 
Combustível e outros ob-
jectos necessarios ao 
serviço das lanchas e 
escaleres e sua conser-
vação no Districto Fe-
deral e em diversos Es-
tados, a 60 ;000$; Pu-
blicações postaes, an-
nuncios, editaes e rela-
torios diversos, a réis 
40 :000$ ; Despezas miu-
das e de prompto paga-
mento a 70 :000$000; 
iEventuaes a 40 :000$; 
acresceu tad as as se-
guintes consignações ; 
Installação e custeio de 
seis succursaes do Co,r -
reio da capital da Repu-
blica, custo e conserva-
ção dos vehiculos, ar-
reios. animaes, etc., r~. 
109 :200$; Material pa-
ra o transporte das ma-
las na Capital Federal, 
em carros apropriados, 
33 :600$; Telegrammas 
exteriores, 600$, e po-
dendo destinar-se da 
sub-consignação "Uten-
silios" até 30 :000$000, 
para estabelecer-se o fe-
chamento de valores e 
de malas pelo systerna 
do empregado Alfredo 

24 

Papel 

Marques de Souza.... . ........... 10. 330 :582$300 
4 . Telegraphos - incluin-

do-se na consignação-
Pessoal - da Adminis-
tração Geral, dous se-
gundos escripturarips, 
7 :600$, em virtude do 
regulamento approvado 
pelo decreto n. 4.053, 
de 24 de junho de 1901; 
na consignação - Pes-
soal das linhas -, ele-
vado o numero de enge-
nheiros-chefes de distri-
cto a 17, 153 :000$000; 
supprimidos dous a~u
dantes, reduzido o JtU-

Ouro 

112 :000$000 



mero de feitores a 78, 
168 :480$, o numero de 
guardas de 1" classe a 
140, 252 :000$, o nume-
ro de guardas de 2• 
classe a 335, 482 : 400~, 
substituída a consigna-
ção - 720 trabalhado-
res a 4$ diarios (300 
dias), 864 :000$ - por 
esta - Trabalhadores 
e empreitadas de con-
servação das linhas, rs. 
840 :000$ ; no material 
das linhas, substituidas 
as consignações - Em-
preitadas e conservação 
das linhas, 40 :000$ -
e - Renovação e con-
solidação das linhas, 
120 :000$, papel e rêis 
84 :445$500 ouro - res-
pectivamente por estas 
- Empreitadas de con-
servação das linhas ao 
longo das estradas de 
ferro 40 :000$ - e -
Renovação e consolida-
ção da linha (pessoal e 
material) papel, rêis 
120 :000$ - Renovação 
e consolidação das li-
nhas ( acquisição de 
material no estrangei-
ro), our~ 84:445$500; 
- na consignação -
Pessoal- das estações, 
reduzido o numero de 
telegraphistas de l.• 
classe a 75, 360 :000~, 
de telegraphistas de 3. • 
classe a 292, 876 :000$, 
de telegraphistas de 4.• 
classe a 264, 528 :000$, 
de estafetas de 1 • clas-
se a 63, 113 :400$, in-
cluindo-se 20 telegra-
phistas regionaes, réis 
28 :800$, tudo de accõr-
do com o citado regu-
lamento de 24 de ju-
nho de 1901; reduzid 1 
a consignação - Trans-
porte de pessoal - a 
50 :000$; no - materiaI 
das estações, - substi-
tuindo o enunciado 
Consignações do art. 43 
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r 
do regulamento réis 
125 :000 $ - por este:-
Consignações do art. 36 
do regulamentoto réis 
125 :000$ no "es-
criptorio da 2• divisão'', 
substituido o engenhei-
ro-ajuuante pelo sub-
chefe da secção t echni-
ca, 9 :000$ (art. 339 do 
regulamento) ; reduzido 
no pessoal do almoxari-
fado o numero de se-
gunclos escripturarios a 
um, 3 :800$ (art. 358 
do regulamento) ; orga-
nizado o quadro elo pes-
soal ela 3• divisão, de 
accôrdo com o art. 3 7 3 
elo regulamento e eleva-
da a consignação respe-
ctiva a 232 :000 $; na -
4• divisão-, substituido 
o enunciado - Gratifi-
cações extraordinarias, 
a judas de custo e do 
art. 89 do regulamento 
por motivo de serviço-
por este - Gratifica-
ções extraordinarias, 
comprehendidas as dos 
arts. 81 e 548 do regula-
mento e ajudas de custo 

5. A uxilios a. agricultura-
reduzida a consignação 
Conclusão do niitro do 
Jardim Botanico a réis 
8 :000$ e dizendo-se n a 
mesma consignação em 
vez de 30 trabalhadores, 
27 :000$. Accrescentado 

-trabalhadores, 27 :000$ 
na consignação Contri-
buição pa ra a FZorci 
BraziHensis ele 111{ cirtiits 
-

11 e seus supplemen-
tos " .................. . 

6. Agasalho e transporte 
de immigrantes esponta-
neos-reduzida a 6 :000$ 
a consignação para con-
certo e continuação elo 
cães elo lado ele léste, 
elevada a 12 :000 $ para 
a repa ração e conserva-
ção elo material flu-
ctuante, elevado a qua-
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r · ..... .... . 7.435:320$000 307:586$122 

112 :500$000 815$000 



tro o numero de t r ipu-
lantes de batelões e a 
r espectiva verba a r éis 
3 :67 9$ 200 . ... . ... . ... . 

7. Subven ções á.s compa-
nhias de navegação -
augmentada de 24 :000$ 
para o serviço de rebo-
cagem dos portos de 
Sergipe ; supprim ida a 
consignação de réis 
36 :000$ para subvenção 
á, The Royal Mail Stemn 
P aoket Oompany e ele-
vada a subvenção aos 
ser viços que est ão a car-
go do L loyd Br azileiro, 
de 139 :500 $ pa ra o ser-
v iço de n avegação cons-
t a nte dos con tractos ela 
ex-Companhia B ahian a , 
ficando o Governo au-
to ri zado a contemplar 
n a escala do Norte o 
porto de Aracajú pelo 
menos co1n u1n a v iagem 
mensal. ... .. ... . . . 

8 . Garantia de juros .. . .. 

9 . E s tra da de F erro Cen-
tra l do Brazil - n a 4• 
d iv isão inscr even do-se a 
con s ig·n ação Aoqidsição 
de material r oclante e de 
t 1·aoção, sem a d iscirim i-
n a ção da p roposta, 
1. 88 0 :000$; r eduzindo-se 
a verba - Obras novas, 
melhor amentos nas offi-
cin as, etc., a 450 :000$; 
n a 5• divisão, r eduz ida 
a cons ignação par a 12 
machinistas de lastro, 
de 3.• classe, e 12 fo -
g uistas a 55 :6 60$; redu-
zida a con s ignação -
Gratificação de 25 o/o 
aos empregados destaca-
dos para Jogares insalu-
bres a 100 :000$. . .. .. 

10 . Estrada de Fer ro Paulo 
Affon so. 

11. Obr as federaes nos Es-
tados : 
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195 :255$7 00 

2 . 772 :140$000 9.865 :339$638 

3.718:563$630 

31.308 :868$270 

116 :756$500 



A - Porto de P ern am-
buco: 

Pessoal. . 
Materia l. 

B - Barra e porto do 
R io Grande do Sul: 
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226:752$500 
150:000$000 

Pessoal. . . . . . . . . . . . . 369 :272$000 
Material. . . . . . . . . . . . 417 :970$000 

O - Porto de Santa Ca-
tharina: 

Pessoal. .. . ...... . . 
Material. . 

D - Porto da Para-
hyba: 

P essoal (Lei n. 652, 
de 23 de n ovembro 
de 1899) . ....... .. 

Material (idem, idem) ! 
R econstrucção da pon-

t e Sanhauã ... . .. . 

Fl - P orto do Natal: 

85:615$000 
75 :150$000 

116 :749$500 
105 :242$000 

100 :000$000 

Pessoal e material.... 211 :040 $000 

F - Açude do Quixadá: 
f'i' · C>;,~·,:- ' 

~~· ---~· Pessoal e material... 299 :600$000 
~;zrr · ·-

G - Porto do Maranhão : 

Subvenção á Compa-
nhia Geral de Me-
lhoramentos do Ma -
ranhão. . . . . . . . . . . 150 :000$000 2 . 307 :401$000 

12 . Obras publicas na Capi-
tal Federal : 

1" divisão - reduzidas as 
consignações - expe-
diente - e o necessario 
para o serviço a 6 :400$ ; 
reparos a e proprios na-
cionaes a 15 :000$ ; alu-
g uel de apparelhos tele-
phonicos a 2:000$000 ... 258 :105$000 

2• divisão - rectificada, n a 
proposta, a diaria dos 
feitores da conservaçãp 



das florestas, que é de 
5 $, sem alteração da 
consignação r espectiva ; 
r eduzida a de jardinei-
ros a 8 :100 $; substituin-
do-se n a rubrica "Repa-
r ação e m elhoramentos 
ela r êcle de distribuição" 
120 trabalhadores, réis 
153 :300$ por 100 traba-
lhadores, a 4$000, réis 
146 :000$; rectificaclo na 
rubrica "Aferição de hy-
clrometros" o er ro typo-
graphico, em virtude do 
q uai estão indicados 5 O 
officiaes, em vez ele cin-
co; reduzida a consigna-
ção "Proseguimento ela 
rêcle ele distribuição" ele 
300:000$ a 250:000$000; 
eliminada a consignação 
ele 191 :000$ para a liga-
ção elo r eservato r io elo 
Pedr egulho ao elo Mor-
ro ela V iuva, .elevando-se 
a consignação para tra-
ba lhadores da floresta 
da 'l'ijuca a 19 :162$560; 
accrescentando-se u m 
feitor da conservação 
de collectores e galerias 
ele aguas pluviaes, réis 

.29 

1 :800$000$. . . . . . . . 930 :909$060 
3• divisão - corrigin do-se 

na rubrica "Pessoal" da 
proposta a designação 
"captador geral u por 
conductor ger al" ; ac-
cr escentando-se á consi-
gnação " Conservação 
das cana lizações " 12 
guardas, 15 :360$, á con-
sign ação "Mananciaes e 
f lorestas", 10 guardas, 
12 :72 0$ no pessoal da 
conservação das can ali-
zações, dizendo-se um 
amanuense, em vez de 
um escrevente. .. . . . 127 :462$500 

4• d iv isão - Novas can ali-
zações. . . . . . . . . . . . . 250 :000$000 

5• divisão - corrigindo-se a 
diaria do servente esta-
feta do escriptorio cen-
tral, que é de 3$, accr es-
centanclo-se ao pessoal 
da est a ção do Cajú um 

., 
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guaraa ae armazem, dia-
ria de 5$, 1 :825$, recti-
ficada a somma ela con-
signação "Pessoal", ela 
via permanente, que é 
ele 119:172$500 ... . ..... 506:759$500 2.073 :236$060 

13. Esgoto ela Capital Fe-
dera!. .. . . . . . .. . . . . .. . ...... ... 4.524 :595$000 

14 . Illuminação publica na 
Capital Federal. .. . . . .. . ......... 578 :288$662 481:273$662 

15 . Fiscalização - sulisti-
tu indo-se "Estrada ae 
Ferro Corcovado e Fer-
ro-Ca rril Itaguahy" pelo 
seguinte: 
Estrada de Ferro Cor-
cavado e estatistica ela 
Yiação ferrea: Enge-
nheiro fiscal. . . . . . . . 8 :600$000 
Expediente. . ....... 50$000 
Ferro-Carril de Itagua-
hy; 
Engenheiro-fiscal. .. 3:600$000 
Expediente . ...... ... 

1 
50$000 502 :760$000 3:600$000 

16. Observatorio As tronomi-
co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81:600$000 

17 Repartições e Jogares ex-
tinctos. .. . . . . . . . . . . ... . . . . .... 92:560$000 

18. Eventuaes. . . ... . . ... . . . .. . . . . .. . 100 :000$000 

Art. 18. E' o Poder Executivo autorizado : 
I , a mandar imprimir na Imprensa Nacional os trabalhos orga-

nizados sobre correios pelo amanuense ela Directoria Geral Alfredo 
Marques ele Souza, caso esses trabalhos mereçam a approvação ela mes-
ma clirectoria; 

II, a construir as seguintes linhas telegraphicas : 
ele Bomjarclim a Taquaretinga, no Estado ele Pernambu co ; 
ele Cuyabá a Corumbá, ficando autorizado a despender a quantia 

de 100 :000$000; 
ele Porto ele Cachoeira c1e Santa L eopoldina a villa Affonso Clau-

clio, no Estado elo Espirito Santo, ficando autorizado a despender a 
quantia ele 40 :000$000; 

ele Itabira a Sant'Anna de Ferros e Gunhães, ficando autorizado 
a despender a quantia de 30 :000$000 ; 

ela estação ele Boquim á ciclaae ele Simão Dias, passando pela v illa 
ele Campos e cidade elo Lagarto, no Esta.elo de Sergipe; 

ele Lavras, no Estado elo Ceará, a Souza, no da Parahyha, passan-
do pela cidade ele Cajazeiras e villa de S . João ele Souza ; 

ele Peripery á cidade de Itamaraty, no Estado elo P iauhy; 
um ramal ligando as cidades ele Sant'Anna e Acarahú á ele Sobral, 

no Estado do Ceará, ficando autorizado a despender até 40 :000$000 ; 
ramaes ele linha terres tre para as cidades ele Maracanã, Marapanim, 

Odivelas, Vigia e S. Miguel do Guamá, no Estado do Pará; 
de Oeiras a Paranaguá, com um ramal de Oeiras para as cidades 

ele Valença, P icos e J aicõs, ficando autorizado a despender até a quan-
tia ele 60 :000 $0 00; 
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Cachoeiro do Itapemirim a Rio Novo e Alfredo Chaves, no Estado 
do Espírito Santo, ficando autorizado a despender até 40 :000$000; 

linha para Campos Novos, passando por Corytibanos, em Santa 
Catharina, ficando autorizado a despender a té 30 :000$000; 

de S. B enedicto, no Ceará, ao ponto mais conveniente da rêde 
geral ; 

IJI, a despender até a quantia de 100 :000$ com a acqu isição de 
sementes e plantas para serem distribuidas pelos agricultores e com 
o paga1nento de passagens e seguros ele an?maes de raças cavallar, 
bovina, suina e lanigera, reproductores destin ados a estabelecimentos 
agrícolas ou pastoris, devendo as r equisições pa,ra importação desses 
animaes ser feita elirectamente ao Governo, que terá muito em v ista a 
distribuição mais equitativa possível pelos Estados; 

IV, a despender até 300 :000$ com a propaganda dos productos 
agricolas e mineraes do Brazil nos paizes estrangeiros; 

V, a adherir á convenção internacional de Berne para a defesa 
efficaz ela viticultura; 

VI, a conceder franquia postal para a correspondencia, publica-
ções e sementes distribuidas pela Sociedade Nacional de Agricultura, 
para a corrrespondencia do Instituto da Ordem dos Advogados Bra-
zileiros; 

VII, a reorganisar os serviços de navega ção que tee111 estado a 
cargo do Lloyd Brazileiro, distribuindo as respectivas subvenções nos 
limites do credito consignado nesta lei e fican do estipuladas, no contra-
cto com a companhia que tomar a si esses serviços, a dminuição dos 
actuaes preços ele t;-anspoi·te pr,ra os generos ele proclucção nacional e 
a obrigação para a companhia de fornecer vapores extraordinarios, 
afim de transportar as mercadorias dos portos intcrmediarios, desde 
que a requisição lhe tenha sido feita com a antecedencia ele dez dias e 
os navios ordinarios n ão possam effectuar o transporte; 

VIII, a renovar, sem augmento de despeza, o actua l contracto com 
a Companhia P ernambucana ele Navegação para o serviço ele navega-
ção entre os portos do Recife e Camocim e os do Recife e Aracajú, 
com a clausula de fazer eluas viagens mensaes ao porto ela Amarração 
ou ao de Cajueiros; 

IX, a contractar de novo, n as condições da lei n. 351, ele 11 de 
dezembro de 1895, o serviço ele navegação por ella estabelecido, deven-
do, porém, as viagens começar elos portos de Crajahú e Floriano, sem 
augmento ela actual subvenção; 

X, a prolongar a navegação ela linha do Araguary até o Oyapoc 
m edia nte a subvenção que julgar conveniente, de accõrdo com a Com-
l)anhia do Alnazonas ; 

XI, a appl icar ela renda liquida r eduzida pela Estrada de Ferro 
Central elo Brazil, no exercicio de 1901, até a quantia de 2.500 :000$ na 
construcção do prolongamento ela linha elo centro, ele Silva Xavier a 
Curvello, e n a conclusão do prolongamento ela bitola do ramal de São 
Paulo, sendo 1.500 :000$ na primeira obra e 1.000 :000$ na segunda. 

§ 1.0 O i·espectivo credito será aberto no começo do exercicio, por 
conta do salelo a liquidar. 

§ 2.0 A execução das obras se1·á subordinada á directoria da Elstra-
da de Ferro Central, podendo ser constituicla uma divisão provisoria, 
pa ra a construcção do prolongamento ele Silva Xavier a Curvello ; 

XII, a prorogar o prazo para a conclusão das obras da Estrada de 
Ferro l\lfogyana, no trecho de Araguary a Catalão ; 

XIII, a prorogar por dous annos o prazo ela concessão da Estr ada 
ele Ferro ela Praça ela Republica á barra de Guaratyba, sem onus al-
gum; 

XIV, a abrir ao Ministerio ela Industria, Viação e Obras Publicas 
o crecl ito dt> 600 :000$ para occorrer ás clespezas com a revisão da n'!de 
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de encanamentos do abastecimento de agua da Capital Federal, acqui-
sição de novos mananciaes e outros melhoramentos reclamados pelo 
mesmo serviço ; 

XV, a abrir ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito de 40 :000$, para occorrer ás despezas da repr esentação dos 
p roductos b razileir os n a exposição Pan-Americana de B uffalo ; 

XVI, a entrar em accor<lo com a Comprunhia Victor ia a ·Min as 
para ·que a concessão a que se r efere o decreto n . 1082 _ de 28 <Je no-
ve:mbro de 118•90, comece Jla cidade Ida Victoria, 1passe por Peçan'ha e 
termine em Diamant ina, ma ntidos para o começo e conclusão das o]:}rwi 
os í)razoo constantes do contracto celebrado .para a execução do decreto 
ci'taido, f icando exti.ncta a concessão foita pelo decreto n . 574, de 12 
de j ul·ho •de 189 O ; 

XIVI·I, a rever, ·em .benefi.cio da i1•avouna da cawna, a con cessão dos 
engenhos 1cen traes de .fabricair assucar, de Igiuape e Rio F-undo, 1110 Es-
tado da Bahia, paTa o !fim de regularizar o seu funcciona:mento; po-
dendo, no caso de •não coru;;eguiT ·a restauração das 'faibrioas necessarias 
ã defesa e salvação da Ja.·vouTa, rescindtr o conrtracto, sem iprejuizo 
.para a União do reembolso ·das quantias adeantadas pelo Governo a titulo 
de .g.an'a.n'lia de 1uros, credi-to <l'etermÍlnrudo no decreto ·n. 6~35, dre 9 de 
ag.osto de 1•890 ; 

XVIII, a entrar -em aicC<J1•do com as •emprezas de estradas d<i ferro, 
que gozam d•e g.araintiais de j·uros do Governo Federal, .no sentido de 
a:lterar os o·e!\l)ecti<vos traçados, comtamto que dess·a alteTação não re-
su•ltem novos onus para 8r União, ficaindo ant-es demonst·raido q·ue os 
novos traçrudos of,ferecem melhores pro·ba:bilidadles de traifego, tendentes 
a dimi•nuir a impontancia .a'os juros a pagar duTante o ;prazo dais respe-
c tiva.is concessões ; 

X I X, a !fazer •contao· o ;prazo para a co.n.c.lusão da construcção do 
•Primeiro trecho da Estrada de .Ferro ·de Catalão a Palmas, da da·ta da 
Inauguração da estação de Catailão, da Estrada de Ferro Mogyruna, obri-
grundo-se a concessionaria a entra.o- em accordo com a Estrada de Ferro 
Mogyana vara- conc1usão do trecho de L<\Tagua.ry •a Cata.Ião; 

XX, a co,n'lractar o e~tabelecimento de ·um 8.ü)panilho de carga e 
dlésca;r.ga mo porto .da F01.,talez•a, mediawte o 'Pagam ooto ide 1taxas •Pré-
v iamente estipula das e SEm/ .p1ivhleg·io; 

XX!I, a ino1uir nas via,gen s do (L!oyd o porto de Santa11ém, no Es-
tado do Pará., uti!Lsan : o-se para isso das viagens que são f<iitas ao porto 
de Obidos, as quaes passarão a ser !feitas a1ternadamemte ; 

XXII, a irenova.o-, sem .a.ugmento de despeza, o contracto da Com-
,panhia ·de ·Navegação ido Marrunhão, por prazo não excedente ao da 
c la usulla XXIII do d•ecret o 1n. 1•8315, .de 10 de ouitutbro d e 1'8914, pod·end o 
s uppr imir poroto'S .a.e esca·las ·e oerear •outras, incJ.uindo nestas ·o porto de 
.AJcar ahü, e ir es.peitada 'ª ·d i ~posição do art. 18 da Jei n . ·9•39, .a,e 26 de 
set em1bno de 1•85 7 . 

Arit. •1.9. •Aos ~gem'heiros Tesid-entes da Estrada d·e ·Ferro Central 
do !Brasil será abonada, ipaira despezas de viagem, a diaria de 5$000, que 
será. paga mediante attestaclo do funccio·nario immediata:rnerrte s·uperior. 

iArt. 20 . )Ficam ma.n.Uqas ais di•sposições constantes do n. XiII do 
a nt. ·2.2 da ,J•ei •n. ·652, de 23 de dezem:bro de 1899, dos ms. I X, XII, XIV, 
XVILI, XiIX, XX, XXII, XXJV e XXVII do art. -22 ida •lei n . 746, de 29 
de dezembro de 1·900, <i"dos arts. 2<3 e 24 da mesma lei. 

iArt. 21. Fica prorogado, por mais oito mezes, o ,prazo vara o co-
meço das obTas do porto dlj- Bahia . 

iAr,t. 22 . As despezas de filscalização das estradas arrendadas, a 
que se irefer e o n . 25 do a:rit. 29 da lei m. 746, de 29 de dezembro de 



1900, serão 1pagas ipelas quo.tas <fornecidas para est<:l fim, constantes dos 
contractos do arrend·ame•nto . 

Art. 23. O Presid·ente 'da RepuiMica é autoriza<lo a despender ;pelas 
rlóli)ar<tições do ·M1nisterio <la Fazenda, ·oom os s·ei·viços des ignados nas se-
guintes verbas, em ouro, 21. 895 :057 $158; em 'Papel, -83 .17 8 :617$909. 

Ouro 

1. Juros e ma;s d·espezas da d i•vi-
da e"--te1>na .................. 17 .03'4 :46;6$·667 

·2 . J ·uros ·e ·a:moTtização dos empresti -
1mos i:nt1ernos . .............. . 

3. Juros da divida i·nlerna f und ada .. 

4. •Pensionistas, sendo 
para despezas 

300:000$000 
de funeral, 

nas pensões .......... . .... . . 

5. .A,posentados 

6. Thesour.a Fed·eral, au,gmen·tada de 
.9 :000$ •para teiJ.e.gra.mmas lno•:ex-
~erioT . .. . ... . ...... . ...... . 

7 . Tribunal de Coaltas ... . .......... . 

8. Recebed OTia da Capital 1Federal .. 

9 . ·Caixa d-e .A:n1D'r.tiz·ação .. " .. . . . . . . 

10. Casa da Mo·eda, diminuida a verba 
d·e material para a 11'.rubricação 
das moedas ode nickel e bronze, 
de 15 :000$ pa:ra 10 :000$; a <le 
combUJstivel, <le 80 :000$ para 
60 :000$; (a de vapel, ti<nta, 
oleos, v-ennizes, g·omma (para 
s·e1J1os, es tamipim~as, •etc. ) idle 
80•:000$ ·par·a 60 :000$; e a de 
ma~eriaes ·para as o·bras de 
·30 :000$ ,pa·ra 15 :000$000 .... 

11 . Imprensa Nacional e Dia1·io O ffi -
fiofol, iJ1C'lusive a impressão de 
12. 000 ei<emplares do BoVetitm 
'Cle Legisfoção BraziLeirci, orga-
nizado ·pelo cidadão Pawlo Ta-
vares. D esse boletim, ;pu•blica-
do ·em 12 ·fa:sciculos, 1. 000 
exerniplares ficaTão .pa1·a o Go-
verno e 1. 000 serã;o dados 
como •unica •recompensa ao seu 
organizador, qu1e, si d•esejar !fa-
zer maior .tit·agem, poderá 
·fazei -a mec1iamte pagamento 
do ~apel n ecessario ......... . 

2.~86 :0'65$000 

100 :000$000 

Papel 

9 . 600 :000$000 

2<í. 75·6 :084$000 

4. 388 )179$949 

2 '708 :6'5·3$374 

1. 003 :9 45$00 0 

403:000$000 

350:700$000 

292 :742$500 

678:540$000 

1.160:340$000 
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12. La.boTatorio NacionaJ de .<\,na,lys·es 
.na c~lfm1dega da Caip ital F ·e-
·c1eral, elevada a 15 :20 0$ a 
verba ides·Unada ao 1naiteria:l, 
isen cl o : para li v1ros , j ornaes 
scientiificos e objectos cl·e ex-
l)ediente, talões e pu.bl icações, 
4 :500$; acquis ição ele reacti-
vos e instrumentos e conse1·-
vação des tes, 8 :000$; consumo 
ele g·az, 1 :200$; clespezas ex-
traord inarias e evcntuaes, in-
clus ive asseio do edifício, 
1 :500$ ; para os tr es serventes, 
3 :600$; e m a-is 18 :000$, im-
portancia ele 80 quotas á ra-
zão de 15 o/o sobre a renda a té 
o maximo ele 120 :000 $ ...... . 

13. Administração e custeio dos pro-
prios e fazenda n acionaes, de-
duzidos 6 :000 $ p edidos para 
pagamento do fiscal da Com-
panhia de Saneamento do Rio 
ele J an eiro . . . 

1 
..... . ...... . 

14. D elegacia elo Theso uro em Lon-
dres .... .. ... . ........... . 

15 . D elegacias F iscaes. . . ........ . . 
16. Alfandegas : a ugme11t acla de r éis 

4 :000 $ para o materi a l ela A l-
f a ndega do Rio Grande do 
Noi·te, sendo: 2 :0 00$ para 
acquisição de um escaler e 
2 :000$ para compra do mate-
rial fixo e rodante para o ser-
v iço elas capatazias ; ele r éis 
7 :600$ •paira a Alfan.d,ega de 
Sant' Anna do Livramento. no 
Es tado do Rio Qr ande do Sul, 
sendo : 1 :600$ d~ ordenado do 
administrador qas capat azias 
e 9 quotas, 1 :20\) $ pa ra 2 ser-
ventes e 4 :800$ para a lug uel 
da casa em que funcciona a 
r epartição e elevado a 147 o 
numero de quo tas nesta a lfan-
dega; de 9 :600$ para a Alfan-
dega de Penedo, Estado de 
Alagõas, sendo : 6 :000 $ para 
concerto do outt~r pertencente 
á mesma alfandega e 3 :600$ 
vara compra de tubos para a 
lancha Onclinci e r eduzida de 
75 :320$000, im11ortancia das 
quotas de confqrmic1acle com 
a tabella infra . . .. . ........ . 

Ouro Papel 

88 :000 $000 

71 :2 80$000 

36 :600$000 
1 . 512:718$000 

8 :65 8$200 9.415 :849$100 
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Tabella das cJt as que devem perceber os empregados das 
Alfandegas 

l'OR-
ALFANDEGAS LOTAÇÃO OENTA- DESl'EZAl'ARA 1902 

GENS 

Manáos ........... . .. . ... . . . · I 
Belém .... . . .. .•........ . . . 
Maranhão .. . . . . .. . ... . .... .. . ·1 
Parnahyba .. . . . . , .. .. .. . ... , . 
Fortaleza ... . . ... , . . . . , ... . .. . 
Natal. .... . .... . .... , .. .... . 
Parahyba .... . . . .. . ... .. .. . . . 
Recife ...... .. .... . ..... . . . . . 
Maceió . . . . . . . ....... .. .... .. . 
Penedo . .. . ... ... ... . .. . 
A r aeajú . . . . . .. . .. •. .. . . . . . . .. 
Bahia . . ...... . .. . .... .. .... . 
Victor ia . . ..... . . . . .. . . . . .. . 
Macahé ... . . . . .... . . . . ... .. . . . 
Capita l Federal. . . . .. . . ..... . 
San tos . . . . . . ... . . . .. . .. . . . .. . 
Paranaguá . .. .. ........ . .... . 
Florianopolis. . . . . . ..... . . . . . . 
R io Gr ande elo Sul. . .. ...... . . 
Porto A legre .. . . .. . ... .. , . ... . 
U r uguayan a .. . . . . . . .... ..... . 
L ivramento. . . . . . .. .. .... .. . . 
Corumbá . . . . ... . ..• .. ....... . 

7 . 000 :000$000 
17.000:000$000 

4.000:000$000 
500 :000$000 

2. 600 :000$000 
100:000$000 
900 :000$000 

18. 000 :000$000 
1.700 :000$000 

140 :000$000 
300 :000$000 

14.000:000$000 
250:000$000 

60 :000$000 
65 . 000:0 00 $00 0 
27.000:000$000 
1. 500 :000$000 

850:000$000 
8.000:000$000 
4 . 000 :000$000 

600:000$000 
300:000$000 

1. 400 :000$000 

1.80 
1. 30 
1. 40 
2.70 
2 . 00 

10.00 
2.10 
0.94 
2 . 20 

12.00 
3.50 
0.95 
6.09 

20.00 
0 .75 
0 . 57 
1. 90 
2 . 60 
0.65 
1. 30 
5 . 00 
4.00 
3 . 10 

1 7. Mesas de rendas . ........ . . ...... . ....... . .. . .. . 
18 . Empregos ele repartições e Jogares extinctos .. . .. . 
1 9 . F iscalisação e mais clespezas elos impostos de con-

su1no . .. . . ... . .... . .. . . .. .. .. . .. ... ... . . . ... . 
20. Commissão de 2 o/o aos vendedores particulares 

ele estampilhas . ... .... . .. . . . ......... . . . . .. . . 
21. Ajudas de custo. . . .. .. . .... . . .. . . . . .. .... . .. . . 
22. Gratificações por serviços temporarios e extraor-

clinarios . . . . .. . .. ...... . . .. .. ..... . .. . ...... . 
23. Juros elos bilhetes do Thesouro ................... . 
24. Juros do emprestimo do cofre dos orphãos .. . .. ... . 
25 . Juros das Caixas Economicas e Monte de Soccorro 
26. Juros d iversos . . . ... ... .. .. .. .... .. . ... . ... . . . . . . 

27 . Porcentagem pela cobrança exe-
cutiva pelas dividas da União 

28 . Commissão e cor retagen s . . .. , , .. 

Our o 

126 :000$000 
221:000$000 

56:000$000 
1 3 :500$00 0 
40 :000$000 
10:000$000 
18:900$000 

169 :200$000 
37:400$000 
16:800$000 
10 :500$000 

133 :000$000 
15 :000$000 
12:000$00 0 

48 7: 500 $000 
153 :900$000 

:&8 :500$000 
22 :100$000 
52:000$000 
52 :00 0$0 00 
30:000$00 0 
1 2:000$000 
44:800$000 

1 . 762 :10 0$00 0 

724:226$000 
82 :959$986 

2. 849 :400$000 

150 :000$000 
40 :000$000 

30:000$000 
480 :000$000 
650:000$000 

5 . 700 :000$000 
50 :000$ 000 

Papel 

100:000$000 
20:000 $000 

3 
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29. Despezas eventuaes. . . . ..... . . . 
30. Reposições e restituições .. . .. . . . 
31. Exercicios findos .... ..... .. . . .. . 
32. Obras, sendo na Capital F ederal 

180 :000 $0 00 e nos Estaclos 
600 :000 $, comprehenclenclo-se 
nesta verba : 200 :0 00$000 para 
construcção de uma ponte de 
descarga na A lfan dega elo 
Ceará, 2 :000$ para constru-
cção de um posto fiscal em 
P arapuca, Estado de Alagõas, 
e de 1 : 5 O O$ para construcção 
de outro posto fiscal no pon-
tal da Barra de S. Francisco. 
no Estado de Alagõas . .... . . 

33. Credites especiaes .. . .. ... . .... . 

34 . 

Applicação da ren da com des-
tino especia l 

limportan cia d a r eceita 
Fundo orçada sob esta rubrica 

de mais metade dos saldos 
r esgate que se operarem no or-

çamento .. 
1 

• ••••• • •••• • 

35. Fundo de amortizaçfo dos empres-
timos internos : 

36. 

37. 

j 
importarfcia da r eceita 

orçada ....... . .. . . 
Papel. . . . mais metade dos sal-

dos que se apura-
rem no orçamento . . 

Obras dos melhoramentos dos por-
tos execuaclas á custa da 
União, import apcia orçada.:. 

Serviço elo soccorro naval no por-
to do Rio de Janeiro, impor-
tancia orçada. 1 

• • ••• •••• •• 

50 :000$000 

2 . 379:267$291 

120:000$0 00 
450 :000 $000 

2 .000:000$000 

780 :000$000 

2. 920 :000$000 

$ 

6. 000 :000$000 

$ 

2.530:000$000 

72:000$000 

Art. 24 . O fundo de a mortização dos emprestimos internos, papel, 
será constituido com os seguintes recursos : 

a) as apoiices adquiridas com a receita proveniente da venda de 
generos e proprios nacionaes, arrendamentos e aforamentos det ermina-
dos no a rt. 30 da lei n. 741, de 26 ele dezembro ele 1900; 

b) as apoiices adquiridas com o saldo ou excesso entre os r ecebi-
m entos e as restituições ele deposi tes; 

e) as apoiices já adquiridas e as que o forem sendo pela Caixa de 
Amortização com os juros não reclamados, nos t ermos da lei de 28 ele 
outubro ele 1848, art. 48, e regulamento n. 9.370, ele 14 ele fevereiro de 
1885, art. 94; ' 

d) as. apoiices adquiridas com as verbas que para esse fim forem 
votadas annualmente pelo Congresso. 

Art. 25. Todas as apoiices adquiridas pela fórma indicada no art. 
2° serão escripturaclas na Caixa ele Amortização sob o titulo "Fundos de 
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amortização elos emprestimos internos, papel" e os respectivos juros se-
rão empregados n a compra de novas apoiices, que irão augmentar o c1ito 
fundo . 

Art. 26. Da renda do Laborator;o Nacional de Analyses será abo-
nada ao seu pessoal, em effectivo exercicio e sem prejuio ele seus venci-
mentos actuaes, a quantia de 15 o/o sobr e a lotação de 120 :000$, divi-
dida em 80 quotas, assim distribuidas: 

1 Director . . ...... .. ... . ... .. . . ... . . . . . .. . . . .. . 10 2:250$00 0 
2 Chi micos, in classe 7 cada um . ..... .. ........ . 14 3:150$000 
4 2• 6 ......... . .. .. . . . . 4 5:400$000 
4 3" 5 .. . .. • ........... 20 4 :500$000 
1 Escripturario. . . .. ... .. .. . . ... . . . 5 1:125$000 
1 Amanuense. . . . . . ................ .. .... . . .. . 3 675$000 
1 Porteiro-conservador. . . . . .... ... . . . . . . . . . .. . 4 900$000 

80 18:000$000 

Art . 27 . Os trabalhos graphicos e accesso rios das repartições e 
estabelecimentos publicos da Capital Federal, para cuja despeza são 
consignadas verbas nesta lei, serão executados, exclusivamente, pela 
Impren sa Nacional, não devendo ser ordenada nem paga despeza a l-
g uma, por conta das mencionadas verbas, sinão de conformidade com 
este preceito. Exceptuam-se desta regr a os serviços peculiares da 
Alfandega da Capital Federal e os da Repartição de Ij)statistica, que 
con tinuarão a ser feitos nas officinas t ypographicas dessas r epar t ições. 

Paragr apho unice. Só por ordem expressa do Ministro da Fazenda 
e nos termos determinados no decreto n . 1. 541 C, de 31 de agosto 
de 1893, poderá ser feito, na mesma Imprensa, qualquer traba lho p ara 
particula r es, com o pagamento a prazo, e, gratuitamente, só com auto-
rização legislativa. 

Art . 28. Os vencimentos por substituição dos empregados de Fa-
zenda se regularão pela fórma estabelecida na decisão do Min isterio da 
Fazenda, n . 234, de 23 de abril de 1879. 

Art. 29. As despezas com funeraes dos funccionarios publicos 
ficam sujeitas ao reg istro a posteriori do Tribunal de Contas, nos 
t ermos do art . 164 do regulamento que baixou com o decreto n . 2.409, 
de 23 de dezembro de 1896. 

Ar t. 30 . Ficam approvados os credites na somma de 1.020 :032$019, 
ouro, e 12. 329 :832$586 papel, constantes da tabella A, que acompanha 
esta lei. 

Art. 31. Fica o Governo a utorizado: 
§ l. º A ampliar atê 25 annos os prazos pa r a a rrendamento dos 

campos de pastagem da fazenda de Santa Cruz, inserindo nos con-
tractos que celebra r clausulas que assegurem o saneamento dos mesmos 
campos, de conformidade com a autorização do a r t. 3°, lettras a, cZ, e, 
da lei n . 741, de 26 de dezembro de 1900, que continúa em vigor . 

§ 2.• A despender, da quantia que tem de receber do Banco da 
R epublica, em pag·amento de sua divida, a importancia n ecessaria para 
adquirir, por compra ou constru cção, predios necessarios para serviço 
federal e objectos de valor artístico para a Academia de Bellas Artes. 

§ 3.• A abrir no exer cício de 1902 creditas supplementares, atê o 
maxímo de 8. 000 :000$, ás verbas indicadas n a tabella B, que acompa-
nha a presente lei. A's verbas - Soccorros publicas - e - Exercicios 
findos - poderá o Governo abrir creditas supplementares em qualquer 
mez do exercicío, comtanto que sua tot a lida de computada com as dos 
demais creditas abertos não exceda o maximo fixado, respeitada 
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quanto á verba - Exercicios findos - a disposição da lei n, 3. 230, 
de 3 de setembro de 1881, ar t. 11. 

No maximo fixado por este artigo não se comprehendem os creditos 
abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do Ministerio do Interior . 

§ 4.0 A liquidar os debitos dos bancos, provenientes do auxilio á 
lavoura . 

§ 5.0 A conceder o premio de 50$, por tonelada, aos navios que forem 
con~truidos na Republica e cu ja arqueação seja superior a 100 toneladas, 
podendo, para isso, abrir os creditas que forem necessarios. 

§ 6. 0 A levar a credito do collector das rendas federaes da cidade 
de Queluz, Estado de Minas Graes, José Augusto Moreira de Mendonça, 
a importancia e 2 :790$520, que lhe foi debitada, proveniente de estam-
pilhas de sello adhesivo e do imposto de consumo, roubadas por m eio de 
arrombamento do edificio em que funccionava a collectoria, como ficou 
provado pelo inqueri to e pronuncia dos criminosos. 

§ 7. 0 A despender, mediante avaliação pela Imprensa Nacional, a 
quantia necessaria para a impressão, até o numero de tres mil exem-
plares, da - Carta Descriptiva - para o ensino intuitivo nas escolas 
primarias, de Julio Cesar Pinto Coelho e A lbino Alves Filho. 

§ 8.º A elevar á categoria de ia ordem, sem a ugmento de despeza, 
a Mesa de Rendas de Camocim, no Estado do Ceará. 

§ 9.º A relevar a Mesa administrativa da Santa Casa de Misericorclia 
e Hospital dos Lazaros de Sabará (Minas) da obrigação do pagamento 
da quantia de 1 :736$ 250, correspondente á liquidação das tres quintas 
partes do extincto vinculo do Jaguára . 

§ 10 . A despender até a quantia de 50 :000$ com a construcção ou 
acquisição de um predio 11ara a Alfandega da Parnahyba. 

§ 11. A pagar ao cid~dão Apulchro Motta a quantia de 6 :530$107, 
que deixou de lhe ser Pªf:ª por falta de verba e cujo direito lhe fo i 
reconhecido por despacho do Ministerio da Fazenda de 10 de outubro 
de 1899 . 

§ 12 . A mandar pagar aos empregados elas Alfandegas a porcentagem 
relativa ao augmento da renda verificado no exercício de 1901, compa-
rado com o exercício anterior, de conformidade com a doutrina estabele-
cida no a rt . 41 da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896, abrindo para 
esse fim o necessario creslito. 

§ 13. A relevar o thespureiro do papel-moeda da Caixa da Amortiza-
ção da responsabilidade e pagamento da importancia relativa ao desfalque 
dado pelo ex-fiel Arna ldo Vieira da Camara. Nessa relevação não se 
comprehende a importancifL de 40 :000$, valor da fiança prestada pelo 
mesmo thesoureiro . 

§ 14. A despender até a quantia de 50 :000$ para auxiliar as despezas 
feitas pela Sociedade Naciqnal de Agricultura com o Congresso Nacional 
de Agricultura, que se reuniu nesta Capital, em setembro do corrente 
a nno, podendo mandar publicar n a Imprenfia Nacional os trabalhos 
apresentados e os stenogra11hados, inclusive as monographias e memorias. 

'S 15. A tornar extensjvas a todas as Alfandegas as disposições do 
art. 254, § 2° da Nova Cqnsolidação das Leis das Alfandegas e Mesas 
de Rendas, incluindo-se os vinhos em cascos entre as mercadorias susce-
ptiveis de corrupção, a que se r efere o dito paragrapho. 

§ 16. A rever o reguli~mento sobre facturas consulares para o fim 
de modificai-o, eliminando disposições que a pratica tenha aconselhado 
e adaptando-o de modo majs conveniente aos fins a que se destina. 

§ 17 . A mandar public:rr na Imprensa Nacional a Historia da guerra 
ela triplice alliança, escripta pelo finado Arthur Montenegro. 

§ 18. A effectuar o en,1prestimo de 300 :000$ ao Estado do Espirito 
Santo, fazen do para esse fim a necessaria operação de credito. 

§ 19. A abrir o credito na importancia de 6 :9 75$680, devida ao Dr. 
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Ernesto Augusto da Silva Freire em virtude de sentença do Supremo 
Tribunal Federal de 16 de maio de 1900, para pagamento de seus orde-
nados de juiz de direito em disponibilidade. 

§ 20. A pagar á viuva de Manoel Soares Lisboa a importancia das 
pedras fornecidas por seu marido ao Governo para a construcção da 
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, bem como o respectivo 
transporte. 

Art . 32. Continuam em v igor, no exercicio desta lei, as disposições 
dos ns . 2, 9, 12, 23, 24 e 28 do art . 29 da lei n . 746, de 29 de dezembro 
de 1900, bem como a do art . 32 da mesma lei e a do art. 2°, n. XIV, 
da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900, que permitte a venda de es-
tampilhas aos; fabricantes nacionaes, a prazo de tres mezes. 

Art. 33. Fica elevado a 15 o/o o maximo de porcentagem de que 
trata o art. 29, n. 6, da lei que fixou a despeza do Ministerio da Fazenda 
para o exercicio de 1901. 

Art. 34. Fica revogada a disposição do n. 6 do art . 29 da lei n. 746, 
de 29 de outubro do anno passado, que prescreve a divisão do vencimento 
dos collectores e escrivães em quota fixa proporcional, e considerado o 
dito vencimento sómente como porcentagem. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 1901, 13° da Republica. 

M. FllRRAZ Dll CAMPOS SALLEJS . 
Joaqiiim Murtinho. 

TABELLA - A 

Leis n. 589, de 9 de setembro de 1850, art. 1° § 6° e n. 2. 348, de 25 de 
agosto, cirt. 20 

MINISTllRIO DA JUSTIÇA ll NEGOCIOS INTllRIOREJS 

Exercicio de 1900 

Decreto n. 3.589 - de 9 de fevereiro de 1900 

Abre o credito especial para pagamento de premios e dais 
despezas de impressão das obras - Do endireita-
m ento forçado dos cyphoticos Direito Penal do 
Exercito e Armada, Codigo Penal commentado e 
Compendio de Historia Geral de Direito .... .. ... . 

Decreto n. 3.683 - de 16 de junho de 1900 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros Pu-
blicas - do exercicio de 1900 ... .. ........... . .. . 

Decreto n. 3.728 - de 4 de agosto de 1900 

Abre o credito extraordinario para indemnizar o Dr. 
João Paulo de Carvalho, de despezas que fez na 
Europa , no desempenho de commissão . . ........ . 

Decreto n. 3.735 - de 11 de agosto de 1900 

Abre o credito extraordinario, ao cambio de 27, para pre-
mio ao Dr. Tito dos Passos de Almeida Rosas, 
quando alumno na Faculdade de Direito do Recife. 

26:460$000 

550:000$000 

8:000$000 

4:200$000 



Decreto n. 3.766 - de 22 de setembro de 1900 

Abre o cr edito extraordinario pa r a pagamento dos ven-
cimentos do preparador de histologia da F aculdade 
de Medicina do Rio de J aneiro, Dr. Ernani Carlos 
de Menezes Pinto .... ... . ....... . .. .. . .......... . 

Decreto n. 3.766 - de 22 de setembro de 190 

Abre o credito supplementar para as verbas - Subsidio 
dos Senadores - 141 :750$ e á - Subsidio de Depu-
tados - 477 :000$000 ............. . .... . ..... .. . . 

Decr eto n. 3.767 - de 22 de setembro de 1900 

Abre o credito supplementar ás verbas - Secretaria do 
Senado - 32 :700 $ e Secretaria da Gamara dos 
Deputados - 46 :00 0$, do actual exercicio . .. .... . 

Decreto n. 3.813 - de 18 de outubro de 1900 

Abre o credito supplementar ás verbas - Subsidio dos 
Seenadores - 141 :750 $ e Subsidio de D eputa dos 
- 477 :000 $, do actual orçam ento .. .. ... . ....... . 

1 
Decr eto n. 3. 814 - d~ 1 8 de outubro de 1900 

Abre o credito supplementar ás verbas - Secretaria do 
Senado - 32 :70 0$ e lsecretaria da Gamara dos 
D eputados - 46 :000 $, do actual orçamento ....... . 

Decreto n. 3. 82 3 - de 10 de novembro de 1900 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros Pu-
blicos - do actual e~ercicio ...... . .. . ........ . .. . 

Decreto n. 3 . 827 - de 17 de novembro de 1900 

Abre o credito supplement µ.r ás verbas - Secretaria 
do Senado - 32 :·700$ f' Secretaria ela Camara dos 
Deputados - 46 :000 $, do exercicio corr ente ....... . 

Decr eto n. 3. 828 - de 17 de novembro de 1900 

Abre o credito supplementa.r ás verbas - Subsidio dos 
Senadores - 141 :7.5 0y e Subsidio de Deputados 
477 :000$, do exerc1 c10 corrente .............. . . . . 

Decreto n. 3 . 861 - ele 15 ele dezembro ele 1 900 

Abre o credito supplememtp.r ás verbas - Secretaria 
do Senado - 32 :70 0$ e Secretaria da Gamara elos 
Deputados - 16 :000$, do actual exercicio . . ....... . 

Decreto n. 3.862 - de 15 ele dezembro ele 1900 

Abre ·o credito supplem entar ás verbas - Subsidio dos 
Senadores - 137 :025 $ e subsidio dos Deputados -
461 :100$; do actual ex~rcicio .................... . 

880$645 

618:750$0 00 

78 :700 $000 

618:750 $000 

78 :700 $000 

550:000 $000 

78 :700$000 

618:750 $0 00 

78:700~000 

598:125$000 
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Decreto n. 3 . 966 - de 23 de março de 1901 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros Pu-
blicas - do actua l exercício .. .. ... . .... .. ... . . . 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Exercicio de 1900 

Decreto n. 3. 750 de 23 de agosto de 1900 

Abre o cred ito especial destinado a occorrer ás despezas 
com a ver ificação da nascente do rio J avary .. . .. . 

Decreto n . 3.847 - de 6 de dezembro de 1900 

Abre o credito para liquidar definitivamente as recla-
mações de diversas legações estrangeiras pelo im-
posto sobre navios das respectivas nacionalidades, 
indevidamente cobrado pelos Estados de Pernam-
buco e Alagôas ... . .. . . ........ .. ............. . . . 

MINISTERIO DA MARINHA 

Exercicio de 1900 

Decreto n. 3.627 - de 28 de março de 1900 

Abre o credito para pagamento da differença de salarios 
devida a operarias extraordinarios dispensados do 
Arsenal de Marinha desta capital, no anno de 1899 . 

Decreto n. 3. 853 - de 12 de dezembro de 1900 

Abre o credito para pagamento ao a lmirante J eronymo 
F rancisco Gonçalves, da differença de v.encimentos 
desde a data de sua reforma atê a de sua reversão 
ao serviço activo da armada ........ ... .. . . ...... . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Exercicio de 1900 

Decreto n . 3 . 705 - .cJ•e 20 de Julho .de 1900 

Abre o credito eJ..'i:raordinario para .pagamento de di.a-
rias a que te m direito o capitão oref.ormad<> do exer-
cito Carl·os Aug>usto Ferreira de A.ss umpção . .. .. . . 

216:361$310 

4.125:076$955 

200:000$000 

24:379$954 

224:379$954 

10: 863$000 

67 :063$138 

77:926$138 

3 :350$000 
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1Decreto n. 3 . 79·6 - '<le 11 de Outubro d e 1900 

AbTe -0 C'redito para pagamento oa gratificaçãü de en-
.g.a,jado ao ex-1° Eargento do corpo de -0perarios mi-
litares do A!'senal de Gu·erra .ciesta .capital, Augusto 
.Oandildo Pereira Bapti.sta de OliveiTa . .... . ... ... . 

Decreto n. 3. 849 - de 7 de Dezembr-0 de 1900 

-~bre o credito especial para occoner ao .pagamento de 
V•encimentos -atraz.ad os d.o pessoal enca~·regad.o da 
conservação da Fwbrica .de .fe1To de I panema . . . . . . 

Dec'.l'et<J n . 3. 970 - de 26 de Março de 19011 

&bre o credito supplementar lá verba 16• - •Ma terial 
- •consignação •i. 34 - T ransporte de t'l".opas, do 
<Jrçamento v.J.gente . .. .. . .. , . . . . . .. .. . .... .. ..... . 

MINISTERIO DA I N[)USTRI A 

Exerci;cfo de 11900 

D ecreto n, 3. 6·37 - de 2 dle Abri'! de 1900 

Abre o creél!t<J especial equivalente a cem mil libras es-
terlinas para -0ccorr.er ao pa,gamento devido á Ceará 
Harbour Corporation, Limi~ed, :norS ·ter·mos do dn-
crcio n. 3 .•60·2 •. de Fevereiro do coTrente amno . . .. 

Decreto n. 3.651 - d1e Abril d'e 1900 

Ab·rn 'O ·credito especial para occorrer ao pagamento das 
d·iff-e•renças que soffrermn •nos se'l1s vencimentos, {1 ~1 -
1rante o exercício d·e 18·97, \JS conduotores de 1• e 
3° ·classes da .Estra,da ·die ·Ferro Central do Brazil . . . 

1Decreto n . 3 . 672 - de 4 de Junho de 1900 

.A!bre o credito ·es•pecial ilestinaido •ao pagamento da In-
·demnização ie.e 250 :000$ ao Banco União {le .São 
!Paulo e 400 :000$ ao e.ng;·enheiTO Francisco de Al -
mei1d.a Torres, ipe la re:::cisão idos respectivos contra-
otois da fundação de n ucleos coloniae.s .. . ... ... . . . . 

Decreto n. 3 . 773 - de 24 de S·etembro d e •1900 

Abre o cre ·~1ito pa.ra o paga.mento devid<J a AJ.ceste iPe t-
te rl e pela e.mpr.eitad•a da estrwçla d·e o·oclag•em elo .Por-
to -Oe Cima a Figueira de Br apo. no !Paraná . . . , . .. . 

194$87 5 

41 :557$•60 0 

.154 :0.30$119 

1'99 :132$594 

8·88 :888$888 

31 :162$007 

650 :000$000 

:1s :973$280 
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·Decreto n. 3. 8·57 - de 1-5 tde D ezembro de 1900 

Abre o credito afim rde sa;Jdar a indemnização a:rbitrada 
aos ·heTdeiros ·de Jose ph Hancox ....... . . ... ..... . 

•Decre-to •n. 3. 923 - de 1G de ·F1evereiro l('Le 1901 

A!Jre o ·ar.edito ·para occorrer ás despezas 1com a cons-
trucção da linha telegraphica d e Cuya.bá a Corumbá 

Decreto n. 3. 9154° - r ~ e 12 de :Ylarço de 1901 

Abre o cr-.edito <para occor-reT ao paga.menta ·das dia.rias 
de <transporte dos engenheiros e iconstructores te-
chnicos da Inspecção das Obras iPu.blicas da tCa<pl-
tal ·Federa;!, relativas aos mezes de J aneiro a De-
z.embro 1.Jo exercicio .findo 'lie •1898 ........ ... .. .. . 

·Decreto n. 3. 9·5·5 - d e 12 de 'Março de 1901 

Abre o credito, em ouro, para occorrer ao <pa5amento 
da g ratifioação devida ao ·escriJptmarlo da rdelega-
da do Thesouro em 1L onidTes, Dario Caetano da 
SHva . . ...........•.... . • . ... .. .•...... . .... , . . . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

E!xercicio de 1900 

Deoreto n. 3. 643 - de 16 de AbTil •de 1900 

Abre o credito especial para occorrer ao .pagamento do 
•pTemio devido a .Silva Moreira & ·C .. . ........... . 

Decreto ·11 . 3 . 685 - de 19 de Junho •:'e 1900 

24 0:00 0$000 

100:0 00$0 00 

30 :6·60$ 000 

1 :·643$740 

1. 9·61 :-327$•9.15 

9 :1'50$00 0 

Abre o c r ed ito para occorrer 1!l.s •despezas com o e sta- ... . .......... . . 
belecimento d a Alfan dega de Porto Alegre. ... . . ... 184 :~62$505 

Decreto JJ.. 3. 821 - <de 9 de Novembro de 1900 

AbTe o cre '> ito es·pecla! .par.a rpagarnento -Oe contas <le 
'fornecimentos efeitos ao ·director do J ardim IBota-
nico ...... ... ........ . ...... . ...... ..... ....... . 

Decreto 111 . 3 . 8512 - de 1il de Dezembro de 1900 

Abre o credito especiwl <para paga.menta das :desrpeza.s 
f eitas com a recepção <lo Sr. ·Presl·~ente da Republi-
ca A r.gentillla .................................. . . 

50·8$60~ 

12 :34·5$810 
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Decreto n. 3. 905 - de 1'4 de Janeiro de ::1901 

Abre o credito wara a .Jlquidação do direito <CT·edi·torlo 
Teconheckl'O a Karl Valais & C., Augusto •Leuba 
& C. e Are tz & C., ·por accorelão do Supremo Tri-
bunal Federal de 20 de Outubro de 1900 ....... . .. . 

Decreto 111. 3. 909 - ·de 21 rle Janeiro de 1901 

Abre o creJ1to supplementar â ver.ba - iRecebedorla da 
ICa.pital F1ederal, no exePclc io de i.900 . ...... ..... . . 

([)ec1>eto n. 3 . 936 - ele 25 de Fevereiro de 1901 

603 :'618$798 

53 :950$000 

Abre o credito swpplementar, em om'<l, 'â. verba - Cab:a . ...... . .. , .... . 
da Amortização, do exercicio de _1900............. 125 :·299$391 

Decreto n. 3.9•39 - ide ·2·5 de Fevereiro de 1901 

Abre credHo suppleanentaT, á. verba - .'\.J.fandega, do 
exercicio .de 1900 ................... .. .......... . 

Decreto n . 3.9•6.1 - .d e 18 de Março ·ele 1901 

Abre o credito para •liquidação da .i>ndemnização devida 
a JDd uardo Ma;rtins & e., em virtude do accordão 
do Supremo Tribunal Federai! :d e •23 de Agosto de 

1899 .... . .. .. ......•.... ......... .... . •.• • .... . . ... 

'Decreto n. 3.9·72 - de 27 de Março ·de 1901 

Abre o credito supplementar â Vfrba - Mesas de Ren-
das, do e::<ercicio 1d e 19 O O • •• , •••••••••••.••••••••• 

Decreto n . 3.973 - de 27 de Março de 19!>1 

Abre o credito par·a J.iqui•~ação ~o diTeito creditorio re·· 
.r,onhecido a Pireis •Coelho & Irmãos, por accordão 
do S·uiprnmo Trlb·u>nal de 30 de J ·ain·eiro do corrente 
anno ... ...... . ...... ..... . ·. · .... · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto n. 3.974 - de 27 'lie Março ide 1901 

Abre o credito pa:ra occorreT aq ,pagamento devido a 
João de Aquino Fonseca e Fonseca Irmãos & C., 
em •Virtude de sente>nça do j ~iz fe Jeral de Pernam-
buco, con1'.lrmada por ·acco·rdãp do S.wpremo Tribunal 
Fed·eral . .. . ............ . ...... . .. . .... .. ...... . 

Decreto n. •3. 97,5 - de 27 ·~e Março de :J.901 

Abre o 'CPe'di>to para •liquidação elo direito ·credito.rio re-
1conhecldo a .Pires .Coel1ho & lrmãos e outros por 
accordão ido Supremo T ·ribunal de 21 ·de Novembro 
>de 1900 ......... . .............................. . 

216 :08·5$•299 

33 :1'5!5$773 

280 :000$000 

401 :20.6$890 

1.919 :·583$0·66 

179:717$480 

485 :179$8124 
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D ecreto n. ,3 . 97•6 - de 27 d•e M.aTço <le 190:1 

.A.bre o cre'dito aiara liquidaçã.o do direito cre:litorio re-
conhecido a SHva Guimarães & C . e o u tros por ac-
cordão do Su.prerno T ribunal Federal de 1 0 od e O u-
t ubro de ·1 90 0 . .. . .. . ....... . . .. ... .. .. . . . . . . ... . . 

Decreto l!I . 3.977 - de 27 <le ::lfarço de 1 901 

.A.bre -0 credito •Para liquidação do direito c r e'ltorio re-
conhecido a Souza F il·ho & C. e outros por sen-
·tença ·~o juiz federal nesta secção, .confirmada '])Or 
accordão do Su.'])remo T rib unal Federa l. . . .. . .. .. . 

Decr eto n. 3 . 98 0 - de 30 de Março de 1901 

.A.bre o credito '])ara '1iquidação do dl·reito cre ·'.itorio re-
.conhecMo a fJ'heodoro W.il'le & ·C., em virtude 1oa 
sentença do juiz federal, oconfirmarla nesta secção, 
confiTmada com o ·accorclão do Supremo Tribunal 
1Fe.:7.eral .. ...... . . . .. . . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Decreto n. 3. 98 1 - de 30 de Mar Ç'O de 1901 

Abre o cre'dlto para 'liquidação do cHreito cre»itorio re-
conhecido a D . . MaTia Constança de Gouvêa Soares 
e outros em virtude de sen tença do Poder J u l.icia-
rio ·passadas em julgado ......... .. .............. . 

Decreto n . 3. 982 - de 30 de Ma rço de 1901 

Ab'r e o cre ·1to '])ara Ji.q u idação d·a indemnização d evida 
ao Dr . Henrique Augusto de Albuquerque Mile t e 
sua mulher, em virtude do accordão do Supremo 
Trihunal Feder a l . . . . . . .. . ........ .. . . .. .... .. . . 

R eswnio 

Ministerio da Justiça e Negocios 'l:nte-
~w~ . . . . . . . . . .. . .... . ........ . . 

Min ister io d.aoS lRelacões '.Exteriones . . . . 
'' da Marinha . . . . . .... .. . . . . 
» da Guerra ... .. . . . .. . . . . . . 
n 1.i a I ndustri·a . . . . .. .... .. .. . 
» da Fazenda .. . . . . .. . . ... . . 

Ouro 

4 :20 0$000 
$ 
$ 
$ 

·890 :532$628 
125 :299$391 

429 :91 9$460 

1. 79'/ :502$320 

1. 923 :15.53$391 

22 :-842$380 

3 :723$'200 

6. 762 :02il.$ 044 

P apel 

4 . 120 :876$955 
22'4 :379 $9 54 

77 :926$138 
199 :1 32$594 

1 . 070 :795$287 
6. 636 :721 $653 

1. 020 :03·2$019 1 2. 329 :832$581 
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Ca.pital F ederal. 30 Kle Dezembro de 1901. - Joaqi!Âm Miwti1~l~o. 

T A!BIDLLA - B 

Verbas do arçamento para as quaes o Governo .po'derá '<l!brk oredito s'Ulp-
oJ,ementar 'no exercici·o ,ae 1900, ide accôno;o ,com as lei·s :ns. 3·58, d~ 
9 de Setembro de 18M, 2 .. 348, de 2·5 de Agosto de 118 7·3, e 428, de 10 
de <Dezembro de 189·6. art. 8°, n. 2, e art . 28 1d'a J.ei n. 490, de 16 
de Dezembro a.e 1887 

MINIS'l'ERIO DA J'USTICA E NEGOCIOS INTERIORES 

.Soccorros p1~blicos. 
'Swbsiàios aos àe1n•tados e smtadore8 - 'Pelo que for ;nrec:lzo durante 

a·s 1Proro,;ações. 
Secr edXm'iaa ào .senaiiio e eia Oama.ra dos Dept•ta1los - Pelo serviço 

stenograplüco e de redacção e publicação dos debates durante as pro-
rogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ext1·aor;Unairias no exterior.1 

MINtSTERIO EA MARINHA 

Hospi,foes - J?eJ.os medicamentos e utensis. 
Reforinados - Pelo soldo 1-e officiaes e "Praça.s. 
Jll[1miições ·roe bocoa - Pelo sustento <'> dieta das guarnições dos na-

vios da A.rmada. 
lJl[iunições 1vC111Jaes - !Pelos casos fortuitos •de avaria, :nau.fragio•s, a'll -

jam·entos ide objectos ao mar e qutros sinistros . 
Fre1Jes - Pelas :passagens e ajuda de c usto autorizadas em lei e 

commissões de saque. 
Eventuaes - !Por g1~tifiicações extram·dinarias autor·lzada.s em lei 

e tratamento <le ~raça em 'Portos estrangeiros e nos 'Jilstados ond e não 
ba bos,pit.aies e enfermarias, e 'Para ·des,pezas ice <>nteno. 

MINISTEiRIO DA GUERRA 

Hospitci.es e eq~fm·mcvrias - ·Pelos mefü.camentos ~ <Utensis a praças 
de 1Jret. 

1SolcLo e grat4.ficações - iPelas .gratliicaç'Ões ide voluntarias e en-
gajados e i!Jrcmios aos mesmos. 

Etapas - 'Pelas que occorrerem além da im:Portaneia conslgnaicl.o.. 
Glctsses itt-activas - Pelas eta,pas das praças invali•da.s e sold o a,e 

oJ'fidaes e praças reformados. 
Ajiiãas cie custo - Pelas qu~ se a,bonarem aos 01f.f.i.c·l·aes que viajam 

em commlssões de serviço. 
M ateria! - Di'Ver.~as des·peza~ pelo tral15!porte de tropas. 
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MINISTERIO DA INDUS'.l'RIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gareintia de ji;ros ás estradas de ferro, aos engenhos centraes e 
vortos - Pelo que exceder ao decretado. 

Correio Geral - Para conducção de mafas. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Juro s da divida interna funelaele; - Pelos que occorrerem no caso 
de fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações de 
credito . 

Juros da divida inscrvpta, etc . - Pelos r eclamados a lém do a lga-
ri smo orçado . 

.Aposenteido1·ias - Pelas aposentadorias que forem concedidas além 
do credito votado . 

Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montep io e funeral, 
quando a cons ignação não fõr sufficiente. 

Caixa ela Amortização - Pelo feitio ou assignatura de notas . 
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commissões aos 

cobradores, qua ndo as consign ações não forem sufficientes . 
.Alfanelege•s - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consi-

gnações excederem ao credito votado . 
Mesas ele Renclas - Pelas porcentagens aos empregados, quando 

n ão bastar o credito votado. 
Commissões elos veneledores varticiilares de estamvilhas Quando 

a consignação vo tada não chegar pai·a occorrer ás clespezas . 
Ajudas ele custo - Pelas que fo rem reclamadas a lém da quantia 

orçada . 
Porcentagern pelei cobrança execiitivei das dividas da União - Pelo 

excesso da arrecadação . 
Juros eliversos - Pelas imporlancias que forem precisas a lém das 

cons ignadas . 
J iwos elos bilhetes do Thesoiiro - Idem idem. 
Commissões e corretagem - Pelo que fõr necessario além da somma 

concedida. 
Jiiros elos emvrestimos do Cofre dos Orvhãos - Pelos que forem re-

clamados, si a sua importancia exceder a do credito votado . 
Jm ·os elos clevositos deis Ceiixas Economicas e dos Montes de Soccorro 

- Pelos que forem devidos além do credito votado . 
.iJJxercicios findos - Pelas aposen tadorias, pensões, ordenados, soldos 

e ou tros vencimen tos marcados em lei e outras despezas, nos casos do 
art. 11 da lei n. 2 . 330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e restituições - Pelos pagamentos r eclamados quando a 
importancia dellas exceder a consignação. 

Capital Federal, 30 de dezembro de 190 1.--Joaq·uim Murtinho. 



ANNO DE 1903 

LEI N. 953 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1902 

Orça a receha geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercicio de 1903, e dã outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congreso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1.0 A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil ê orçada para o exercicio de 1903 em ouro 40. 967 :942$ e papel 
248 . 018 :000$ e serã realizada com o producto do que fôr arrecadado 
dentro do mencionado exercicio, sob os seguintes titulos: 

ORDINARIA 

IMPORTAÇÃO 

1. Direitos de importação para con-
sumo, elevados na vigencia da 
presente lei os da manteiga de 
leite a 1$500 o kilogramma e 
os da de margarina a 3$000 .. 

2 Expediente dos genoros livres de 
direitos de consumo . ........ . 

3. Dito de Capatazias ............. . 
4 . Armazenagem. . . . ......... . ... . 

ENTRADA, SAHIDA E ESTADIA DE NAVIOS 

5. Imposto de pharôes .. ..... . ... . 
6. Dito de dócas .•... . ............. 

ADDICIONAES 

7. 10 o/o sobre o expediente dos ge-
neros livres de direitos, inclu-
sive para soccorro naval. .... 

Ouro Papel 

31 :000:000$000 116:250:000$000 

1.600:000$000 
1.000:000$000 
3.700:000$000 

300:000$000 
120:000$000 10:000$000 

162:000$000 

INTERIOR 

8 . Renda da Estrada de Ferro Central 
do Brazil. . . ... . .... . ... . . . 

9 . Dita do Correio Geral. . . ........ . 
10 . Dita dos Telegraphos, elevado de 

50 para 75 o/o o abatimento de 
que presentemente gosam o~ 
telegrammas da imprensa e es-
taduaes, nos termos da lei 

31.000 :000$000 
6 . 600:000$000 
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n . 391, de 7 de outubro de 
1896, art. 1°, § 2°, abolidos 
p a r a ambos os telegrammas 
preteridos. . . . .... . ... .. .. . . 

11. Renda da Fazenda de Santa Cruz 
e outras ................. . 

12. D ita da Casa de Correcção ... . . . 
13 . Dita da Imprensa Nacional e Dia-

rio O fficicil. ..... .. ......... . 
14. Dita do L aboratorio Nacional de 

Analyses ............. . .... . 
15 . Dita dos Arsenaes . ....... . ...... . 
16. Dita da Casa da Moeda . ........ . 
17. Dita do Gymnas io Nacional ... .. . 
18. Dita dos Institutos dos Surdos-

Mudos e Meninos Cegos ..... . 
19. Dita do Instituto Nacional de Mu-

sica. . . ... ... ...... . .. .. . 
20. Dita das matriculas dos estabeleci-

mentos de instrucção superior. 
21. D ita da Assistencia a Alienados .. 
22. Dita arrecadada nos Consulados . . . 
23 . D ita dos proprios nacionaes .... . . 
24. Imposto de sello, continuando em 

v igor o art. 13 da lei n. 813, 
de 23 de dezembro de 1 901, 
que, na isenção do imposto de 
sello, comprehende tambem os 
livros de registro civ il dos ca-
samentos. . . ..... ... . .. ... . 

25 . Dito de transporte .............. . 
26 . Dito de 2 o/o sobre o capital das lo-

terias federaes e 4 o/o sobre as 
estaduaes . ....... . ......... . 

27 . Dito sobre s ubsidios e vencimentos, 
não comprehendidos os dos m i-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal, os dos juizes federaes 
e os dos ministros do Supremo 
Tribunal Militar. . ... . . .. . . 

28 . Idem sobre o consu mo de agu a ... . 
29 . Dito de 2 112 o/o sobre dividendos 

titulos das companhias ou so-
ciedades anon ymas .. .. ..... . 

30. Dito sobre casas de sport de qual-
quer especie, na Capital Fe-
deral. .. . ........ . ... . . . .. . 

31. D ito de 30 réis, em estampilhas, 
sobre annuncios em cartazes . . 

32. Contribuição das companhias ou 
emprezas de estradas de ferro 
e de outras companhia s, inclu-
sive a City J?n provements . . . . 

3 3 . Fóro§ d e térrenos de marinha . . . 
3 4 . Laudemios. . . . ............... .. 
3 5 . Premios de deposi tos pu blicos ... . 
36. TaXfL judicia ria .. .. ... . ........ . 

350:000$000 

844 :0 00$000 

37 :000 $000 

106:666$667 

5. 700 :.000$000 

40:000$000 
10: 000$000 

300:000$000 

170 :000$000 
20 :000$000 
10:000$000 

100:000$000 

20 :000$000 

2 :000$00'0 

250:000$000 
130 :0 00$000 

250:000$000 

15.000:000 $000 
4.700 :000$000 

1.800 :000$000 

3.360:000$000 
1.700:000$000 

1 . 300 :000$000 

10:000$000 

1:000$000 

1.270:000$000 
30 :000$000 

130:000 $000 
40:.000$000 

130:000$000 
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CONSUMO 

38. Taxa,s sobre o fumo, modiJicadas 
as que inci•: em sobre os cha-
rutos ·do seguinte modo : por 
cada charuto, até 50$ (tP·reço 
da fabrica) 5 réis; de 50$ até 
1·50$ (Mem) 10 ·réis; de 15 0$ 
al!é 300$ (idem) 120 réis; aci-
ma de 300$ (idem) 100 réis .. 

39 . Taxa sobre be·bcl as .......... . . 
40. ·Dlta sobre •phos•phoros . . .. , ..... . 
41 . Dita sob1,e o .sal de qua·lquer 'J)roce-

derucia, isentas dos emolumen-
tos devidos ao Tegistro as sa-
linas mariümas em que a eva-
<poração ao mi e ao vento for 
o U!lli.co .processo industrial .. . 

4 2. Dita so:bre ·calça:d o .............. . 
43 . Dita sobre velas ....... .... .. .. . . 
44 . J)ita sobre perCumarias ...... . . . . 
4.5. Dita sobre especialidades .phar-

46 . 
47. 

48. 
49. 
50. 
61. 

anaceut icas nacionaes e estran-
ge-iras ............ . ....... . 

Dita sobre v inagre. , .. . 1 •.•• ,, .••• 

Dita sobre conservas, na ·CO'l1for-
m .ida;j,e do .füsposto 1no art. 1°, 
:n. 49, •ela le i .n. 8.13, d·e 123 de 
'Dezembro de 19O1. .(\._ ca;rne ·d e 
po'l'co de proceden c.j.a nado.na! 
.gosará tambem da isenção, 
quando ·a:cond !ciona,da em la -
tas de mai.'? de 110 kilogram-
mas . , .. .......... . · .. · · · · · · · 

Dita sobre •cai:tas ·ele jog\tr ...... , . 
Dita ·sobre ·Cha[!)éos ..... , ........ . 
Dita s obre bengaJ.as ....... , ..... . 
Dita sobre tecidos ..... , . ....... . 

EXTRAORDINARIA 

52. Montepio da Ma;ri•nha ...... . 
5,3·. •Dito militar . ...... . ..... ....... . 
54 . Dito dos ·empregados publioco·s ... . 
5·5. Indemnizações . . .. .... . .... .. .. . 
5.6. JuTos ·de capitaes nacioqaes . 
57 . Ditos •'os titulas da E,strada de 

Ferro da 'Bahia e ,p r0nambuco 
ó 8 .. 'Re1I1anescentes dos l['.lTemios de bi-

•lhetes d e loteria,s ........... . 
5 9 . Jim<posto de •tr.ainsmissão de pro-

1pried.ádes .no •Dis tricto JJ'·ede·ral 
6 O, <Dito de ind.us·kia.s e vrofissões ·no 

Distri-cto Feder·al . , . ' .. . .... , . 

1.50$000 

7:000$000 
10:000$000 

100:000$000 

63 :12.5$·333 

Papel 

6.400 :000$000 
4,.500 :000$000 
5 .o5•50 :000$000 

4 .1520 :000 $000 
1 . 300:000$000 

40 0: 000$ 000 
350:000$000 

,550 :00 0$000 
1'50 :000$000 

900:000$000 
130 :000$000 
900:000$000 

10 :000$000 
7' 000 :000$000 

mo :000$00 11 
250:000$000 
750: 000$000 
600:000$000 
400 :0 00$00 0 

25:000$000 

.2 .100 :000$000 

2.500:000$000 
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RENDA COM APPLICAÇÃO ES-
PECIAL 

Fundo •ele resgate elo papel -
moeela : 

r 1. 0 Renda em ,pa:pel, p:rovenien-
ite do arrendamento •da:s 

1 

estraida:s de !ferro ela União 
2.0 ProdU<cto <la co·brança d.a di-

1 v>da .activa da !União, in-
1 · olusive as sommas 'J)'rove-
i ·ni·entes da ,Jiqui<dação d·o 
1 debito dos bancos, <itc . .. . 
1 3. 0 II'oda:s .e quaesquer ·11endas 
1 eventua<is rper.cebi·das em 
1 rpapel ipelo 'l'hesou-r.o, etc .. 
1 4.0 Os sa:ldos que se apurarem 
l no orçamento .... . .... . . . 

Ii'undo ·de garantia do 1papel-
moeda: 

r 1. 0 Quota de .6 o/o, ouro, sob1·e 
todos os füre itos <de im-

1 

·por.tação p.ara .consumo . . . 
•2.0 Os saldo.s das taxas arJ·eca-

1 d a<l:as ·em ouTo, d-eduzi.dos 
1 ·OS serviços que 1I1esta es-
1 rpecie o Thesouro é obr.i-
i gaido a custear .. .. . . .... . 

1
3. o iP['01ducto itjl:eg,-al do a;rren-
. damooto ·das. estradas de 

1 ferro da Uniã;o, que tiver 
1 sido ou fõr estLpul.a;do em 
1 ou1ro . ... .... . .... .. .... . 
1 '4.º Todas •e quaesquer rendas 
L evenit<u.aes e m ·a.uro ... . .. . 

63. Furu; .o rpara a caixa de Tesgate das 
apoJ.i.ces ·das estradas• de femo 
·encamipa:d.as : 

64 . 

ATrendamento d.as mesmas es-
traidas d e f.err.o .. . . . ... . . .. . . 

F·un<fo d·e amortizacão •d<0s em-
presUmos i:nte,-nos: 

r 1.0 !Receita [Jroven>ente da venda 

1 
de gerueros e d e proprios 
nacia.naes ..... .. ... .. .. . 

i1 Deposit:>s: 

' l 2. 0 Saldo ou iexcesso entre os re-
cebimentos e restituições .. 

ÜUTO 

7.750:000$000 

110 :000$000 

10:000$000 

1'60 :000$000 

Papel 

350:000$000 

·600 :0 00$000 

1.20 0 :000$0 00 

1.65'8 :000$000 

200 :000 $000 

6.000:000$000 
4. 



6 5 . •Fun do destinado ás obras tde me-
·lhoramentos de portos, exe-
curtadas á. c usta .aa União : 

MaTanhão 

•Fortaleza .......... . ..... , ... . 

Natal ......... . ....... . ..... . 

!Pa:rahyba . , ... . . . .. .. . ... · ... . 

ParaJUag·uá ..... . . . . .. . .. ... . . 

Reciofe . .. . . .. .. .... . ... . .. · . . 

Maceio' (Jaragu•á.) .. . . ... .. , . . . 

.Flloda:nopolie . , .. . ..... . .. . .. . 

Rio G:rande 'Cl o Sul. .. .. .. . .. . . , 

A:rt. 12 .0 JD' o 1Gov·e·rno autorizaido : 
1 

1.50 :00.0$000 

20 0:000 $0 00 

130 :000$000 

100:000$000 

100:000$000 

800 :0 00$ 000 

100:00 0$00 0 

150 :00 0$00 0 

·800 :000$0 00 

[ . A ·emi.ttir como ª'ltedpação de r eceita, no eX:eTc!Jcio •de 190,3, bi -
lhe1es •do Thesouro a t é a somma ·de 25 . 000 :000 $, ·que serão J"esgatados 
até ao fim .(lo m esmo exercicio. 

II . A recebeT e restitu·ir, (]e conformidade com o disposto no a:rt. 41 
•da •lei .n. 16,38, 1:i·e 17 d·e ·S13tembrn de 1851, os dinl1•eiros •provenientes dos 
:co5res de O!'Phãos., de bens 'ile defuntos e ausentes e do evento, de l))re-
mios -Oe loteTlas, de depositos idas caixas economicas e montes de soc-
co1To e •dos -Oepositos d!e ·outras oTigems . Os· saldos qu e .resuüarem <lo en-
contro •das entra.das c om as· saihi1J.as serão applicados 'ás rumortizações 
<los emprestimos internos ·e os excessos das restituições serão levados ao 
1ba:lanço •elo exe11cicio . 

ITlfil . A p,dop.tar .um·a 1artfa ·di·~fer·enci al .pa;ra um ou ma;is generos de 
'.f.lrod!u-0ção estrangeira, oeom•pen~adm·a de -0onoessões f·eitas a geneTos de 
1Proc1ucção brazi1eiTa, .quand o tratados -0omo vroce>dentes de mação anais 
favo1ieci·da ou ;viice- viersa . 

LV . A mandaT :ado.pt:~r .um sello e&'.f.lecial com o qual seja .porteada 
.a .corres:pornd·encia ·o.ffi·cial '. 

Parag·rapho unioeo. a'oda e iqualqner coTT<lS'.f.JOndencia 'Cle 1caracter of-
ficial, que mão 1en°ha o ·referido 1sello, não será l))Or.teada, salvo si tiver 
o seno .orcHnario cor•·es•po.ndente. 

:V . A cobra;r ·dos navios que se .utili za.rem dos •portos em 'Q·Ue :forem 
executadas, á .custa ida UT)ião, oh'ras t en dentes ao melhoramento das a·es-
vecti'vas entradas e anco·ra.clouros, a taxa de 1Um a C•i.nco .réis ~)or k.U.o-
g-ramma ·ele unercaidoria .que 1'or 'POr e lles carregada ou .aesca.rregaida, se-
gu1td o o seu valor, •destino ou ,procedencia . 

O •PToducto <lesta taxiJ., .que será. .taJilllbem l)) ropo•rc1on:ada áis ;ruooessi-
dad•e.s ·elo serviço, ·constituirá ,pa:ra 'Caid.a '.f.!Orto um •funCLo es'Peciail, doestl-
na,J o exclusivamente ao r especti.vo nnelhorrurnento. 
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[':a·ragraipho •u111..i.co. IP.a:ra ·acce].erar a execução l'.las obras. referidas, 
ipoCLer'á 'º Gover-no aicceitaT do.nativo•s, ou •m es•mo aiuxil ios 'ª titulo one 
a·o.so, -offeTecidos ·pelos .Estados, IIIl umci·pios ou associações mter·essadas 
•no melhoiramento, comtanto ·que os encargos ires.ultantes d•e taes au-
x:ilios nãio ex•cedam .ao pT.oducto rda ·taxa indi.caida. 

•Vll. A entrar ·em <a;ocôrdo com os Govennos dos• Esta;clos .quando o 
julga.r 100.nven.i·ente, afim de tran.sferir-•lhes a V•er·ba d o art.' J• n. 6·5, 
1PaJra ,conservação ·e IIIleihora.mento ·de a.ncoraclOLlf.OS ·e ,portos, rcesde que se 
obr1guem •e !possam r-ealizar os. s erviços ·re&pectivos . 

.V!II. •A .conceüer isenção na vigenda •da !presente lei : 
a) 1d·e dfreitos, •á requisição düs Governos ·d!os Estados .ou mumc1pa-

J.i·dwdes, a.o ma.teria.! .im!po.rtado com aippUcação ao abas t eiCimento <'!•e agua 
o material m etal1lico .para as installações das rêdes .ae exgo.Uos e bem 
a.ssim ao materj.al meta!Uco para ·illum1na.çào ·electrica. 

b) do irrnpos·to ·de importação aos combustores de candieiros, ás •lam-
ipaidas, aos fogões, fog.areiros, ferros ·de 1eng0tmirna:r e aios m·otoires, que sõ 
IPll'derem ser utHizados 1Por rrnefo '·ª'° a;lcool, 1co·mo !força illuminaüva, calo-
.ri:fica <OU motr·iz; ·e 1bem assim •a o benzo•! .que ·fo·r imporrta:do ·por !l'abri-
cantes de alcool para o fim de canburetal-o, mediante ·requerimento de.s-
pa.chado .pe·los ins pecto·r·es das A:lfan dega.s . 

Parag-ra,p ho .unico . A jsenç·ão id·e direitos comprehende a totaiUdrude 
<lo expediente ·qu.ando ·OS ap<pare lhos s e d esUnarem á exposição ou ex-
!POSições ·que se orga.nizarem no ;paiz, offioialmeinte ou com o a ·uxilio do 
Gov·erno, <p&r a v ulgarizar-se a ap;plicação indu.stnial do a;Icool ; 

e) do imposto !de .importação· aos instl"umentos de lavoura .e maohi-
nism•o·s rd1etst-naidos 1ao ,faibJ'i.co e •benefi.cio d•e 1prod·uctos· agJ'i.colas, quando 
Mrectamente irrn:poTtados 1Por agriJcultores ou •pelas r es-pecti'va.s em<pr ezas, 
sendo o i.mpost.o de ex;ped!i~nte ;pago nos ter.mos do finai! d o art. .5• da 
;tari:f.a 'VJgen te . 

!Nesta isenção se comprehendem os ·appare1'hos par·a o !fabri·CO de Qa-
cti.cinios, os l!Il•a;clünismos e a ossatura ou armação 1d·e ·ferro com seus 
v·entences •para refinação •el e 1assucar, 1fü<sti11ação ,de ·rul•cool de canna e 
tam•bem ·os aram es fa!'pa;dos •para cercas. 

iPa:rrug'raJ)ho run<i.co . .O •despacho .para ta:! :fim se!'lá dado iPelo Mi·nistro 
da .Jílaz•enda, meddamte lista ·que lhe sená ·apresentada, ·eS•pecificand·o os 
ol:>jectas, ruma vez veri.fLcado .que são ~mport.a.dos· ;por ·lavrrud-ores ou em-
1pr.ez·as .respecUvas ; 

ci) de lto•d-os ·os i<l11'postos ad·uaneiros, na v.\gencia <l·esta Jei, os ani-
maes destinados aos jard'ins zoolo'gicos .e os qrue forem jmpor.tados .para 
e~hi·bições zoo1ogicas e scientLficas. 

1Par.rugra.pho unico. •Os a nimaes·, de que Ü'<ata a lettra <l) des·te nu-
l!Ilecro, 1que vle·r-em a morr.er, .serão ent·regues aos m·useos .elas ·res<pectivas 
1cir.cu1nscripções . 

V!]J!I. A •a rrendar, •m ediante •corncurr en.cia tPUbt.ica ·e a quem melho-
res 'Vantagens ofifereoer, a •exploração das .areias monazític as do d omin!o 
da União, .po·d•endo revali·dar o contracto celeh'rado a 31 de Dezembro de 
19011, m .ed i·ante as 1aJaus·ula.s q u e julgar ·co.nveni•en tes, .est aibeleci•da:s as m.u: -
rta:s !para os •casos de ira-racção de contra cto ; .ou .entrar ·em accôTdo com os 
Gover·nos dos ®strudos da 1Bah1a ·e do Espi·r-ito .Sa nto, afim ide aJustar com 
·e'1'1es a exploração, e m ·commrum, aas· a reias monazíticas, existentes em 
s·eus 1ter·ritortos. 
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[X. A organizar o .Codigo de ContabHidade !Publica, c onsolidando 
a s disposições vigentes, harmoniz,runJo-as e completando-as como jul.gar 
conveniente. O iCodigo da Contabilidade será submettido á approvação 
do Congresso. 

X . A ·d.ecla rar se1m effeito os pr.ocessüs 1po-r infracções do ·reg.ula -
m ento do seno, a que se •refere a órcular n. 69, de 24 de iNovembro de 
1900, do Ministerio •àa Fazenda. 

XI. A fazer Q encontro de contas com a .casa Flint & C . , de Nova-
York, a brindo os creditas necessarios para a regula ridade da escriptu-
ração •do TJrnsouro. 

- "II. A o·.ever o regu lamento que ·ba ixou oeom o decreto n. 4 . f.l-70 , id•e 
10 de Dezembro de 1901, fazendo nelle as alterações aconselhadas pela 
e:ioperien<Cia, e s·ubmettendo á a:Preciação do /Congresso a '.Pa rte que de-
pender de sua aippr-ovaçfLo. 

XiLII. •A a:cautelar, como julgar mais conveniente os intere·sses da F a -
zenda •P ublica, compromettidos nas companhias de estradas de feno 
Oeste de .Minas e União S-orocabana e Ituana. 

X1JiV. A ·r.egular o serviço e ·extracção das Loterias :f·ederaes, por 
prazo ·igual ao do v igente .contraicto, (lo mo do que jul.grur m ais con veniente, 
01bserv~n~'.·o, todavia, riigorosaanente as segui·ntes ideter·minações ; 

a) () imposto sobre o capital das lo.terias será de 3 11•2 o/o além do 
s ello ·adhesivo n a razão ode 5 o/o <oobr e o valor do bilhete; 

a) o contractante s& .abrigar.á m a is ao .pa,gamento annual de quan·tia 
nã.a inf·erior 'ª 1.600 :000$ , que seTá en tregue ao r:l'hesouro em prestações 
quinzenaes iguaes ; 
dinheiro, ou em apoiice,;; :federaes de ·5 %. para a f.iel ·execução id·o con-
t raicto, .e que se1,á integrruda desde que deHa seja •retirada .parte ou tota-

c) o contractante clepositará no '.r·hesouro a quantia de ·600 :000$, em 
!idade, nos. termos ·~ o contracto. O deposito se1'á fe ito da seguinte forma: 
250 :000$ no acto da arnignatu-ra: do .contracto e Q restante em presta-
ções bi-mensaes de 50 :q00$000 ; 

<l) urrna vez ~·esoind.Mo -0 contracto, qua lquer que seja o motiv·o, ou 
t erminado ·O prazo de ~ua •ci uração, essa ·im•portan1cia será dividida em 
partes iguaes, que serão incorporadas aos .patrimonios dos I ·nstitutos <los 
.Meni.nos Cegos e de Surdos-11"1:udos ; 

e ) d'ica tambem es[abelecido o imposto de 5 o/o sobre o valor .a os 
;premias s·uperiores a 200$, q uer -0s res•pectivos b.ilhetes tenham sido ex-
postos 1á venda, quer nã.o; 

f) o contractante obr.i5ar-se-ha a entrar paTa o Thesouro annual-
mente com a quantia de 30 :000 $, a titulo de •rem anescentes, nos termos 
da lei n. 42.S, de 10 de D ezembro de 189•6 , art. 24, § 1°, 1ettra 1c!f), t mais 
com a lmportancia dE\stinada á fiscalização .e .oomputada em Téis 
28 :0 00$000; 

g) 1Uma vez celebraido o contracto para o serviço e extra,cção das 
•loterias, 'D.ão :Poderão .mfLis ser alterados, até s ua terminação, os onus e 
impostos estabelecidos, 11' distrib.uição dos ·benefidos .pela .fonma nesta lei 
determtnada,, assim ºº°1º a quota 1destina,da aos ipremios, qoue será de 
ílO %; 
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h) a importancia •do imvosto 1d•e 3 112 o/o e a Tesummte do ;m'.[losto 
de 15 o/o sobre o rvalor dos !Premios superiores a 200$ serão <reco'lludas ao 
Thesour-0 a;té á ves.pera da extracção da loteria., e s i não o ifOl'em, serão 
deduz;idas da caução, a qual 1c everá ser integrada no ·prazo -improrogavel 
de 48 hoTas, sob pena de rescisão elo contracto, -pronunc1acla .pela Go-
verno, sem .pr·ejuizo do que .fo i estabelecido na Jettra .a.) ; 

i) no contra.cto se indicarão os demais casos de sua rescisão e os de 
multas, que fi.carão ·determina.elas, sujeitando-se o .contractante á rescisão 
do contracto sem indemnizaçào de especie alguma no caso de i·nfracção 
por s ua par.te aas ·condições ·es~ipuladas; 

j) ifi•cam subsistentes as disposições •Constantes da lei n . '4·28, ae 10 
a.e Dezembro d·e 1896, na parte qu e rpor es ta lei .não fôr modificada, 
não só quanto ás loterias federaes , ·como 'á.s esta;doaes, fican ' o estas su-
jeitas ao imposto de 15 o/o sobre •O capita'!, ·de '5 o/o deduzidos do valor elos 
premios suiperiores a ·200$ e ao se'llo adhesivo ·na 1·azão 1é: e 5 % sobre o 
valor •d os •bilhetes ; 

h) as quotas das loterias federaes, destinadas aos beneficio.s, são as 
seguintes : 1. 600 000$, da contribuição annual, :nos t ermos fütos na •lettra 
b) e a. somma resultante •do imposto -Oe 5 o/o sobre os premios supeTiores 
a 200$00 0 . 

•Da totalii.lade ser-á 'feita annualmente velo Thesouro -a seguinte dis-
tribuição: 3·9 :650$ .a cada •Um dos Estados que não estiverem nos 1casos 
vrevistos no § 3° do art. 24 da lei de 10 de Dezémbro Ide 189.6 ; (1) 

Ao •Montepio dos Servidores do iEsta;do . . .. . . . . . .... . .. . 
A' Santa Cas·a ·de .Misericordia do Rio de J aneiro .... . 
Ao Lyceo de Artes e Otficios do Rio de Janeiro ...... . 
A ' Sociedade Rio-'Grandense Beneficente e Humanitaria 

ida Capital Federal. .. . ........... .. . . .... .. . . . . . 
Ao Instituto de Surclos-Mu 'los .......... . ........... . . 
Ao Asylo de S . Luiz - aa Velhice Desamparada ..... . . 
Ao Asylo I sabel. ... . .... . ... .. . ..... . . .. .. .. . . ..... . 
Ao I nstituto iHistori.co e iGeographico do B razil. . .. . . . . 
A' Polycli.nica do Rio de Janeiro .. . ........ , ...... .. . 
Ao Imsti.tuto IPasteTur .. . ... . ....... . .... ..... ...... .. . 

400 :000$0 00 
100 :000$ 000 
100:000$000 

10:000$000 
20:000$000 
23:000$000 
M :0~0$000 
'14:000 $000 
1'2 :000$000 
15 :000$000 

(1) Art. 24 da lei n. 4128, de 10 de Dezembro ·die 1896 - Fica o 
Go·venno autorizado a regula,r o serviço das loterias, 't>'bservadas as s.e-
guintes cleterminações : 

§ 3.0 O Estado que prohibir ·ou tiver prohibido ·a venda ·de bühetes 
de loterias ou o que tiver abolido ou abolir loterias ou as tiver conce-
di-do que não fiqu em su:bordi.na·da.s ao regimen da .presente lei, bem 
como os que preferirem m a.nter os respectivos contractos, não terão 
·direito ·á ·quota ·que fües é d·es•tinada, emquanto v i.gorarem as resp e-
ctivas le is ou ;forem executa.dos os respectivos .con'tractos, ficando o con-
tractan te isen to do respectivo pagrument-0. - 'l'ambem serão e:xccluidos -O os 
.beneficios des.ta lei os JJJstados cujas 1Municipalidade$ tiverem obtido li-
cença p·ara extracção ou extrahirem loterias . 



Ao Asylo >do Bom Pastor . .... .. ........... .. . ..... . . 
Ao Asylo >de Orp'hãos ·dia •Sociedade Amante 'da illstru-c-

ção .. . .. . .......... . .... . .... .. . . . . ...... .. .. . . 
A' Acrudemia .Naci-0nal de Medicina ..... . .... .... ... . . 
A' Associação de .Nossa S en•h'Ora Auxi.Ji.aidora da Capital 

F ederal ........ . ............ . .... . . .. .. .. . . .. . . 
Ao E.stado do Amazonas, pa11a s et· ·distribuído, a juizo do 

governador, .pelos estaibelecimentos de .oruridade e de 
1instnucçã-o ... .. . .. ... . .... ..... . ... · · · · · · · · · · · · · 

A' Sa.nta •Oasa de •Miseri cordi-a .de Belém, Estrud.o do 
1Pia.11á ' · .. . ... . ... . . .... ..... .. . ... . .. . ... . .. . .. . 

cll.o Asylo de Orphãos de Belém, no mesmo Esta,do . . .. . 
Ao J:nstit·uto Lauro rSodré ..... . ....... . ..... . .... ... . 
_'IJo Instituto Gentil Bittencour-t. . .......... ... ....... . 
A' füLnba .Casa d e •Miserico1,dia ·d•e ·S . 'Luiz •d-O .Maranhão. 
Ao Hospital dos LLazaros, da mesma ddrud•e . .... . ..... . 
Ao J:.,yceo de lAPtes e Offidos, >da mesma c idaide ... . ... . 
,A' .~ssi stencia da Infancia -Desamparada, d•a m esma ci-

dade . . ......... ....... .... . ..... ..... ..... ... . . 
Ao ·J ,ardim Zoologico ·d a Capital F .ed·eral. ............ . 
A' Soded-ade IBenefi·cente IMaranhense, ne sta Oapital . . . 
Ao sLyce'O de Artes e Ofrficios·, na ci.drude de ·Maceió ... . 
A' Santa .Casa de Misericordia, ·da m esma cidade ... ... . 
Aoo Asy.los rde Mendici?.ad·e, de Alienados, das Or.phãs, 

•dse 'N'•ossa .Se nho.ra .ao Bom Conselho e a o Instituto 
'Archeologico, toa.as de Mruceiõ, a 5 :000$000 .. .. ... . 

Ao Hospital de Caridade da cida;de do Natal ........ . . . 
Ao Atheneo \Norte Rio-<:frand·ense, na m esma ·cidaide . . . 
A' Santa .casa d e iMisericordia d e T·herez i.na .... .. . ... . 
A ' dita de Parnahyba, no m esmo Estado . . .. . ........ . 
Para a ànstl'ucção publica cio IPiauhy, a ~uizo do go-

ver.nado.r .... .... ... .. ..... . ...... ... .. ... . .... . 
A' .Santa Casa ·àa 'Fortaleza, n o Ce ará ........ ... ... . . 
A' Escola de Meni.nos Desvalid os , da :mesma ci dade ... . 
A o Co!Legio da Jmmrucujada ·Conceição, na m esma cida de 
Ao Insti.tuto ·do Oear.á .. . . .. .. . ... .. ...... . .. . ...... . 
Ao Asy.J.a de Alienados ·de •Poran.gaba .. .. ... . ....... . . 
Ao Lyceo do Esbado da ·Parahyba .............. .. ... . 
Ao Asy.lo ·de O.r.phãos da cidade de Souz.a, no mesmo 

Estado ...... . . . ... . .. . ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A' Casa d e ·Caridad·e da cidade de Areias, no mes mo Es-

t ad•o . .. ..... .. . . .... ...... . . . . ...... · · · · · · · · · · · 
A ' Santa !Casa •de MisenicoPdia •da 1Capital ·da IP•ara.hyba . 
A's Casas de Carida:de da villa de Cabaceirais e d a ci -

dade de Oajazeira,i, no :mesmo ·Esta·fo, ·repartida-
mente . .. . . ... . . . ..... . ... . ... . .. ... .. . ... · · · · . -

A' .Santa Ca:>a ·ela villa de .Santa 1Luzia d·e Sabu.gy .... . . 
Aú Recolhimento de _ 'vpa Senhora da Gloria, no Re~He 
A' SrJciedade Beneficente ·de Nazar eth, em Pernambuco . 
r'i..' Casa ·de Caridade c1t BEzerros, em P erna;:nbuco . .... . 
Ao L y.ceo ·C.e A1<tcis e ,()1f!cioos e a:o Jnstlt uL:i Archeülo-

~·ico c!o ItecifG, TFPUTtidarrnente ........ . .. ..... . 
A' Santa C'a.>a d.e I\1i~ ~pcordoa ido Reclfe ............. . 
Ao Lyceo •le Artes 0 (lftic:os d •e Ba.'.lla ... .. ......... . . 

20: 00 0$000 

20 :000$000 
4;000$000 

6:000$000 

40:000$000 

110 :000$000 
10 :000 $000 
10:000$0 00 
10:000$000 
]5:000$000 

9:000$000 
·6 ;000$000 

10 :000$000 
5 :000$000 
2:000$000 

10:00 0$000 
10:000 $000 

20 :000 $000 
2.5 :000$000 
15 :00 0$00 0 
10:000$000 

4:0 00$000 
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20:000$000 

"5:000$00 0 
5 :000$000 
5 :000$000 
5 :0 00$000 
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4:000$000 
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3 :0 00~ 000 
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Ao Ims titwto Geographico e HistorLco .aa. !Bahia ..... . 
A' S a nta Casa de Misericordia .aa cidade de Cachoeira, 

na Ba hia .................. .. . ......... . ..... . . 
Ao Genltro Oipenario da Bahia .............. . ........ . 
A ' Associação 'Beneficente dos F ·unccionarios Publicas 

da Jl3ahia . . . . . .. ..... .... ... . . . ... . . ..... . ... . .. . 
Ao Gremio Litterario ·da !Bahia ... . . . .. . ........ . . . .. . 
A' Associação de .Benefi.cencia Bah.iana .nesta Capital . . 

A ' Santa Casa .da V!ictoria, no E stado do Espirita Santo 
A ' S a nta Casa da !Cachoeira ·de Itapemirim, no m esmo 

!Esta,do .......... .. ....... . . . . ..... . ...... · · ... . 
Aoo Gremlo 1Btbliothecario •Cachoelrense, .no imesmo 'Els-

·tado .............. . . ........ . ... . .. . . . . ... . .. . . 
A' Casa de MLserioco.rdia ida ·cidade da Barra, no Estado1 

da 03ahia . ... . .... . . . .... .. ..... . .. ....... . ... . . 
Ao Asy•lo ·de Santa L eopoldina ·d e N1therohy . .. . ..... . 

A' .casa de Misericordia d·a ci<lade da .campos . . ..... . . 
Idem da <-'ela.de da Barna ·Mansa .. ........ . ..... . . .. . 
Idem de Sainta R ita da ·Barra do IPira.hy ...... .. . . ... . 
A ' 1Casa •de •Carida.de •da dd·ad·e de Macahé .. . . ... ... . . 
Ao Hospital de San ta Thereza .de ·Petropolis, dirigido 

Je>la.:5 i1 rnãs de Sa.1 ... L Cath:l~· i:i ::i.. . . .. .. . ... . . 
A' \Es·cola ·Domestica de Nossa ·Sen·hora do Amparo de 

Petropo!is .... . ..... . . . .. . .... ... ............ . . . 
Aoo Lyceo ·d·e Artes e Officios de Campinas, em S . ·Paulo 
Ao Hospital de Santa Isa!bel de 'l'aubaté . . . ...... . .... . 
Ao Hospital d·e Beneficencia de Hapetininga. .. ... .... . 

A' Santa Casa de Misericordia de Piraeica.ba. . . .. .. . . . . 
A ' .SaJlta. Ga,sa. de ·Miserkordia. da oeidad-e de Juiz :a.e 1Fora. 
Ao AJSyl'o d·e Orphãos da m esma cida.de . . . ... . .. . .... . . 
A' lLiga. !Mineira Contra a Tuberculose, '<l a m e:;;m a cidade 
A' .Sociedade IPropaga.dora. · de Sciencias e Artes, com 

séde no edHi:cio da Aca.d·emia do .Oommercio de J ·uiz 
e Fóra ... . ........... . .. . ..................... . . . . 

A ' Santa Casa d e ·Mls·ericordia. de íBello Horizonte .... . . 
Ao Hos.pita.I dos La.zaros da Sabará. ... . .... . . . .... . . . 
A' Casa de Misericordia de fBa.rbacena. e ao Asy.lo de 

Orphãos ·«Sag.rrudo ,Coração -d-e J esus», da mesma 
cidade, repartida.mente ... . . . ... . .... . . . . ....... . . 

A' Casa •de Misericonfüa de Ouro Preto ... . ... ... . ... . . 
Ao Lyceo ·de :Goyaz .......... . .... .. .. .. . . .. . . .. . . . 

Ao !Gabinete ILitterario Goya.no . . . . ............. . ... . . 
Ao Hospital de .S . Pedro de Alcai1tara, de Goyaz . . .. . . 
0...o Asylo de Mendicidade de Goyaz . . .. . .. . .... 6 ..... . 
Ao Gymn&Sio Paranaense (.Cur.ity1ba) .. .. . .......... . . 
A' SantJa Casa de Miserioeordia de Gurityba . . ... ...... . 

... 4...' Sa,nta Casa de Paranaiguá . . . . .. . ............... . . 
A' Santa ·Casa de Antonina ........................ . 
Ao Asylo de Orphãos Desvalidos, !Liga Operaria de éB'lo-

!rian:opo!is ·e á. ICaiim Beneficente do Centro Oat:hari-
nense, na Cruptal Federal, reparti da.mente . .. . .... . 

Ao Lyceo de Artes e Officios de Florianopolis . ....... . 
Aos Jfospitae.s <de ItaJj a hy, Laguna e .S. Francisco, a-e-

tpa.rb1d!a~ente . . . . ..... . . . .... .. .. . ........... . .. ., 
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10:000$000 
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15:000$000 
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13 :000$5)00 
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:A:o IGymnasio Gatlrarinense .. .. ...... . ........ ..... . . 
Ao Hospital de Caridade de Florianopolis .......... . . 
A's Casas de Misericordia das cidades de Montes Claros, 

Ouro Fino, Curvello e Uberaba, a 5 :000$ para cada 
uma.. . ............................. . .. . .... . 

A's Casas de Misericordia das cidades da Campanha, 
Turvo, S. Gonçalo de Sapucahy, Diamantina, Ita-
bira e Serro, a 4 :000$ para cada uma ...... .. . .. . 

A's Casas de Misericordia das cidades de Oliveira e 
Pará, a 2 :000$ para cada uma ................. . 

Ao instituto de Ensino Visitação em Pouso Alegre ... . 
Ao Hospital de Caridade de Aracajú ... . ......... . ... . 
Ao Hospital de Caridade da cidade da Capella ....... . 
A's Casas de Caridade das cidades de Estancia, Laran-

jeiras, Maroim, Rosario e Propriá, repartidam ente 
A' Santa Casa de Misericordia de Porto A legre ..... . 
Ao Asylo de Mendicidade do padre Cacique, em Porto 

Alegre . .. . .. .. . ............................... . 
A' Casa de Misericordia da cidade do Rio Grande ... . 
A' Casa de Caridade de Pelo tas .. .. . . . ... ... . ... . .. . . 
A' Casa de Caridade de S. Gabriel. ...... . . ........ . 
A' San ta Casa de Misericordia de Cuyabá . . .... . .... . 
Ao Lycêo de Artes e Officios de Cuyabá ....... . ...... . . 
Ao Asylo de Santa R ita de Cuyabá .......... . ...... . 
Ao Collegio ele Santa Thereza, em Corumbá . ....... ... . 
Pa,ra auxilio ao gabin ete dynamo-therapico do Sr . A l-

varo Alvim, na Capital Federal (não annualmente, 
mas por uma só vez) .. 1 ••••••••••••.•••••. . •••••• 

8:000$000 
5:000$000 

20:000$000 

24:000$000 

4:000$000 
3:000$000 

10:000$000 
10:000$000 

20:000$000 
20:000$000 

7":000$000 
6 :000$000 
6 :000$000 
6:000$000 

12:000$000 
10:000$000 
10:000$000 

8:000$000 

10:000$000 

l) os remanescentes s19rão distribuídos: tres contos ele réis ao 
Gymnasio Parnahybano (Ji'arnahyba, no Piauhy) dirigido pelo Dr. 
Olyntho Amorim e o restante em partes iguaes á Maternidade da Capital 
Federal, afim de ser realizaqo o programma da Commissão do Congresso 
Medico, á Liga contra a Tj1berculose, ao Instituto de Protecção e As-
si.stencia á Infancia do Rio de J aneiro, Asylo Gonçalves de Araujo e 
Lycêo de Artes e Officios, t9dos da Capital Federal ; 

m) o producto do impqsto de 5 o/o cobrado sobre os premios das 
loterias estaduaes será destir1ado em partes iguaes aos mesmos institutos 
mencionados na lettra l, não incluindo o Gymnasio Parnahybano. 

Art. 3.° Fica sómente sujeito á taxa fixa de :t 2. O. O todo vapor ou 
navio á vela, seja qual fõr a sua tonelagem ou carregamento, quando 
demande qualquer dos porto:,> da União com o fim exclusivo de receber 
ordens e seguir seu destino, podendo demorar-se 10 dias sob a fiscal iza-
ção das Alfandegas para receber provisões, agua e combustível . 

§ 1.º Na referida taxa comprehender-se-hão todos os emolumentos 
aduaneiros e quaesquer outras taxas, carta de .saude e capitania do 
porto, respeitados no mais O:ij regulamentos de saude e policia do porto . 

§ 2.º O prazo de 10 dias será prorogaclo por mais cinco dias pelo 
inspector da Alfa ndega, por motivo justificado . 

§ 3.º Terminado o prazo de 15 dias, ficará o vapor ou navio sujeito 
ao regimen dos que dão ent11acla por inteiro, franquia ou arriba.da . 

Art. 4. 0 A cobrança dos impostos de importação será feita na razão 
de 25 o/o ouro, elos quaes 5 o/o continuam a ser destinados ao fundo de 
garãntia, e de 75 o/o , papel, 

Art . 5.º O Governo providenciará sobre o recolhimento das moedas 
ele nickel dos antigos cunho:,>. marcando os prazos n ecessarios para a 
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desmonetização e as mandará recunhar até a importancia correspon-
dente áquellas emissões . 

Art. 6. 0 O Governo mandará consolidar as disposições das leis e re-
gulamentos r elativos ao serviço alfandegario. 

Art. 7. 0 O Governo apresentará ao Congresso, na sessão do anno 
proximo, uma informação especial sobre o resultado que tem dado na 
pratica a execução ela actual tarifa e sobre as r eclamações que contra 
ella tenham apparecido, indicando ao m esmo tempo quaesquer modifica-
ções que porventura julgue n6cessario fazer-se. 

Art. 8.° Continuam em vigor o § 1° do art. 7° da lei n . 489, de 15 
de dezembro de 1897 (1), e o l'espectivo r egulamento . 

Paragrapho unico . Aos grandes consumidores para usos industriaes 
ou de commercio, á taxa de 150 réis será feito um abatimento até 50 o/o, 
de tantas vezes 1 % quantas forem as parcellas de 4 . 000 metros cubicos 
do seu consumo em cada semestre. 

Art. 9. 0 A disposição do n . 11 do art. 3° da lei n. 559, de 31. de 
dezembro d•e .1898 (2) comprebende as estradas de e1-ro feclieraies, esta-
duaes e municipaes . 

Art . 1 O. Os trabalhos graphicos e accessor ios das repartições e 
estabelecimentos publicos da Capital Federal serão executados exclusiva-
mente na Imprensa Nacional e nas repartições federaes com officinas 
installa das para tal fim. 

Art. 11 . As isenções de direitos concedidas pelos § § 21, 22 e 23 do 
art. 2° das tarifas e disposições orçamentarias serão sujeitas ás seguintes 
r estricções : 

a) salvo os artigos de mercado que não tenham applicação especial 
ao objectivo do serviço que se quer favorecer; 

b) salvo os artigos que tiverem similares na industria nacional, con-
forme a disposição da Consolidação das L e is das Alfandegas. 

Paragrapho unico. Na celebração de contractos ou ajustes para 
fornecimentos ao serviço da União não será permittida a clausula de 
isenção de direitos. 

(1) Art . 7°, § 1°, da lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897 - Para 
o pagamento do consumo da agua desta Capital serão os predios urbanos 
divididos em duas classes : 

Predios de 1" classe são os de aluguel superior a 2 :400$ annuaes e 
os de 2• classe aquelles cujo a luguel não exceda áquella quantia . 

Os predios de 1" classe pagarão a taxa annual de 5 4$ e os de 2• 
pagarão a de 36 $000. 

§ 1. 0 Os estabelecimentos de educação, os de beneficencia e respectivos 
hospitaes, as congregações civ is ou relig iosas e casas ele sau.de que 
actua.lmen te não gosam de isenção da t a xa acima, e bem assim as esta-
lagens pagarão segundo o consumo verificado por hydrmne tro, á razão de 
100 r éis por metro cubico; as casas de banhos, as cocheiras e quaesquer 
estabelecimentos em que o consumo seja proveniente de uso industria l, 

(2) .AJrt. 3° da lei n . 559 de •31 de dezembro rle 1898 - E' o Governo 
pagarão, pelo mesmo modo, á razão de 150 réis por metro cu b ico . 
a utorizado : 

XI. A conceder ás emprezas de estradas de ferro e de engenhos 
centraes isenção de direitos de m achinismos e material importados para 
a sua construcção. 
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Art. u. Os direitos do art. 353 da tarifa das Alfandegas ficam 
assim corrigidos : 

Em vez de 7$000 diga-se 20$000 
3$6 00 6$00 0 
2$400 5$00 0 
1$2 00 4$00 0 
7$000 20$000 
3$500 6$000 
9$000 30$000 
6$000 20$000 
3$6 00 5$000 

20$000 50$000 
10$000 20$000 
14$000 30$000 

7$000 20$000 
1$000 3$000 
2$0 00 6$000 

e tudo mais como esta. no a rtigo . 

Art. 13. Ficam isentas de impostos de importação e de expediente 
as folhas estampadas para fabricação de latas para manteiga, directa-
mente importadas pelas fabricas . 

Art. 14. Os b eneficios constantes do decreto legisla tivo n. 7, de 29 
de agosto de 1891, que continúa em v igor, se applicam á Sociedade Pro-
pagadora de Sciencias 1e Artes, com séde no edificio que pertenceu a, 
Academia de Commercio em Juiz de Fóra, para o fim de concluir a dita 
sociedade a construcção do mesmo edifício e prover-se dos objectos na-
cessarios á completa installação de seu instituto de ensino. 

Art . 15. A tarifa actual sobre o milho - 400 réis por sacco de 
62 1 [2 kilogrammas, na Estr ada de Ferro Central, applica-se a t odos os 
outros cereaes . · 

Art . 16. Continuam em v igor : a disposição constante do n. 25 do 
ar t. 29 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 {1), e bem assim 
o n. 28 ( 1) do m esmo artigo na parte referente á isenção do imposto 
de importação para o m ateria l destinado á construcção de um mercado 
nos terrrenos da praia :q . Manoel, n a Capital F ederal ; o n. XI do art. 30 

('l) A r,t. 29 da hli Jl. 7'4-6, 1d!e 29 de de21em:bro 1d•e 1900 - E' o Go-
verno a.utorizado : 

25 . A usar da auto!lização da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, 
art. 22, n. VIII, que fica extensiva âs estradas de ferro de todas as 
emprezas que gosam da garant ia de juros, fazendo para isso as n ecessa-
rias operações ele credito . As apoiices para est e fi m emitticlas constituirão 
uma serie especia l, etc. 

( 2) 'Mesmo a.rtog.o n. 1218. - A is'entl:air, •ll!a vi1gerrci-a desta lei, (l o ipta-
gamento do imposto de importação o material destinado: ao desenvol-
vimento da luz electrica e ao estabelecimen to da força electrica da 
cidade de Minas, no E~tado de Minas Geraes, que fõr importa do por 
conta da Prefeitura da mesma cida de; ao estabelecimento de luz ele-
ctrica da cidade de Jaguarão, no E stado do R io Grande do Sul, da 
Cachoeir a e S. Felix elo Parag uassú , no Estado ela Bahia, e á con-
strucção de um mercado nos terrenos da praia de D. Mainoel, na Capital 
Federal. 
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da lei rn. ,559, de 31 de dlezernbro de 1898 (3) ; as d•isposições con.tidas 
DO ili. VíIII do airt. 2° (4) a arts 4° (5), ,5o (•6), 10 (7) e 16 (8) da 
lei n. 813, de 23 de dezembro de 1901, e bem assim todas as disposições 
das leis de orçamento antecedentes, que não versarem sobre a fixação da 
receita e despeza, sobre autorização para alterar ou marcar vencimento, 
crear, reformar ou supprimir repartições e alterar legislação fiscal, e que 
não t enham sido expressamente revogadas. 

Art. 1 7 . Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES . 

Leopolclo de Bulhões. 

(3) tArt. '3° n. XI da lei n. 559, Ide 31 de dezembro de 1.898 - Vi.de 
nota n. 2. 

(4) Art . 2° Ida lei U'l . 713, de 23 de dezembro doe 1901 - E' o .Go-
verno autorizado : 

N . VIII . A isentar de direitos o material importado pelos Estados 
ou Municipalidades com applicação ao abastecimento de agua e o ma-
terial metallíco para rêde de esgoto ; bem como as rocid locomotivas 
com vagões importados para serviço de tracção em estradas sem trilhos, 
e os instrumentos destinados ao ensino profissional e apparelhos para 
a instrucção technica, importados pelos institutos de ensino profissional 
officiaes dos Estados e o material importado para os institutos profissio-
naes mantidos pelo Governo do Districto Federal . 

Paragrapho unico . Ficam isentos de impostos e outras quaesquer 
contribuições os navios e embarcações nacionaes que se empregarem 
exclusivamente na pesca, e bem assim os apparelhos, instrumentos e 
artigos importados para exploração daquella industria e para conserva-
ção do pescado. 

( 5) A 1»t. 4° da mesma lei - Obriga a remessa ao Laboratorio de 
Analyses de todas as bebidas e productos alimenticios importados pela 
Alfandega da Capital Federal, sem interrupção de partidas e prescreve 
regras a respeito . 

( 6) Art. •5° da mesma .lei - Dá mova tabella de .taxas ás analyses 
a que se proceder no labora to rio respectivo. 

(7) Al'.t. 10 da me.sma lei - Ficam sem effeito as auto1,izações 
pa.ra arrendar ou alienar a Estrada de Ferro Central do Brazil . 

(8) A•1-t . 16 <da mesma 1ei - São do domínio dos Estados os rpro-
prios nacionaes que no regimen transacto eram destinados a serviços 
que passaram para os Estados com a nova organisação politica, e bem 
assim os que naquella época já eram utilisados para serviços que es-
tavam a cargo das antigas provincias e conlinuaram a cargo dos 
Estados. 



LEI N. 957 - DE 30 DE DEZEMBRO DE rno2 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercicio de 1903, e dá outras providencias 

O Presidente aa R epublica aos Estaaos Unidos ao Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional aecreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A despeza geral aa R epubllca aos E s tados Unidos ao Bra-

zil, para o exercicio de 1903, é fixaaa na quantia ae 41 . 399 :062 $834, ouro, 
e 244 . 462 :5 45$495, papel, assim distribuiaa p elos respectivos Ministerios, 
n a fórma especificada nos artigos seguintes : 

Art . 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas 
r epartições do Ministerio da Justiça e N egocios Interiores, com os ser-
viç9s designados nas seguintes verbas, a quantia de 16. 424 :4 81$135 : 

1. Subsidio ao Presidente ela Republica . ... ... . ..... . 
2. Subsidio do Vice-Presidente ela R epublica . ...... . 
3. Despeza com o palacio ela Presidencia da Repu-

blica .... . ....... 1 • •• • • • •• •••••• • •••••• • • • •• 
4. Gabinete elo Presidente ela Republica .. . . . ..... . 
5. Subsidio dos Senadores .. . ....... . ....... . .... . . 
6. Secretaria do Senado - Pessoal: augmentada de 

7 :200$ para um 1° official e de 2 :400 $ pa ra 
um continuo, dispensaaos com vencimentos por 
acto do Senaao, d13 28 de outubro de 1902, 
acto este que tambem se refere aos segundos 
officiaes, reduzindo o respectivo numero a tres 
com os vencimentos de 3 :200 $ de ordenado 
e 1 :600 $ de gratificação; augmentada tambem 
de 3 :800$ para um porteiro da Secretaria, dis-
pensado com todos os vencimentos, por acto 
do Senado, de 6 d ei dezembro de 1902, e au-
gmentada ain da de 3 :000$ para mais um con-
tinuo, Jogar creado pelo r eferido acto de 6 de de-
zembro ele 1902 - Material : augmentada de 
3 :000$ para a instfl,llação de ventiladores no 
eclificio do Senado, e de 100$ mensaes á con-
s ignação para um ajudante do redactor das 
actas para o Diari,o elo Gong?'esso; reduzida 
de 1 :500$ a consignação para redacção e re-
visão dos debates, á razão de 300$ mensaes 
em cinco mezes, ele accôrdo com a j á citada 
r esolução do Senado, de 6 de dezembro de 
1902 ......... . .... . .. . .......... .... .... . 

7. Subsidio dos Deputados. . . . .. . . . .. . ........... . 
8. Secretaria da Camara dofl Deputados - Elevada de 

26 :800$, sendo : no - Pessoal dispensado do 
serviço - 3 :800$ P1tra o porteiro do salão e 
3 :000 $ para um continuo, dispensados em vir-
tude da resolução da Camara, de 19 de setem- · 
bro de 1902; e no - · Material - 20 :000$ para 

120:000$000 
36 :000$000 

101 440$000 
33 600$00,0 

567 000 $000 

342 :932$118 
1. 908 :000$000 
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attender ao augmento ela despeza com a steno-
graphia e redacção elos debates, em virtude do 
novo contracto celebnido pela Mesa da Cama-
ra dos Deputados, em 11 de julho õe 1902 . . . . 

9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Na-
cional. . . . . . . . . . .. .. ..... .... ... . ... .. . 

10. Secretaria de Estado - Aug·mentada de 3 :000$ 
para gratificação ao pessoal do gabinete do 
Ministro ....... . ......... .. ............. . 

11 . Justiça Federal - Augmentada de 1 :Otl0$ para 
clespeza com a installação do Juizo Federal 
na nova capital do Estado do R io de Janeiro .. 

12. Justiça do D istricto Federal - Augmentada de 
4 :800$ para a gratificação annual do curador 
das massas fallidas, confórme o art. 130 do 
decreto n . 859, de 16 ele agosto de 1902 ..... . 

13. Ajudas de custo a magistrados ... . .... . ...... . . . 
14. Policia do Districto Federal ......... . ........... . 
15. Casa de Correcção. . . . . .. . ...... ... .......... . 
16. Guarda Nacional. . . ...... . .... . ... .. .... . ... . . 
17. Junta Commercial - Augmentada. de 6$ para 

a luguel de um predio destinado a nelle funccio-
nar a Junta, em falta de um proprio nacio-
n al que sirva para esse fim ... . ....... . .... . 

18. Archivo P ubli co. . . . ......... . .. . . . .. .. .. . ... . 
19. Assistencia a Alienados . ... ... .... . . . . . .... . .. . 
20 . Directoria Geral de Saude P ublica - Augment ado 

de 50 :600$ o ser viço quarentenaria e ele desin-
fecção no Estado ele Matto Grosso ........... . 

21. Faculclacle ele D ireito de S . Paulo .. ... . .. .. .. . . . . 
22. Faculclade de Direito elo Recife . . .... .. . ... . .... . 
23 . Faculdade ele Medicina do Rio de J aneiro - Au-

gmentada, no - Materia l - de 10 :000$ pa r a 
acquisição de apparelhos e instrumentos neces-
sarios á cadeira de clinica propedeutica . ... . . 

24 . Facu ldade ele Medicina ela Bahia - Augmenta-
da no - Material - ele 35 :000$, sendo 10 :000$ 
para acquisição de apparelhos e instrumentos 
necessarios á caclelr a de clinica propedeutica, e 
25 :000$ para ser elevada a 50 :000$ a grati-
ficação á Santa Casa de Misericorclia por 
prestar os seus hospitaes e o materia l n eces-
sario ás aulas de clinica ela Faculdade ..... . 

25. Escola Polytechnica ... . ....... .. .. . .. .. ..... . . . 
26. Escola de Minas ....... . ... .. ... . . ... . . ....... . 
27. Gymnas io Nacional - Mantida a consignação para 

clespezas, no Externato, com os exames ele pre-
paratorios e expediente dos de madureza, 
inclusive pagamento mensal elo pessoal indis-
pensavel desse serviço e os respectivos au-
xiliares, sendo paga ao director a gratifica -
ção de 300$, unicamente durant e quatro mezes, 
ao secretario 200$ e ao escrivão a de 100$ du-
rante to elo o a n no . Classificada a consigna-
ção destinada, no Internato, a um enfermei-
ro entre as do - Pessoal - e n ão no - Pes-
soal de nomeação elo clirector ......... . ..... . 

28. Escola Nacional de Bellas A rtes .... . .......... . 
29. Instituto Nacional ele Musica .. .. .. . ....... . ... . 

473 :868$118 

90:000$000 

367 :603$118 

847 :234$118 

343:729$059 
6 :000$000 

2.989:667$438 
216 :893$939 

29 :000$000 

37 :3 46$118 
81 :976$118 

663 :527$248 

1. 040 :819$000 
284 :380$000 
300 :100 $000 

631 :73 2$236 

671:080$000 
480 :895$118 
243 :000$000 

511 :448$354 
159 :721$777 
127 :632$118 
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30 . Instituto Benjamin Constant. .......... . . . . . . . . . 
31. Instituto Nacional de Surdos-Mudos ........... .. . 
32 . Bibliotheca Nacional. . . . . ... . ...... .. ... . ... . 
33 . Museo Nacional - Augmentada de 1 :000$ a con-

signação para diarias aos assistentes incum-
bidos de excursões fóra do Districto Federal .. 

34. Serventuarios do Culto Catholico ........ ... . .. . . 
35. Soccorros publicas .. . . .. .... .. .. . ... ... ........ . 
36. Obras - Aug·mentada ele 34 :0 00$, para acquisição 

do material n ecessario á bibliotheca ela Cama-
ra dos Deputados, r eparos urgentes e indis-
pensaveis no respectivo archivo, reforma com-
pleta cio serviço de illuminação externa do 
edifício ela mesma Camara e conclusão de pe-
quenas obras no referido edifício; e de 16 :000$ 
para a illuminação geral do salão de concertos 
do Instituto Nacional ele Musica, cliversas al-
terações no mesmo salão e reparos na mobi-
lia do alludido Instituto . ........ . . . . ... . .. .. . 

37 . Corpo de Bombeiros - Augmentada de 100 :000$, 
destinados á continuação das obras do quar-
tel central. . . .... . . .. ....... .. .. .. . . 

38. Magistrados em disponibilidade .. .. . ... . ......... . 
39. Eleições federaes - Para despezas com as elei-

ções federaes. . . . .. . ... . . . ........... . . . . . 
40. Eventuaes. . . . .. . •..... ................ . .... . . 

1 

Art. 3.º Fica o Poder Executivo a utorizado: 

200 818$118 
118 279$118 
185 312$118 

147 :673$118 
181:060$000 
100:000$000 

300:352$118 

898:360$550 
436 :000$000 

50:000$000 
100:000$000 

I, a entrar em accôrdo com a Sociedade Nacional de Agricultura, 
no sentido de, mediante a. subvenção annual de 50 :000$, fundar e 
custear, no proprio nacional - Fazenda ele Santa Manica - ora a 
cargo da mesma sociedade, uma Escola Agricola parei menores desam-
parados, devendo prestar annua lmente contas ao Poder Executivo, da 
applicação da mesma subvertção: 

a) Para o effeito dessa subvenção, serão transferidos para a men-
cionada escola, da Escola Quinze de Novembro, á qual se referem o 
n. V do art. 3° da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 (1), e a 
rubrica 36" do art. 2° da !.pi n. 834, de 30 de dezembro de 1901 (2), 
os menores alli existent es, só podendo ser adrni tticlos, além desses, e 
até attingirem o maximo d 70 : 

1°, os menores viciosos do Districto Federal, orphãos, que abso-
lutamente não disponham de recursos para prover á sua honesta sub-
sistencia; 

(1) Art. 3° da lei n. 746 de 29 de dezembro de 1900 - E' o 
Governo autorizado : 

N. V. A conceder á Escola 15 de Novembro, fundada n esta Capital, 
o auxilio annual de 10 :000$1 para manutenção dos m enores já alli ad-
mittidos, e a concorrer com a quantia de 800$ annuaes para manuten-
ção de cada menor que daqui por deante fôr admittido, até o maximo 
de 25, etc. 

(2) Art. 2° da Lei n . ~ 34 de 30 de dezembro de 1901: 

N. 36 - Verba de de!,!peza: Escola 15 de Novembro - Com a 
manutenção, até o maximo d\) 60 menores orphãos, á razão de 700$ cada 
um, 42 :000$000. 
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2°, os menores que estiverem no caso do art. 30 do Codigo Pe-
nal; 

b) A manutenção dos menores será calculada á razão de 700$ an-
nuaes cada um ; 

e) Nenhum menor será admittido no estabelecimento sem ordem 
do chefe de policia ou do juiz criminal, conforme a hypothese ; 

d) Feito o accõrdo a que se refere esta autorização, o Poder Exe-
cutivo fará, para esse fim, as necessarias operações de credito; 

II, a fazer, na vigencia desta lei, as despezas necessarias para 
installar definitivamente a guarda da Presidencia da Republica nas im-
mediações do Palacio do Governo ; 

III, a mandar examinar por pessoas competentes a obra do profes-
sor Benedicto Raymundo da Silva Filho, intitulada Diccionario de Zoo-
logia no Brazil, e, si fôr julgada de merito extraorc1inario, solicitar o 
credito para a sua impressão ; 

IV, a effectuar o pagamento da installação do material electrico nas 
Casas de Correcção e de Detenção, com o salclo do credito para esse 
fim aberto pelo decreto n. 4.508, de 21 de agosto de 1902, s i o prazo 
para conclusão das obras exceder de 31 de dezembro do mesmo anno; 

V, a despender até 50 :000$ com a compra de cavallos para o regi -
mento de cavallaria da brigada policial; 

VI, a entrar em accõrdo com os proprietarios dos terrenos contiguos 
ao quartel de cavallaria da brigada policial, afim ele adquiril-os até o 
preço maximo de 60 :000 $000; 

VII, a continuar as obras de construcção dos · edifícios da Praia da 
Saudade, rua do General Severiano e Praia da Lapa, podendo despen-
der n este exercício até 150 :000$000; 

VIII, a expedir novo regulamento para a B ibliotheca Nacional, 
reorganisando-a de modo a melhor preencher os seus fins, sem augmento 
de despeza. 

IX. A consignação - Material do § 32 - Bibliotheca Nacional -
será distribuída do seguinte modo: 

A.cquisição de livros, manuscriptos, mappas, estampas, 
moedas, medalhas e sellos ........... .... . .. .. . . 

Conservação de livros, periodicos, manuscriptos, etc., 
impressões e ampliação e custeio das officinas 
ele encadernação e typographia ...... ........... . 

Permutações internacionaes. . . .. ...... .. ...... . .. . 
Objectos ele expediente. . . . ................. . .... . 
Material da illuminação. . . . ..... . .... .. . .. ... . ... . 
Contribuição á brigada policial pelo fornecimento de 

energia electrica. . . . ................ . ....... . 
Conservação do predio; moveis, publicações e despezas 

miudas e eventuaes. . . . ........... .... ....... . 
Aluguel de casa pa.ra o deposito de livros ........... . 
T axa de esgoto do predio .. .. .... .. ........... .... . 
Consumo de agua. . ......... . .......... ... ..... . . . 

15:000$000 

29:000$000 
2:700$000 
1:800$000 
2 :000 $000 

3:000$000 

6:000$000 
6:000$000 

136$118 
576$000 

66 :212$118 

Art. 4. 0 Na vigencia desta lei, o Governo despenderá atê á quan-
tia de 400 :000$ para a conclusão das obras do lazareto de Tamandaré. 

Art. 5.° Ficam prohibidas as accumulações de cargos remunerados. 
Art . 6.° Fica autorizado o Governo a despender a quantia n ecessa-

ria para o pagamento de um amanu ense da bibliotheca da Escola Poly-
technica desta Capital, cargo esse creado pelo decreto n. 3.890, de 1 
de janeiro de 1901. 
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Art. 7.° Fica revogado o regulamento de 12 de janeiro de 1901, so-
bre o Instituto Benjamin Constant (Cégos), e restabelecido o de 17 de 
m a io de 1890, com as modificações dos actos ulteriores a elle relativos; 
havendo um professor ou professora de piano para ambos os sexos e um 
professor ou p rofessora de canto e canto-chora! pa r a ambos os sexos, em 
vez de um professor para piano e canto e uma professora para piano e 
canto, como dispõe o a r t. 4° deste ultimo r egulamento. 

Art . 8. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo 
Ministerio das Relações Exteriores a importancia de 631 :920 $000, pa-
pel, e 905 :500$000, ouro, nos serviços designados nas verbas seguintes : 

1. Secr etaria de Estado - Augmen-
t ada de 5 :000$, sendo 3 :000 $ 
para a representação do dire-
ctor geral e 2 :000 $ para o of-
ficial de gabinete. . . . .. . ... . . 

2. Empregados em disponibilidade .. 
3 . Extr aordinarias no interior - In-

clus ive 11 :00 0$ para telegram-
mas para o exterior . . .. . ..... . 

4. Commissões de limites - Redu-
zida de lüO :000$000 ........ . . . 

5. L egações e Consulados - Redu-
zida de 28 :000 $ destinados ao 
a ugmento das representações 
dos ministros no Perú, Bolivia, 
P araguay, Suissa, 1 Sant a Sé, 
Belgica e Hespanb1a . Augmen-
tada de 30 :000$ para um 2° 
secret ario em cada pma das L e-
gações nos Estado~ Unidos da 
America, n a Repub\ica Argenti-
na, no Uruguay, na Ita lia, em 
P ort ugal e na Alle;manha, sen-
do 2 :500$ de ordenado e 2:500$ 
de gratificação a c~da um ; de 
28 :000$ para os Conpsulados Ge-
raes em Trieste, Genebra e Va l-
pa r a iso e Consulado em Napo-
les, sendo 2 :500$ d !'l ordenado e 
4 :500 $ de gratific(l.ção a cada 
um; de 2 :00 0$ parir accrescimo 
de vencimentos do ponsul geral 
em Nova York, e d<; 4 :000 $ pa -
ra o v ice-consul em Posadas .. . 

6 . Ajudas de custo. . . . .. . . ... . ... . 
7. E xtraordinarias no ext erior-Re-

duzida de 15 :000$ . ..... . .. ... . 

Ouro 

7 80:500$000 
80:000 $000 

45:000$000 

Pap el 

216 :920$000 
70 :00 0$00 0 

45:000$000 

300:000$000 

Art. 9. 0 O Presidente da R epublica é autorizado a despender pelo 
Ministerio da Marinha , com os serviços designados n as seguintes ver-
bas, a quantia de 26. 700 :964$ 517. 

1 . Secretaria de Estado .... .. . . ...... . ........... . 
2. Conselho Naval. . . . . .... .. ... ... .... . ....... . 
IS. Quartel-General - 4 ugmentada de 6 :800$ para 

pagamento da imIJressão dos 1. 500 exemplares 
já entregues do A.l·manalc da Marinha para 1901 

208:667$000 
46:000$000 

97:031;000 



4. Supremo Tribunal Militar .. . ..... . .. . .... .. . . ... . 
5. Contadoria. . . ... . . . . . . .........•........••... . . 
6. Commissariado Geral ................. . ....... . . . 
7. Auditoria. . . . .. . . ................ . ............ . 
8. Corpo d;;t Armada - Augmentada de 960$ para pa-

gamento da differença de soldo ao capitão-te-
mente José Maria da Fonseca Neves, promovido 
a esse posto, por decreto de 16 de julho de 1902, 
no quadro extraordinario; e de 4 :320$, tambem 
para pagamento de differenças de soldo, sendo 
960$ ao capitão de mar e guerra Alfredo Au-
gusto de Lima Barros, 960$ ao capitão-tenente 
João da Costa Pinto, promovidos a esses postos, 
por decretos de 31 de outubro e de 5 de no-
vembro de 1902, e 2 :400$ para pagamento de 
soldo ao 1° tenente Francisco Burlamaqui de 
Moura, revertido do quadro activo para o extra-
ordinario, por decreto de 22 de ou tubro de 1902. 

9. Corpo de Marinheiros Nacionaes ...... .... .. .. . . . . 
10 . Corpo de Infantaria de Marinha - Augmentada 

de 22 :661$400, sendo : 6 :570$ para pagamento 
do soldo a mais 50 praças e 16 :091$400 para 
fardamento destinado a essas mesmas praças 

11. Arsenaes - Augmentada de 150 :000$ para pagar 
aos operarios dos arsenaes extinctos da Bahia e 
ae Pernambuco que tiverem direito a pensões .. 

12 . Capitanias de portos - Augmentada de 72 :000$ do 
soccorro naval no porto do Rio de J aneiro . ..• 

13. Balisamento de portos .................... . ... . . . . 
14. Força naval - Augmentada de 153 :877$, sendo: 

144 :000$ para gratificação de mais 200 fogu is-
tas contractados; 1 :896$ para gratificação de 
embarque ao 1° tenente Tycho Brahe de Arau jo 
Machado, revertido ao quadro activo; 1 :825$ 
para gratificação a mais 50 praças, e 6 :156$ de 
differença de gratificaÇão de vice-almirante 
para a de almirante commandante da escola ... 

15. Hospitaes - Na enfermaria do Arsenal do Pará, 
em vez de - medico-cirurgião de 4" classe, diga-
se - cirurgião de 3ª classe (capitão-tenente ) ; 
a ugmentada de 978$ para a differença de grati-
ficação r esultante dessa modificação ....... . . . 

16. Repartição da Carta Marítima - Augmentada de 
80 :000$ para a construcção de dous pharões de 
3ª classe, sendo um na costa do Albardão e 
outro na praia de Pernambuquinho, úo Rio 
Grande do Sul ........................ .. ... . 

17. Escola Naval ... .. ... . ... . ..... .... ..... . .. . .... . 
18. Reformados - Augmentada de 13 :600$ para paga-

mento de soldo e quotas que competem ao con-
tra-almirante Joaquim Cardoso Pereira de 
Meno, reformado no posto de almirante gra-
duado e com o soldo de vice-almirante ... .... . 

19. Companhia de Invalidos ... . ..................... . 
20. Armamento e equipamento - A ugmentada de 

6 :950$ no material, sendo: para armamento 
1 :850$ e para equipamento 5 :100$, destinados 
a mais 50 praças ..... .. : ...............•.... 

26 040$000 
227 932$500 

43 760$000 
21 775$000 

2 . 998 :380$000 
1 . 730:577$400 

302:724$600 

3.875:334$650 

424:239$000 
50:000$000 

4.127:213$512 

359:103$000 

743:940$000 
383:000$000 

677:021$609 
127:477$000 

76 :950$000 



2_1 . Munições de bocca - Augmentada de 134 :393$, 
sendo 511$ para uma etapa que compete ao 
capitão-tenente José Maria da Fonseca Neves, 
promovido no quadro extraordinario; 2 :555$ 
para cinco etapas que competem ao 1° tenente 
Tycho Brahe de Araujo Machado, que reverteu 
ao serviço activo; 102 :200$ para 200 rações a 
foguistas con tractados; 25 :550$ para 50 rações 
para o Cm·po de Infantaria de Marinha, e 
3 :577$ para pagamento de etapas, sendo 511$ 
ao capitão de mar e guerra Alfredo Augusto de 
Lima Barros, 511$ ao capitão-tenen te João da 
Costa Pinto e 2 :5 55$ ao 1° tenente Ta ncredo 
Burlamaqui de Moura ..... . ............ . .... . 

22 . Munições navaes - Augmentada de 53 :300$, sendo 
destinada a quantia de 3 :000 $ para installação 
da illuminação a gaz n a Escola de Aprendizes 
Marinheiros no Estado da Bahia e a de 300$ 
para agua e luz na patromoria da Capitania do 
Porto do mesmo Estado .... . ... . ....... . .... . 

23. Material de construcção - Augmentada de 925 :000$, 
sendo 200 :000$ para novo material destinado 
á barra do Rio Grande do Sul; 100 :000$ para 
acquisição de um rebocador ou lancha a vapo1• 
para o serviço da Capitania do Porto de Per-
nambuco; 350 :000$ para compra de machinas-
ferra mentas para o Arsenal da Capital Federal, 
tres bombas para esgotamento dos diques, ma-
chinas motoras, dynamos, caldeiras, quadros de 
distribuição electrica e do n ecessario para a 
installação; 200 :000$ para acquisição de um 
porta-caixa para 9 dique Guanabara, e 75 :000$ 
para conclusão das obras da mortona, no Arse-
nal .do Ladario .......... ....... ... . ........ . 

24. Obras - Augmentad:j. de 330 :000 $, sendo 120 :000$ 
para os repa ros mais urgentes na fortaleza de 
Willegaignon; 10 :000$ para construcção da la· 
vanderia, deposites de agua e esgoto na Escola 
de Aprendizes Marinheiros, no Estado de 
Alagôas; e 200 :000 $ para conclusão do quartel 
de infantaria de marinha ; e destinada a impor-

~ tancia de 30 :000$ para os repa ros mais urgentes 
de que carece a doca do Arsenal de Marinha 
da Bahia n a parte dependente deste Ministerio 

25 . Combustivel - Augmentada de 100 :000$000 . . . . . . 
26. Fretes ... . ........ . .. . ... . .... ... .. . ... . ...... . 
27. Eventuaes . .............. . ... . ....... . . . ...... . . 

Art. 10. Fica o Pod~r Executivo autorizado: 

5.495:198$246 

1.153:300~000 

1. 675 :000 $000 

510:000$000 
900:000$000 
220:000$000 
200:000$000 

ci) a vender o materjal reputado inutil, aproveitando o producto da 
venda nos reparos do material fluctuante e proprios nacionaes; 

b) a dotar, dentro das forças do orçamento, as escolas de aprendizes 
marinheiros com o materi:1I fluctuante necessario á instrucção pratica que 
taes escolas são destinadas a fornecer; 

e) a mandar imprim ir na Imprensa Nacional o catalogo da Biblio-
theca e Musêo da Marinha; 

d) a abrir o credito :mpplementar necessario para occorrer ao paga-
mento de vencimentos e yantagens e material, á medida que se fõr pre-
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"lnchendo o numero de praças do Corpo de Ma rinheiros Nàcionaes, até 
o limite marcado na . lei ela fixa ção ele 'forças ·; 

e) a transfer ir para outras escolas, em que haja falta, os a lumnos 
que excederem á lo tação em uma escola ele aprendizes marinheiros ; 

f) a abrir credito até 500 :000$ para proseguimento da construcção 
dos monitores ilfarcmhcto e Pernanibitco si, apôs exames, o julgar con-
veniente; 

g) a mandar construir, para experiencia, os submarinos de invenção 
n acional, que forem julgados acceitaveis, depois de ouvidas e publicadas 
as opiniões competen tes sobre o assumpto, podendo para esse fim abri r 
credito até a quantia de 700 :000 $000 ; 

h) a abrir credito ele 25 :000 $ para conclusão da muralha do Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro , con t igua ao mosteiro de S . Bento; 

i) a manda r prati car officiaes da Armada em officinas e estabeleci-
mentos navaes estra ngeiros, até o maximo de seis; e bem assim até 
quatro dos engenheiros n avaes, que tenham de completar o curso a que 
são obrigados pelo r espectivo regulamento, vencendo os tnesmos officiaes, 
além ·a-õ·s-otdo, etapa e quantitativo para criado, a gratificação de con-
m anclo, conforme a patente, devendo recahir a escolha entre os officiaes 
subalternos ; 

j) a despender até a quantia de 20 :000$, com experiencias do tor-
pedo dirigível, invento do cidadão bra zileiro Torquato Lamarão, abrindo 
o necessario credito ; 

k) a abrir credito até 900 :000$ para occorrer ás despezas com as 
v iagens de n avios da Armada que, porven tura, sejam feitas a portos 
estrangeiros, na v igencia desta lei; 

l) a reorganisar o Conselho Naval e a respectiva Secretaria, ficando 
o acto para execução dependendo de approvação do Congresso; 

m) a r ever o regulamento da Escola Naval, fazendo as alterações 
que fu lgar convenientes, devendo, porém, ter execução dopois da appro-
vação do Congresso . 

Art. 11. Fica derogado o art. 19 da lei n. 3. 018, de 5 de novembro 
de 188 0 ( 1 ) , pa ra o fim de poder o Governo celebrar contractos por 
tempo nunca m a ior de cinco a nnos, qua ndo estes versarem sobre aluguel 
de casas, construcções navaes e illuminação de fortalezas, ilhas do Mi-
n isterio da Marinha e navios de guerra ou fornecimento de agua a qual-
quer dessas dependencias . 

Art. 12. Continuam em vigor o art. 10, lettras e e i da lei n. 834, 
de 30 de dezembro de 190 1 (2), e o a1't . 13 da lei n . 652, de 23 de 

(1) Art. 19 da lei n. 3.018, ele 5 de novembro de 1880 - O Governo 
não pôde sem autorização expressa do Poder L egislativo, fazer con-
tractos por tempo excedente do anno financeiro que estiver correndo, 
nem para serviços não contemplados na lei do orçamento vigente . 

(2) L ei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, art . 10 - E' o Governo 
autorizado : 

e) a applicar aos novos pharóes, que t enham de ser ina ugura dos den-
tro do exercício, os credites votados para pessoal e custeio dos que não 
estiverem monta dos e funccionando ; 

i) a fazer embarcar off iciaes da Armada em nav ios de linhas sub-
vencionadas, no intuito de proporcionar-lhes pra tica de mar e conheci-
mento da costa, sem perda dos vencimentos que perceberem, nem de 
antiguidade, sendo-lhes contado esse tempo como de embarque, não 
percebendo, porém, gratificação alguma das r espectivas emprezas e sendo 
obrigados a apresentar relatorios das viagens que fizerem. 
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novembro de 1899 (3), ficando extensivo ás praças e inferiores asylados, 
aqua r telados, o abono que se faz de etapa á mulher e um fil ho do asylado, 
.aqua rtelado, no Ministerio da Guerra . 

Art . 13. Serão r estituidas, na v igencia desta lei, aos operarias dos 
Arsenaes de Marin ha da Bahia e Pernambuco, dispensados por effe ito 
da extincção destes estabelecimentos, as quantias com que aquelles con-
correra m para o fundo das pensões ou para m ontepio. 

§ 1.• A' restituição têm direito os herdeiros de todos os operarias 
fallecidos apôs a extincção dos Arsenaes. 

§ 2.0 Nas restituições será levado em conta quanto houverem r ece-
bido os operarias depois da extincção dos Arsenaes, a titulo de abono de 
vencimentos . 

Art. 14. Vigorará durante o anno de 1903 a a utor ização contida ne 
a r t . 1°, n. 6, da lei n. 478, de 9 de dezembro de 1897. (4) 

Art. 15 . F icam prohibidas as accumula.ções remuneradas. 
Art. 16 . O Presidente da Republica é autorizado a despender, pela 

repartição do Ministerio da Guerra, com os serviços designados nas se-
guintes verbas, a quantia de 47 . 569 :437$005. 

1. Adm inistração Gera l - Transferido da 6ª rubrica, 
sub-r ubr ica 1" ordem - Capital Federal - um 
encarregado do Musêo Militar, para a sub-ru-
brica - Direcção Geral de Artilharia - com 
a gratificação de 900$000 ................... . 

2. Supremo Tribuna l Militar ....... . ....... . ....... . 
3. Direcção Geral de Contabili dade da Guerra ... ... . . 
4. Intenclencia Geral da 'Guerra - Transferidos da 6• 

rubrica, su b-rubr;ica 1" ordem - Capita l Fe-
deral - pane esl~L : um en carregado do depos ito 
de artilharia com a gratificação de 1 :800$, um 
guarda de artilharia com 1 :200$ de ordenado e 
600$ de gratific"Tção, um guarda do deposito 
com 800$ de ordenado e 400$ de gratificação, 12 
serventes de 1" classe com a diaria de 3$ e oito 
de 2" classe com a diaria de 2$500 ...... .... . . 

5. I nstrucção Militar - Na sub-rubrica - Tiro Nacio-
na l - reduzida 1e 10 :000$ a consignação para 
clespezas com o pessoal para manu tenção ela 
linha .... ... ... . . .. ... .... .. ...... .. ..... . . 

6 . .Arsenaes, Depositos e Fortalezas - Assim redigidas 
as sub-rubricas tº e 2" ordem - Capital Fe-
deral - ele 1" orflem - Officinas ele machinis-
tas, caldeir eiros, instrumentos de precisão, fer-
reiros, fundição e moldadores, construcção de 
reparos e torneiros, serralheiros e espingar dei-
ros. De 2° ordem - Officinas de coronheiros , 
carpinteiros, pintores e secção ele latoeiros e fu-

196:315 $00 0 
143: 80 0$000 
238:330$000 

287 :565$000 

1.000:894$500 

(3) Art. 13 da lei n . 652, de 23 de novembro de 1899 - A etapa 
elos invalidos da patria da: Marinha será a mesma elos inva lidos da patria 
do Exercito. 

(4) Decreto n. 478, pe 9 de dezembro de 1897, art. 1• - E' 0 Go-
verno a utor izado : 
•• •••••••• . . ••••..•••••••••• •• • ••.•• • •...• •• ••• •• .• •••••• •• • •• • • • ' ª 

N. 6, a expedir regulamento para execu ção do previsto no art. 87 
§ 4°, in fine, da Constituiç:ão, o qual impõe á marinha merca nte a obriga~ 
ção de contribuir para o pessoal da Armada, mediante o sorteio obser-
vadas as seguintes claUSl.jlas, etc. ' 
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nileiros, correeiros, selleiros e alfaiates. De 2• 
ordem - de Porto Alegre - Officinas pyro-
technica, de machinistas, serralheiros, espingar-
deiros, cpnstrucção, carpinteiros, alfaiates, coro-
nheiros, pintores e secções de latoeiros, funilei -
ros, correeiros e selleiros. Na sub-rubrica -
3• ordem - Matto Grosso - Augmentada de 
6 :570$ para o serviço de uma lancha a vapor 
no 7° districto, sendo: 2 :920$ para um machi-
nista com a diaria de 8$ e 3 :650$ para dous 
foguistas com a diaria ele 5 $ cada um. Redu-
zida de 26 :740$ esta rubrica, em consequencia 
da transferencia de pessoal para as 1• e 4• 
rubricas .......... ..... .... ..... ... . ..... . 

7. Fabricas e laboratorios . . ............ .. .. . . .. ... . 
8. Serviço de Saude - Transferidos da sub-rubrica -

Hospitaes de 2• classe - para a sub-rubrica -
Hospital Central (1• classe) - com as respecti-
vas verbas: um a lmoxarife, um 1° escripturario, 
um 2° dito, um fie l ele almoxarife, um porteiro, 
um cozinheiro, um enfermeiro-mór dous enfer-
meiros, tres a judantes e 10 · serventes, que per-
tenceram ao Hospital ele Andarahy, ultimamente 
extincto, devendo ser aproveitados no Jogares 
vagos os que tiverem direitos adquiridos . .. . . . 

9 . Soldos e gratificações . ........ .. ......... .. ..... . 
10. Etapas .. . .. ... . ........ ...... ... .. ... ... . ..... . 
11. Classes inactivas ...... . ................ . . .... . .. . 
12. Ajudas de custo . .. ........................... .. . 
13. Colonias militares . .................. . ....... . ... . 
14. Obras militares - Augmentada a sub-rubrica -

Material - de 81 :706$072 para as obras neces-
sarias ao abastecimento de agua ao Asylo de 
Invalidos da Patria, e substituída a parte refe-
rente a "gratificações ás praças do Exercito 
empregadas em obras e reparos" por : "grati-
ficações de 3 O O a 6 O O réis diarios ás praças do 
Exercito empr egadas em obras e reparos". 
Destinada a importan cia de 100 :000$ para con-
strucção de linhas de tiro nas sédes dos com-
mandos de districto e de guarnições, a juizo do 
Governo. Augmentada de 250 :000$ para a ba-
teria de torpedos na fortaleza de S. João; 
150 :000$ para terminação da Intendencia Geral 
da Guerra; 300 :000$ para o Arsenal de Guerra 
da Capital Federal; 100 :000$ para a linha te-
legraphica de Cuyabá a Corumbá; e destinem-
se doa propria verba 30 :000$ para o quartel de 
S. <Luiz do MaranhiLo e 12 :000$ para o quartel 
de .S. João d'El-Rei. Destinem-se dia verba réis 
60 :000$ para a continuação da construcção da 
estrada estrategica ele Palmas ao Porto da 
Uniã0 da Victoria, mo 1Estado •do Paraná .. . . 

15. Ma:ter.ial - Au,gmentruda de 3 :000$ a .consigmação 
n. 2, •para ·ex;pediente, livros·, jornaes, ·revistas 
e zyutras despezas, excluída de'ste a ·ugmen1:o a 
iparte qu e trata da Re.vista MiUtar; de 110 :000$ 

1 . 124:215$000 
350 :871$300 

335:100$000 
14.730:412$900 
15.797 :054$000 

2.001:369$956 
200:000 $000 

97 :908$277 

2 .·651 :70.6$072 
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a consignação n. 15 - Tiro Nacional - Des-
pezas diversas - ie de 6 :000$ a consignação 
·n. 18 para combustível e lubrificantes de uma 
lancha a vapor .em serviço no 7° districto m i-
litar. 1Incluida sob n . 3•4 uma consignação na 
importancia ide 100 :000$ para inic iação dos tra-
J>alhos de levantamento da carta geral .::o IBra-
zil, começando pelas regiões que forem pelo 
Governo ·julgadas mais convenientes. Diminui-
ílas: de 7 :6.52$ a consig•nação n. 18, nas p:1r-
rt:es r.elativas ao concerto· no motor da of!lcl111a 
de m•achinas do Arsenal ele Porto 1Alegre e 'á 
compra il<e machinas para a officina de car-
pi.n taria do mesmo Arsenal; de 90 :000$ a con-
signação n. 32 -- Na consignação n. 127 sup-
primidas as palavras - ·de tronco - e substi-
t ·uidas as pa·lavras - da mesma - por - dos 
mesmos e augmente-se com mais 400 :000$ ,para 
terminação da reforma do arreiamento e equi -
pamento dos corpos •CIO ·Exercito. Para melho-
ra.r as t;omeüorL1;5 dos oftiyc;t:LC:".;õ ! Ufl?riores cl•J 
Exiercioto, quando embarcados em paquetes -
12 0 :000$ . . . ' . ............. .. .... . .. . ....... . 

A.rt. 17. 'E' o •Poder Executivo autorizado: 

8 .41\'l :895$000 

I. A despen ··er, na vige.ncia desta lei, a impor.tancia necc.ssarh pa ~~ 
:1 <')nstn c~ão ele uma ·linloa t el~~Tf.phi~a l(,;ando a Cciu.11'1. Mi lita r elo 
Cho pim a:o povoado da ú\ia,ngueni:1~a. ll ent•ro ·das verbas do orçamento 
r elativas a n pessoal '' obra;;. 

irr. A despenjer, na vigencia desta lei, a quantia necessaria para dar 
andame.nto ás obras de reparação e construcção imprescindh·eis no 
Asylo de Jnv.i:l,iid'OS da /Patri'a, correndo essa diespeza pela rubrica 1-1°. 

ITII. A coll'tinu ar, na vigencia desta lei, os estu.los necessarios á 
u.rgentee •construcção de uma ·ferro-via que ligue o 'Estado do /Paraná ao 
de Matto !Grosso, a qual será .feita por .praças do Exer.cito sob a direcção 
de engen'heiros m·ilitares, dentro das verbas ·~'O orçamento relativas ao 
pessoal e obras anili tares. 

'.UV . A mandar para outros paizes, ce>mo addidos militares ou em 
commissão, para estudar os diversos assumptos mili.tares e os progre.ss-os 
dos respectivos conhecimentos, oflic•aes generaes, superio es ou capitães, 
t~on1p letamentB habili 1 a. v -0~, sendo u:fl para. a Europa, u1n p.:.i..r:L a An1e-
rica do !Nor.te, um para 'O Prata ie outro para o Pacifico . 

V. A mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem nos 
conhecimentos mili·tares, por espaço de um anno, até clous offlciaes por 
armas ou corpos especiaes com o respec tivo curso e capacidade rero-
nhecida . 

VI. A continuar os trabalhos de construcção .'o Sanatorio Mili.tar 
em iLavrLnhas, Estado de S. Paulo, dentro dais verbas do orçamento re· 
!ativas ao pessoal e obras. 

·VII. A es.tabelecer premios que estimulem a criação <lo cava,llo de 
guerra naciona•l, podendo .;•espender abé 150 :0·00$ annualmentc, para o 
q ue abril~á o credito nec~ssa,rio. 

Art. 18 . Fi·cam v igo.ranfto como credi'tos especiaes, para os m esmos 
fins .para que foram votiados, os saldos dos creditas concecJi.'!·os pelos de-



eretos ns. 141, de •5 de •Julho de 1893 e 1. 923, de 24 de •Dezembro >:le 
1894. 

Ar.t. 19. Co·ntin·ua e m vigor o art. 20 ila lei n. 652, .de 23 de N o-
vembro de 1'81l9 . (1) 

•Art . • 20 . Ficam prohhbidas •as accumulações remuneradas. 
Art. 21 . '0 Presidente da Republica ê a·utorizado a despen.~.er pelo 

l\/Linisterio da •Industria, Viação e Obra.s Publicas, a importancia de réis 
3. 783 :315$47.9., 'Ouro, e 68. 030 :477$2·53, papel, com os serviços designados 
nas seguintes verbas ; 

i. Secretaria de Estado ...... .. ...... . . . . 
2. Estatistica ...... . . .. . .. .. . ............. . .. . . 
3. Correios - (Feitas as seguintes modificações ) ; 

a) reunião das duas sub-consignações "Aos 
conductores, estafetas e empregados das lan-
chas e escaleres, diarias aos correeiros, réis 
1.100 :000$" e "Conducção de ma las por contra-
cto no territorio da Republica, 1.000 :000$ ", em 
uma so', na verba "Pessoal ela Directoria Ge-
ral", sob esta epigraphe: Conclucção de malas 
contracto ou por administração, e conductores 
estafetas e empregados das lanchas e esca-
leres, diaria aos correeiros e aos empregados elo 
quadro em serviço de correios ambulantes e no 
mar, 2 .100 :000$, sendo esta veroa inscripta na 
r ubrica Pessoal ; b) reducção da verba "Cus-
teio das succursaes da Capital da Republica, 
custo e conservação dos vehiculos e arreios" a 
84 :000$; e) elevada a sub-consignação "Pu-

blicações Postaes" a 50 :000$; cl) elevada a sub-
consignação "Despezas miudas" a 75 :000$; e) 

accrescentada a sub-consignação " Conducção de 
malas em vehiculos especiaes entre as agencias 
urbanas e a administração e entre a Estrada 
ele Ferro e a administração, collecta das cai-
xas mbanas", 32 :500$; f) substituida a sub-
consignação "Gratificação e pernoite ao pes-
soal, etc." pelo seguinte; Gratifica.ção aos che-
fes ele turma da Directoria Geral e da Ad-
ministração do Districto F ederal, observada a 
porcentagem do art. 340 do regulamento do 
Correio; dita fixada de accôrdo com o art. 27 
ela lei n. 560, de 1898, a dous officiaes designa-
dos pela Directoria para inspeccionar as admi-
nistrações postaes, a dous empregados ele cada 
administração de ia classe e a um das ele mais 
designados pelos administradores para inspec-
cionar as agencias respectivas ; dita por substi-
tuições 230 :000$"; g) accrescentando-se â. sub-
consignação - Utensilios - o seguinte; "po-
dendo despender-se atê 30 :000$ para proseguir 
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295:020$000 
332 :592$500 

(11) Art. 20 da lei n. 652, ide 23 de Novembro de 1899 - Na vi-
gencia desta lei o.s vencimentos de officiaes e .praças em commissão nos 
.p.a.i.7.es estran•gielros serão pagos ao caimbio de 1-8 pence por :f.$000. 



no fechamento de malas pelo systema do em-
pregado do Correio Alfredo Marques de Sou za. 

4. Telegraphos - (E levando-se na consignação 
"Material das linhas" a sub-consignação 
"Transporte, seguro do material e outras des-
pezas relativas" a 120 :000$ e redigindo-se a 
consignação "Novas linhas" assim: "Construc-
ções e reconstrucções ". Para a conservação das 
linhas t ransferidas á administração dos tele-
graphos federaes e das ultima:nente constru-
idas, custeio das respectivas estações e novas 
construcções, 450 :000$000) ..... ..... . . . .... . 

5. Auxilias á agricultura - (Modificando-se no 
pessoal do Jardim Botan ico, de accõrdo com o 
decreto n. 548, de 23 de Junho de 189 0, as se-
guintes parcellas; um feitor-apontador, 1 :20 0$ ; 
um porteiro, 990$; um carpinteiro, 1 :080$, réis 
um pedreiro, 1 :080$000 ; 30 trabalhadores 
com a diaria de 3$, 32 :400$; n o material: fer-
ramentas, concertos, etc. , 8 :000$; ficando o to-
t a l da verba do J ardim Bota nico elevado a réis 
13~ :500$; supprimindo-se as sub-consignações 
da proposta "Diarias para excursões elo director 
1 :080$; idem idem de n atura lis t a viajante, 
1 :800$; accrescentando-se a

1 
seguinte sub-con-

signação "Conclusão elo muro, melhoramentos 
e reconstrucções necessariaB no j ardim, r éis 
1 :800 $"; accrescen tanclo-se a seguinte sub-can-
ções para "publicações scientificas" a seguin-
te: "Para a publicação e cli~tribuição ela Brci-
silian Review" 30 :000$000) ................. . 

6. Agazalho e transporte ele immigrantes espon-
taneos - (Elevada a 18 :00 0$ a sub-cons igna-
ção "Concertos, conservaçãq e outras obras, 
etc." - sendo 6 :00 0$ para a reconstrucção e 
conservação dos viveiros da Ilha das F lor es ) .. 

7. Subvenção ás companhias de n avegação -
(Accrescentando-se as sub··consignações se-
guintes: "Subvenção á Companhia P ilarense 
para a navegação das lagõas Norte e Mangua-
ba ", 30 :000$; "Serviço de navegação entre o 
porto el e Maceio' e os portos ela Europa", r éis 
36 :00 0$000) . ... . . .... . . . . .. . ............. . 

8. Ga rantia de Juros - ( Supprimindo-se as sub-
consignações "Estrada de Ferro Recife ao Li-
moeiro", 350 :000$; " E strada de F erro Central 
de Alagõas, 318 :710$; "Estrada de Ferro Ube-
raba a Coxim", 180 :000$; " l!]strada de F erro 
de Alcobaça á Praia ela Rainha", 180 :000$ e 
"Ramal da Assembléa, da Estrada de Ferro 
Cent ral de Alagõas", 11 :600$000) . ......... . 

9 . Estrada de F erro Central dp 
Brazil, 1• divisão ( Administra-
ção Centra l) ... . .... .. . . .... . 415 :267$500 

Ouro Papel 

102:498$630 10.730:830$80 0 

304 :801$122 7 . 735:320$000 

815 $000 199:590 $0 00 

201:255$700 

2.788:139$992 

2.840:327$065 3. 471 :402$484 



2• divisão (Trafego). (Na 
sub-consignação " Inspectoria 
do movimento" fazendo-se as 
seguintes a lterações 48 con-

ductores de 2• classe, 201 :600$; 
109 conductores de 3" classe, 
327 :000$; 35 bagageiros de 
1• classe, 20 de 2•, 19 ele 3• 
352 guarda-freios, 12 criados 
ele trens nocturnos, 4 feitores 
e 52 trabalhadores, 776 :136$. 
Somma d a sub - consignação 
"Inspectoria do movimento".. 1. 674 :346$000 
Na sub-consignação " Te 1 e-
graphos e !Iluminação", fa-
zendo-se as seguintes altera-
ções : 16 telegraphistas de 1" 
classe 67 :200 $; 176 telegra-
phistas de 3• classe réis 
64 :640$; 55 telegraphistas de 
4• classe 99 :000$; 32 cabi-
neiros 44 :595$; 6 feitores e 50 
guardas-fios para c o n s e r -
vação das linhas 87 :300$; na 
officina de gaz, 1 encarrega-
do, 3 forneiros, 3 ajudantes, 
2 foguistas e 12 gazistas réis 
44 :466$500; serviço chronome-
trico, 6 :000$. Somma da sub-
consignação "'l'elegraphos e 
illuminação" . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 064 :376$500 
Na sub-consignação "Estações 
especiaes ", fazendo-se as se-
guintes a lterações : 6 fieis de 
armazem, 21 :600$; 5 ajudan-
tes de fiel, 15 :000$ ; 13 bilhe-
teiros 46 :800$; 79 continuos de 
2• classe, 189 :600$; 34 confe-
rentes de 3• classe, 61 :200 $; 
guardas em geral, encarrega-
dos ela toilette, e tc., etc., réis 
1.073 :200$. Somma da sub-
consignação "Estações espe-
ciaes" .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . 1. 538 :800$000 
Na sub-consignação "Estações 
de 1 a classe" 1 fazendo-se as 
seguintes alterações: 15 con-
ferentes de 3• classe 27 :000$; 
guardas em geral, etc., réis 
700 :000$. Somma da sub-con-
signação "Estações de 1• clas-
se" .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 922 :000$000 
Na sub-consignação "Esta-
ções de 2• classe", fazendo-
se as seguintes alterações : 17 
conferentes de 2• classe, réis 
40 :800$ ; 8 conferentes de 3• 
classe, 14 :400$; guardas em 



geral, etc., 245 :660$ . Som-
ma da sub-consignação "Es-
tações de 2ª classe" .. . . . ... . 
Na sub-con signação "Estações 
de 3• classe", fazen do-se as 
seguintes alterações : 25 agen-
tes, 90 :000$; nove conferen-
tes de 3ª classe, 16 :200$000; 
guardas em geral, etc., réis 
215 :000$000. . ........... . 
Somma da sub-consignação 
"Estações de 3u classe" . .. . . 
Na sub-consignação "Estações 
de 4ª classe", fazendo -se es-
tas alterações: 27 agentes 
111 :000$; tres conferentes de 
2• classe, 7 :200$; 30 confe-
rentes de 3• classe, 54 :000$; 
guardas em geral, etc., réis 
205 :000$000. . . . . . . . .... . . 
Somma da sub -consignação. 
Na sub-consign ação "Estações 
de 5ª classe, fe itas estas al-
terações : u m conferen te de 2ª 
classe, 2 :400$; 25 conferen-
tes de 3ª classe, 45 :000$0?0 ; 
guardas e trabalhadores, néis 
233 :000$000 .. . .. . .... . ' . . 
Somma da sub-consignação . . 
Na sub-consignação "Pos-
tos", pessoal titulado, J.1éis 
42 :000$ ; guarda-chaves e 
tra:balhadores, 80 :000$ ..... . . 
Somma ela su b-consignação . . . 
A sub-consignação "Material, 
expediente, clespezas m iudas, 
etc . . , elevada a 650 :000$ . . . . . 
Somma ela consign ação da 
2• divisão. . . . . . . . ... . . .. 1 · • 
3ª divisão (con tabilidade) . .. 
4ª divisão (locomoção) . :.Na 
sub-consignação "Pessoal ele 
tracção", fe itas as seguintes 
alterações : 130 foguistas de 
2ª classe, 190 :240$; 200 gra-
xeiros, 256 :025$000 . . .. . . ! .. 
Somma da sub-consignação . . 
Elevada a sub-consignaç;ão 
"Material de tracção" comb11s-
tivel, lubrificantes, estopa e 
diversos. . . . . .. . .. . ... , . . 
Na sub-consignação "Pesspal 
da reparação do material ro-
dante e deposi tos", feitas as 
seguintes a lterações : 135 lima-
dores, 214 :674$226; 55 t or-
neiros, 102 :0 80$470 ; 68 ferrei-
ros, 108 :734 :595; 23 fundido-

42 1 :460$000 

384: 800$000 

377 :200$000 

447:800$000 

122 :000$000 

650:000$000 

7.851 :552$500 
486 :590$000 

1. 986 :471$890 

5. 600 :000$000 

Ouro Papel 



10. 

res, 48 :272$094; 4 modelado-
res, 10 :171$333; 102 concer-
tadores de carros, réis 
165 :939$828; 4 pedreiros, 
5 :685$656. Somma da sub-
consignação, 974 :359$350. 
Somma ela consignação da 4• 
divisão ................... . 
5• divisão (via permanente). 
Na sub-consignação "Pessoal 
da conservação ordinaria da 
linha e edificios ", accrescen-
tando-se quatro machinistas 
elos britadores, 8 :640$; eleva-
da a somma ela sub-consigna-
ção á q u a n t i a ele réis 
4. 693 :054$500. 
Modificada a sub-consignação 
"Malerial ela conservação ordi-
naria ela linha e edificios" pa-
ra as seguintes epigraphes e 
importancia: "Material (dor-
mentes, trilhos e accessorios e 
o necesario para todos os ser-
v iços da via permanente, in-
clusive os escriptorios dos en-
genheiros residentes réis 
2. 000 :000$000. 
Gratificações diversas (eleva-
da a sub-consignação "Aju-
das ele custo ao director, etc." 
a 110 :950$ e a "Gratificação 
ele 20 o/o aos empregados de 
mais de 20 annos de serviços" 
"" 348 :665$, estendendo-se aos 
ajudantes e auxiliares techni-
cos elas resiclencias a cliaria 
ele 5$, fixada para os enge-
nheiros residentes e destinan-
do-se a sub-consignação "Que-
bra de 1 O o/o ao thesoureiro, 
fieis, ajudantes de fieis, escri-
v;;'"' elo thesoureiro, bilheteiros 
e recebedores) ... . ....... . . . 
Somma da consignaão "Grati-
ficações el iversas ". . . . . .. .. . 
Somma ela consignação da 5" 
divisão . .. ..... . ......... . 
Eventuaes . .. .. _ .......... . 
'l'otal ela verba - Estrada ele 
Ferro Central do Brazil. .. . . 
Obras fecleraes nos Estados : 

A - J: orto elo Natal (ele ac-
cõrclo com a lettra E da ver-
ba 11" do art. 17 da lei n. 
834, de 30 de dezembro de 
1901) .. ...... . . . ........ . 

77 

12. 856 :781$240 

1.003:105$000 

S.866:294$500 
700 :000$000 

211 :040$000 
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...... . ... . ... 31.176 :515$740 



É - Porto do Parahyba (de 
accôrdo com a lettra D do 
art. 17 da citada lei n . 834, ac-
crescentanc1o-se 50 :000$ para 
o acabamento da reconstrucção 
da ponte do Sanhariá) .. . . . . 

C - Porto de Pernambuco (de 
accôrdo com a citada lei, let-
tra A) . . .. . .............. . 

D - Portos e rios de Santa 
Catharina: 

Pessoal. . . . . . . . . . . . 88 :352$500 
Material, inclusive rs. 

125 :000$ para ac-
quisição de um ba-
telão a vapor . . .. . . 200 :200$000 

Melhoramentos ur-
gentes da barra da 
da Laguna. . . 100 :000$000 

E - Barra e porto do Rio 
Grande do Sul ........ . ... ·1 • • 

F - Açude do Quixadá (de 
accôrclo com a lettra F do 
art. 17 da lei n. 834, de 
1901) ...... .. ............ . 

G - Porto elo Maranhão . . . 

78.' 

271:991$500 

376 :752$500 

388:552$500 

787 :242$000 

299 :600$000 

150:000$000 

11 . Obras publicas ela Capital Federal - (Mo-
difcada a sub-consignação "Novas canalisações 
da seguinte forma: Revisão da rêde, novas con-
signações, acquisição de m:rnanciaes e outros 
melhoramentos do serviço" 6!í0 :000$ . Feitas 
na sub-consignação "Manar1ciaes e conserva-
ção das f lorestas - Pessoal - as seguintes 
alterações: tres feitores, 5 :175$; 29 trabalha-
dores, 37 :047$500, de accô1 do com a lei n. 
834, de 30 de dezembro de 1ro1; accrescentan-
tando-se á sub-consignação "Diarias" (1• d i-
visão) 1 :825$ para a eliaria pe 5$ ao conductor 
geral, e na sub-consignação -- Reparos ele pro-
prios nacionaes - declarando-se: inclusive a 
quantia necessaria para a reparação do pre-
dio nacional onde funcciona a escola nocturn a 
mantida pela Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, recligindo - ~,;e a sub-consigna-
ção - Proseguimento da rêpe de distribuição, 
etc. - do seguinte modo: " f essoal e material 
para este serviço (podendo despender-se atê 
40 :000$ para canalisação dei agua no Vigario 
Geral, em Irajá) " Somma ,desta ultima sub-
consign ação, 250 :000$000 ... . • . . . . . ......... 

2.485:178$500 

2. 501 :457$000 
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12. Esgoto ôa Capital Federal (calculadas as ta-
xas de esgoto dos predios e cortiços para 
48.000 predios e reduzida a respectiva sub-
consignação a 4 . 559 :952$, e accrescentando-se 
22 :678$875 para a taxa de esgo to dos predios 
pertencentes ou suborclinaclos aos diversos Mi-
nistcrios ........ . . . . . ..... . .. ............ . 

13. Illuminação publica. . . . . .. . ....... . ...... . 
14. Fiscalização ( clesligan clo-se da sub-consignação 

"Estradas de Ferro Minas e Rio e Muzambi-
nho" a fiscalização da Estrada de Ferro Minas 
e Rio, dotando-se esta fiscalização com a se-
guinte verba: Vencimentos do engenheiro fis-
cal, 12 :000$ ; a juda de custo ao empregado da 
tomada de contas, 600$; expediente, 50$; som-
ma, 12 :650$, e accrescentanclo-se 7 :000$ para 
tra nsporte e guarda de uma ponte metallica da 
Estrada de Ferro de Baturitê, pertencente á 
União) ......... . ......................... . 

15. Observatorio Astronomico ...... . .......... . 
16. R epar tições e Jogares extinctos . . ........... . . 
17. Eventuaes. . . . . . ... . ..... . .... . .... ... . . . . 

Art. 22 . E' o Poder Executivo autorizado: 

531 :273$662 

3 :600 $0 00 

4.679:725$875 
628 :288$662 

537:160$000 
81:600$000 
86 :400$000 

l.00 :000$000 

I, a entrar em accõrdo com o Governo do Estado de S. Paulo, p:i.r!L 
a cessão gratuita á União da linha ele Itapetininga a Itararé; 

II, a entrar em accôrclo com o Governo do Estado do Rio Grana~ 
do Sul para a cessão á União das linhas telegraphicas de que elle ~ 

proprietario, com a extensão de 424 kilometros, servindo a 15 estaçõe!'õ 
sob as seguintes bases : a) o Governo do Estado transferirá á União as 
linhas telegraphicas, apparelhos e todo o material existente, sem indemni-
zação alguma; b) a União se obriga rá a construir as seguintes linha~ 
complementares da r êde telegraphica actualmente pertencente ao E::'-
tado: da Estrella a Venancio Ayres, de Guaporé a Soledade, de Alfredo 
Chaves a Lagôa Vermelha e de Camaquan a Encruzilhada; 

III, a realizar nos limites da verba decretada n a presente lei as 
construcções de linhas telegraphicas a que se refere o art . 18, n. II, da 
lei n . 834, de 30 de dezembro de 1901, e o acabamento de todas as que 
se acham em construcção ; 

IV a elevar á categoria de telegraphistas-chefes, na Repartição Ge-
ral dos '.relegraphos, dous telegraphistas de 1• classe, sem augmento 
de despeza, e pagos com as mesmas gratificações actualmente percebidas 
por estes quando dirigem estações-chefes; 

V, a conceder ao Dr. Joaquim Carlos Travassos a subvenção de 
25 :000$, para a impressão ele seus trabalhos sobre a industria agricola 
em geral, obrigando-se o mesmo a entregar a metade dos exemplares das 
edições que fizer ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, 
para serem distribuidos por esse Ministerio do modo que julgar mais 
conveniente; 

VI, a despender atê a quantia de 100 :000$ com a acquisição de 
sementes e plantas, para serem distribuidas pelos agricultores e com o 
pagamento de passagens e seguros de an imaes das raças cavallar, bovina, 
suina e lanigera, reproductores destinados a estabelecimentos agrícolas 
ou pastoris, devendo as requisições para importação desses a nimaes ser 
feitas directamente ao Governo, que terá muito em vista a distribuição 
mais equitativa possível pelos Estados, comprehendendo esta concessão 
os animaes que forem adquiridos no paiz e tiverem de ser transportados 
de um Estado pa r a outro, nas condições mencionadas ; 
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VII, a conceder franquia postal para a correspondencia, publicações 
e sementes distribuidas pelas Sociedades Nacional de Agricultura, Ba-
hiana de Agricultura, de Agricultura Alagoana, Auxilia dora da Agricul-
tura de Pern ambuco, Paulista de A.gricultura, União Agricola de Sergipe, 
Estadual de Agricultura do Paraná e para a correspondencia do Instituto 
da Ordem dos Advogados Brazileiros ; 

VIII, a prorogar os contractos pa ra conducção de malas e alugueis 
de casa para os serviços dos Correios por espaço nunca maior de tres 
annos; 

IX, a rever, eiTI benefició da lavoura da canna, a concessão dos en-
genhos centraes de fabricar assucar, de Iguape e Rio Fundo, no Estado 
da Bahia, para o fim de regularisar o seu funccionamento, podendo, no 
caso de não conseguir a restauração das fabricas necessarias á defesa 
e salvação da lavoura, rescindir o contracto, sem prejuízo, para a União, 
de reembolso das quantias adeantadas pelo Governo a titulo de garantias 
de juros, credito determinado no decreto n . 635, de 9 de agosto de 1890; 

X, a despender até a quantia de 50 :000$ para auxiliar ou promover, 
por intermedio da Sociedade Nacional de Agricultura, um concurso ou 
exposição de apparelhos destinados ás applicações industriaes do a lcool, 
com o fim de vulgarisal-os no paiz, . devendo a exposição realizar-se 
nesta Capital ; 

XI, a despender até 30 :000$ para animação á industria da seda, 
sendo : 15 :000$ em premios, cu jo maximo não exceda a 5 :000$ aos ser i-
cultores que provarem, a juizo do Governo, ter pelo menos 500 pés de 
amoreira, regularmente tratados, devendo ser os premios proporcionaes 
ã importancia das culturas; e 15 :000$, divididos em tres premios de 
5 :000$ cada um, em favo~- de quem montar as tres melhores fabricas de 
fiação de seda ; 

XII, a reorganisar oll serviços de navegação que estavam a cargo 
do L loyd Brazileiro, contractando-os com uma ou mais emprezas que 
melhores vantagens offel'eçam ao publico e ao Thesouro, a juizo do 
Governo, observadas as seguintes condições : 

a) Não excederão as subvenções a importancia consignada na pre-
sente lei, podendo ser concedidas as vantagens e isenções constantes de 
contractos anteriores com o L loyd; 

IJ) o prazo do contracto não será maior de dez annos; 
e) os generos de producção nacional terão os fretes os mais reduzi-

dos, não superiores, na m$dia, aos que vigoravam ·na data da lei n. 834, 
de 1901, est abelecendo-se i,10 con tracto a fõrma e os prazos de revisão da 
tarifa, caben do ao Governo a faculdade de, em qualquer tempo, deter-
minar as necessarias redljcções, em casos de calamidade publica; 

cl) o contractante se obrigarã a fornecer vapores extraordinarios, 
afim de t!'ansportar as mercadorias dos portos intermediarios, desde que 
a requisição lhe tenha sido feita com antecedencia de dez dias, pelo 
menos, e por n avios capa,zes, quando os navios ordinarios não possam 
fazer esse serviço ; 

XIII, a incluir no contracto para os serviços a que se re·fere o para-
grapho antecedente as seg·uintes obrigações: ci) de fazerem escalas osi 
vapores da linha do su l, no porto de Guaratuba, do Estado do Paranã, 
em uma viagem redonda yjor mez; b) de fazerem os vapores da linha do 
norte uma viagem mensa) ao porto de Aracajú, desde que se verifique 
a accessibilidade deste ; a) de ser observada a clausula primeira do de-
creto n. 857, de 13 de outubro de 1890, para o serviço do embarque e 
desembarque dos passageiros e suas bagagens no porto da Capital do 
Estado da Parahyba do 1.forte ou com destino a ena, sem qu e por esse 
serviço possa a empreza 1ixigir qualquer retribu ição; 

XIV, a contractar P"ilo prazo de cinco annos, com quem melhores 
vantagens offerecer, o serviço de viagens do porto da Parnahyba ao 
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ancoradouro dos vapores do Lloyd, na Tutoya, até 500$ por cada uma 
dellas, coincidindo com a chegada daquelles vapores a Tutoya e de 
maneira que haja facil e commoclo transporte para passageiros e cargas 
da Parnahyba áquelle ancoradouro e desse áquella cidade, sendo essas 
viagens feitas por barcos a vapor, apropriados ao fim a que se des-
tinam; 

XV, a conced er até 10 :000$ de subvenção á Empreza Viação do 
Brazil, por viagem m ensal de icla e volta que, durante os mezes da cheia, 
realizar a referida empreza, a partir do Joazeiro, no S. Francisco, até 
o ponto mais conveniente do rio Paracatú, acima da barra do rio da 
Prata, affluente do m esmo Paracatú, regulando o Governo no contracto 
as tarifas, os hora rios e as mais obrigações da empreza, referentes a 
essa navegação; 

XVI, a renovar, por prazo não excedente de tres annos, o contracto 
para o serviço de navegação a vapor no baixo S. Francisco, approvaclo 
pelo decreto n. 3.60 9, de 13 de março de 1900, sem augmento de despeza; 

XVII, a applicar na vigencia desta lei, da renda liquida produzida 
pela Elstrada de F erro Central do Brazil, nos exercicios de 1902 e 1903, 
até a quantia de 6. 500 :000$ na construcção de profongamentos, ramaes 
e melhoramentos da s estradas de ferro de propriedade da União: 

ci) o respectivo credito será. aberto no começo do exercicio, por conta 
dos saldos a liquidar ; 

b) a execução das obras da Estrada de Ferro Central do Brazil 
ficará a cargo de divisões provisorias, sujeitas á Directoria da estrada, 
emquanto o Governo não julgar necessaria a creação de commissões a 
elle directamente subordinadas; a execução das obras, porém, si o Go-
verno entender que não as deve fazer por adm inistração, será confiada 
a quem melhores vantagens offerecer, mediante concurrencia p ublica; 

XVIII, a prorogar por um anno o prazo para a conclusão das obras 
da Estrada de Ferro de Santo Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim; 

XIX, a prorogar por c1ous annos, contados ela data desta lei, o prazo 
fixado na clausula 3• do decreto n . 3 . 812, de 7 de outubro de 1900, 
para a a presentação dos estudos da Estrada de Ferro de Alcobaça á 
Praia da Rainha e o prazo fixado no art. 22, n. VIII, da lei n. 746, 
de 27 de dezembro de 1900, para a conclusão dos 100 primeiros kilometros 
da E s trada de Ferro de Uberaba a Coxim; 

XX, a adopta r o alvitre que julgar mais conveniente para concluir 
o p r olongamen t o da Estrada dGI Ferro de Cacequy a Uruguayana e a 
executar o ramal de Sant' Anna do Livramento, não podendo dar garantia 
de juros nem subvenção ; 

XXI, a arrendar definitivamente, por prazo não superior a 40 annos 
e mediante concurrencia publica, as estradas de ferro resgatadas, fixan-
do-se condições que a ssegurem a conservação de cada uma, o esta beleci-
mento de um regimen de tarifas que beneficie os generos de producção 
nacional e o . desenvolvimento ela v iação ferrea; bem assim a abrir os 
creditos necessarios para liquida r os compromissos provenientes elos 
contractos de r esgate e para o custeio e mais despezas das estradas 
resgatadas, emquanto não arrendadas ; 

XXII, a entrar em accôrdo com os arrendatarios das estradas de 
ferro nacionaes, de modo a serem reduzidas as tarifas das mesmas es-
tradas em relação ao transporte dos generos de proclucção nacional ; 

XXII!, a entrar em accôrdo com a Companhia Geral de Melhora-
mentos no Maranhão para incluir entre as obrigações contrahidas pela 
mesma, em virtude das clausulas ·elo decreto n. 380, de 6 de junho de 
1891, a de prolong·ar o cães em construcção até a rampa denominada do 
Palacio e dahi até ao edificio do Thesouro P ublico do Estado, fixando-se 
no respectivo contracto a quantidade de serviço que clahi por deante deve 
ser realizada em cada exercicio; 
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XXIV, a prorogar por tres a nnos o prazo para o inicio da construcção 
das obras de melhoramentos do porto de S. Luiz do Maranhão de que é 
concessionaria a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, com 
a condlção de, dentro de um anno, dar começo ás obras necessarias á 
conclusão do canal de Arapapahy, a que se refer e a clausula 5" do de-
creto n. 909, de 23 de outubro de 1890, devendo estas ficar concluidas no 
prazo minlmo de tres annos ; 

XXV, a realizar as obras necessarias ao melhoramento dos portos 
da Republica, podendo, para esse fim, emittir titulos, em papel ou em ouro, 
que correspondam, por seus juros e amortização, ás responsabilidades 
que para cada porto possam ser providas pelas taxas que ahi serão co-
bradas, estabelecidas nas leis e concessões em vigor: 

a) as obras poderão ser executadas por administração ou por con-
tracto, modificados ou não os respectivos planos de orçamentos e po-
dendo-se accrescentar-lhes a execução de obras fóra dos cáes, mais neces-
sarias para facilitar o trafego das mercadorias para os mesmos cáes; 
e a exploração commercial dellas será estabelecida segundo o regimen 
que mais convenha a cada porto ; 

b) par a o fim a que se refere a disposição constante do presente 
numero, poderá o Governo entrar em accõrdo com as emprezas conces-
sionarias de melhoramentos do porto do Rio de Janeiro, cujos contractos 
estejam em p leno vigor, podendo fazer todas as despezas indispensaveis 
para a effectividade dos accordos que forem celebrados ; 

e) para as despezas de que trata a preceden te alinea e para t odas as 
que forem necessarias á execução dos melhoramentos de portos, a que 
se refere a presente a~torização, ficam tambem autorizadas as precisas 
operações de credito; 

e!) sob o regimen d~sta lei, poderão ser realizadas as obras ele portos 
a inda não definitivamepte contractadas; 

e) o proclucto elas taxas especiaes creadas na lei da receita, que 
forem cobradas nos portos dotados com verba especial na presente lei, 
poderá ser applicado ~o desenvolvimento do serviço do melhoramento 
respectivo ; 

XXVI; a conceder aos Governos estaduaes, que pretenderem executar 
as obras de melhoramentos de portos dos respectivos Estados, segundo 
os planos approvados ou que forem approvados pelo Governo Federal, 
os favores constantes ~as leis n . 1. 646, ele 13 de outubro de 1869, e 
n. 3 .314, de 16 de outubro de 1886, independente de concurrencia; 

XXVII, a entrar el\1 accôrdo com o Governo do Estado do Rio Gran-
de do Sul, no sentido de apressar a conclusão das obras da barra do 
mesmo Estado, podendo para tal fim conceder a cobrança das taxas 
de que trata o paragr3rpho unico do art. 7° da lei n. 3 . 314, de 16 de 
outubro de 1886; 

XXVIII, a contractar com quem mais vantagens offerecer, em 
concurrencia publica, a construcção, uso e goso de um porto artificial na 
enseada de S. Domingqs das Torres, Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como a de uma estrada de ferro que ligue esse porto á cidade de Porto 
Alegre, mediante os onus e vantagens conferidos no decreto n. 1. 7 46, 
de 13 de outubro de 1869, servindo de base ao ajuste as clausulas que 
baixaram com o decreto n. 597 A, de 19 de julho de 1890, additado pelo 
de n. l. 382, de 19 de fevereiro de 1891, excluidas terminantemente as 
que se referem á garal"\tia de juros; 

XXIX, a fazer as clespezas necessarias, afim de r ectificar os estudos 
feitos na barra de Aracajú pelo engenheiro Andréa Sernadack, em 1875, 
e fazer os melhoramen~os indicados no relatorio e nas plantas apresen-
tadas a"o Ministerio da Agricultura no mesmo a nno; 

XXX, a contractar com quem mais vantagens offerecer em concur-
rencia publica a construcc;:ão, uso e goso de um porto artificial na bahia 



83 

de Guarajá, em Belém do Pará, comprehendendo o littoral descie a ponta 
do Arsenal de Marinha até o Jogar denominado Valha-me Deus e o 
porto do Pinheiro, desde o Furo do i\1aguary até a Olaria Tapaná, me-
diante os onus e vantagens conferidos no decreto n . 1 . 746, de 13 de 
outubro de 1869 , servindo como base os estudos e p lantas levantados 
pelo engenheiro Saboia, em commissão do Governo ; 

XXXI, a fazer, conjuncla ou separadamente, as operações de credito 
e financeiras que mais convenham para realizar as acquiõigões e obras 
que tenham por fim melhorar e augmentar o serviço de abastecimento 
de agua & Capital Pederal, podendo reservar, para o serviço de juros e 
amortização do capital que levantar ou elos titulos que emittir, a renda 
de todo o serviço; 

XXXII, a abrir os creditas necessarios para : 
a) supprir as deficiencias que no exerci cio desta lei se verificarem 

na consignaçi'.o da verba 11" do art. 1º destinada á "Revisão da rêde 
e novas canalisações ", para o fim de attender ao supprimento de agua 
aos suburbios da Capital Federal; 

b) construir um capital de movimento para a acquisiçfLo directa 
aos fabricantes e fornecimento aos particulares, de apparelhos necessa-
rios á regularisação do suppl'imento de agua; 

XXXIII, a 1nanc1ar proceder pela con11nissão do açucle elo Quixadâ. 
a estudos de açudagem no Estado ão Ceará, correndo a despeza por conta 
da rubrica 10°, lettra F; 

XXXIV, a mandar editai· na Imprensa Nacional a - Noticia His-
torica do abastecimento de agua da cidade do Rio de Janeiro - pelo 
Dr. Antonio Joaquim de Almeida e Silva, conductor das obras publicas; 

XXXV, a en trar em accôrdo com a City Impro'Vements Gornpany 
L imited, para autorizar esta a lançar em suas contas semestraes, afim 
de ser ordenado o pagamento pelo Ministerio da Industria, as taxas 
de esgoto devidas palas diversos Ml!1isterios, sob a~ seguintes condições : 

ct) abl'ir mão 2. companhia da divida dessa. procede!lcia, existente na 
data do accôrdo e não inferior á verificada em 31 de dezembro de 1901; 

b) conceder ell a um abatimento de 10 % em t odas as futuras t axas 
de esgoto pagaveis pelos diversos Ministerios, até o fim do seu con-
tracto; 

XXXVI, a a r bitrar, na vigencia desta lei, aos engenheiros emprega-
dos n a fiscalização do ser viço a cargo da City Improvements Comvany, 
Limitecl, uma dia ria como indemnização ás constan tes v iagens que são 
obriga.dos a fazer nas suas c·rcumscripgões não excedendo os limites da 
in1portancia co1n que contribue annuahnente a inesma co1npanh ia; 

XXXVII, a promover o melhoramento dos serviços de esgotos e 
illuminação, de maneira a satisfazer as exigencias sanitarias e a com-
modiclade publica, sem novos onus para o Thesouro e para o contri-
buinte; 

XXXVIII, a entrar em accôrdo com os Governos dos Estados pa1·a 
a ux iliai-os no trabalho de civilisação dos índios, podendo despender 
até 50 :000$000; 

XXXIX, a abrir o credito necessario para enviar á Europa profis-
sional brazileiro encarregado de proseguir as experiencias mallogradas 
e acautelar os interesses e direitos de invenção do aeronauta Augnslo 
Severo; 

XL, a a ux iliar com 40 :000$ a construcção dos aerostatos Santci 
Criiz e Pcix; 

XLI, a despender 150 :000$ com os estudos e mais trabalhos con -
cernentes á exploração de minas de carvão de pedra no Estado do Pará 
e em outros Estados da Republica; e a garantir, por tempo não exce-
dente a 10 annos, o consumo do carvão nacional na Estrada de Ferro 
Central do Brazil, ou em outros serviços federaes e em outras estradas, 
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de accõrdo com a administração destas, na proporção annual que fôr 
julgada necessaria, fazendo os estudos precisos para demonstrar as 
vantagens do emprego do mesmo carvão ; 

X LII, a incluir no contracto para a construcção do porto de Belém , 
no Pará , o porto da villa do Pinheiro, desde o Furo do Maguary até a 
Olari a Papaná, sob as mesmf!.s condições ; 

XLIII, a tornar extensiva, na vigencia desta lei, aos empregados 
do correio ambulante e car teiros e aos estafetas ambulantes do Telegra-
pho, residentes nos suburbios da Capital Federal, a concessão feita 
pelo art. 41 da lei n. 562, de 23 de novembro de 1899, de assignaturas 
nominaes e intransieriveis, nos trens de suburbios, com o abatimento de 
75 % sobre os preços das passagens; 

XLIV, a emittir para os empregauos da Estrada de Ferro Central 
do Brazil, residentes no Capital Federal e nos suburbios, assignaturas 
nominaes e intransferiveis com o abatimento de 75 % sobre o preço das 
passagens, gosando da mesma reducção, quer nos trens do interior, quer 
nos dos suburbios, as pessoas das fam ilias daquelles empregados que 
residirem sob o m esmo tecto e ás suas expensas . 

Art. 23 . As despezas de fiscalização das estradas arrendadas, a 
que se r efere o n . 25 do art. 29 da lei n . 746, de 29 de dezembro de 
1900, serão pagas pelas quotas fornecidas para este fim, constantes dos 
contractos de arren damento . 

Art. 24 . Fica approvada a clausula 27ª do cont racto celebrado com 
a A 1nazon Steam Navigation Comvany e apr;rovado pelo decreto n. 4.593, 
de 13 de outubro de 1902, pela qual é fixado o prazo de cinco annos 
para a duração do lT)esmo contracto . 

Art. 25 . O Presidente da Republica é autor izado a despender, pelas 
r epar tições do Mini·sterio da Fazenda, com os serviços designados nas 
seguintes verbas, em ouro, 36. 710 :247$355, em papel, 85 . 105 :565$585 : 

Ouro 

1. Ju ros e mais despezas da div ida 
externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . 034 :466$667 

2 . J uros e amortização do emprestimo 
externo para o resgate das es-
t r a das de ferro encampadas ... . 7 .318 :373$334 

3 . J uros e amortização dos empres-
t ímos internos. . .. . ..... . . 

4 . Juros da divida interna fun dada 
5. Pens ionistas. . . . . . .. . . . .. . .. . 
6 . Aposentados. 
7. Thesouro Federal - Augmentada 

de 400$, no material, destinados 
a elevar de 200$ a 300$ a grati-
ficação que recebem os quatro 
correios, para fardamento .... . 

8. 'l 'ribunal de Cont as .... . ...... .. . 
9 . Recebedoria da Capital Federal. 

l. O. Caixa de Amortização . . . .. .... . 
11 . Casa da Moeda - Assim d iscri-

min adas as consignações da 
s ub-rubrica - Material : 

2 . 286 :065$00 0 

100 :000$00 0 

Papel 

9 . 600:000$00 0 
25 . 756 :084$0 00 
4 . 675 :588$9 79 
2 . 614 :064$520 

1. 014 :105$0 00 
403 :000$000 
350 :700$0 00 
292 :742$ 500 



12. Imprensa Nacional e Diario OJ-
ficial - Augmentada de réis 
300 :000$ a importancia destina-
da a pessoal e material, inclu-
sive a impressão de 2.000 exem-
plares do Boletim da LegislaÇão 
Brazileira, organisado pelo ci-
dadão Paulo Tavares. Desse 
Boletim, publicado em 12 fascí-
culos, 1.000 exemplares ficarão 
para o Governo e 1.000 serão 
dados como unica recompensa 
ao seu organisador, que, si de-
sejar maior tiragem, poderá fa-
zei-a mediante pagamento do 
papel necessario. . . . ......... . 

13 . Laboratorio Nacional de Analyses 
- Elevado de 120~~00$000 a 
160 :000$ o maximo da renda, 
de que serão deduzidas as 
quotas, na razão de 15 o/o , con-
forme a legislação em vigor . .. 

1 4 . Administração e custeio dos pro-
prios e fazendas nacionaes -
Dedu zidos 6 :000$ pediclos para 
gratificação do fiscal d~ Cqm-

1. 460 :340$00G 

94 :000$009 



panhia de Saneamento elo Rio 
de Janeiro a cargo da mesma 
companhia . .. ... . .... .. . . . .. . 

15 . Delegacia elo 'l.'hesouro, cm Lon-
dres ..... . ............ . .... . 

16 . Del egacias fiscaes . . . . . ........ . 

17. Alfandegas - Augmentacla ele rs. 
100 :ooo:i, destinados a occorrer, 
a juizo elo Governo, ás mais ur-
gentes necessidades destas re-
partições, comprehenc1enc1o con-
certos e r eparos nos ec1ificios e 
pontes, creação ele postos fis -
caes, acquisição elo material e 
custeio r espectivo .. . ..... . ... . 

18. Mesas ele Rendas . .. . ......... . . 

19. Empregados ele repartições e Jo-
gares extinctos. . . . ....... . . . 

20 . Fiscalização e mais c1espezas dos 
impostos ele consun10 .. . . . . .. . . 

1 

21. Com missão ele 2% na venda ele 
estampilhas, por particulares .. 

2 2. Ajudas ele custo ...... .. . 

23. Gratificações por serviços tempo-
rarios e extraordinarios - Au-
gmentail.a de 50 :000$, exclusi-
vamente destinado~ ao paga-
mento elos funccionarios que fo-
rem incumbidos de ~romptificar 
e pôr em dia os alanços em 
atrazo das repartiç es de Fa-
zenda. . . . .... . ........ . . . 

24 . .Juros elos bilhetes elo Thesouro .. 

25 . .Juros c1o emprestimo c10 cofre dos 
orphãos ..... . . . . .. . . . . 

26 . .Juros c1bs depositas elas Caixas 
Economicas e Montes ele Soc-
corro . . .. . . .. ... . . . ... . . . .. . 

27 . .Jm·os diversos . . . . . . .. . .... • .. .. 

28. Porcentagem pela cobrança exe-
cutiva c1a divida da. União . . . . 

2n. Commissões e corretagens . . . ... . 

Ouro 

36 :600$000 

8 :808$396 

Papel 

71 :280$000 

1.. 512 :718$000 

10.437:716$600 
1.224 :226$000 

75:559$985 

2.349:400$00 0 

200 :000$000 

40:000$000 

80:000$000 

480 :000$000 

650:000$000 

5. 700 :000$000 

50 :000$000 

1 00 :000$000 

20 :000$000 
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30. Despezas eventuaes. 

31 . Reposições e restituições . . .. ... . 

32 . Exercicios findos . . 

33 . Obras, senc1o. nos Estados, réis 
550 :0 00$, inclusive 100 :000$000 
para conclusão c1a ponte c1e des-
carga da Alfandega do Cear& ; 
e n a Capital Federal, 230 :000$, 
inclusive 50 :000$ para a cons-
trucção de um primeiro andar 
no pavimento centra l n a I m -
prensa Nacional. .... . . . ... . . 

3 4 . Credi tos especiaes. . . . . . .. . . . . . . 

Applicação da renda com destino 
especial 

35 . Fundo de r esgate 
papel-moec1a. . . 

e garantia do 

3 6. F undo de amortização dos em-
prestimos internos. . 

37. F undo para a caixa de resgate 
das apoiices das estradas de 
ferro encampadas. . . . .... .. . . 

3 8 . Fun c1o para. o serviço da estatisti-
ca commercial. . .. .. . ... . . ... . 

39. l!,undo par as obras de melhora-
mentos dos por tos. . ..... .. . 

Art . 26 . E' o Govern o autorizacl.o : 

50 :000$000 

1 . 845 :933$958 

7. 870 :00 0$ 000 

160:0 00$00 0 

150:000 $000 

450 :000$000 

2 . 000 :000$000 

780 :00 0$000 

2.1 50:000 $0 00 

5 . 200 :000 $000 

l. 658 :0 00$000 

270: 000 $000 

2. 53 0:000 $00 0 

I, a abrir no exercicio de 1903 creditas supplementares, até o ma-
ximo de 8 . 000 :000$, ás verbas indicadas na tabella B, que acompan ha a 
presente lei. A's verbas - Soccorros publicas - e Exercicios findos -
poderá o Governo abrir creditas supplementares em qualquer mez do 
exercício, comtan to que sua totalidade, computada com as dos demais 
c;·editos abertos, não exceda o maximo fixado, respeitada, quanto á 
verba - Exercicios findos -, a disposição da lei n. 3 . 230, de 3 de se-
tembro de 1884, art . 11 (1) . No maximo fixado por este artigo não se 
comprehendem os creditas abertos aos ns . 5, 6, 7 e 8 do Orçamento do 
Ministerio do Interior ; 

-II, a liquidar os debitos dos bancos, provenien tes de a uxilias á la-
voura ; 

III, a conceder o premio c1e 50$ por tonelada aos n avios qu e fo rem 

(1 ) Art . 11 da lei n . 3 . 23 0 de 3 de setembro de 1884 - P or dividas 
de exercicios findos entendem-se as que tiverem por origem o pagam en to 
de ser viços prestados ao Estado em exercicios já encerrados em vir tude 
de autorização concedida por lei de orçamento ou por outra qualquer es -
pecial, com fundos decretados nos termos do art. 14 da lei n . 1 . 177 de 9 
de setembro de 1862, com tanto que a mpor-tancia dos serviços por pag·ar 
não exceda a consignação dos respect ivos fundos. 
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construidos na Republ ica e cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, 
podendo abri r os credites que forem necessarios; 

IV, a abrir credito para ultimar as despezas com o serviço da unl-
formisação dos typos das apoiices ; 

V, a entrar em accõrdo com a ,\ssociação Commercial do Rio de 
Janeiro para liquidar o debito que ella tem no 'l'hesouro Nacional, rece-
bendo em pagamento o predio que a r ef eri cla Associação está construindo 
para sua installação definitiva, á rua Primeiro de Março; 

a) o Governo mandará proceé! e,- á avaliaçf'.o do predio, .afim de po-
der fixar a quantia pela qual o receberá; 

b) adquirido o predio, o Governo abrirá credito até a somma de 
500 :000$, para occorrer ao pagamento das despezas com as obras neces-
sarias para conclusão daquelle edificio e o arrendará á Associação Com-
mercial, reservando as salas necessarias para o funccionamento gratuito 
da Junta Commercial, da Camara Syndical e da Bolsa ; 

e) a quota annual do arrendamento será calculada tomando-se por 
base a quantia que actualmente paga o Governo pela IJarte do edifício 
occupada pela Repartição Geral dos Correios ; 

VI, a ceder, gratuitamente, á Casa de Misericordia da Capital Fe-
deral, o predio sito no morro do Castello e onde funccionou o antigo Hos-
pital Militar; 

VII, a ampliar até 25 annos, nos termos do art. 31, § l•, da lei 
n . 834 ( 1), os prazos para arrenc1amcnto dos campos de pastagem da 
fazenda de San ta Cruz ; 

VII, a amortizar as apoiices recebidas do Banco da Republica, por 
conta do seu debito e e:lcistentes no Thesouro; 

IX, a mandar pagar aos empregados das Alfandegas a porcentagem 
relativa ao augmento da renda verificado no exercicio de 1902, compa-
rada com o de 1901, nij-o devendo essa porcentagem exceder de 20 o/o 
dos vencimentos de cada empregado, nem tambem a 20 o/o do augmento 
que effectivamentc se verificar no exercício, podendo, para isso, abrir o 
necessario creclito; 

X , a pagar aos funccionarios do Laboratorio Nacional de Analyses 
as quotas que lhes forem devicla.s, pela differença entre o maximo da 
renda taxada para esse fim pela lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, 
em 120 :000$, e a de 160 :000$ marcada para o futuro exercicio; 

XI, a despender, na vigencia desta lei, por conta da verba - Obras 
- a importancia do saldo do credito aberto pelo decreto n. 4 . 613, de 
24 de outubro do corrente anno, para occorrer ás despezas com a cons-
trucgão do edifício da A lfandega de Paranaguá, no porto d'Ag ua , Es-
tado do Paraná ; 

XII, a restituir ao Estado de M inas Geraes, abrindo para isso o 
credito necessario, a quantia de 190 :368$154, paga pelo mesmo Estado 
por direitos aduaneiros ele que tinha isenção ; 

XIII, a permittir a venda de senos de consumo a.os fabricantes na-
cionaes, a pra.zo de seis mezes, mediante termo de responsabilidade e ga-
rantia idonea.. A falta de pagamento de um destes termos tornará exi-
giveis todos os outros e impossibilitará nova concessão ; 

XIV, a despender a q uantia de 4 :000$ para a installação da Mesa 
de Rendas em Obidos ; 

XV, a despender a quantia que tem de receber do Banco da Repu-
blica, em pagamento da sua divida, a importancia precisa para ad-

(1) O art. 31, § 1°, da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, re-
produz esta disposição, accrescentando - inserindo nos contratos que 
celebrar clausl:!as que assegurem o saneamento dos mesmos campos, de 
conformidade com a autorização do art. 3° lettras e, cl, e e da lei n . 741, 
de 26 de dezembro de 1900, que continúa em vigor . 
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qu1nr propriedades necessarias ao serviço federal ou para adaptar ao 
mesmo fim propriedades já adquiridas, realizando as obras de adaptação 
pela fórma que julgar mais conveniente; 

XVI, a permittir que, na vigencia desta lei, o Conselho Fiscal da 
Caixa Economica de Porto Ale;i-re despenda até a quantia ele 150 :000$ 
na acquisição elo teneno e construcção ele um edificio adequado ao func-
cionamento ela mesma caixa, correndo essa despeza a conta dos recursos 
proprios desse estabelecimento ; 

XVll, a despender até a quantia de 50 :000$ com a construcção ou 
compra de um predio para a Alfandega da Parnahyba ; 

XVIII, a auxiliar, na vigencia desta lei, os agricultores e industriaes 
ele assucar, emprestando-lhes até a quantia de 5 . 000 :000$, por intreme-
dio do Banco ela Republica ou, de preferencia, de um banco de credito 
agricola, nos Estados onde o houver . 

Art. 27. Fica em pleno vigor, no e>:ercicio da presente lei, o art. 36 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 (2). 

Art. 26. O emprestimo, a que se refere o n. XVIII do art. 2°, será 
clislribuido equitativamenle pelos Estados productores de assucar e rea-
lizado da íórma seguinte : 

1 .0 O Governo adeantará por sacco de assucar branco, crystal ou 
turbina, de 60 kilos, a quantia de 13$, nas capitaes dos Estados do Norte, 
e 14$, na Capital Federal; de 8$ por 60 kilos de assucar de côr, deno-
m.inaclo 3• sorte crystal amarello e mascavinho, e de 4$ por 60 kilos 
de assucar mascavo; 

a) seja elle lavrado para que tal associação se apresente no Brazil 
apta a funccionar nos termos do - Contracto Geral - constante ela 
proposta de 20 de janeiro de 1897; 

b) tal associação assuma a responsabilidade do pagamento dos re-
feridos sellos accrescido com as multas ma.'<irnas da lei, promptificando-
se a effectual-o no acto ele assignar o - Contracto Geral - com o Go-
verno elo Brazil. 

2. 0 Para ter direito ao emprestimo, o productor, por si ou por seu 
representante, depositarâ. em trapiches, entrepostos ou armazens que 
offereçam as necessarias garantias, o assucar sobre o qual houver de se 
effectuar a transacção ; 

3.0 O emprestimo será feito por prazo nunca maior de 12 mezes e 
juro de 6 o/o ao anno ; 

4. 0 Uma vez depositado, o assucar não poderâ. ser retirado dos de-
positos sem o reembolso da quantia adeantada e juros respectivos. 

Art. 29. Os vencimentos por substituição dos empregados de Fa-
zenda. se regularão pela fórma estabelecida na decisão do Ministerio da 
Fazenda n . 234, de 23 de abril de 1879 . 

Art . 30. As despezas com funeraes dos funccionarios publicos e com 
o pagamento de ajcclas de custo ficam sujeitas ao registro à posteriori 
do Tribunal de Contas, nos termos do art. 164 do regulamento que 
baixou com o decrelo n . 2. 409 , de 23 de dezembro de 1896 . 

Art. 31. A Mesa de Rendas de Pelotas ficarâ., na vigencia desta lei, 
sob o mesmo regimen e com a.ttribuições igua.es ás que teem as Mesas 
ele Rendas de S. Francisco, Antonina e Itajahy. 

Art. 32 . •rodos os pagamentos de despeza.s de materiaes serão cen-
tralisados no Thesouro ou nas Delegacias, com excepção daquelles que 
forem feitos pelas Secretarias do Congresso e pela Mordomia do Pa.la-

(2) Art. 36 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 - O Governo 
autorizará, na vigencia desta lei, aos consules brazileiros a inscripção of-
ficial do - Contracto entre os accionistas constituintes do Anonymato 
Bra.zileiro - independente do pagamento dos sellos devidos por lei, 
desde que: 
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cio do Governo e dos que, observada aquella centralisação, possam re-
tardar a marcha dos respec1.iYo3 serviços, pagamentos que continuarão a 
ser effectua.dos pelas proprias repartições, depois de habilitadas, medi -
ante reg ist ro prévio de distribuição de creditas, ouvido o 'l'hesouro sobre 
a conveniencia de sere1n feitas ilS ref0ric.: a s despc~~as pelas contadorias 
r espectivas . 

Art. 33. Os contractos ele a n c:i.dam ento ele predios para r epar tições 
de caracter pcrn1anente, trc;:; co:mo J\lf;:;ndc-r::i..s, De1egacias Fiscaes, Te-
legraphos, Correio, etc., poderão se~ · ce!cbra.dos 1_:or n1ais de um anno, 
conforme estabeleceu a lei n. 2 . 3 ~8 . c' c 1873 (1 ). 

Art. 34 . Ficam approvaclos os creditas na somma de 21 :960$ ouro 
e 1l. .167 :46 6$353 papel, constantes ela tabella A. 

Art. 35 . Fican1 revogadas as disposições en1 coi11.rari.o . 
Capital Federal, 30 ele dezembro ele 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

L eovolclo de Bulhões. 

TABELIJA - A 

L eis n. 589 , de 9 de setembro ele 1850, art. 1° ·§ ,6 e n . 2.348, de 2·5 
de ago·sto<, art. 20 

MINISTERIO DA J USTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Exercicio ele 1901 

Decreto n . 4.125 - de 17 de agosto de 1901 

Abre o credito supplementar á verba Soccorros Publi-
cos - do corrente exercicio . ........... .. ....... . 250:000$000 

( 1) Art. 18 da lei n. 2 . 34 8, de 25 de agosto de 1873 - As despezas 
autorizadas nas disposiçõe8 das leis de orçamento, seja ou não definido 
o r espectivo credito, podem ser pag·as no exercicio da lei pelos meios 
nella votados . 

Proceder-se-ba do me~mo modo com as decreta.das em leis espe-
ciaes, uma vez que tenham verba propriu. no orçarnento. 

r\..s autorizadas por leis especiaes, ein consequencia de serviços no-
vos, transitorios, ou pennaI)entes, para os quaes não exista rubrica no or-
çamento, não serão effectuadas, sem que o Pocler L egislativo decrete os 
fundos correspondentes . 

Estas regras são applicaveis ás despezas decretadas pelas leis do 
orça mento, com a clausula - desde já . 

§ 1.0 A despeza a utorizada em lei de orçamento, e que não se r ea-
lizar até ao fim do r espectivo exercicio, assim como a que fôr votada em 
lei especial, e não se effectuar no exercicio corrente ou lei de orçamento, 
ainda quando o Governo possa fazer o pagamento por meio de operações 
de credito . 

Excevtiiani-se a3 qiie 13stivereni snjeitas a contracto em virtucle àa 
aiitori.'1ação vriniitiva. 

§ 2. 0 O Ministro da FfLzenda juntará ás futuras propostas uma t a -
bella das despezas que .se acharem n estas circumstancias, comprehen-
dendo tambem as exceptuaçlas . 
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Decreto n . 4.1 68 - àe 21 de setemb1·0 de 1901 

Abre o credito supplementar ao corrente exercicio de 
141 :750$ á verba - subsidio dos Senadores - e 
477 :000$ á verba - Subsidio dos Deputados .. . .. . 

Decreto n . 4. 1 69 - ele 21 de setembro de 1901 

Abre o credito supplementar ao corrente exercicio de 
32 :700$ á verba - Secretaria do Senado - e 46 :000$ 
á verba Secretaria da Ca1rnna elos Deputados . 

Decreto n . 4.19 1• - de 5 de outubro de 1901 

Abre o credito especial ele 20 :000 $ em papel-moeda e 
12. 000 dollars (ouro), para occorrer á despez'i com 
reforço do material da illuminação e!ectrica da 
Brigada Policia l (21 :960$, ouro) .. .. .. . . 

Decreto n . 4.205 - de 19 de outubro de 1901 

Abre o credito supplementar a o exercício corrente de 
32 :700fp á verba - Secretaria elo Senado - e 
66 :000$ á. verba - Secretaria da Can1ara dos Depu-
tados .. ... . . . . . . . .............. .. ...... .. .. . . .. . 

Decreto n . 4.206 - de 19 de outubro de 1901 

Abre o credito supplementar ao exe;·cicio corrente de 
141 :750~ á verba - Subsidio elos Senadores - e 
477 :000$ á verba - Subsidio dos Deputados ..... . 
Decreto n . 4.209 - de 26 ele outubro de J 901 

Abre o credito supplementar á verba 14, do exercicio 
corrente, para a Brigada Policial . ..... ... . .. . . . . 

Decreto n. 4.226 - 4 de novembro de 1901 

Abre o credito extraoi·dinario para ª'~Xiliar a Prefeitura 
elo Districto Federal nas rlespe:;~as relativas á el)i-
demia da peste bubonicfL . . 

Decreto n. 4.2'15 - de 23 de n ovembro de 1001 

Abre o credito supple1ncntar a.o co1Teri.te e:-;.er<.'icio ú.s 
verbas - Secretaria. do Senac:o - 32 :700$ e - Se-
cretaria da Ca.mara dos Deputados - 111 :000$000 

Decreto n. 4.216 - ele 23 de novembro de 1901 

Abre o credito supp!ementar ao corrente exercicio ás 
verbas - Subsidio dos Senadores - j 41 :750$ e 
Subsidio dos Deputados - 477 :000$000 .. 

Decreto n . 4.280 - de 21 de dezembro de 1901 

Abre o credito sll.pplementa.r "'º corrente exei·cicio ús 
verbas - Subsidio do3 Senadores - J ~ll :750$ e-
Subsidio dos Deputados - 477 :OOViOOO .. . .. ... . . 

618:750$000 

78 :700 $000 

20:000$000 

as :700 $o oo 

618:750$000 

55 :G41$000 

2GO :000$000 

143 :700~000 

613:750$000 

618 :750$000 
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Decreto n. 4.281 - de 21 de dezembro de 1901 

Abre o credito supplementar ao corrente exercido ás 
verbas - Secretaria do Senado - 32 :700 $ e-
Secretaria da Camara dos D eputados - 81 :000 $ 

Decreto n. 4.367 - de 22 de março de 1902 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros 
P ublicos - do exercicio de 1901 ... . ... . .... . . . . 

MINISTERIO DA MARINHA 

Exercicio de 1901 

D ecreto n. 3.9 57 - de 13 c1e março ele 1901 

Abre o credito especial para pagamento c1e c1ifferença 
de sala rios, exercicio c1e 1898, a operarios extraor-
d inarios dispensados do Arsenal c1e Marinha des -
ta Capital. . . . . .. . ... .. .. . . . ................ . . . 

M
1
INISTERIO DA GUERRA 

Exercicio de 1901 

Decreto n. 3.993 - de 19 d e abril de 1901 

Abre o credito especial 11ara occorrer a o pagamento 
a docentes em disponibilidade dos Institutos Mi-
lita res de Ensino, de 1 gratificações vencidas e a 
vencer de 19 de abril d e 1898 a 31 de dezembro 
de 1901. ...... . . .. . .......... . ................ . 

Decreto. n. 3.959 - ~e 15 de m a r ço de 1901 

Abre o credito especial 1~ara occorrer ao pagamento 
de gratificações que deixou de r eceber e m 1898 
a 1899 a mestrança da officin a de a lfaiates do 
Arsenal de Guerra desta Capital. .............. . 

Decreto n. 4.121 - de 9 de ag·osto de 1901 

Abre o credito esnecüi.l para occorrer ao pagamento 
a docentes em clispor/ibilidacle elos I nsti tutos Mi-
litares ele Ensino, de gratificações vencidas e a 
vencer ele 19 ele abril de 1898 8a 31 de dezembro 
de 1901. . . . . .......................... . . . 

Decreto n. 4.193 - 1e 4 de outubro de 1901 

Abre o cr edito extraordinario para pagamento c1o or-
den ado do fiel aposen tado do extincto Arsen a l de 
Guerra elo Estado d E; Pernambuco, .João L eopol-
dino do Rego. . . . . . .............. . .. : ... . . ... . 

., 

113 :700$000 

155 :438$ 725 

3. 640 :879$725 

92 :511$0 00 

23:108$322 

4:800$000 

41 :29Vi8 98 

837$472 
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Decreto n . 4.315 - de 10 de j a n eiro de 1902 

A bre o cred it o especia l para occorrer ao pagamento 
a docentes em d is ponibilidade dos In s titutos Mi-
litares de E nsin o, de gratificações vencidas de 1898 
a 1901. . . .. ... . . .... . . ... ... ...... .... . .. . 

Decreto n. 4.316 - de 10 de j a neiro de 1902 

Abre o credito extraordinario para a execução da sen-
ten ça que condemn ou a Fazenda Nacional a pagar 
ao t en ente-coron el Procopio José dos Reis, por pre-
juizos causados dur a n te a revolta de 6 de setembro 
de 1893 . . ..... . .. . .. .. ... . . ... ... . . . . . . . 

Decreto n. 4.317 - de 10 de j a n eiro de 1902 

Abre o credito especia l para pagam ento de ven cim en-
tos aos docentes postos em disponib ilidade, por 
effeit o da organisação dos Ins ti t u tos Militares 

de Ensino. 

Decreto n. 4.366 - de 18 de março de 1902 

Abre o credito especial da quantia de 127 :009$320, sup-
plementar ao ~ 11 - Classes inactiYas - art. 15 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 . . . ... . . 

1\UNIS'l'ERlO DA INDUSTRIA 

Exarcioio <le 1901 

Decreto n . 4.002 - de 22 de abril de 1901 

Abre o credito escpecial em supplemento do de que tra-
ta o decreto n. 3.956, de 12 de março de 1901, afim 
de occorrer ás despezas de t ransporte dos retirantes 
cear enses, sua internação e outras .. . . . . 

Decreto n. 4.003 - de 22 de abril de 1901 

Abre o credito para ser applicado á indemnização devi-
da á Companhia Geral ele Melhoramentos no Ma-
ranhão, pela rescisão do respectivo con tracto para 
o estabelecimento ele immigrantes e nucleos co-
loniaes naquelle Estado. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

Decreto n. 4.027 - de 27 de maio de 1901 

Abre o credito para occorrer ao pagamento clevido á 
Companhia Colonisação e Industria de Santa Ca-
thal"ina, pela rescisão elos respectivos contractos 
para fundação ele burgos agrico las nesse Estado .. 

_J 

10 :772$200 

68 :1 95$189 

120 :234$ 721 

127 :099$329 

396 :344$13 1 

100 :000$000 

250:000$000 

1 .500 :000$000 



94 

Decreto n. 4.028 - de 27 de maio de 1901 

Abre o credito especial em supplemento elo ele que trata 
o decreto n. 3.818, ele 24 de outubro de 1900, afim 
de ser applicado ás obras complementares do açu-
de de Quixadá, no Estado do Ceará .... . .... .. .. . 

Decreto n. 4.124 - de 12 ele agosto de 1901 

Abre um credito especial para constrncç:?to do trecho 
de Cacequy a Inha nduhy, na E strada de Ferro ue 
Porto A legre a Urugayana. • ..•••..•• -· .- ,4 

Decreto n. 4.190 - ele 30 de setembro ele 1901 

Abre o credito especial em supplemento ao de que trata 
o decreto n. 4.002, de 22 de· abril ultimo, afim ue 
occorrer ás despezas de transporte dos retirantes 
cear enses, sua internação e outras ....... . ..... . 

Decreto n. 4.241 - ele 18 de novembro de 1901 

Abre o credito para occorrer ao pagam ento devido á 
Companhia Norte Mineira pela r escisão dos r es-
pectivos contractos para. fundação de burgos agrí-
colas no Estado da Bahia . ... ... ............. . . 

1 
Decreto n. 4.242 - de 18 de novembro de 1901 

Abre o credito para occorr:er ao pagamento dev ido á 
Companhia Terras e Vijl.ção, pela r escisão dos res-
pectivos contractos par"\· fundação ele burgos agrí-
colas no Estado ele :rv.i;inas Geraes . .... .. ... . .. . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Exercício de 1901 

Decreto n. 3.921 - ele p ele fevereiro de 1901 

Abre o creclito para pagamento do premio devido a 
Silva Moreira & Comp ............ . .. . . ... .... . . 

D ecreto n . 3.960 - ele 18 de março õ.e 1901 

Abre o credito para occorrer ao pagamento de aluguel 
de armazens ao serviço da Alfandega ele Maceió, 
Estado ele Alagôas. . . . ...... . . ... . . ........ . 

Decreto n . 4.004 - de 23 de abril de 1901 

Abre o creuito especial para pagamento elas rlespe -
zas ele representação do Presidente ela Republica 
com sua v iagem á Rep\1blica Argentina ......... . 

250:000$000 

334 :13'/$ 8<>6 

200:000$000 

2.000:000$000 

300:000$000 

4.934 :137$865 

10:300$000 

9:000$000 

1 . 630 ;88 4$400 
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Decreto n. 4.042 - de 12 de junho de 1901 

Abre o credito para pagamento de ajuda de custo de-
vida ao inspector em commissão da Alfandega 
de Santa Catharina, Augusto Rangel Alvim ..... . 

Decreto n. 4.060 - ele 25 de junho de 1901 

Abre o credito pa ra pagamento do premio devido a José 
Rodrigues Bastos Coelho .... ... ................ . 

Decreto n. 4.243 - de 20 de novembro de 1901 

Abre o credito pa r a occorrer â. despeza com as quotas 
que competem aos empr egados das Alfandegas, em 
v irtuc1e do disposto no art. 41 ela lei n. 428, de 
10 de dezembro de 1896 ........ . ... . .. : . . . .. . . . 

Decreto n. 4.302 - de 31 de dezembro de 1901 

Abre o credito para occorrer ao pagamento de quo-
tas de empregados de Alfandegas ............. . 

R esu?no 
Ouro 

Ministerio da Justiça e N egocios Interiores 21:960 $000 
Ministerio da Ma rinha. . . . ............ . 
Ministerio da Guerra ................ . .. . 
Ministerio da Industria. . ... ... ... .. . 
Ministerio da Fazenda. . . . . .. . .. ..... . 

1 :000 $000 

8 :400 $000 

311 :907$771 

132:101$461 

2.103:593$632 

Papel 

3.640 :879$725 
92:511$000 

396:344$131 
4 . 934:137$865 
2 .10 3:593$632 

21 :960$000 11 . 167 :466$353 

Capital Federal, 30 ele dezembro ele 1902. - Leovoldo ele Bulhões. 

T.A.BELLA - B 

Verlbas elo orçamento 7,~ara c~s qu,aes o Governo po'Cierá abri1· C'fl?-
diito supvbenuentar no exercicio de 1903, de accôrdo com as 
leis ns . 3•58, àe 9 cie setembro àe 18'50, 2.348, àe 25 cie agosto 
·ele 1873, e 428, àJe 10 dezembro àe 1896, art. 8°, n. 2, e art. 28 
(ta nei n. 490, àe 1'6 àe àezembrO de 1888. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Socc01·ros vi•blioos. 
Si•bsidios e cijuclcis de custo aos clevutados e senadores - Pelo que 

fôr preciso durante as prorogações e por insufficiencia ela verba consi-
gnada . 

Secretcirici elo Senaclo e dei Oaniarci elos Deviitcidos - Pelo serviço 
stenographico e de r edacção e publicação dos debates durante as proro-
gações_ 
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:\flNlS'l'EnIO DAS Rmf,AÇÕES EXTERIORES 

Extraorclinarias no exterior. 

:M . .:. NISTERIO DA MARINHA 

Hospita.es - Pelos med icamentos e utensis. 
Refo1·11wdos - Pelo soldo de officiaes e praças . 
. Miinições ele bocoa - Pelo sustento e dieta das guarnições dos na-

vios da Armada . 
Jll[imições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, 

alijamentos de objectos ao ma r e outros s ini stros. 
Fretes - Por differença de cambio e commissões de saques, tra-

t a m ento de praças em portos estrangeiros e em Estados onde não ha 
hospitaes e enfermarias e para despezas de enterro . 

Eventirnes - Pelas passagens autor izadas por lei, ajudas de custo 
e g ratificações extraordinarias tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e Enfermciricis - Pelos medicamentos e utensis a pra-
ças de pret. 

Soldo e gratificações - Pelas g ratificações de voluntarios e enga-
jados e premi os aos mesmos. 

Etapas - Pelas que occorrerem a lém da importancia con signa.da. 
Classes incictivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 

officiaes e praças reforma~las . 

Aj1'das de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que via-
jam em com missão de serviço . 

Material - Diversas f!espezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garanticis ele .ii.iro ás estniclas ele ferro, cios engenhos centrcies e 
portos - Pelo que exceder ao decretado . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

btros dei d·iviclci internr' fiincladci - Pelos que occorrerem no caso 
de fundar-se parte da div ida fluctuante ou de se fazerem operações de 
credito. 

Juros ela clivicla inscr·i\'tci, etc. - Pelos reclamados além do a lga-
r ismo orçado. 

Aposentados - Pelas aposentadorias que forem concedidas além do 
credito votado. 

Pensionistas - Pela pensão, meio-soldo, montepio e funeral, quando 
a consignação não fôr suf;ficiente . 

Caixa ele A mortizcição - Pelo feitio e assigna tura de notas. 
Recebedoria - Pelas IJOrcentagens aos empregados, quando as con-

s ignações excederem ao credito votado . 
Mescis de Rendas e Collectorias - Pelas porcentagens aos empre-

gados, quando não bastar o cr edito votado . 
Gomrnissões dos vendedores varticulares ele estampilhcis - Quando 

a consignação votada não chega.r para occorrer ás despezas . 
Ajudas de custo - Pelas que forem reclamadas além da qu antia 

orçada. 
Po1·centagern pela cob1·(1onçci executiva elas clividcis ela União - Pelo 

excesso da arrecadação. 
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Juros cUversos - Pelas importancias que forem precisas além das 
consignadas . 

Jiwos elos bilhetes elo Thesoui·o - Idem, idem. 
Commissões e corretageni - Peio que for necessario além da som-

ma concedida . 
Juros elos emvrestimos clO cofre elos oi·vhão.s - Pelos que forem 

r eclamados, s i a sua im:portancia exceder a do credito votado. 
Juros elos elevositos das Caixas Economicas e dos Jlilontes de Soc-

corro - Pelos que forem devidos além do credito votado . 
Exercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldo 

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. 

Revosições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando 
a importar.eia dellas exceder á consignação . Para restituição de de-
positos do Cofre dos Orphãos, desde que haja mandado requisitorio do 
juiz competente . 

Capita l Federal, 30 de dezembro de 1902. - Leovolelo ele Bi.lhões. 



ANNO DE 1904 

LE.I N . 1.144 - DE 30 DE DEZJThNI BiR:O DE 1903 

Orça a receita geral da ·Republica elos Estados Uniuos ão Brazli pru·a 
o exercicio .. ; e 1904, e dá outra s pro-videncias 

O Pre<;idente füt Republica dos Estados Unidos do Braz.il : 

Faço saber que o Congr-esso ~ac·iC·nal decretou e eu sanc cio•no a 
lei seguinte : 

Art. 1. 0 A r-eceita gera,J ela RepubHc.a é o·rçada para o exercicio (: e 
1901 - em ouro -46 .-515 : 510~889; papel 253 . 8-lil :000$, e se1<á realizada 
com o pr·oducto •ào ~1ue .fôr arrecadado •dentro elo menciona lo exerclcio, 
sob os .titulos seguintes : 

ORDINARIA 

!?nporta.ção 

1 . ·Direi tos de importação para co•n-
smno, . nos tennoiS p.a legis la -
ç·ão 1tscal em vi.g·or, observa-
da a 'Tarif a revis ta ele ruccôr-
do com o ar-t . 1° ~a lei nu-
mero •6•51, de 22 de Novembro 
de 1899, e res•pectiV';lS .prelhni-
.na-res, com as mpdificações 
deelaraclas no art. ?º -L1a pre-
sente lei e as d·eol.aradas na 
le.i n . 915!3·, de. 2-9 de Dezem-
bro de 1902 que são man.ti-
·d a·s, relativâs á n1·~unteiga -de 
leite e á <le ·marg"rrina; ele-
rva,do o imposto soqre o xar-
que importado do estrange iro 
'á taxa ele $140 por .kilogra;m-
ma; elevada de 1·5y a 30$ a 
~a:im por cabeça ·de ·gado vac-
cum ; r eduzida de $Q30 a $025 
·a ·d o .sal estrangeirp e eleva-

Ouro Papel 

da de ,50 o/o a do arroz . . . . . . 32 . 534 :00 0$00 0 122 . 000 :000$00 0 

2 . ·Expediente ele generos livres ele 
direitos de consumo . ... . . .. . 1. 600 :00 0$000 
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3. Dito ·e Ca pal12 in3 .. .. ......... . 

4. ,A.rmaz€ nagem 

5. Taxa de ~tatisti ca .. . .... . . . ... . 

E-'fbtracia, sahicl" e estakUct ele 
n"vios 

6, Imposto de pharões. 

7. Dito de dõcas . . . .... .. ......... . 

A~.' ' c ionc~cs 

8. 10 o/o sobre o ex-pediente dos ge-
neros livres de d-irei.tos. 

9. ·2 o/o, ouro, sóm€nt<> sobre os nu-
merCJ.S 9 3 e 9,5 (cevada em 
.grão), 96, 98 e 100 da classe 
7• da Tarif-a. (cereaes) im-
.po·rtaclos nas Alfan 1<>gas dos 
E s tados .. . .. . ............. . 

INTERIOR 

10. Re.nda da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil ... . ...... . 

11. .Dita do Correio Geral .... . .... . 

12. Dita dos T elegrapC>os . . .. . ... . . 

13 . Dita .... a l:c~zenda .Ce .Santa C rt!z 
e outras .. . .. ..... .... . 

14. Dita da Casa de .correcção . .. .. . 

1·5. Dita da Irrupr<::ma Nacional e 
Diari-o Ofjic-ia.Z. ..... . .. . ... . 

16. Dita <lo Laboratorio 'Nacional ele 
'An.n.Jyses .. . .. ... . . . .. ......... . 

1 7. Dita elos Ar.>enacs ...... . 

18 . Dita •ela Casa da Moeda .. 

19. Dita J o G>rmnasio Na:eionaol . .. . . 

20. D'. ta dos Institutos dos .Surdos-
.Mudos e Benjamin Constant. 

Ouro 

300 :000$00·0 

100:000$000 

500:000$000 

350:000$000 

Papel 

1.ilOO :000$000 

3 ,.500 :00 0$000 

270 :000$ 00 0 

10 :000$00 0 

162:000$000 

30.000:000$000 

6.300 :000$000 

5.000:000$000 

50:000$000 

10:000$00 0 

300 :000$000 

1'70 :000$000 
20:0 00$0 00 

10:000$000 

100:000$000 

20:000$000 

7 
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21. R•enda do IIn.stibu,to Nacio.nal de 
de Musica ........... . . . . . ..... 

22. :Dita das matriculas d'OS es ta bele-
cimentos •de ins.trucção supe-
rJor ... . . . . . . .... . ........ . . 

23. Dita da Assistencia a Alienados .. 

24. Dita arrecadada nos 1Consulados .. 

25 . Dita dos proprios macionaes .... . 

26. Dita <da Estr.ivda <de Ferro do R.io 
d<J Ouro ........ . ...... . ... 

27. -Imposto ·de sello, continuando em 
v i gor o art. 13 da lei n. 813, 
que, na ise nção do sello, com-
prehende ta:mbern os livros 
de r.eg.istro dvhl d·os casa-
mentos ..... . ..... .. ...... . 

28. Dito •J e tramsporte. 1 ... .. . ...... . 

219. Dito ·de 3 1l2 o/o sobre o ·capital 
das loterias fede raes e .5 o/o 
sobre as es·tadoaes . ..... . . . . 

30. Dito sobre subsídios e vencim en-
tos, •não comprehencl iclos os 
dos ministros elo S·upremo 
Tribunal Militwr ·e mais 1j•uizes 
fe Jeraes, effectivos e aposen-
trudos ......... · .. · . . .... .. . 

31. Di,to sobr e o cons u·mo ele agua ... 

3 2. Dito de 2 112 o/o sobre os dividen -
dos distribuídos pelos bancos, 
companhias e sociedades a no-
1nJTiITlaS ........... . 

33. Dito sobre casas de s7J'Ort (]e qual-
quer especie ·na Capital Fe-
deral ............. . .. . .... . 

34. Dito .sobre annunci0)3 em cantazes 

35 . .ContTibuição .das Clflmpanh!as ou 
emprez.as de estradas de ferro 
e outras, inclusive a Oity Irn-
priovern ents . . • . . . . . . . . . . • . . 

36 , ·F õros de ;terrenos {\ e mar1nl1a ... 

Ouro Papel 

.. . .... . . .. . . . 3 :000$000 

. . . .. . . .. . . ... 300:000$000 

. .. . ... . .... . . 300:000$000 

850:000$000 

. .. .. . ... ..... 2·50 :000$00 @ 

. . . . . . . . .. . . . . ·200 :000$000 

3 :000 $000 15.000:000$000 

4 . 200:000$000 

40 :000$000 

106 :1666$66 7 

2 . 300:000$000 

3.360:000$000 

'l. 700 :000$000 

1. 30 0 :000$ 000 

10:000$000 

1 :000$00 0 

•1.127 0 :000$ 000 

30:000$000 
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37. iLaiudemios 

38 . Premi os de d e posi tos publicas .... 

39. Taxa judiciaria . .. . ............ . 

40. Dita de aferição ele hyclrometros. 

Consumo 

41. Taxa sobre o fumo, de accôr ' o 
com a lei n. 963, de 29 de De-
zembro de 1902 ........ .... . 

42. Dita sobre ·bebidas - modificado 
do seguinte modo o que .U ispõe 
o regula:mento n. 3. 62.2, ae .26 
de i\llarço de 1900 - B ebidas : 
Amer-picon, ·b1ttior, f e r n e t 
·brainca, vermoutl1 e bebidas 
semelha;ntes : 

Por J.itro . . . . . . . . . . . . . . . . $·6 O O 
•Por garrafa.... . ..... . .. $400 
lPor meja garrafa.. . . . . . . $200 

B ebidais constantes do n. 131 
.a a c lasse 9" da r.rarifa a sa-
ber : absi•ntho, aguarde.nte de 
França, da Jamaica, do (Rei-
no ou [R,heno, brandy, cognac, 
laranginha., eucalypsintl10 ge-
inebra, kirsch, rhum, w.Jiisky 
e outras semelhantes, ou qLie 
lhes .possam ser assemelha-
das, excepto a aguardente e o 
alcool fabricrudos aio .paiz : 

Por li tro . ...... . ....... . 
·Por garrafa . ...... . .... . 
Por mei•a garrafa ...... . 

$600 
$400 
$1200 

43. Taxa sobre phosphoros . . ..... . . . 

44 . Dita de 15 réis sobre o ikilogra m-
ma d e sal commum de qual -
quer procedencia, isentas dos 
emolumentos devidos ao re-
gistro as salinas ' em que a 
evapoNLção. ao soi e ao ven to 
fôr o u1nico processo indus-
trial . ..... ....... ...... . . . . 

415, ·Dita so'bre calçaiclo . . .. ......... . 

Ouro Papel 

80:000$ 000 

40:000$000 

1140 :000$000 

7 :000$000 

6.200 :0 00$000 

4 . 800:000$000 

5.800:000$000 

2 .1500 :000$000 

l .'3 00 :000$00 0 
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4,6 . Dita .sobr e velas ........ .. .... .. 

4'7. iDita sobr.e per.fumarias .. . .. .. . . . 

48. Dita .sobre ·es,pecialidax:J.es {lharma -
ceuticas na~cionaes e. estran-

49 . :Dita sobre v i·nagre .. .. . .. . .. .... . 

50 . .Di,ta sobre conservas, de accõrdo 
·com a lei n. 9,53, tle :29 de 
·Dezembro d·e 190 2 .... ... .. . . 

51. Dita s obre icartas ic1e jogar . ..... 

52. Dita ·sobre chaP'êos ... . . ... .... . 

53 . 1D ita sobre bengalas . . .... . .. . ... 

5.4 . D ita sobre tecidos .... · . . ........ . 

EXTRAOROIN ARlA 

55. Montepio da mar·i·nhal .. . .... . . . . 
516 . Dito nül i tar .. .. ... .. ...... ..... . 
5,7. Dito dos em pr egados ·pubiicos . . . 
58. I n -emnisações 
::i9. Juros ele capilucs nrucionaes . .... 
60. Juros dos títulos ela .8strada ele 

Ferro ela Bahia e Pernmnbuco 
61. Rema nescentes dos premios ele bi-

lhetes ele loterias .. . ... . 
62. Impos to de transmissão de proprie-

dade, no Districto Federal . .. . 
63. Dito de industr ias e prnfissões no 

District o Feele·rai .. . .. .. . ... . 

RENDA COM APPLICAÇÃO l~SPECIAL 

fl .º 

1 
1 2.º 

64. ~ 
1 3.º 

1 ·1 4.º 
l 

l<'unelo de resgate do papel-
moeda : 

R enda do pa pe·l, proveniente 
do arrendamento das Estra-
das de Ferro da U nião . . .. 

Producto da cobrança da di-
vida activa da Unlào, e 111 
papel. . ... .. . . . .... . . .. . 

Todas e quaesqµer r endas 
eventuaes percebidas em 
pa pel. . 

Os saldos que forem apurados 
no orçamento . . .. . ... .. . . . 

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

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

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

150$000 
80$000 

7 :000$000 
,10 :000$000 

300 :000$ 000 

1 :611$222 

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

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

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

400:000$000 

350 :000 $000 

'550:000$000 

160:000$000 

900:000$000 

130:000$000 

900 :000$000 

10:000$000 

8.000:000$ 000 

130 :000$000 
2.50 :000$00 0 
7'50 :000 $000 

1. 000 :000$000 
30 0 :00 0$000 

30:000$0 00 

2.000:000$000 

2.000 :000$000 

350 :000$000 

600:000$000 

1.200:000$000 
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Fundo de garantia do papel-
moeda: 

p. 0 Quota de 5 o/o, ouro, sobre 

l
i todos os direitos ele impor-

tação para consumo . .... . 
, 2.° Cob~:,~o~ª. da. di~i·cl·a .~e.ti~~'. ~'.n 
1 3. 0 Os saldos das taxas ar reca-
i dadas em ouro, <leduzidos 
1 os serviços que, nesta espe-

65. -{ cie, o Thesouro é obrigado a 
1 custear ........ . ... . ... . 
1 4. 0 Producto integral do arrenda-
i mento das estradas de 
1 ferro da União, que tiver 

' 1 sido ou fôr estipulado em 
UJ ouro .••.•..... . ........ . . 

J 5.0 Todas e quaesquer rendas ven-
' L ouro .. . . .. . . . ......... . . 

66. undo para a caixa de resgate das 
apoiices das estradas de ferro 
encampadas : 

Arrendamento das estradas -
as differenças entre as som-
mas das garantias de que es-
tavam no goso e as do juro 
das apoiices emittidas (Res-
c-ision Boncls) pa.ra resgate 
das mesmas .. .. ............ . 

Fundo de amortização dos em-
prestimos internos : 

p.• 
1 

Receita proveniente da venda 
de generos e de proprios 

67. l l 2. o 

nacionaes. . ........ .. .. . 
Depositos: 

Saldo ou excesso entre 
os recebimentos e restitui-
ções ..... . ... . .... .. .. · · 

Renda das loterias com appli-
cação a instituições diversas: 

1

1.0 Renda proveniente das loterias 
federaes com o destino de 
que trata a lettra k do 
art. 2° da lei n. 953, de 

· 29 de dezembro de 1902 ... 
68. i 2. 0 Imj)Osto de 5 o/o sobre o valor 

dos premios superiores a 

1 

200$ das loterias federaes e 
estadoaes, ou outras autori-
zadas, com o destino de que 

L trata a lei n . 953, de 1902 .. 

S.133 :000 $000 

$ 

110:000$000 

10 :000$000 

160:000$000 1 . 658:000$000 

200:000$000 

5.000 :000$000 

1.600:000$000 
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69 . Fundo destinado ás obras de me-
lhoramentos dos portos, ex-
ecutadas á custa da União: 

Rio de Janeiro ................ . .... . 
Maranhão ........................ . 
Fortaleza ......................... . 
Natal. .... ... ......... . . . . .. . . ... . 
Parahyba .... . ... .. . . . .. . . ... .. . . .. . 
Paranaguá . .. . .... . .. .. ... . . ... .. . 
Recife ..... . .......... .. .......... . 
Maceió (Jaraguá) ... ... . .... . ...... . 
Florianopolis. . . . ... . . .. ..... . .. .. . . 
Rio Grande do Sul. . ..... .. . . . .... . . 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 

3.000:000$000 500:000$000 
150:000$000 
200:000$000 
130:000$000 
100 :000$000 
100:000$000 
800 :000 $0 00 
100:000$000 
150:000$000 
800 :000$000 

I. A emittir como antecipação de receita, no exercicio desta lei, 
bilhetes do Thesouro até a somma de 25. 000 :000$, qu~ serão resgatados 
até o fim do mesmo exercicio . 

II. A receber ou restituir os dinheiros provenientes dos cofres de 
orphãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de premias de 
loterias, de depositas das caixas economicas e montes de soccorro e dos 
depositas de outras origens. Os saldos que resultarem do encontro das 
entradas com as sahidas poderão ser applicados ás amortizações dos 
emprestimos internos e os excessos das restituições serão levados ao 
balanço do exercicio. 1 III. A cobrar do imposto de importação para consumo 25 o/o em 
ouro, sendo 5 o/o para o fundo de garantia, e 7 5 o/o papel. 

IV . A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos 
dos portos executadas á custa da União : 

1. 0 A taxa de 2 o/o, ouro, sobre o valor official da importação do 
porto do Rio de J aneiro, podendo baixai-a, si assim julgar conveniente, 
e, nas mesmas condições, fL cobrar até a mesma taxa de 2 o/o, ouro, na 
conformidade do n. 4 do :,ut. 7° do decret~ n. 3. 314, de 16 de outubro 
de 1886 (1), e decr eto n. 4. 859, de 8 de Junho do corrente anno ( 2), 

(1) Art. 7°, § unico, n. 4, da lei n. 3 . 314, de 16 de outubro de 1886 : 
Logo que seja amortizado o capital empregado, a cobrança das taxas 
será r eduzida á qua ntia strictamente necessaria para a conservação das 
obras. 

O Governo poderá estabelecer em favor das emprezas que se organi-
sarem para melhoramento dos portos do Imperio, a lém das vantagens, a 
que se r efere a lei n. 1.746, de 13 de outubro de 1869, uma taxa nunca 
maior de 2 o/o em referer1cia ao valor da importação, e de 1 o/o ao da 
exportação de cada um dos ditos portos. As taxas destinadas áquelle 
serviço serão arrecadadas directamente pelo Estado, e calculadas de 
maneira que não exceaarr1 o n ecessario para o juro corresponden te 
capital das emprezas, á r azão de 6 o/o ao anno, e para a respec tiva 
amortização no maximo pt·azo de 40 a nnos . 

Si o Governo julgar mais conveniente effectuar os referidos melhora-
mentos por conta do Estado, poderá applicar o producto das mencionadas 
taxas ás obrigações que n esse sentido contrahir . 

(2) Art. 5°, n. II, do decreto n. 4.859, de 8 de junho de 1903: 
Para o serviço de juros e amortização dos titulas emittidos, haverá em 
cada porto uma caixa eSPiJCial, constitu ída com os recursos segulntes : 

porto. 
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sobre o valor official da importação dos portos da Republica, cuja con-
strucção fõr pelo Governo submettida ao regimen daquelles decretos. 

2.0 A taxa de um a cinco rêis por kilogr amma de mercadoria que 
fõr carregada ou descarregada, segundo seu valor, destino ou procedencia. 
dos outros portos. 

Paragrapho unico. Para acceler a r a execução das obras referidas 
poderá o Governo acceitar donativos ou mesmo auxílios, a titulo oneroso, 
offerecidos pelos Estados, municípios ou associaçoes interessados no 
melhoramento, comtanto que os encargos resultantes de taes a uxílios 
não excedam ao producto da taxa indicada. 

V . A rever o regulamento do cofre de orphãos para o fim de com-
pilar as suas diversas designações e modificar o systema de escriptura-
ção, no sentido de acautelar e garantir os interesses da Fazenda. 

VI. A entrar em accõrdo com os Governos das R epublicas do Uru-
guay e Paraguay, no sentido de liquidar tudo qua nto a qualquer titulo 
os mesmos deverem á União. 

VII . A conceder franquia postal para a correspondencia, publicações 
e sementes distribuidas pela Sociedade Nacional de Agricultura e pelas 
sociedades congeneres estadoaes, que forem reconhecidas pela mesma 
sociedade ou a ella filiadas . 

VIII. A conceder isenção de direitos de importação a o material ne-
cessario para a construcção do edifício para o Museu Gceldi, em Belêm, 
do Pará . 

A dispensa de direitos será requisitada pelo Governador do E stado 
ao Ministerio da F a zenda . 

IX. A conceder isenção de direitos de importação e expediente aos 
cataventos, poços tubulares, bombas, encanamentos e mais accessorios, 
destinados ao abastecimento de agua nos diversos municipios do Estado 
do Ceará e nos que forem flagellados pela secca, e que forem importados 
pelas respectivas camaras com o fim de entregai-os á servidão publica. 
Igual favor será concedido á pessoa que os importa r por sua conta e 
para seu uso, nos referidos Estados. 

A dispensa dos direitos, n esses casos, será solicitada ao Ministerio da 
Fazenda pelos intendentes municipaes. 

X. A conceder isenção do imposto de importação aos materiaes, 
quer metallicos, quer de ceramica, machinas e a pparelhos, importados 
para o fim exclusivo de serem empregados n as obras de a bastecimento 
de agua, rêde de esgotos, illuminação electrica e viação urbana da cfdade 
de Florianapolis, em Santa Catharina, e da cidade de Barbacena, em 
Minas Geraes . 

XI. A entrar em accõrdo, n a vigencia da presente lei, com os Go-
vernos dos Estados, quando o julgar conveniente, a fim de transferir-
lhes a verba do a rt. 1°, n. 69, para conservação e melhoramento de 
ancoradouros e portos, desde que se obriguem e possam r ealizar os ser-
viços respectivos (lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902, art. 2°, n. 6). 

XII. A reformar a tabella dos emolumentos consulares a pprovada 
pelo decreto n. 2. 832, de 14 de março de 1898 . 

Art. 3.º As modificações a que se refere o art. 1° da presente lei, 
quanto á Tarifa e suas preliminares, são as seguintes: 

§ 1.º Pagarão sómente 5 o/o ad valor em de imposto de importação 
na .Alfandega os machinismos e instrumentos para a lavoura, inclusive 
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locomoveis agricolas, os adubos chir.1icos, sem exclusão do salitre do 
Cilije, o a rame farpado, os desnaturantes e c'1.rburetantes elo a lcool, os 
toneis de ferro est8.nhado pa ra o transporte do alcool c os apparelhos 
destinados ás applicações industriaes do alcool , quando estes objectos 
forem importados por syndicatos agrícolas, organisados de conformidade 
cem a lei n. 975, de 6 do j a neiro de 1 ao 3 ( 1) ; 

(1) Decreto n . 979 - de G ne j>~neiro de 1 ~0 3 ; 
Art. 1.º E' facultado aos profissionaes da agricultura e industrias 

ruraes de qualquer genero organisarem entre si syndicatos para o estudo, 
custeio e defesa dos seus interesses. 

_l\.rt. 2. 0 A organisaçã.o desses syndicu.tos é 1ivre de quaesquer res-
tricções ou on us, bastando, para obterem os favores da lei, depositar no 
cartorio do registro de hypothecas do districto respectivo com a assi -
gnatura e responsabilidade dos adminis tradores, dous exemplares dos 
estatutos, da acta da installação e da lista dos socios, devendo o escrivão 
do registro enviar duplicatas â. Associação Commercial do Estado em qu e 
se organisarem os syndicatos . 

Art. 3.0 O syndicato deverá renovar pela mesma fórma o deposito 
da lista de socios e dos estatutos, sempre que tiverem soffrido modifica-
ções no anno anterior. 

Art. 4.0 Os estatutos deverão especificar a séde, duração, fõrma e 
fins da sociedade, modo de administração, condições de admissão e eli-
minação dos socios e de1 dissolução do syndicato. 

Art. 5.0 A duração do syndicato poderá sei' indefin ida e o numero 
de socios, podendo ser illimitado, não deverá ser inferior a sete. 

Art. 6.0 A todos os socios será livre a retirada, em qualquer tempo, 
per dendo, porém, todos os direitos, concessões e vantagens in herentes 
ao syndicato, em favo r deste, sem direito a reclamação a lguma e sem 
prejuizo das responsabilidades que tiverem contrahido até liq uidação das 
mesmas. 

Art. 7: 0 A dissolução do syndicato sõ poderâ. ser declarada pela 
unanimidade dos socios ou quando seu n umero fique reduzido a menos de 
sete por um prazo superior a quinze d ias . 

Art . 8.0 N o caso de dissol ução, o acer vo social será liqu idado ju di-
cialmente e o seu producto applicado em obras de utilidade agricola ou 
em instituições congeneres , de accôrdo com a resolução dos membros do 
syndicato existente na occasião . 

Art. 9.0 E' facultado ao syndicato exercer a funcGão de intermedia-
r ia do credito a favor dos socios, adquirir para estes tudo que fôr mister 
aos fins profissionaes, bem como vender por conta delles os productos de 
sua exploração em especie, bonificados, ou de qualquer modo transfor-
mados. 

Art . 10. A funcção dos syndicatos, nos casos de oq:;anização de 
caixas ruraes de credito agricola e de cooperativa de producção ou de 
consumo, de sociedade ele seguros, assistencia, etc., não implica respon-
sabilidade directa dos mesmos nas transacções, nem os bens nellas em-
pregados ficam sujeitos ao disposto no art. 8, sendo a liqu idação de 
taes organisações regida pela lei commum das sociedades civis. 

Art. 11 . E' perm ittida aos syndicatos à formação de uniões, ou 
syndicatos centraes com personalidade juridica separada, podendo abran-
ger syndicatos de diversas circumscripções territoriaes . 

Pa ra.grapho unico . Os synclicatos centraes serão regidos por esta 
mesma lei. 

Art . 1 2 . Revogam-se as disposições em contrario. 
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a) provado que o syndicato, preYalecendo-se do favor da lei, impor-
tou os objectos menci;mados com a r educção do imposto para vendei-os 
ou cectel-os a pessoas extranhas á associação, ser á imposLa a multa de 
3 :000$ aos importadores, sendo pelo pagamento r esponsaveis solidaria-
m ente os associados; 

b) no caso de r eincidencia, a multa será do dobro e o syn dicato será 
dissolY!do, a r equerimento do procurador da Republica, além das penas 
em que incorrem os infractores, nos termos das leis criminaes. 

§ 2.0 A isenção de direitos de que trata o § 9° do art. 2° das a1spo-
sições preliminares da 'l.'arifa, não se refere aos envoltorios de que trata 
o § 18 do mesmo artigo (1), não estando igualmente comprel1en didos na 
isenção concedida por esta u!tinia. d1[~pos1çã.o os envoiucros de c!lu1nbo C: 
outros qt:.e tenhan1 valor co111111c1·ci:tl . 

§ 3.o J.\ 1 classe 43 , n . 52, accresccnta-se : 
Substitutos da banha de porco, tnes como 03 conhecldos sob os 

nomes de <J·ordp·u.rc, Vegetole, Goto!ene e semelhantes, e bem assim os 
prepa.rados de sebo e1n nlistun:.. com ou r::ts subs ::.n.nciati oleo::;as, Yegetaes 
ou :..Lnin1a.es, que s~ dcsLinarmn á a.lin1entacào publica., como substi1..ut..os 
da banha de porco, 500 réis por l•ilogramma. 

:Nra .elas.se 73 , n. 95, d·ig·a- se : 
·Cevada - Torrefacta {)U matte, men{)s 50 o/o, isto é, •!O r éis. 
Na •classe 8'', n. 114, diga-se : 
Folhas, flores, etc., lu1Julo ou lu.paro, menos ·50 o/o, isto é, 150 réis. 
Na classe 9", n . 124, beb idas fe1•mentadas, -O iga-se: 
Cerveja commum, em b.arri l, •1$200; em garrafa, 1$500. 
U\a cla.sse lO:t, n. ,l[i 9 - Q,n-de se lê: almagre an1arello, roxo t erra, 

l•i!o 30- r>éis, razão 50 o/o - di.ga--se: ldlo 100 réis, razão 50 río. 
A' <:lasse 12•, n. 353. - F·ica, em relação a esta. classe, revoga.do o 

( l) Art. 2°, das dispos ições prel iminares da T a rifa : Será concedt<l'L 
isenção de direitos de consumo, mediante as cautelas fiscaes que o in-
pector da Alfandega ou administrador da Mesa ele Rendas julgar necessa-
rias, ás seguintes mercadorias e obj ectos : . .. . ....... . ............ . . .. . 

~ tl. 0 A's n1ercadorias de producç:lo e indus trü1 nacional ou nacionali-
snc1a~3 r:clo pJ.gamenLo dos direitos que, lendo sido exportadas, regressa-
rem & Rer,ublica em qualquer c.mb . .1.rc:a.ção, cornw.nto que taes mercado-
rias: 1°, scjan1 distinguiveis ou poss~m ser di(ferença.das de outras si-
n1ilu.res de ori~en.1 estra.nt;cira; 2°, rcg-resse1n dentro de u1n anno, contatlo 
ela data da sua su.hida do por[o naciona.l; S0 , Yenha1n aco1npanhadas de 
certifica.Cu ela Alf:t nclcba. 1.~o J,Or~o dú ie:.u1·no, Jcoali.:rn.do pelo agente con -
sular braziloiro. e, na ~ua. falla, riela. f0rma inã.icada no art . 342 da 
Con:.m l1da~ã.o das Leis das Alfantlcgas e ~lcsa.:3 de Rendas. 

§ l 8 . Aos barris, barricas, c-1.ncoreta.s, cascos. caixas, vasos de 
vidro crdinario C'scuro, azulado ou es\·m·deado, de barro ou louça. 
or dina.ria, ás latais de folha, de ferr.a, chumbo, estaimho ou :;-.Jnco, aos 
~·.a.ecos :: -c-~·µts õe snia-:em <' qu:1Iq·-.er o·utr 0 tecid'O orcHnario ; e a 
qua.l·squt.·r outros en1vol1torios s -"1nelha.ntes, em que se a:char.em a s m e'l·-
cHdorias não suje'.·tas a direito13 1)eJ-0 :i rnpos.to brüto, sa.l vo si es:tivere1n 
vasios 0u !)Or (1Ua!.c1:u-cr ca·usa s·e es·vasi·ar e.n1, vu. se ac!1are1n completa-
mC'n.tc e{Jarados das m ercadorias a que pertenciam. 
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art. 12 da lei n. 953, ele 29 de D ezembro ele 1902 (1), e r es tabelecidas 
as '1:ax>as a'1:tri:buíd01s á ·Classe 12•, n . 3.5.3, •russim como as q u e oonstam 
da 5• .par.te ·da mota 4.2• fü1. !tarifa ·aippr.QIVada ;pelo decreto de 1'9 de 
março de lMO. 

tArt. 4.0 Todos os <pro,:irios 11a.cion aes qrue esti'V'<l.rem á. o isposição 
dos -Oifferen<tes MiniS'te1,Los deverão ser mencionados nos respectivos re-
latori-0s, com declaração do serviço em que se adhrum, si publko ou par-
1iicular, e, neste caso, si por ce>ncessão grat·uita e por que .titulo . 

.A despeza com os proprio.s na cionaes que estioverem. ao serviço dos 
d'Lfferentes ;Ministe.rios .correrá por conta daquene que os utilisar e será 
paga ;pela verba - Obras - do mesmo Ministerio. 

Ar.t. 5. 0 Os differentes Mini.sterios, nos respectivos r elatarias, clarão 
conta ao Congresso dos motivos de necessidade e urgencia que determi-
naram a abertura de crediros s·upplementares e ex.traordinarios, da a.p-
pl!cação que lhes de1iam, q uanto :por elle se gastou e o esta:clo em que 
se acliam . 

.A.r·t. ·6.° Continl'.ta em 'V;gor a autorisação -Oada ao GD'Verno rpara 
adaptar uma tarifa differencial para um ou mais .generns de producção 
estrangeira, ;poden do a red1ucção a.ttingir até os llmi.t>es ·ele 20 o/o e que 
seja compensadora de co=essões 1'e:i;tas a .generos de 1produ cção b1·azi-
leira, como ·o café. 

L~rt . 7. 0 No ·levan.tamento das contas elos :tr aoolhos .preparados na 
Imprensa Nacional tomar-se-·ha -por 0base o custo da mão de obTa e ela 
m:ateri·a prima, ·com o acdrescimo de ,5 o/o ·Para o deterioraimento de ma-
chimas e u.te·nsilios, ·e m :yis sobre as tres 1pan'Cellas - 10 a 25 o/o -
cxm1'orme a. natureza do 'trabalho . 

. Art. 8.° Ficam i•senta·s de im1postos •de importação e J'.)8.garão o emo-
1 umen.to d e '5 o/o de expediente as folhas oe.stlam1)ada s <para f a bricação 
de la.tas para mantei·ga e banha, directamente i1mportaidas 'Pelas fa-
bricas. 

Ar.t. 9.• Continl'.ta ·em vigor a disposição o, '!!. 7, d'O ar,t. 2• da lei 

(1) A r t . 12 da lei n. 953, de 29 ele dezembro de 1902 : Os direitos 
elo art. 353 ela Ta1·ifa cl·as A1fandegas ficam assim co rt~igidos: 

Em 'V0Z de ...... 7$000 diga-se ...... . ... 20$000 
)) » )) 3$600 » . . . . . . . . . . 6$000 
» )) » 2$400 » .......... 5$000 

)) 1$200 » .......... 4$000 
» » » 7$000 )) ..... . ... . 20$000 
)) )) » 3$500 )) . . .. . ····· 6$000 
)) )) 9$00 0 )) . ........ . 30$ 00·0 
» » )) 6$000 » . . . . . . . . . . 20$000 
» )) )) 3$600 » . . . . . . . . . . 5$0·00 
)) )) » ·20$000 )) . . . .. ..... 50$000 
)) )) )) 10$000 » .......... 20$·000 

)) 25$0·00 )) . . . . . . . . . . 50-;-000 
» )) » 14$000 »· . .. . .. . . . .. 30$·000 
)) )) )) 7$000 ......... . 20$000 
)) » )) 1$000• . . . . . . . . . . 3$ 000 
)) » )) 2$000 )) .. . ...... . 6$000 

e tudo mais como está no arUgo. 
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n. 953, de 29 de dezembro de 1 902 (1), accrescentando-se: " e bem 
as·sim semeintes e exem'Plares de !Plantas vivas, de r epl'oductores lfinos 
de gado v·accum, oavallar, lanLger-0, 1rrrua.r e suino» e .tam bem o arame 
galva'I1isaido e ovalado das segui.ntes dimensões: 18 X ,16 e 19 X 17. 

Art . 10. üonUnúa e:m vig\O r o art. 3° da lei n . 953, de 29 de de-
zembro de 1902 e seus paragraphos (2), sendo o § 1° comprebensivo de 
todas os impostos, quaesquer que s·ejam, indusrve o de pharões, coií<ver-
tidos .no fix,o e e.qui.pol!lente de f. 2 . O. O, ,pama üesembaraço do navio ou 
va1por. 

Art. 11. Contlnúa. em v ig·or o ai't. 1•6 da lei l!l. 953, de 29 de de-
zemb.ro de 1902, n a parte referente á isenção de rrrupoS'to de impor.tação 
;para fodo o material des-Unado á constr.u,cção de um •me1·cado 111os ter-
r enos ,da J)raia d·e D. Mamoel, n a Ca1i ital Federal. 

Art . 12 . Nos contractos de fornecimentos que o Governo tiver de 
celebran: m.a vlgencia desta lei, fica-~he vedado incluir a clausula. de 
i·senção de d irei.tos adwaneiros ;para m·aterLal importado e nem lhe será 
pei,m Ltti'do des1pachar, com essa immunida de, ainda que em seu nome, 
esse material. 

Art . 13 . .Ficam eed:mlidos a 100$ "' m ininio e a 500$ o maximo da 
mult·a ·estaibeleckLa no airt. G·3 do r egll'la me<nto n . ~564, de 2.2 de ja-
nciro de 1900 (3). 

(1) Art. 2.0 da lei n. 953, de 29 ele dezembro de 1002 : E' o Go-
v er11JO au.torisado : 

VII . A ·conceder isenção .na vigencia od·a !Pl'esemte lei: 
e) elo .im1pos'.1:0 de importação aos instrumentos de lavoura. e ma-

ohhüsmos destinados ao 'fa;b,rico •e .be·neficio de procructos ·a;gric ola.s, 
quand-0 -directa.mente impor.tadQs por agr'i.cul tores ou pela s respectiv·as 
empreza.s, sendo o i•llliJYOsto -de expedienbe ipag;o nos <termos do final do 
art . 5° da T a1,ifa vigente . 

Nesta isenção se comprehe<ndem os ·apparelhos para o f·aJb~·i100 de 
laotici.nios, Qs rnadl'Ji.nismos e a ossa'1:u.ra ou armação de ferr:o com seus 
pertences para a refinaçãa de assuoar, distillação de al.coo1 de canna, 
e .tairnbem os wrames farpados 1para •Cel'cas. 

1Para,grrupho ·unico . O -despacho 'J}ara ta l fim será da-do ;pelo Mini~
tro da Fazenda, mediante lista, que l,he será apresentada, especific;u1do 
os objectos, um-a vez verLfi,cado que ,,;ão importados IP·o.r la.vradores ou 
emprezas respect ivas. 

(2) Art. 30 da lei n . 953, de 29 de dezembro de 1902: F ica só-
mente ·SujeHo á taxa fixa .de f. 2- 0-0 tod'° <vapor ou navio á vela, seja 
q·ual fôr a sua ton ela,gem 0>U carregamento, quando dB'l'nande q.uaJ.quer 
dos P·Dl·to·s da U nião c om ·o fim oexcJ.usivo de receber ordens e segui r seu 
destino, padendo demorar-se 10 ddas sob a fiscalisação d= atfandegas, 
ipara receber provisões, agua e .combu:Stivel. 

§ 1. 0 N a referida >taxa coffi!Prehender-s•e-hão- tod,os os emaJ.u~entos 
aduaneiros oe quaesquer outras taxas, car.ta {le saúde e ca:pita•ni·a -do 
por.to, Tespei.taidos no ·mais os r egulamen<tos da saúde e policia. do porto. 

§ 2.º O prazo de 10 dias será proroga-0-0 •por rnais cinco dias 'Pelo 
inspector ·ela a l ranclega, po.r motivo justifi.caclo . 

§ 3.º T erminado o prazo de 15 dias ficará o :vapor ou -0 'navio su -
jeito ao regimen dos que dão emtrada. '))Or inteiro, f r a:nqu,ia o u am·iba:da». 

(~) Art. 63 do re.gulament o n. 3 .5 64, de 22 ele janeiro de 19 00 : 
«Incorre.·á na multa de 60·0$ a 12 :000 $ o q~1e firmar -d•ocumento su -

jeito -ao .sello sem .que ·este tenha sidQ satis.feito, e 'bem assim aq u ell e 
que, jpara evitar 'O l!)agamembo, passar segm1da via de docu mento do 
qual n ão tenha exis tido a ·pr.i<meira.>> 
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tA1,t. 14. Continurum em v igor as segui·nles füsposiçõ·es : n. XI do 
art. 3° da lei n. 559, el e 31 de dezembro de 1898 (1); n. XlII do art. 2° 
tla lei n. 6•10, ele 14 de n o,·embr o ele 1899 (2) ; n. VII elo art. 2° da 
art. 9° da lei n. 953, de 29 ele dezembro de 1902 (3) e o n. VII do 
art. 26 da lei n. ~57 , de 30 de el ezem.bro do mesmo a nno ( 4) . 

(1) Art . 3° da lei n . 559, de 31 ele dezembro de 1898: "E' o Go-
ver.no am.torisado : .... .. ..... . . ..... . ..... . ... . . . ..... . ..... . ....... . 

X I. <<.\. conceder ás emprezas de estraidas de ferro e de engenhos 
centraes isenções de direitos de machinismos P material importa.dos -para 
sua construcção.» 
.... . , ... . . , .. , ... . .. .. .. . ....... . .... · ·r · . . ......... ... . .. , ........ . 

(2) Art. 2° da lei n. 6•10, de 14 ele novembro de 1899 : "E' o Go-
verno a u1orisado : .... . .... . ................. . .. . . . ...... . .......... . 

XIII. «A fazer org·aU"isa.r um 1·egulamen to elas ·Alfandegas, de ac-
cfüxlo com o systcm~ esta.beleci lo na presen:te lei e disposições do de-
creto n. 2•64 7, de 19 de setembro de 1860 , .a:tten.denelo ás condições do 
cammcrcio, in.d'Ustria e navogação da ·União, ·em s·uas •di1'foreintes r e-
giões.» 

(3) Art . 2° da lei n. 953, de 29 de dezembr o de 190 2 : E' o Governo 
autorisado :. . . . ... . . . ....... . . . . . . .. . . ....... ... .... . ............. . 

VII, a conceder isenção na vigencia da presente lei : 
c1) ele direitos, á r~quisição dos Governos dos Estados ou Municipa-

lidades, ao material importado com applicação ao abastecimento de agua 
e material metallico para ins tallações das r êdes de esgotos, e bem assim 
ao material para illuminação e'ectrica; 

b) do imposto de importação, a.os combustores de candieiros, lis 
lampadas, aos fogões, fogareiros, fer ·os ele engommar e aos motores, que 
só poderão ser utilisaaos por meio do alcool, como força illuminativa. 
calorífera ou motriz ; e bem assim ao benzol que fõr importado por fa-
bricantes ·de alcool para o fim ele carburetal-o, mediante requerimento 
despachado pelos inspcctores das Alfandegas . 

Paragrapho unico. A isenção de direitos comprehende a totalidade 
do expedicnle quando os apparelllos se destinarem a exposição ou e:xpo-
sições, que se organis<j-r cm no paiz, officialmente ou com o auxilio do 
Governo, para vulgarisar-se a ::tpplicação industr ial do alcool ; 

o) Vide nota n. ? ; 
cl) de t odos os impostos adua n eiros , na v igencia desta lei, aos a ni-

maes dest inados aos ja rdins zoologicos e aos que forem importados para 
exhibições zoologicas e scientificas . 

Paragrapho unico . Os animaes, de que trata a lettra cl) deste nu-
m ero, que vierem a morrer, serão entregues aos musêos das respecti\>as 
circumscripções . 

Art. 90 da mesma lei n . 935 : A disposição do n. 11 do art. 3° da 
lei n . 559, de 31 de dezembro de 1898 (reproduziua em nota n . 3 á lei 
de 1902) comprehende as estradas de ferro federaes. estadoaes e mu -
nicipaes . 

( 4) Art. 26 da lei n. 957, de 30 de uczembro de 1902 : E' o Govor;;o 
autorisRdo : . . ............. . .............. . ...... . .... . .... ... ..... . 

VIT, a a mpli a r , até 25 airnos, nos termos ao a rl. 31 § 1' ela lei 
n . 834 (reproduzido em nota n . 2 á lei de 1902) os p rnzos panL arren-
damento dos campo:; de pastagem da fazenda de San ti'!. Cruz. 
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Art. 15. As quantias correspondentes ás rubricas do orçam ento 
serão despendidas e classificadas de accõrdo com as discrimi11'3.ções das 
tabellas explicativas que tiverem servido de ])ase para a votação das 
verbas, não sendo licito computar no to~al destas as despezas que exce-
derem os creditas das consignações, segundo as referidas tabellas e as 
a lterações nellas fe itas pelo Poder Legislativo . 

Art . 16. As distribu ições dos creditos, que os d iversos ministerios 
elevem realiza.r, segundo a legislação em v igor (art . 9° das instrucções 
n . 213, de 15 de abril de 1840 e decreto n . 998 A, de 12 de novembro 
de 1890 ( 1) conformar-se-hão com as divisões das t abellas explicativas 

(1) Art. 90 elo Regulamento n . 213, de 15 de abril de 1840 . Pu-
blicada a lei de Orçamento, far-se-ha a distribu ição do credito do Mi-
nistério da Fazenda, como fica d ito n o a r t . 3°, e logo que tenham che-
gado á Contadoria as distribuições que de seus r espectivos creditos tive-
rem feito todos os mais ministros, o contador geral fará sem demora 
organ isar na respectiva secção as tabellas da despeza total, que no 
Thesouro e em cada uma 'l'hesouraria se houver de despender por conta 
de todos os ministerios no exercicio f uturo, segundo os modelos que 
forem dados pelo Tribunal ; e apresentará este trabalho ao Inspector 
geral, para que, depois de approvado pelo mesmo Tribuna l, sejam re-
mettidas ao Thesoureiro geral e ás 'l'hesoura.rias, as necessarias or dens 
da despeza, que, no referido exercício são autorisadas a fazer por conta 
de cada minister io, e na mesma occasião se estabeleça de uma maneira 
regular a fórma por que devem ser suppridas aquelias T hesourarias que 
tiverem cleficit. Este trabalho será feito sommando-se as despezas a u to-
risadas por todos os ministcrios para cada Provincia, e pela comparação 
com a rece ita provavel que nesse exercício se poderá nella verificar; 
conhecer quaes as que têm salclo, e quaes as que têm clef ioit, e propôr 
a maneira mais commoda por que devam ser suppr idas aqucllas, cuja 
receita não chegar para fazer face a despeza. 

Decreto n. 998 a - de 12 de novembro de 1890: 
Art. 1.º Emquanto se não decretarem constitucional men te pelo P oder 

Legislativo as leis annuas da receita e despeza, continuarão a v igorar no 
exercicio ele 1891 s Lei·s ns. 3 . 396 e 3 . 397, de 24 de novembro de 1888, 
augmentadas as respectivas verbas com os credites necessarios para 
occorrer ao pagamento das clespezas autorizadas nos decretos expedidos 
até esta âada pelo Governo ProYicorio . 

Paragrapho unice. E' comprehendida nesta dispos ição a tabella C 
que acompanha a segunda elas supramencionadas leis . 

Art. 2. 0 No prazo improrogavel de 15 dias será. remetlida ao 'l.' he-
souro, pelos diversos M inisterios, uma demonstração das despezas orça-
das de conformidade com o a r t. 1°, e a competen te distribuição de cr e-
ditas que se deve fazer pelas 'l' hesourarias e Delegacia em L ondres . 

Art. 3.º E' per m i ttido no f utu r o exorcicio dividirem-se as verbas em 
duas unicas cons ignações - a do pessoal e a do materia l ; as tabellas 
justificativas para o orçamento de 1892 serão, porém, apresentadas ao 
Congresso Ncional com as usuaes discriminaçôes . 

Art. •!.º O pagamento da despeza elo material de qualquer Ministerio 
será centralisado nas 1·epar tições de fazenda. 

Art . 5.º E' vedado ao Thesouro e ás Thesourarias de Fazenda, sob 
qualquer pretexto, autorizar pagamento por conta de cons ignações, cujos 
cr edi tes n ão sejam suffic ientes par R. com portai-o. 

Incorrerã.o em responsabi lidade o Ministro da Fazen da e os f: unccio-
n arios das sobreditas repartições que infringi rem o disposto neste artigo . 

Art. 6.° Fjcam revogadas as disposições em contrario. 
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do orçamento, salvo nas consignações votadas em globo para serviços, 
cujas dotações não tenham podido ser previamente discriminadas. 

Paragrapho unico. Esta disposição não comprehende as verbas do 
orçamento de Fazenda:, cujas dotações forem d istribuidas aos Estados, 
como as de juros cHversos, ji;ros do emvrestimo do cofre dos o»vhãos, 
jitros elos clevositos das octixas economicas e outras, cuja distribuição, 
não importando classificação de despeza, pôde ser alterada para mais 
ou para menos, segundo as necessidades occorrentes no decurso do 
exercicio. 

Art . 17. As dividas de exerci cios findos, liquidadas de conformidade 
com o decreto n. 10 . 145, ele 5 de janeiro de 1889, ·são paga veis findo o 
trimestre complementar e no da liquidação do exercicio. 

Art. 18. Fica isento de imposto de importação o trabalho intitulado 
"Atravez da Imprensa", que, em homenagem á memoria do Dr. Manoel 
Victorino Pereira, foi mandado imprimir em Lisboa, por uma commissão 
representada pelo Dr. A. Coelho Rodrigues e outros, sendo a sua edição 
de 1.000 exemplares . 

Art. 19. Emquanto pelo Thesouro Feneral não forem distribuidos 
os creditos votados para os diversos ministerios, continuam em vigor, 
independente de quaesquer formalidades, as tabellas de distribuições 
feitas para o exercicio anterior com as modificações consignadas na lei 
de orçamento deste exercicio . 

Art. 20. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1904 o prazo para 
a execução do decreto n. 4 . 697, de 12 de dezembro de 1902. (1) 

Art. 21. As despezas de caracter permanente não poderão ser com-
putados á verba - Eventuaes - dos diversos ministerios . 

Art. 22. Só é licito prover por meio de adiantamento de quantia 
ou antecipação de fundos os serviços votados na lei de orçamento, nos 
seguintes casos: 

a) quando a despeza não puder, por sua natureza, ser previamente 
fixada em detalhe; 

b) quando se tratar de supprimento ás r epartições fiscaes ela guerra 
e da marinha, para o pagamento do pessoal e despeza com o material 
dos corpos do exercito em movimento, dos estabelecimentos militares, 
praças de guerra e postos fortificados, em caso de guerra intern a ou 
in testina e para despeza com os navios ou divisões navaes no estrangeiro 
ou nos portos da Republica. 

§ 1. 0 Os adiantamentos não poderão exceder da quarta parte da 
quantia votada para a despeza do exercicio. 

2. 0 A prestação das contas da applicação do adiantamento superior 
não poderá exceder o prazo de quatro mezes, e é indispensavel para que 
se realize novo adiantamento. 

(1) Decreto n . 4.697, de 12 de dezembro de 1902: Art. l.º Todos 
os fabricantes marcarão os seus productos com rotulo collocado ou im-
presso, que deverá conter a denominação da fabrica ou nome do fabri-
cante e o Jogar onde e.stiver situado o estabelecimento fabril, podendo ou 
não addicionar a exprnssão - Industria nacional. 

Art. 2. 0 Até 30 ~e junllo vindouro poderão circu lar no commercio 
os productos que estiverem rotulados em desaccõrdo com o artigo ante-
cedente, não podendo, porém, a contar de 1 de fevereiro proximo, sahir 
das fabricas mercadoria alguma, cujo rotulo não contenha os requisitos 
exigidos. 

Paragrapho unico. Os fabricantes poderão utilisar-se dos rotulos, 
que não estiverem nas condições do art. 1°, completan do-se por m eio de 
carimbo ou impresso. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
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Art. 23. E' restabelecida a disposição do art. 19 da lei n. 26, de 
20 de dezembro de 1901 (1), determinando que nos boletins mensaes do 
rendimen to das a lfa ndegas se mencione a importancia dos direitos de 
importação nã o cobrados em vü·tude de con cessões do poder competente. 

Ar t. 24. Continuam em vigor todas as d isposições das leis de orça-
mento antecedentes, que não versarem particularmente sobre a fixaçã0 
ela receita e despeza, sobre a u torisação pa r a m arcar ou a ugmentar ven-
cimentos, r eforma r repar t ições ou legislação fiscal e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

Art. 25 . Ficam approvadas as disposições constantes do paragrapho 
unico do art. 30, § 1° do art. 39, art . 69 e § 4° do art . 70 do regula -
mento que baixou com o decreto n. 5.072, ele 12 de setembro de 1903. (2) 

§ 1. 0 A garantia in icial a que, pelo ar t. 2° elo r eferido r egula m en to, 
são obrigadas as companhias de seguros m a ritimos e terr estres em 
dinheiro ou em apoiices da divida publica , será de 50 :000 $, para as 

(1) Art. 19 da lei n . 26, ele 30 de dezembro ele 1891: Nos boletins 
m ensaes do rendimento das a lfandegas se mencionará t ambem a impor-
tancia do poder competente, m enciona ndo-se com toda a clar eza e d is -
criminadamente a natureza e quantidade dos objectos assim impor tados, 
o nome da pessoa, empreza, companhia ou instituição em favor da qua l 
se concedeu a isenção dos m esmos direitos, qua l o acto que a a u torisou 
e outros quaesquer esclarecimentos julgados u teis pela respectiva r epar-
ti ção fiscal. 

(2) Regulamento que acompanha o decreto n. 5.072, de 12 de 
dezembro de 1 903 : 

Art . 30. A agencia principal que as compa nhias devem ter na Ca-
pita l Feder al da Republica ser á investida dos poderes necessarios para 
decidir todas as propostas de seguros feitas no B razil, recusando-as ou 
acceitando-as, e, n este caso, emittindo as apoiices delinitivas. 

Paragrapho unico. A acceitação ou a recusa de seguro realizar-se-
ha no prazo de 90 dias, contados da apresentaçã o da proposta, r eputan do-
se acceit o o · seguro se dentro deste prazo não fôr r ecusado, assumindo a 
Companhia expressamente a obrigação de pagar o r isco do seguro, si o 
sinistro occorrer dentro ele 90 dias, sendo cons ideradas (!ln deposito as 
quantias pagas pelo proponente. 

Art. 3 9. As companhias de seguros de vida que funccionarem ou 
vierem a f un ccionar na Republica são obriga das: 

§ 1. 0 A empregar o total das r eser vas de t<;Jdas as apoiices que 
emittirem no Brazil, em valores nacionaes, como sejam - apoiices fe -
deraes da divida publica, titulos que gosem el e garantias da União, bens 
immoveis no territorio da Republica, hypothecas sobre propriedades e 
immoveis, acções de companhias de caminhos de ferro, bancos, emprezas 
industriaes ou outras esta belecidas no Brazil ou em depos itos, a pra zo 
de um anno, pelo menos, em estabelecimentos bancarios que funccionem 
no Republica, á su a escolha e sem responsabilidade do Governo (Lei 
n. 294, de 5 de setembro de 1 895, art. 2° ). 

Art. 69. A Companhia, firma commercial ou o pa r t icul a r qu e, por 
conta ele terceiros, fôr intermediaria de operação de seguros em com-
panhias com séde no estra ngeiro e sem carta patente pa ra funccionar no 
Brazil, incorrer á em multa igual a o valor nomina l da apoiice, obrigação 
ou qualquer documento indicativo das r esponsabilidades assumidas, cuja 
multa será descontada da ga rantia inicial, quando não satisfeita ern 
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companhias que tiverem o capital de responsabilidade não superior a 
300 :000$; de 100 :000$ para as que o tiverem de m ais de 300 :000 $ a 
G9ü :0 00$ ; de J .~ o :ooo.; ; .ara as que tiverem de 600 :000$ a 1 . 000 :000$ 
e el e 200 : 000~ rnra as que tiverem capital s uperior a 1. 000 :OOOSOOO . 

Art. 2u . Não esliio comprehendidos no a r t . 15 da lei 11. 7 41, de 26 
de dezembro de 1900 (1), as casas ou sociedades commerciaes que não 
fize rem das operações de cambio o objecto do seu commercio . 

Art . 27. F ica m revogadas as disposições e mcontrario . 

Rio de J aneiro, 30 de dezembro de 1903, 15° da Republica . 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leovolclo ele B 1.Zhões . 

48 horas, ou cobrada e:icecutivam ente da firm a commercla l ou do par-
t icular . 

Art . 70. Emquanto não fôr approvado pelo Congresso o § 4° deste 
artigo, as cartas vatentf!S de autorisação concedidas ás companhias de 
seguros continuam suj eitas ao sello estabelecido no decreto n. 3 . 564, 
de 22 de j a neiro de 1900 - Tabella B, § 4°, n. 30; e os contrac tos de 
seguros, ao. que estabelece o § 6° - Tabella A do citado decreto . 

§ 4. 0 Todas as companhias de seguros nacionaes e estrangeiras que 
funcciona rem no Brazil são iguaes perante a lei fi scal . 

§ 2.0 As companh ias que oper arem em seguros ma.ritimos e terrestres 
n ão poderãc;> assumir riscos em cada seguro isolado superiores a 40 % 
do capita l . 

A essas companh ias , porém, será licito excederem esses limites desde 
que o excesso seja no m esmo dia da emissão da apoiice r esegura da em 
outra companh ia que esteja a u torisada a funccionar e isto consta da 
apoiice emittida . 

(1) Art . 15 da lei n . 741, de 26 de dezembro de 1900 : As agen cias 
de ba ncos e companhias nacionaes ou estrangeiras, ou quaesquer outras 
ins tituições que negocia rem em cambiaes com o publico, por m eio de 
saques ou de. qualquer oµtro titulo, não sendo bancos de depositos consti -
tuidos nesta praça ou nos Estados sob o regimen das sociedades a no-
nymas ou filiaes de bancos estr :otngeiros di rectamente auto risadas a 
funcciona rem na R epublica, são obrign.clas a 'fa zer um deposito no '.rll e-
souro, ou Delegacias Fiscaes, de l 00 :000 $, no minimo, em moeda cor -
rente, ou f undos publicos federaes, sob pena de multa de 10 :000$ e, na 
reincidencia , de 20 :000$, a lém do immediato fechamento do estabeleci-
mento comm ercia l por qrdem do Governo. 

Par agrapho unico . O Governo poderá acceitar pa r 11. a caução re!e-
rida apoiices estadoaes, quando estas tenham cotação e o serviço de 
pagamento dos juros esteja regu larisado e seja ! eito pon tua lmente . 



LEI N. 1.145 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1903 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercicio de 1904, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 

para o exercicio de 1904, é fixada no quantia de 46. 921 :368$969. ouro, 
e 255. 691 :461$921, papel, assim distribuida pelos respectivos Ministerios. 
na fórma abaixo indicada: 

Art. 2.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelas 
repartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com os eervi-
ços des ignados nas seguintes verbas, a quantia de 5 :452$467, ouro e 
19.749:614$250, papel, a saber: 

1 . Subsidio do PrAsidente da R epublica 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Re-

publica . . .... . ... .. . . ... . . . . 
3. Despeza com o palacio da Presi-

dencia da Republica ......... . 
4. Gabinete do Presidente da Repu-

blica . . .. . ......... . ....... . 
5. Subsidio dos Senadores ... . ..... . 

6. ISecr·etaria do .Sena.ido. Au.gmenta -
da, no - pessoal de 11 :800$ 
sendo: 7 :20 0$ para cumpri-· 
mento da deliberação do Se-
na.no, de 7 de Dezembro de 
1903, que .a.boi.ia a distincção 
de classe entre os officjaes da 
•Secretaria, eq uiparando os 
vencimentos dos segundos aos 
·dos primeiros; 3 :800$ para 
·pagar os ;vencin1entos do por-
t eiro do snlão, ·~ ispensaclo do 
serviço em 12 do mesmo mez 
de Dezembro; e 600$ ,para 
eqtlÍ'paração elos vencimen.tos 
do aiuclante do porteiro do sa-
lão aos •do a judante do .por-
teiro da .Secretar.ia, na razão 
de dous terços de ordenado e 
1'!m terço de .g r aitificação. No 

•Materia l - augmentada 
•d•e 15 :400$, sendo : 3 :000$ pa-
ra gratificação ao oEficial da 
•Secretaria do Senaido auxi-
Mar da Commissão do · Codigo 

Ouro Papel 

120 :000$000 

36:000$000 

101:440$000 

33:600$000 
567:000$000 

8 
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Civil, pelos se1-v.iços e>rtraor-
cUnarios prestados ele Abrll 
le 1902 a Dezembro ·de 1903, 

e 2 :400$ para gratificação ao 
mesmo o.fficial, na razão de 
200$ merusaes, de Janeiro de 
1904 em <liante. Dimi·nuida de 
1.5 :000$ pela reducção de réis 
3 :000$ mensaes em oi nco me-
zes •nas despezas com o ser-
viço tachi"Taphjco ...... . ... . 

7. Subsi ' io dos Deputados .. . ... . 

8. Secretaria da Camara .aos Depu-
tados - .\.ugmentada de réis 
23 :067$ .para oo· reparos e 
concertos mai.s 'Llrgentes de· 
que carece o eclificio da Ca-
mara . . ......... . . . .. . · ... · 

9 . A.judas : e custo aos membros do 
Congresso )[acional .. . ..... . . 

10. Secretaria de Estado .. . ....... . . 
1 

11. Gabinete do consultor geral da 
!Republica . ......... ... . . .. . 

12. Justiça Federal Augmentada 
de 5 :000$ no - •Pessoal sem 
nomeação, sendo 2 :000$ para 
au,\'mentar o •numero 'e .ser-
ventes . e 3 :000$ para serem 
repartidos pelos serventes do 
Supremo T ribunal Federal . . . 

13. Justiça do -Districto Federal .. . . . 

14 . A.iuda ele custo a magistra.clos -
Augmentad01 '.e •6 :000$ para 
pagamento de ajudas de cus-
to a que ;teem Jireito os juízes 
seecionaes, quando chamados 
ao serviço do Supremo Trtbu-
nal Federa\ . . ..... . ... . ... . 

15 . Policia ."ü Dist11icto Federal -
_ u.gmentacla a rubrica d·esti-
nada ao -- Pessoal da Bri-
gada Policial - em 12 :9'18$, 
sendo: 8 :854$800 para um 
major e 4 :063$200 para um 
aslferes aggregados ambos por 

Ouro Papel 

·3 .. n :932$118 

1.1908 :000$000 

496 :935$1'18 

90 :000$000 

36:6 :1603$ 180 

19:600$000 

8M :768$118 

341 :329$ 059 

12:000$00 0 
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deereto, e.m virtude de sen-
,tença judic ial. Diminuicla a 
rubl'ica Reformaclos da 
Br.ig.ll!da Policial - em réis 
3 :3112$9'60, sendo : 2 :520$ con-
signados 1pa.ra o rrnajor ·Luiz da 
Gosta Azev·eclo e 7,92 :9·60$ a o 
a lf eres Alfrf!do Nu -
nes ele Amdrade, por terem 
sido aggregados .por C ecreto. 
A·ugmentada no - Material 
- da Casa de Detenção de 
4 :00 0$ para •ConSflrvação elo 
edif icio e diversos concertos e 
.: e 5 :000$ para •obras, repa-, 
r ações do mobiliaria •do gabi-
nete de identi r.icação a.n thro-
pometrica. Transferida no -
- Pessoal da 'Brigada Poli-
cial - ela ·5" emenda - Of-
iiciaes .aggregat ·1os - para a 
3° - Serviqo S·ani tnrio - um 
ciru rgião-d-ent.ista, tene'l1 te .. . 

16. Casa de Correcção ..... . ... . ... . 
1 

17. Guarda N a cion&l. . . . . . ...... .. . . 

18. J'unta .Comrruercial. iAugm en.lacla, 
no - Material - ele 2 :000$ 
·para a sub-consig·nação ~ ·En

cader.naqões» que se destaca-
rá da cons ignação «0.bjectos 
de e>0pe ~ i·ente, etc.» para for-
mar consignaç·ão e.Sp ecial . . 

19. A roh ivo pubUco 

20. Assistemcia a .a\.ienaelos ......... . 

21. 'D!rec.toria •de Saude Publica -
.au;;>mentada: de 118 :000$, a 
quantia destinada á subvenção 
do Ins ti tu to Vaccinico Munici-
1pal ·d o Distri-oto •Federal, para 
o fim ele fornecer a vaccina 
anti-variolica a todos o.s Es-
trudos qufl a requisitarem; de 

1 :800$ para mais dous rema-
dores, com 75$ mensaes, para 
o serviço ·de escaler da re-
partição ele sau·'e ·no porto 
<le .Maceiv , e no - Materi.a l 
ger ai! de 300 :0 00$ pai'a 
acqui's ição do materi a l n es-

3 ' 785 :•171$.383 

21.6 :89 3$939 

39 : 346$11~ 

8•1 :276$11.8 

661: 317$ 098 
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cessar io á ânstallação com-
;pleta do serviço de desinfec-
ção .pelos apparelhos mais 
aperfeiçoa-dos, mos portos em 
que isso se tornar pr·ecizo .. . 

22 . Faculdade de J)ireito de IS. Pau-
lo - Augmentada de réis 
1 :20 0$ a consign ação destina-
da a - Pessoal sem no-
meação - ,par a mais •um ser-
vente .. . . . .. . .. . . . .. . .... . 

23 . 1Faculdade de !Direi•to oo Recife .. 

24. F1aculd·ade de Medicina ido !Rio de 
Janeiro .. .. .... . .. .. . . . . · .. 

25. Fa·culdade d·e .Medicina oda Bahia 
- Augmenta:j,a de 120 :000$, 
sendo : 25 :000$ para ,gratifi-
cação á Santa Casa de Mise-
ricordia, por franquear os 
seus ·hospitaes ás clinicas da 
Faculdade; 70 :00 0$ 0para a 
continuaç\•o das obTas da Fa-
c uM.ade e 25 :000$ para <::om-
pra e <::Jtsteio dos .goabin·etes 
de pesqujzas . ..... . . . . · · · . · . 

Z.6 . Escola Poly.tef hn ica . .. . . . . .. . . . . . 

27. !Escola de Mi·nas .. . ..... . . ... ... . 

28. Gy.mna:sio Nacional - Augmen-
tada ele 12 :000$ no - 1Pes-
soal - sendo: ·6 :0 00$ no do 
initemato, para mais Üm pro-
fesso r de 105ica; e 1de réis 
6 :00 0$, no do Externato, .para 
mais um •professor ode Jittera.-
tu;ra, em v·irtude ido disposto 
.na lei n. 1. 016, de 24 de 
Agosto ·aoe 1903. Modificada 
a rf'iacr;~o d•t tatella 1 · sr·-
f't11 n'" modo na rubrica 
I nter.nato - onde se lê - 2 
len tes •coinm uns, etc. - leia-
se : 1 le.i1fe de litteratura ; na 
r-ubrica - - E:-oternato - onde 
se lê : - 2 lentes communs, 
etc. - leia-se : 1 lente ae •lo-
gica. de accôrdo com o dis-
posto na lei n. 1. 016, !iá ci-
tada. A.u,gmentad·a de 3 :000$ 

Ouro Pwpel 

2 . 134 :65 9$000 

201:440$0 00 

304:780$000 

'627 :032$23·6 

76 7:44.6$80 0 

484 :981$118 

2'43:700$000 
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mo - !Material - do 1Exter-
nruto, paTa o aluguel de ca.sa 
1para o di.rector. Lncluido na 
su•b-co·nsignaQão - Para des-
pezas com os exam·es de pre-
paratorios, etc. - o seguinte: 
·Elevada a. :20$ ·a d·iaria dos 
examinadores de preparato-
rios, na -Capital Federal ..... 

29. Escola Na cional de •Bellas Artes . 

30. I11stiotuto N-a:cional de Musica . . .. 

31. Instituto Benjamin Oonstant ..... 

3•2. Instituto .Naocional de Surdos-Mu-
dos - Au.gmentada, .no -
!Pessoal - de 1 :·800$ ·para se-
.rem elevados a 2 :400$ os ven-
cimentos do medico ........ . 

33. J3ibliotheca N·!llCiona.l - Augmen-
t!llda de 15 :000$, sendo: réis 
112 :000$ .para Temune<raQão a 
auxHiares da catalogagem, 
conservação de livros perio-
dicos, etc., e cus·teio · e réis 
3 :000$ !}ara remuneração de 
um inspecto.r das oHici.na'S de 
encaidernação e typogirapbia. 

3'4. Museu Nacional ............... . 

3·5. Serve11tuarios do culto caitholico. 

3 6. Soccorros Publicos ... .. ........ . 

37. Obras - ·Deduzida da importaon-
cia destimi-Oa 'á conservaQão, 
accrescimos e reparos de edi-
f.icios, propTios nacionaes ou 
paflticulares, ao ser.viQo do .Mi-
nisterio da JustiQa e Negocios 
1·nteriores, a quantia rde réis 
20 :000$, para auxilio 'á cons-
;f;rucQão do edificio da Mater-
nidade da Ba.hia que servi.rã. 
tambem ã. Assistencia Publi-
ca. A u g me rn ta d a de réis 
1. 470 :979$3•50, sendo: réis 
100 :000$ .para execuQão de di-
versaos obras necessarias ã. 
conclusão ·do ediof!cio da pmia 
da Laipa; 40 :000$ para diver-

6 :452$467 

539:1'53$354 

124 :8·52$236 

18·2 :482$118 

206 :•218$118 

120 :079$118 

201 :812$118 

147 :·673$118 

181 :0•60$000 

•100 :000$000 
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sos trabalhos de pintura e va-
,rios reparos no palacio da 
·Presid1en,cia da Republica, in-
'chüdo ·nessa ·quantia o •Que fôr 
.necessal'iO para acquisição de 
uma bateria de accumulado-
.res, Jampadas e ·accessorios ; 

85 :000$ para ·construcção 1de um 
segundo pavimento no proprio 
!llacion~l onde func.ciona o La-
boratoTio de Hygiene da Fa-
culdade •de Me ; icina .do Rio 
de Janeiro; 

26 :000$ ipara pintura interna e 
reparos ,no edificio <ia Facul-
dade de .Me ]icina da Bahia e 
3 :1500$ para os 1JaviJ.hões de 
hy,g;i,ene, 15a,binetes, sala ide 
sessões, etc., da mesma Fa-
culdade; 

8 :000$ rpar"l 1reconstrucção de 
uma 1parte quasi em II'Uinas ,a o 
ediri-cio da, fEsco.Ja de Minas 
afim de ahi funcc!onarem os 
laboratorios de chimica e do-
cimasia; 

21 :000$ para execução de varias 
· obras no edUicio do Externa-

ito id o ·GyJnnasio Nacional; 

6 :800$ para pintura exberna do 
edificio do Instituto Nacional 
ide Musica e decorati.va do o·es-
pectivo salão ele conoer.to ; 

200 :000$ para ·conclusão do La-
zarêto de 'ramall'J ar'é, inclusi-
ve as acquisições e obras ne-
1cessarias E,w abastecimento de 
agua; 

500 :000$ pava a adaptação do 
rP.alacio d'1T Justiça, afim de 
nene ser <ir1sta1Jaido o Ar·chivo 
IPu,bhco, e inicio da constru,c-
ção do e.:l H'ici<l 'Para a iBiblio-
theca Nacional ; 

38 :000$. para exec~ção das o'br2!s de 
adap.tação d:o pro:prilo nacio-
nal da :rua do Lavradio n. 7.2, 
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cm outro, a juizo <lo Governo, 
rpara a Côrte ide Appellação e 
varias rpretorias; 

153 :000$ para a. •construcção de 
um terceiro pavimento na fren 
te pri.ncipal do ed·ificio da IDs-
cola Polytechnica : 

93 :000$ para execução de varias 
obras no Museu Nacional, na 
Quinta da Boa Vista; 

80:930$ para execução de obras 
em diversas depe:rud.encias do 
Hospital Paula ·Candido: 

H9 :2149$3.50 :para varias obras de 
me1horamentos e hy.gien e n-0 
·edific~o 1d<a 1P.o!YoCl'l1ni 1ca do Rio 
de Janeiro; 

·80 :000$ para constru•cção das 
obra.s do quai:itel ·CeTutral elo 
Corpo de Bombeiros no. Dis-
trido Fed·eral, destinad·a dessa 
impoo·üvncia a que fõr neces-
saria para ser abonada a cada 
uma .d as praças ·do referido 
corpo empregadas •na execução 
da:s mesmas obrais1 gratifica-
ção dia.r ia de 300 réis a .1$0 00 

38. tCorpo de Bombeiros - Augmen-
tada d-e 12 :000$ par,a compra 
de ·um ter.rena mos fundos .rl o 
;predio n. 29 d•a praça da Re-
pubUca, afim d!e ser ligada a 
estação central <ás of.ficinas . . 

39 . .'Magis1trados em disponibili j a de .. 

4 O. JTI!eiçõeis federaes 

41. Emp.regaclos de repairtições extin-
ctas ......•..•...... · ..... . 

42. ·Eventuaes .. . . .. · ....... ·,. · . .. . 

Art. 3.º Fica o Governo autorizado: 

I. A mandar imprimir na Imprensa Nacional: 

1.771:331$468 

800:601$199 

384:000$000 

20:000$000 

1:800$000 

100 :000$000 

a) 
BrazileiJra; 

o comp·lemento dos ccCommentari-os á Constútuição iFederal 
actos preliminares, proj ecos, füscussõ·es destes na Consti-
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•tuinte, rta.boa,s das m aiterias e indice alphabeticon, do Dr. J oão Barbalho 
Uchôa Cavalcamti devendo a edição ser de 4. 000 exemplares, dividi'J os 
em 1partes ig uaes ;J>elo ·Governo e o autor ; 

o - a R evista do I·ns tituto 1Historico e Geographico Brazile1oro; 
.., - a obr-a do :Sr . Fe! isbello Freire «Historia ;l a cida.de <lo !Rio o~ 

~anetro», com a ·eddção de 3 . 000 exemplares, precedendo parecer de pes-
S<>as competentes. ia juizo elo Governo, e pertencendo á União metaJde da 
m esma edição : 

d - em 3. 000 exemplares a obra elo Dr . Jvão Marcondes de :Moura 
Romeiro, intiotulacla - Diccionario r"o Direito Penal - merliante parece~ 
favol'ave l de pessoas competentes , a juizo do Governo e sob a condição 
de ·pertencer á União m etade da edição, sen•:! o para esse fim a;berto o ne-
cessario credito . 

II . A despender até a quantia de 50 :000$ com o Instituto <.:a Ma-
t ernidade ultimamente fundado nesta Capital . 

U:II. ~.._ ·adquiriu· a .gr an le têla de Au.relio de •Figueiredo, commemo-
ra:tiva do advenito .da ·Republica, precedendo de uma avaliação e relato-
rio sobre o •seu meritv com o obra de arte, por pessoas competentes in-
dicadas pelo Governo, abrindo para isso o necessario credito . 

FV . A mandar construir um ed i fi-ci o ·destin a do ao Congresso Na-
ciona l, segunod10 o plano e no local que fo rem .préviamenLe combinados 
com as Mesas d·a .eamara e do Sena: ' o. 

iPara.gra,pho unlco. ~o exercicio desta lei, o Governo fica auto rizado 
a de"!lender para essP. nni atê a somma de 500 :0 00$, abr indo para isso 
os cre' li tos neces.."-3 rio~ . 

:V . A a uxiliar com 4 :0 00$ a publicação dos trabalhos apresentados 
no Congresso Medico reu"1ido este an·no nesta •Capital . pertencendo á 
União o numero de eX.emplares que 1'ôr convencionado . 

VI. A m andar .pagar em ouro o .premio ::e viauem conced ido ao 
alumno da Escola d ·Minas de Ouro Preto, Pedro Demosthenes !Rache, na 
importancia de 350$ mensaes, pelo prazo de um anno, o qual foi au 
toriza.do pela lei n. 92•5, ··e 22 de Dezembro de 11.902. (1) 

Art.. 4.• Ficam revog.!lJdos o arts . R5, 86, 216 2J7, 218 , ·2Hl e 220 
do ·codigo dos institu fos officiaes de ens0ino super ioi· e secundaria, man-
da " o observar pelo .aecre.to n. 3 . 890, de 1 de Janeiro de 1901 . (2) 

(1) .Decreto n. 925, de 22 de D ez•embrn de 190.2 . • ·1i:igo un ico. Fica 
o Governo autorizado a a.brir ao Ministerio da Justiça e 'Negocios Inte-
riores, o crer'"i;.o necessario para o pagamen to do p:rem•io •r1ie v iagem . 
de que trata o art. 22 1 do Codigo do ·Ensino conferido a Pedro Demos-
~henes Rache; revogadas as disposições •em úmtrario. 

(•2) [)ecreto n. 3.890, <le ·1 de J a neiro de 1901: 

Art. 35 . O membro do magisterio, que compuzer tratados. compen-
dios e memorias scientHica:s importantes .acerca de m wterias ensinadas 
•DO esa.beleoimento, .terá ' ireito á impressão do seu tTabalho por conla do 
Governo, si a congrega,ção, em escrutinio secreto e por dous terços dos 
votos da totalidade do15 seus membros, o •julgar de utilidade para o ensino 
não exce:!end-o, ipou·ê.m, de tres mi-! exemplares a edição im p·ressa á c u.sta 
<los cofres pubUcos . 

>A.nt. 316 . .Si a c ongregação, pelo processo estabelecido no ar tigo 
precedente, consi<lerar a obra de merito excepcional ou extraordi nan·ia 
vantagem .para o progresso da sciencia ou para texto elo en.s ino, a lém da 
impressão rtaxrudia. no -referido a r tigo ter.á o auíl:or di.reito a um premio, 
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Art. 5.0 O Presiden te ela Republica é autorizado a despender pelo 
Ministerio elas Relações Exteriores a impor tancia de 631 :920$ em papel 
e 1. 023 :500$ em ouro, com os servi·ços designados n as seguintes verbas: 

l. • Secretaria ele Estado : 
Pessoal. . ..... . . . . . ... . .... . . . 
Material. .. . ... .... .. .. ...... . 

2.• Empregados em clisponibilidade . . 
3. 11 Extraordinarias no interior, inclu-

sive despezas co1n telegran1111as 
para o exterior .. .. .. . ...... . . 

4.• Commissões de limites ... .. ... . . . 
5. • Legações e consulados : 

Allemanha: 
Pessoal e mater ia l da legação ... .. . . . 
Consul geral e chan celler em Ham-

burgo .. . ... ..... . . . . .. . .. . . . 
V ice-con su l em Bremen . . ... . .... ... . 

Argentina: 
Pessoal e mater ial da legação, suppri-

mido um 2° secretario ...... . . 
Consul geral em Buenos-Aires .. . . . .. . 
V ice-consules em Rosario e Posadas . . 

Ouro 

35 :50 0$0 00 

14:000$000 
4:000$000 

35 :500$000 
10 :000$000 

8:000$000 

Papel 

162:200$000 
54 :720$000 
70 :000$000 

45:000$000 
300 :000$000 

arbitraiélo pelo Govem.o , mediante i·n!OO'IIlaçã-o .ao director, e nunca infe-
rio.r a 2 :000$ ou superior a 5 :000$000. 

Art . 216. De dous em dous amnos, a congregação de cada estabele-
cimento de ensjno superior ill' ' icará ao Governo um lente ou substituto 
para ser ene<a!'regado de fazer ·investigações scientificas ·e observaçõ.es 
praticas, -ou par a ·estu-da r nos pai:11es estrangeiros, os melhores methodos 
de ensino e as mateorjas das respectivas cadeiras, assim como examina·r 
os es.tabelecimentos e 1mstituições das mações mais adiantadas da Euro,pa 
e da America. 

Art. 217. A congregação dará .por escr ipto ao .nomeado instruc-
ções adequadas ao bom ·desempenho ·da commissão, de:ügnanfo a épocha 
e duração das V•iagens e os loga·r,es que -deverá visita.r, e impon : o~lhe a 
nbo·igação ele informar o ·estabelecimen to de tu.ao que :possa interessar 
ao ensino. 

Art. ·218. Os estabelecimentos transmittirão uns aos outros as ins-
.trucções dadas aos commissiona: üs e os relatorios por estes apresenta-
dos, dividindo entre os o.bjectos uteis que adquiri1-em, seirnpr·e que dos 
mesmos o·btiectos houver clupHca;ta . 

Art. 2,19. Os directores, quando assim o entenderem precizo, se 
corresponderão .com os commissronados, podendo tambem incU'mpil-os da 
compra e remessa de objectos para uso dos estabelecimentos. 

Art. 220. Os direotores velarão pelo cumprimento das instrucções 
que forem .a•adas aos commissionados, l.evando ao conhecimen-to da con-
g.regação e d·o Governo o que occorrer 'c·rura·nte a commi.ssão, assim corno 
o r eJSultac1o fi>nal desta . O -Governo cassat'á a .nomeação do commissiona-
do que não cumprir s·uas obrigações e o mandará Tegressar c1en>tro de 
.prazo 1d eberminado, find·o o q ua l cessarão os su•ppr im.entos q u·e l'he fo -
ram concedidos. 
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Ausfria-Hungrla: 
Pessoal e material da legação . . ..... . 
Consul em Trieste ................ . . 

Belgica e Hollanda : 
Pessoal e material da legação ... .. .. . 
Consul em Antuerpia ........ . ... . .. . 

Bolivia : 
Pessoal e material da legação ..... . . . 

Chile: 
Pessoal e material da legação ....... . 
Consul em Valparaiso ............. . . 

Equador e Colombia: 
Pessoal e material da legação, de ac-

cõrdo com a lei n. 6 44, de no-
vembro de 1899 ...... . ...... . 

Estados Unidos da America: 
Pessoal e material da legação, suppri-

mldo um 2° secretario ....... . 
Consul geral e chanceller em Nova-

York. . . .......... 1 ••••••• . . . 

Canadâ.: 
Consulado em Montreal .. .... ....... . 

França: 
Pessoal e material da legaç1Lo ... .. .. . 
Consula dos no ;r-Iavre, Paris,1 Mar selha 

e Bordéos. . . . ...... . ........ . 

Grã-Bretanha: 
Pe~soal e material da l egaç~o. suppri-

mido um 20 secretario ... . ... . 
Consul geral e chanceller fm Liver-

pool. .............. . .... . ... . 
Consules em Londres, Cardiff e South-

ampton. . . . . . . ............. . . 

Hespanha: 
Pessoal e ma teria da legaç~o ..... . . . 
Consul em Barcelona ... . ....... .. .. . 

Vice-consul em Vigo ... . . ...... .... . 
Italia: 

Pessoal e material da legaçito. suppri-
mido um 20 secretario ........ . 

Consul geral e chanceller em Genova. 
Consul em Napoles ... ..... ........ . 

Japão: 
Pessoal e material da legaçlio suppri-

mido o 2° secretario . ........ . 

27:500$00() 
10:000$000 

23:500$000 
10:000$000 

24:500$000 

30 :500$00 0 
7:000$000 

16:500$000 

37 :500$000 

16 :000$000 

4:000$000 

44:000$000 

31 :000$000 

43:500$000 

14:000$000 

21:000$000 

23 :500$000 
10:000$000 

4:000$000 

35:500$000 
14:000$000 

7:000$000 

16:500$000 
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Paraguay~ 

Pessoal e material da legação . . .. . .• . 
Consulado em Assumpção ..... . ..... . 

Perú: 
Pessoal e material da legação ........ . 
Consul geral em Iquitos ......... . ... . 

Portugal: 
Pessoal e material da legação ....... . 
Consul geral e chanceller em Lisboa . . 
Consul no Porto. . . . ............... . 

Russia: 
Pessoal e material da legação . . .. ... . 

Santa Sé: 
Pessoal e material da legação ....... . 

Su issa: 
Pessoal e material da legação ....... . 
Consul em Genebra .... . ...... . . . .. . . . 

Uruguay: 
Pessoal e material da legação, suppri-

mido um 2° secretario ...... . .•... 
Consul geral em Montevidéo ......... . 
Con sul no Salto ........ . . ... . . .. .. . . 

Venezuela: 
Pessoal e material da legação, suppri-

mido o 1º secretario ....... . ..... . 
6• Ajudas de custo ......... . ...... . . 
7• Extraordinarias no exterior .. . .... . 

24:500$000 
7:000$000 

24:500$000 
7:000$000 

36:000$000 
14:000$000 

7 :000$000 

27:500$000 

23 :500$000 

23:500$000 
7 :000$000 

35:500$000 
10:000$000 

7 :000$000 

16:500$000 
130:000$000 

45 :000$000 

Art . 6. 0 O Governo é autorizado, na vigencia desta lei, a adhenr 
á União Internacional de Pesos e Medidas (convenção ele 20 de maio de 
1873 entre a França, Allemanha, Austria-Hungria, Belgica, Russia, Italia, 
Suissa e Estados Unidos). 

Art. 7. 0 O Presidente ela Republica •é autorizado a despender, pelo 
Ministerio da Marinha, com os serviços designados nas seguintes verbas, 
a quantia de 988 :000$, ouro, e 29. 525 :896$238, papel: 

1. Secretaria de Estado - No - Ma-
terial - assim alteradas as se-
guintes consignações : Impressão 
do relatorio, etc., 10 :000$; pa-
pel, pennas, etc., 5 : O O O$ ; asseio 
da casa 1 :500$000 . .. ......... . 

2 . Conselho Naval. . ... . ........... . 
3 . Quartel-General - Pessoal - Au-

gmentada de 1 :300$, para com-
p letar a gratificação de 6 :500$ 
ao engenheiro naval, secretario 
da Inspectoria Geral de Enge-
nharia Naval .. .... .. ... ... .. . 

4'. Supremo Tribun al Militar ....... . 

Ouro Papel 

208:676$009 
46:840$000 

98 :331$000 
26;040$000 
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5. Contadoria de Marinha - Au-
gmentada de 1 :200$, pa r a um 1° 
escripturario, em virtude de sen-
tença do Supremo Tribunal Fe-
deral, de 29 de novembro de 
lü02, mandada executar pelo Go-
verno, e diminuída de l :500$, 
para o auxiliar do archivista, 
Jogar que não estâ. creado .. . . 

6. Commissariado Geral. ...... . . . 
7. Auditoria. . .......... .. ... . 
8. Corpo da Armada - Diminuida 

de 17 :100$, sendo 2 :700 $, pela 
reducção de 120 a 90 aspirantes 
e de 14 :400$ pelo pagamento 
sómente a um vice-almirante em 
vez de dous almirantes do qua-
dro extraordinario, na importa n-
cia de 9 :600$000. . ......... . 

9. Corpo de MarinheÍ'J.·os Nacionaes-
A.ugmentada de 126 :761$360, a 
consignação para fardamento 
das praças do Corpo de Mari-
nheiros Nacionaes e Aprendizes 
Marinheiros. . .. . . .... . .... . 

10. Corpo de Infanta ria de Marinha-
Augmentada de 33 :750$667, a 
consignação - Material para 
fardamento (materia Pf ima) .. . 

11 . Arsenaes. . . . ................. . . 
12. Capitanias de portos - Diminuída 

de 3 :060$, sendo 540$ por me-
nos um patrão e de 720$ por me-
nos um foguista na rubrica -
- Pernambuco - e 1 :800$ por 
diminuir de 3 :000$ a 1 :200$ a 
gratificação ao capitão ' do por-
to de Alagoas. Na rubrica -
Sergipe - augmentada no -
Pessoal - de 3 :320$, sendo réis 
2 :600$ para um machinista e 
720$ para um foguistlj-, a 60$ 
por mez, de um rebocador .... . 

13. Balisamento de portos . . ........ . 
14. Força naval - Diminuidíl-, no -

Pessoal - de 13 :236$ por esta-
rem os cargos de director da es-
cola Naval e director da Carta 
Marítima occupados por contra-
almirante, çom gratificação de 
9 :324$, e não por a lmirante, com 
19 :020$, e vice-almirante, com 
12 :864$. . ....... . . . .. . . . 

15. Hospitaes - Augmentada. de r é is 
19 : O O O$ para acq uisição de ap-
parel hos, machinismos, etc., que 
habilitem o laboratorio do hospi -
tal a preparar prodúctps pilar-

Ouro Papel 

233:943$000 
43:760$000 
21:782$000 

2.989:140$000 

2.108:147$220 

336 :719$327 
3.909:446$278 

432:819$000 
50:000$000 

4 .144 :843$154 
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maceuticos e a dispôr de um ga-
binete de analyses chimicas e 
bromatologicas. . . ... .... . . 

16. Repartição da Carta Maritima .. . 
17. Escola Naval - Augmentada de 

6 :000$ para o desenvolvimento 
da collecção conchyliologica do 
Museu Naval. ....... . .... . 

18. Reformados. . ........ . .... . .. . 
19. Companhia de Invalidos .. . . . .... . 
20 . Armamento e equipamento - Au-

gmentada de 300 :000~. afim de 
serem adquiridos os apparelhos 
electricos para o m ovimento de 
torres e para a illuminação do 
monitor Pernc•mbiwo, bem como 
a artilharia, carretas, munições 
de g uerra e mais accessorios 
destinados ao mesmo n avio .... . 

21. Mun ições de bocca ......... . .. . . 
22. Munições navaes. . ........... . 
23. Material de construcção naval -

.Acrescentadas no material de-
pois da palavra - cabreas -
as palavras - e construcções no-
vas; augmentada de 989 :000$, 
sendo : 889 :000$, ouro ( f. ..... . 
100. 000) para a acquisição de 
embarcações destinadas â. nave-
gação e defesa dos nossos rios, e 
100 :000$ papel, para acquisição 
ele um rebocador para o serviço 
das barras de Ser g ipe, sem sub-
venç:ão a qualquer associação de 
praticagem. . .............. . 

24 . Obras - Augmentada de 50 :000$, 
sen do 25 :000$ para a continua -
ção das obras urgentes de que 
carece a doca da Capitania do 
Porto do Estado da Bahia, nos 
terrenos do extincto Arsenal de 
Marinha e 25 :000$ para conclu-
são da muralha do A rsenal de 
Marinha do Rio de J a neiro, con-
tiguo ao Morro de S. Bento .... . 

25. Combustivel. .. . ..... . .... . . 
26. Fretes, et c. . .............. . . 
27. Eventuaes. . . ....... . . . . .. .. . . 
28. Commissões em paiz estrangeiro. 

Augmen tada de 1 :200$ para pa-
gamento dos dous novos adclidos. 
a que se refere a presente lei 
art. 8° lettra - e -) .. .. . .. .. 

889:000$000 

99:000$000 

Art . 8.° FJca o Poder Execu tivo autorizaido: 

398 :181$000 
745 :860$0 00 

392 :000$000 
677:021$609 
133 :477$000 

400 :000$000 
7 .548 :869$65 0 
1 .350:000$000 

1.400:000$000 

530 :000$000 
900:000$000 
220 :000$000 
210:000$000 

a) a vender o material reputado inutil, aproveitando o producto 
da venda nos reparos do material fluctuan te e prO[lrios naiclonaes; 
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b) a ma<ndar lm'Primir na Imprensa Nacional o catalogo <la Bi-
lY!iotheca e Museo da Ma;1inh.a e tod<ls os <trabalhos ,pre:parrulorios ne-
cessari-0s á :P'u.b licação da Encyclopeàia Naval Bra'zileira, a car go da 
commissão de socios do C!u.b Naval ; 

e) a abrir o credi.to S'Ujpp lementar necessario 'Para QCCOr.rer ao pa-
gamento de venc:imen.tos e vantagens e rnaiterial, á medida que s:e fôr 
preenchen<l o o .,.wmer-0 de rpTaça.s d-0 Cor.po <le Marinhelros Nacionaes, 
a.té o limite marcado na Jei de fixação -Oe dlorç.as; 

d) a mandar construir, para experiencia, os submarinos de inven-
ção nacional, que forem julgados acceitaveis, depois de ouvidas e pu-
•bl1cadas as opiniões de oom,peten•les sobre -0 a.ssumpto, e a <lespender 
até 30 :00·0$000 para oonstl'uir e adaptar a q.ua!Quer embarcação, a 
ju izo do poder .competente, a. ;turbina a vap-0,r de invenção do Dr. An-
tonio A lves ·Per ei>ra de Lyra, podendQ ,para esse \fim abri r credito .até 
a q u.a n tia de 70 0 :000$·00 0. 

e) a n omear dous addidos nlilitares, -O'fficioaes su perlores, sendo 
um .na Europa e -0u:tro na ·America do Norte, .percebendo, a lém do 
so ldo, et.aipa e quan t:ita•livo para .c<riado, a gratificação d·e comma'!luo 
de •naiv io cor.respondente ás suas patentes ; 

f) a. maJJdar praticar, a:té por dous annos, offi.cia.es da anmada, 
em ofticina.s e estabelecimentos n.avaes -estrangeiros, até o maxim-0 de 
eis, e bem assim até qu.atro dos engenhei.ros navaes que tenham de 

ooID!J).l·etar Q curso a qu.e são obrigados pelo r espectivo re.gulamen>to, 
vencendo os mesrrios otficla.es, a ·lém do soldo, etapa e quantl>ta.tiivo ·para 
cria.do, a gratificação de commrundo, confor1me a pa:tente, devendo re-
ca-hior a esoo lha entre os -0fficiaes Stl'balternos. 

g) a abrir cred.Ho até 6•50 :000$ 'Para occorrer ás despezas com as 
viagens de n avios da arrnapa ·que, ,porventura, seja.m feitas a portos 
es·trangeiros, na vigencia de:>ta lei ; 

h ) a. reorganisa r o Consel'ho Naval e a :respectiiva Secretaria, fi-
cando o acto !Para execução dependendo de appro:vação do Congresso ; 

i) a r ever o regulamento da Escola Naval, fazendo as · aJ.terações 
que j.ulgar con;venientes, devendo, porém, ter execução depois da. ap-
;provação do .Cqngresso ; 

j) a abi.r os creditas que <forem necessa1'ios a'1:é a. ·importancia de 
l.•614 :000$, para oocorrer a.o pa.ga:men'to dos ser.viços constantes das 
verbas con sign adas no art. ~·· n s . 23 e 24, e a r t. 10, lettra s f e k, da 
lei n . 957, de 30 de clezembro de 1902 ( l ) , e que não puc eram ser 

(l) Ai·t. 9° da lei n. 157, ele 30 d~ clezernbro ele l. 902 : . .. .. .. .. . 

O Presidente da Republica é a u torisadQ a (lespender 'Pelo Mi·n!s-
terio da Marinha, com os seI'Vlços designados n as seguintes verbas, a 
quantia de 26 . 700 :664$517. 

23 Material 
24 Ob1·as 

de eonstrucção .. .. . ....... . ..... . 

A r t. 10. Fica o Poder .Executivo a·utorisado : 

1.675:000$000 
510:000$000 

f) ·a abrir credito até 50·0 :000$ para 'Pl'OSegu.imento cJ.a construc-
ção dos moni.to res JVIai'anhão e Pernwn'llbi•co si, rupõs exames, o ju lgar 
conveniente; 

7c) a IJrir credi·to até aoo :000$ para occorrer ás de$1J)ezas com as 
viagens dos .navios da Armada que, porventura, seja.m feitas a portos 
estrangeiros na vigencia de&ta lei. 
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executados, 1ultimados ·e liquidados na 'Vigencia dessa lei, co.n·tinuando 
auto ri zados os mesmos ser'Viços ; · 

k) a co·ntractar, m ecliante con o11r0rencia pu.b1ica, .o ·serviç.o de pra-
ti.cagem da barra elo Rto ·Grande elo Sul com prQpo.nen te bra,,i leiro ou 
empr e:oa nacio.nal, com os favores .e onus conferidos em iclenHcas con.-
clições ; 

l) a despender a t é a quantia de 15 :0·00$ para o fim de reeditar o 
tretaclo ele geodesia do a lmira nte José CandLdo G.ui llobel, cQmtant o 
q.ue por este seja doa,d.a ao Estado a ed•ição da mesma obra. 

Art . 9.0 lFica der·ogado o arl. 19 da lei n . 3018, de 5 de novem-
bro de 1880 (1), pa ra o fim de pocler o Governo celebrar contractos 
por temipo .nunca maior Çl.e cinco amn os, quando estes versarem sobre 
a .luguel de casas, constr.u-cções na,vaes e illumin ação de for.ta1eza:s, 
ilhas do Minis-teria da Marinha e navios de .guerra. ou fornecimento 
de agua a qualquer destas ·depenidencias. 

"'\..J!'t. 1 O. Con tinua,m em ·11igor o art. 1 O, .Je.ttras e e i d•a lei nu-
m ero 834, de 30 de dezembro de 1901 (2), e o art. 13 da lei n. 662, 
de 23 de novembro de 1899 (o), ficando extensivo ás praças e infe-
riores a syl·a dos, aiquartelados, o a,bono crue se faz -Oe etapa á m.ulher 
e a ·um filho do •asylaiclo, ·ruquartelad-0, no Minis•terio da Guerra, e cu jo 
casamento se ho.u•ver realizrudo •antes da invalidez. 

A rt. 1i1 . .Serão r es-lituLdas, •na v:lgencia desta -lei, aos ·Operarias dos 
A rs e.naes d e Mari-nha da Bahia e Pernambu<:o, füs.pensa dos por effei~o 
da. ex;ti.ncçãio destes ·esta;beleci:m entos, a.;; q·nantia·s com que aqu·elles 
concorreram ,para o .f·und-0 da:s ,pensões ou para m·o.n tepio. 

§ .1. 0 A' I'esti<tuição t eem direito os herdeiros de :taJ-os os aperarios 
falleci<clos após a ext1.ncção dos Arsen·aes. 

§ 2. 0 Nas resti'buições •será Jevaido em <:an ta quanto ·ho•u<verem re-
cell>id·o os operarLos depois da exti.ncção dos A!l"senaes, a t i tulo de 
abono ide vencimentos. 

Art. 12 . 1() P·resklente d.a Repu;bJ.i:ca é autor.izaido a despender pelo 

(l) Art. 19 ela lei n. 3.018, ele 5 de novembro el e 18 80 : O Governo 
não pócl e, sem aut•orização expr essa do Pod er Legislati Vo·, fazer <:o.n-
tractos tPDr tempo excedente d•o anno fi n an ceiro .que esti;ver •correndo, 
nem para servi-0os -não co•ntem.pJ.ados .na ·lei ·do orçameto ·vigen·te. 

( 2 ) Art. 10 ela lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901: Fica o 
P.oa er Executivo a•utorisaido : ....... . . . ...... . .... . .......... . ..... . 

e ) a a•pplicar aos no vos •pha1,oes, que tenham de ser i naug.u raidos 
d·entro do e x ercido, os <c r edHos .v-0ta·dos .par.a pessoa l e custeLo dos 
que não esti'Verem montados e fu.ncdonando; 

i .) .a fazer em'bar<:ar o.fficiaes da a11ma.da em .navios de lin•has ·su!b-
'Venchon rud.as, no intuito de projpOr<:io•nar-l•hes ,pratica do ima r e co•nlHl-
clmento da cos·ta, sem •per{la dos vencimentos qTue perceberem, nem de 
8.ntiguldrude, sendo-lhes contado esse t em po como d,e embar.q•ue, não 
per<:ebendo, porem, g ratificação al·g uma das r espectvi•as empr ezas e 
SEIDd•o obri.gaidos a aipresen tar rela1t0<rios <das 'Vi·agens q.ue fizerem. 

(3) Art. 13 da lei n'. 652, de 23 de novembro de 1899. A etapa 
{los in'Va l.ido.s da pa;tr.la da Mar inha. será. 'ª mesma dos d.nva.Iid os da. 
patria do Exercito. 
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Mini·&terio da Guena, com os ·se1wiçvs desi.gnados nas seg.u:intes ver-
bas, a q u a n tia de '30 :30·0$, vu'l'O, 48. 259 :'30\3$070, ,pa1Pel : 

Ouro 

l.ª .A!dministração geral. . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
2.ª 1Supremo Tri·bu nal Militar e .au-

d itores ...... . .... . .. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
3.• DiPecção Geral de Co:n.tabi.Jidad•e 

da Gue.rna, r·eduzida de 1 :7 50$ 
.pela .s u ppressão ele .un1 i[Jor-
:teiro ruddi do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . 

4.• Inte11dencia Geral da Guerra . . . . . .. .. . .. ... .. . 
5.• Insbrucção militar.. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ... , 
6.• Ars•enaes, d·epositos e fodalezas, 

assim .r edigida n1a &ub-rulbrica 
- 2" oiidem - Rio Grairnde do 
.Sul - üf'ficinas - aiugm•e:n-
·tem-se 45 :·900$ .para ·conserva-
ção da offidna d<e <fer•r eiros •e 
.pagamento do pessoal da oUi-
dna de alfaiates· e das secções 
d·e latoeiros , fun ileiros, corre-
·eiros e selleh'os, creaJdas pela 
J.ei m. 95 7, de 30 ide dez.embro 
ele 1902 (·7), constit·uido o pes-
soal •geral dits offi1cina>s el•a se-
guirnte lfórma : 

6 mestI'es. 
4 •contra-mestres 
3 m·andadores. 
7 operarios d·e 1 • classe. 
4 .ditos de segunda. 

1 O -ditos de t ePceirEL. 
a 2 d-it.o s d e •q ua1Pta '. 

16 se1wentes ..... .. ... . ... .. . 
7. • .Fabrkas ·e labora.torios .. ....... . 
8.• •Serviço de .Saú de - 1~UJJprimida a 

.quam.tia de 13 :20·3$600 para o 
·S·ainatorio ·Mi.Jitar dos •Campos 
do J o•r.dão .. ..... , ........ . . . 

9." .Soldos ·e .g.raitificações . .. . .. . ... . 
10.• Etia.pas . ......... ... ..... . . . .. . 
11. • C laisses i.nacti vas .. . ..... .. . .. . . . 
1.2.• ,Ajudas de custo . . . . ... . ... .... . . 
13.·ª Colonias militares . .. . .. ........ . 
114,n Obras m.i litai,es - Augmentada 

.esta 1!"11brica de 5QO :000$ para 
comstr0ucção (]la fa.1,Jrica d·e pol-

Papel 

197:915$000 

1'13 :•800$0 00 

23•6 :580$000 
2.8 1 :1211$000 

1. 020 :8·94$500 

1.175 :377$414 
'350 :•871 $300 

329:340$000 
1.4.81'7 :532$900 
15. 9.30 ~51'6 $000 

2. 001 :03619$956 
200:000$000 
12.5 :80 0$000 

(7) A s ub-.-ubri•ca citfda diz russirrn: De 2• ordem- de Porto Ale-
g re - o!fficinas pyrotechnica, de machinistas, serràlheiro·s, ·es,pim.gardei -
ros, •construcção, car.piJfl1:eiros, alfaiiates, coro.Il\hei.r-0s, pint-0re·s e socções 
de l:a.1oeiros, funi leiros, corr eeiros e selleiros. 
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vara sem fumaça, desti na.elas 
as impor.tancias neoessar1as 
para as obras de fortificação 
do 1porto &e Santos, Esta.elo d.e 
S . Pa·ulo , e con.tiin uação das 
obr.as encetadas, inclusive a 
conservação da estrada d·e ro-
õageo1 D . Fra•ncisca, em Santa 
C::t,tl1arina, que fiDa incorpo -
r ada á r·ecl·e dias estradas de 
·ferro estrat egica.s ; d.e 150 :000$ 
para a 11nha telegra.ph ica d.e 
Ouya.bá a Corumbá ·e seu .pro-
longamento por Mi1ra.nd a, Nioac 
e Por.to Mui·tinho. na fronteira 
co.111 a RepubHca.ao Paraguay ; 
na inscr ipção .ela consig·nação 
- Obms ele f:.ortificações -
·e 1d:epois das palavras - obras, 
r.epa!I'os e co.nservação <)e q·uar-
te is, ·estabelecimentos mi li-tares 
e p.ro1prios nacionaes sob a 
n :lministração do Ministerio da 
Guerr.a - accresoente-se: in-
c lusive a co.nti<nuação doo .tra-
balhos {!.e co.nstrucçãio do Sa-
aiatorio /Militar clo.s Oampo's 
do •Jordão, em S . Paiulo, a con_ 
t inuação .das abras <lo quar-
w l de S . Luiz elo Maranhão 
e rep·aro das do 4° d·e artilha-
ria e 15• de infamta ria em 
Belém ; inicio ele co.ns trucção 
de uma Ji.nha telegra.phica d·e 
fortaleza de Ma.capá ao .Ara-
guary, prolong·ando-se pelo 
Calçoene •até o Oyapoc; •contL 
n uação a.o s tra.balhos .a.e coin-
strucção da estrada es.trate-
gica .e ·linha telegrapbica entr•e 
Guarapuav·a -e a colo.ni a mili-
trur da foz do Iguassú; con -
strucção da estrada ele r0Ja-
,gen1 <le Caimpo Erê a Barra-
cã o; constriucção de u n1 :J.. rpon-
tte sobre o r io J ang.a.cl•a, na 
estrada estrategica da v illa da 
U1niã.io1 da ;vic.toria a Paln1as ; 
ireparos :na enferma,ri·a da Es-
cola Mi-Jitar do Brazil e mell10-
1rMnentos .na 1'8.specti va phar_ 
ma;ci:a ... ...... . ... . .. . . . . . . 

15" Mater ial - Au,g:merntacla ele réis 
61. :'200$, sendo : nia .cons11g -
ginação 7ª - D irecçã·o Geral 

O uro Papel 

2 . 95 0 :000$00 0 

9 
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de Cont!llbiliodade da Gu·erra 
1 :200$ para exp·e:liente, e 

na consignação 29ª - Remon_ 
ta d.e C!l!VallOS, etc, - 40 :000$; 
11a consig>nação 30• - Acquisi-
gão de inst.rumentos, utensí-
lios, e tc., 20 :000$000,,, , . . , , . , , , . , . , . . . ... . 

l.6 ." Commissão ·em paiz e.stramgeiro,. 30 :200$000 
A1t. 13. E' o Poder Executivo autorizadü : 

8.498:095$00 0 

1. A m a ndar, :na vi.gemcia desta lei, para outros paizes, como ac1 -
did os mHi tares ou .em commissão, .pan:a .es.tu~lar os diversos assump.tos 
milita.res e os prngressos <los r-esp ec.tivos conhecimentos, officiaes ge-
n eraes, supe1 iores ou capitães, completamente habiJit,ados, sendo um 
pRra a E ·uropa, um para a Amer ica do N<>rr.te, um para o Prata e outro 
para o Pacifico . 

. u. A m a nda.r para uiversos pai?..es, afim de se ape rfeiçoarem nos 
conheci·m e;ntos militares, por espaço de um anno, allé dous offici!lles por 
arm3s ou corpos es·pec iaes, com o r .espeetivo curso e ca.pacidaicle reco-
nhecida. 

III, A estabelecer premias que estimulem a criação do cavallo de 
guerra .nacionail, podendo ·d-espender até •50 :000$ runnua1rnente, l]JaTa o 
que •a,bl"irá o credito .necessario. 

·Art. 14, Fic3m vigorrundo como creditas especiaes, para os mesmos 
fins para C!'U·e foram votados, os saldos dos «>redl.tos concedidos pelos .a,e-
cretos n s. 141, de 5 .ae juhllo ,a.e 1•8·93, e J..92'3, de 24 de de,.emlJ.ro d.e 
1·89·1 (8). 1 

.Art. 15, Oo•ntinúa em v igor o art. 20 <l•a lei n. 652, d•e 23 de no-
v·embro de 1899 (9), 

Ar.t. 16 . ro Presidente da Repuhlica é au.torisad o a despender, ,pelo 
!Mi•nisterio .cJa Industria, Via~ão e 0-bras Publicas, a iml]Jo<l'tancia <le 
4 .. 522 :5169$147, ourp, e 619 .. 62·5 :1583$49•2, ·papel, com os serviços desi-
gnados nas seguintes v.erbas: 

1. ·Secretaria a.e Estado 
elevada a s ub -consi-
·gnação « Acquisição 
de livros e revistas" 
a 9 :000$, inclusiv·e a 
gratLficação de um 
bibliot·hecario) . 

2, Directoria Ge1"a l de Es-
'ta:tistica. , 

31-5:024$000 

332 :614$-000 

(8) Decreto 'l l.41, de ·5 de julho de 11819,3: Art. 1° - E' a uto -
riwdo <J •PocJ.er Ex·e.outivo a c1espem c1.er, á ·proporçã-0 que se fôr tcrrna.nclo 
necessarrio, e faz·endo para isso as precisas operações de credito, a qu8Jtl -
<tia a.e dezoito mil contos ·ele réis (18 . 000 :000$000), ao cambio de 27 
di•nihe iros ·est.erlinoSi, com a substituição do a•rmame.nto elo Exercito e 
compra de outros petrechos .bellicos. 

Ar.t . 2. 0 Revogi~m-se as disposições em contrario. 
Decreto :n . 1923, d.e 2-4 de clez·em.brro <:J.e 1894. - Do cre.dlto de 

27, 000 :000$000, a que se Mfere o decreto legislativo <JJ, 255, de 19 do 
mesmo mez e .a1nn~, dfah'i·bue 12. 000 :000$000 ao Ministerio da Marinl1a 
e 15 , 000 :000$000 11•º da Guer,rn. 

(.9) .Art. 20 da lei 'ili 652, ·ele 2•3 -d•e :nove;mbro ,de 1,g199: Na v;t.g.en-
cia desta J.ei, ·os ve.ncimem:tos de of.fi.ciaes e praQa.s ·em eommissão illos 
paizes esbranig.eil'os serão ;pa,go.s ao c!llmbio de 18 penoe por 1$000. 



3. G:orreios ('elevadas as 
s u 1b-c io n s Jgm1ações : 
«Aos agentes, aju-
dantes, .thesoureiros 
e fi.eis .no ter.ri to rio 
da ·Repub.li ca" a reis 
1. 800 :000$, d<esti111rudo 
o a ugmento ele 1·éis 
200 :000$ á melhoria 
de vencimentos dos 
agentes de 4·• classe, 
vencimentos que não 
1pod0erão ser infer'io-
res a 360$ annuaes; 
e <<-Conducção de 
malas por co.ntracto 
ou poT adminnstra-
ção, etc.>> a réis 
2. 300 :000$; nedi1g·Wa 
a s u ·b-c o m_ s ign.ação 
<<IGrat ifi.caçãJo aos c he-
fes ele 1urmas, ·etc . >> 
da seguinte forma : 
Gra.tifica,ção aos che-
fes de turmas ela Di-
rectoria Geral, aos 
d a Au mi nils tr-a ção 
·do Districto Fe-
deral e aos clavi -
cularios ; obs·ervada 
a rporcentag·em do 
art. 340 do regula-

mento dos Correios; 
dita .por diaria , a,té 
3 o/o dos •respectivos 
vencimentos m e n -
saes, a ·dous empre-
.grudos da Di rectoria 
Geral ·para insipec-
cio.na,r as administra-
ções postaes, a elous 
empr.egados de cada 
iaidmim.istração de 1 • 
classe e a um dos de-
mais, d ·esign.ados !]Je-
Jos administradores, 
rpa1·a i n s·p e c e lo nar 
as a .g e n e i a s res-
1pectlvas; dita -Oe 60~ 
miensaes, a cacl1a 11111 

dos encarregados do 
serv·iço 1postal mari-
.timo; dita aos agen-
tes embarca,d0os e por 
outll'os serviços exe-
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cutad-os em commis-
são ou fóra das ho-
ras do expediente or-
clinar io, fix a<J.a de 
accôrdo com o al'l. 
27 da le i n. 560, de 
1898 (10); dita por 
substituições, r éis 
230 :000$ . Gratifica-
ção add iclona l a car-
tei ros € diaria addi -
cionaJ a carimbaclo-
<lores e serventes. 
100 :000 $ - No-:vra -
teriaI~diminuidas as 
seguintes sub-consi-
g nações : Reparação 
·e conservação, etc . , 
de 40 :000$ a .30 :000$; 
Publicações ·postaes, 
etc., -Oe 50 :000$ a 
40 :000$ ; Combustl-
~'e l , etc., d-e 60 :000$ 
a 40 :0 00$ - Accres-
cen ta·cla a sub-consi- 1 
gnação «Para a cc>ns -
t rucçã o do ed.Lficio 
da Administração dos 
Correios em Bello Ho-
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rizonte", 150 :000 $ ... 11.313 :122$800 103:00 0$000 

4. T elegraphos : 

ia divisão : 

Ad.mi•nistração Cen tral: 
Pessoal ........... . 

Ma terial: Expediente, luz, 
publicações, impres-
sões, moveis, utensi -
lios e sua reparação, 
-gra lificações e a ju-
das de custo ao pes-
soal da ·aidministra-
ção centra i, taxas de 
esgoto e de agua, 
quota, ouro, da Se-
cretaria Internacio-
n a l ele B erne ... .. ... . 

Lin.has: 

P essoal - E levada de 6 :000$ 
.para mais um Jnspe-
ctor cl e 1" classe e 

77 :280$000 

67 :880$000 . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... . • 

( 
( 

1 :800 $000 



135 

de 10 :800$ .para mais 
cinco feitores ........ 2 . 297 :092$000 

Malerial: expediente dos es-
criptorios dos distri-
ctos; a lugueis de casa 
para os mesmos es-
cri ptorios e deposHos 
e sua reparação; mo-
veis, u t e IIl si 11 o ,s e 
despezas d 1 v e ·r s as; 
feuamentas e o ne-
c e s s a r i o para o 
serviço de conserva-
ção d a s ·l i n h a s ; 
transporte e seguro 
do material e outras 
despezas .relativas a 
este serviço ; erruprei -
tadas de conservação 
das linhas ao longo 
a as estradas ode ferro. 

Ren.ovação e consolidação das 
linhas (pessoal e ma-
terial) . .. . ... .. ... . 

Custeio do serviço teiephoni -
co (·pessoal e ma te-
ria!) ... . ...... . ... . 

Construcções e reconstrucções 
(pessoal e material 
.para a conservação 
das linhas transferi-
das á Repartição Ge-
ral dos T elegraphos e 
das r e c e n tem ente 
construidas e 1para as 
111ovas construcções). 
Elevada de 200 :000$ 

Eslações: 

Pessoal (elevado o n.urnero 
de telegraphistas de 
4n classe a 284, verba 
568 :000$, e o de te-
legraphistas regi o-
naes a 40, ver ·b a 

248 :120$000 . . . . . . . . • . . • . . •..•.•....•• 

192 :000$000 . . . . . . . . . . . . . . .. . • • ... ... . 

25:000$000 

500:000$000 

57:600$) .. . ...... . . 3 . 254:450$000 
:>Iateri·al ( accrescentan<lo-se 

á sub-rubrica «Acqui-
s1çao <l·e apparelhos 
rapidos, etc.», o se-
guinte : cce ln"tallação 
<le conductores sub-
lerraneos na cidade 
do Rio de J aneiro, 

17 :778$000 

84 :415$500 



25 :000$, ouro» ,sen-
do a sub-consignação, 
ouro, 22 :222$ para o 
necessario !llO consu-
mo -O a.s estações) ... 

2• Divisão - No pessoal -
do almoxarifa;do, ele-
vada a 8$ a diaria 
de ca da um dos car-
1pin teiros - iR e d i gl-
das da seguinte fór-
ma as sub-consigna-
ções «Material rdo A l-
moxarifado" : E:>..'"J)e-
diente e embalagem 
do material, 14 :000$; 
combustível, lulbrifi-
cantes, estopa, con-
servação das embar-
cações e accessorios, 
Aluguel ou ·acquisição 
de outras e transpor-
te de ·pessoal llla. ba-
hia do Rio de Janeiro 
12:000$000 .... . .... . 

3ª Divisão ..... . .......... . 
Gratilicações e:>.."iraor.dinarias 

e ajuclas de custo .... 
Subvenção ao ca.bo sub-tlu-

vial do Ama«onas . . . 
E\·E::::ntuaes . .............. . . 

5 . Auxilias á agricultura 
- A u g m e n tada de 
5 :000$ a sub-consi-
gnação - Jardim Bo-
ta.nico - .para d<:!s-
apropriações . Redi-gi -
da ·a sub-consignação 
- Pubhcações scien-
tificas - accrescen-
'tando-e technicas-
e eleva.da a 40 :000$. 
•Augmentada de réis 
10 :000$ a sub-consi-
gnação - Subvenções 
- ·para subvenção ao 
A s y 1 o Agricola d e 
Santa Isabel, a cargo 
da Associação Prote-
ctora da I n f a n c ia 
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615 :000$000 7. 276 :822$000 ... . ........ . 

. . . ... . . . . ... . 294:298$000 ............. 

.. .. .. .. .. .. . 237:000$000 

. .. .. ...... 154:000$000 

.. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ····· .. . .. . . . ... . . . tiO :OUOSG1)0 8.022:120~000 

Desvalida ...... . . . . . ..... .. .......... . ... . .. . 155 :040$000 
6. Agazalho e transporle 

de immigrantes ( re-
duzida a consignação 
«Concertos, conserva-

47 :222$000 

1:333S400 

152:232$22~ 

304:f.01$1?2 

815$0~0 



7. 

8. 

9 . 

ção da. Hospedaria, 
etc.» a 12 :500$; a de 
«ll'ransporte de 1mmi-
grac.tes» a 60 contos 

Subvenção ás compa-
nhias de navegação 
·elevada de 12 : 000~ 
para subvenção á Em-
preza de Navegação 
oda ParnR,byba a Tu-
toya, art. 22, .n, XIV 
da lei n. 957, de 1902 
(1); de 36 :000$ pa-
ra subvencionar o ser-
viço de navegação en.-
il:re o ·porto de Maceió 
-e os .portos <la Euro-
pa; e d-e 30:000$ pa-
ra subvenção, que fica 
mantida, á cOm'!Janhia 
Je navega~ão .e.as la-
gôas Norte e Man-
gua,ba, ·no Esta/i.o d1e 
Alagôas . ... . .. . ... . 

Garantia de juros (sup-
primida as sub-con-
signações: Estrada de 
·Feno de B . Mansa a 
Catalão, Oeste {!e Mi-
nas, 2.056 :824$; En-
genho Central de Lo-
re'tla 42 :000$; Enge-
m.ho Central de Qu·is-
samã, 90 :000$000 ... 

Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil : 

1• Div:!são (.reduzida a 
sub-cons·ignação-Ma-
·terlal da 1Dh·ectoria •e 
Secr·etar;a - a réis 
15 :000$; elevada a 
s u b - consignação -
Pessoal da I·ntenden-
ciJa-a 207 :637$, sen-

.ao para pessoal ex-
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l: 

. .. . . . .. . . .. ' ... .. . . . . ... . 174 :801$880 

. . . . . • . . . . . . . . .• . .. . . .. . . . 2. 866 :061$692 

. . . . . . ... . . . . • . . . . . . . . . • . . . 1 . 5•!5 •724$955 3.5 7q : 0 7 9~3G3 

(1) Art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 : E' o Poder Executivo au-
toriza.do : ... .. . ............... . . . ................ . . ......... . .... · · · · · · . . . ..... · · .. 

XIV. •A ·contractar, pelo ·prazo de ci.nco annos, com quem melhores van.tangens offere-
cer, o serviço .d-e viagens ·do porto da 'Pairnahyba ao ancoraoouro aos vapores do L loyd 
n.a Tutoya, até 500~: por cada uma dellas, coincidindo com a chegada daquelles vrupor.es 
·á Tuloya, e de maneira que n-iaja facil e commodo •tr.ansporte pa.ra ·passageiros e cargas 
oa Parnahyba áque!le ancoradouro e desse áquella cidade, sendo essas via·gens feitas JIJOr 
barcos a vapor apTO:!JTiados ao fi1n a que se destinam. 



tranumerar1o, ré j s 
28 :979$500; accres-
centando-se á sub-co.n-
signaçã" - Material 
d'a. Intendencia - o 
seguinte : "Cust eio do 
'gabinete de ensaio -
1pessoal e material -
12 :000$) .. . .. .. .. . 

2• ~ivtisão : 
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Escrbptorio centra.! . . .. . 151 :590$000 
I.nspectorias do trafe-
.go (Pessoal extranu-
merario - 14 :150$) 111 :330$000 

I nspectorias ,ao movi-
mento ( eievado o mu-
mero de conductores 
de 4• classe a 100 e a 
res,pectiV'a sub-consi-
,g.nação a i.so :00 0$; 
•na sub-ruibrica «iBaiga-
igeiros, .etc.>> e levaJdo o 
numero de guarcla-
freios a: 353 e a im-
po1,lancia d>a· sub-con-
signação a 776 :76 0$ ; 
elevado o .numero de 
auxi,Liares d e escri -
pta a 5 e a sub-consi-
gnação a 10 :950:pOOO) 1 . 718 :270$000 

Telegrapho e illumi11a-
ção ('reduzido o nu-
mero ele telegraphis-
,tas de 3" classe a 170 
e a respectiva stvb-
cons1·ginaçã;o ai <réis 
448 :800$; o de tele-
graphistas de 4ª clas-
se a 50 e a sub-co•nsi-
g nação a 90 :00 0$ ; 
reunidas as sub-ru-
bricas "Mestre» e 
«0ffic1aesn da offici-
na teleg>raplüca sob 
esta fõrma: '"Pessoal 
d·a officina telegra-
phica>»> 30 :512$; ele-
vado o mumero de 
.guarda-fios para a 
·comservação das li-
nJ1as a '5•3 e a su•b-
consignação de feito -
l' es e gu<Lrcla-fios a 
91:080$000) ...... . . 1.043 :028$500 

448:837$000 



Pessoal das esuações 
especi'aies, das a.e l", 
2ª, 3ª, 4n, e 5a. •classes, 
das 0par aid1a:s e ipos-
.tos 1:elegraiphicos ... . 

M atedal . .... . ...... . 
3" di vi·são ( accr.escen-

1:arudo-se : Pessoal ex-
extra-numerario das 
duas s •ecções 23 :47·5$) 

4• divisão : 
Escri'Ptorio 

taindo-se: 
(ia.ccTescen-
P e s s o ia11 

tre..- 1nun1erario 
14 :970$) ... . . . .. .. . 

T racção (elevado o ·nu-
mero d•e machinis-
ttas de 3• classe a 54 
e a ·r·espectiva su<bcon-
signação a 194 :4 00 $; 
o n.u0mero •de 1praticain-
t es de 2• classe a 48 e 
da su·b-consignação a 
96 :874$646; elevado o 
ntm1ero de graxeiros 
a 20•f e a sub-con-
sig1nação 1ai 261 :225$; 
elevado o numero de 
foguistas de 2• cl!!!ss·e 
a 134 •e a su b-co.rusi-
gn.ação a 196 :240$; 
elevaiébo o mlllleTO de 
guar.d:as a .515 e a 
sub-co.n si gna çãio a 
91 :•5 3 O$ ; l'icaindo as-
sim a somma. •«1P.es-
soal da T·racção» e le-
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4.2 04:060$000 
106 :00 0$00 0 7. 914 :278$10 0 

22•6 :520$000 

vruda a 2.022 :518$553) 7. 022 :518$553 
Reparação do material 

rodante e deposi.tos 
(elevado o nume1'0 de 
limadores e ajudant.es 
a 144 e a .respectiva 
s ~1 b-consiginação a 
229 :07 4$226 ; elevado 
o numero de torneiTos 
e ajudaintJes a ·58 e a 
s u b -cons1g,nação a 
109 :080$470; elevaido 
o 111umero de fundiid10-
,res e .ajud1antes a 24 e 
a su.b-consig•nação a 
50 :672$094, ficando a 
•somma •do «Pessoa l» 
elevada a 9·9'8 :15 9$ 3'50 1 . 24•8 :159 $350 



Officinas do E>ngehno 
d·e Dentro: 

Pessoal - Corrigida a 
•taibella nos segrnintes 
p001 tos : 13 serra,do·res 
e ajUJda,ntes em vez de 
3 ; 58 fu'IJ!did10res e 
ajudantes em vez de 
is; 73 ferreiros e 
ajudanres em vez de 
53; 66 pintores em 
vez de 76 ; 10 mode-
ladores em vez de 60 ; 
8 correios em vez de 
18 · · ····· ... . ... . . . 

Material . .... . .. . ... . . 
.A.cctuisição de material 

de üansporte e de 
tracçã.o, serud'O .... . . 
350 :000$ para va-
gões especiaes de mi-
nerios . . ... . . .. . ... . 

Obras novas . . . ..... . 
5• divisão . ...... . ... . . 
Linha da antiga estra-

:da «MeJ.horamen•tos 
do B.razil>l: 

1 inspector de trafego. 
sub-inspector do tra-
wg-0 .............. . 

.A.gentes, conferentes, 
conductores, gu1airda-
freios ............. . 

Pessoal de tracção 
(machinista, .Pra ti -
cante, foguista, g.ra-
xeiro, trabalhado1· e 
limpador) e concerta-
dor de macllÍ'na .. , . 

Plessoal da via perma-
nente: 

2 engenheiros residen-
tes ........... . ... . . 

1 aijuclan te .. .. .. . .. . . 
2 aTmazenistas de 2" 

classe ...... . ...... . 
4 mestres de linha de 

3• classe .... .. . . . . . . 
28 feitores de conserva-

ção . .. .. ...... .... . 
112 trabal!hadores de con-

servação .... . . ..... . 
10 guardas ............ . 

2 machinistas 
2 foguistas . . ........ . 
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1. 623 :400$000 
611 :000$000 

l. 650 :000$000 
500 : 000~000 12.~81 :597$903 
. .. . ........ 7. 960 :•654$100 

12:000~000 

6:000~000 

63:040$000 

1•5 :200~ 000 

19:200$000 
7 :200~000 

6:000~000 

12 :ooo~;ooo 

61 :334.yOOO 

152 :654'!'ººº 11 :199. 000 
3 :312. 000 
2:944 000 



2 feito1'es de rbwrma de 
·lastro ...... . . . .. . . . 

3 O vra.balb'aCLo-res 
2 feHor.es d•e t11T.ffi'as de 

valias .... .. . . . .. .. . 
12 trabaLlladores 

2 ferreiros ... . ...... . 
2 malhaid•ores . . .... .. . 
6 ca1'pinteiros . . .... . . . 

30 l[)ed-I"eiros . ....... . . . 
12 cavouqueio·os 

2 piin toir-es . ..... . . .. . . 
,3 O serven lles 

-PaTa as diax.ias de 
dous engenheiros re-
s'iodentes e um ajudan-
·te ................ .. 

!Mate'l·ial da v·ia l[)erma-
n ente (dorrnentes, tri-
l1hos, accesso·rios e nie -
cessairio .pair-.a todos os 
,serviços) . .. .. .. .. .. 

Material de tracçãJo, 
(combustivel, lubrifi-
cantes, estopa e d'i-
versos) e de repa.ra-
ção do materi'al ro -
do.nte .. . .. . ....... . 

Gratificações diversas-
elevaJda a sub-consi-
gmação «ajuda. de 
custo aos subilio'ecto-
cr-es, aos r.nspectores 
.do >trafego, do mov-i -
mento e ite1eg·ra,pho e 
ao hiitende:nte, etc.», a 
'4·5 :6•60$, sendo 3 :•660$ 
para o in tend•emte . . . 

(Reduzindo a sub-consi-
gnação wQuebra de 
1 O 0 1 o aos bilheteiros e 
recebedores» a . . . . . 
6 :4'80$; ·r eM1zindo a 
s u b -e o 111 s i g na ção 

ccGratificaçãJo de 215 º[º 
aos e·mpregados des-
tacados IPª"ª loga•res 
i•nsal'lllbres da 2• divj-
sãon a 70 :000$; ·red'U-
zindo a sub-consi.g·na-
ção <<'Gratificação de 
20 °[ 0 aos ·empregados 
com mais CLe 20 amnos 
de ,;erviço da 1• di-
visão» a ,9 :786$; eJ.e-
va.da a «gratifica-
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4:867$000 
43 )810$000 

3 :660$000• 
13 :176$000 

4 ;.428$000 
3 :220$000 

14:492$000 
66 :42·9$000 
16:909$000 

4 :026$000 
~2:273$000 

5 :400$000 

210:000$000 

100 :000$000 g,99 :373$000 
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ção aos agentes por 
accumulação -de car-
gos de telegraphis-
tas a .S5 :000$ ..... . 

Ev•en l'llaes ... . .. . . . 

10. Obras ~ederaes nos Es-
tados: 

A . Porto do N atai : 

P essoal ............... . 
Material - ®levada de . . . . 

120 :000$ para uma 
draga de sucção .. . . . 

B. Porto da Parahyba: 

Pessoal 
:v.Iaterial 

O. Porto ele Pernambuco : 

50:880$000 

280:160$000 

116 :749$·500 
133 :250$500 

Pessoal . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 226 :752$500 
Material (i•nclusive 5 :000$ 

para occorrer a d es-

1.12·8 :75•8$000 
700:000$000 32.478:963$503 

331:040$000 

250:000$000 

pezas imprevis'tas... 155 :000$000 381 :7·52$500 

D .Portos e rios ile Santa 
Oii:•tharinia : 

Pes.soal 
:Material 

E. Bm~·a e vorto elo Rio 
Gra1ul!e iho Sul : 

l3a;rra do Rio Grande ao Sul. 
Para pi·oceder-se a JJovos es -

tudos ..... . ... . 

F. Porto do lJiI arwn;hão : 

Subvenção á ·compa.nhia .Ge-
ral de Melhoramentos 
Ma.ramhão . . ....... . 

G. Aç11>cles e voços: 

Pessoal de a.aministraçã.o do 
açude de Qu1xaidá . .. 

HS :•800$000 
240:200$000 

500:000$000 

100:000$000 

37:200$000 

389:000$000 

600:000$000 

1•50 :000$000 



Obras de irrigação em Qui-
xadá : canaes, officina 

de reparação, cO'!lser-
vaçfuo ,e serviços di-
versos (Pessoal ope-
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rr·a;n!o e material) . . . . ,232 :,400$000 
Proseguimen•to dos traba-

lhos de estudos e 
construcção dos açu-
des de Acarahumirim 
e Acarape (Pessoa.! e 
material) . . . . . . . . . . 245 ;400~000 

Estudos ,e constrUJCção de 
açudes, poços e outras 
obras contra os effei-
tos das seccas, inclu-
sive as que fac'i litem 
o transporte por terra 
e po•r agua (Pessoal 
e 1na terial . ... . .... 1.000 :000$000 1.515 :000$000 3.616:792$500 

11. Obras ·J? ub Ji.cas da Capita;! Fedfüa! - .A' sub-con-
signação - .<\.Juguel de predio - da 1• divisão, 
ãCCJresoEmte-se: «o u adaptação.>> - E levada a 
sub-consignação <oReparos de proprios n.a-
cionaes» a 100 :000$ - ·E levada a sub-consi-
gnação - Expediente da aclministraçãJo cen-
tral a 10 :000$ : «.".<liug'ue1 ele apparelhos tele-

phonicos» a 4 :000$; a de «Despezas m'iudas» 
a 20 :000$; accrescentada á consignação «Vi-
gilancia de man8Jllciaes, etc.» a importancia :de 
12 :810$ para a turma de conservação dos ca-
minhos e aqueducto da OaTioca, a partir de 
Dous Irmãos. Reunidas as sub-consignações 
relativas a guardas e trab~lhadores da vi•gilam-
ci a de mananciaes e c<mservação de f lorestas 
errn uma só nestes termos : «IGu arclas, feito -
res e traibalhadores do 'l'i'!lguá, Rio do Ouro e 
outros, R io S. Pedro, Florestas da Tijuca, 
Paineiras e J acanépag.uá, 72 :7'62$5 00». Eleva-
da de 20 :000$ a sub-consignação •«Recons-
trucção d,e calçamento para ~-eparaçãio de enca-
rnamentos. lFixada a d.iair ia dos fiscaes de 
ohycl.rometros .,m 8$, e1'eV"ada a ·respectiva s1.1b-
consignação a 12 :000$. ElevaJéLa a sub-con-
signação - Diarias ao •pessoal da adminis-
tração central ·a 36 :500$, fixada em 3$ a 
·diarLa dos auxiliares de escripta. Sup'!)rimida a 
CO'!lSig'nação :de ·47 :300$ ;para a conservaçãJo do 
canal do Mangue. Accrescernlan•do-se á sub-
con:signação - P.roseg.uimen to da rêde de d is -
tribuição - o seguinte: «podemdo despender 
atlé 40 :00 0$ para canalisação de ai.,"'ua ITTO Vi -
gairio Geral, em I ra j á, •no Districto Fede ra!." 
Accresceliltan do-se ao pessoa.! •de tracção da 
Estraida de Ferro iRio do Ouro : um machirnis-



12. 

13. 
14. 
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ta de 2• dasse, 2 :190$, 'll~ foguista de 2• clas-
se, 1 :460$, um graxeiro 1 :0·95$; ao pessoal ~as 
officinas: 'l!m a justador 1 :800$, um ca1d.ere1110· 
2 :5·55$, dous crurpim.teiros 3 :6'00$, aprendizes 
3 :G00$000 e reunim.do-se as diV'ersas sub-con-
signações de estações e para:das em .uma s~: 
- estações e paradas ('Pessoal) 46 :203~. D1-
minuicla de 20 :000$000 a sub-co.nsl·gnaçao -
!Material da locomoção da mesma Estrada. de 
J!'erro elo Rio do Ouro . .... . . . . . .. . . .. .... . . 

Esgoto da Capital •Federal (-accrescentanclo~se 
14 :431$500 prura taxas ide esgoto dos pred1os 
pertencentes ou subordinados aos diversos mi-
nisteri•os) . .. . ... ....... .. ...... . . · · ... · · · · 

Illuminação 'Publica da .Capital Federal .. .... . . 
iFiscal!zação (®ccrescentando-se á sub-rubrica 

«Companhia G-reat- Western, etc.» as Estradas 
Central de Alagõas e Paiulo Affonso, e au-
gmentam.do dous engenheiros fiscaes 18 :000$, 
a juda rde <YUsto .para tomada de contas, 1 :200$, 
expeiliente, 100$ ; supprimidos os dizeres <«Es-
trada de Fe<l'ro de São Francisco Xavier ao 
Commercio», mam•hido o ma-is que está ,ri.a sub-
rub11ca; suppreida a consignação de 8 :450$ 
paira a Estra,da de Barra-Ma,nsa a Catalão; 
supprimid·a a oomsignaçãio ·de 9 :Oií0$ para a 
flsca,lização dos me1horamentos .da Jagõa ·de 
.Botafogo; accrescentada a quaintia de 1 :200$ 
'Para fiscalização da navegação elltre Parm.a-
J1yba e Tutoya; S'llpprimida a de <600$ .para 
Engenho Central ide Lorena. IA.ccrescemtando-
se 7 :8•50$ ipara lfi>Sca-11zação do ramal de São 

Fr8.lflcisco) ....... .. . . .. .... . . ........... . 

2. 5133 :739$500 

4. ll•56 :529$500 
62-8 :2·8'8$662 531:273$662 

3:600$000 

15. Observairorlo Asbronomico . .. . . ................. . 
486:960$000 
84 :600$000 

lG. Repartições e logares extlnctos sup.prlmidas as 
su.b•consignações de 10 :000$ 1Parir dous .p1-.i-
meiros officiaes, de 4 :000$ para um segundo 
official, de •6 :000$ para = chefe d.e secção 
da Directoria de Estatls.tica, de 12 :000$ para 
UJm i111spectoo- da ·Estraidia de Ferro Oentral) . 

17 . Eventuaes. Para occoner a q'l!aesqueT despezas 
imprevistas ou deficiencia de crec1itos da verba 

Art. 17. E' o Poder Executivo autorizado : 

65:200$000 

150:000$000 

I. A organizar, na vigencia desta lei, os serviços e repartições a 
cargo do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas e a alterar os 
respectivos regulamentos, ficando dependente do referendum do Con-
gresso Nacional a execução de todas as disposições que determinarem 
creação ou suppressão de empregos, alteração de vencimentos ou qual-
quer augmento da despeza total autorizada na presente lei. 

§ 1. 0 Os empregados que ficarllm excluídos por effeito das reformas 
ou transferencias de repartições a utorizadas na presente lei serão con-
siderados addidos, si tiverem 10 annos de serviço publico, com diTeito á 
aposentadoria. 
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§ 2. 0 Os direitos e as vantagens de actividade e inactividade dos 
empregados de serviços ou emprezas custeadas pela União serão regula-
dos pelos das demais repartições publicas . 

II. A construir, nos limites da verba decretada na presente lei, 
as linhas telegraphicas destinadas a fechar os circuitos interiores da 
rêde federa l e as que forem devidamente subvencionadas pelos Governos 
estadun.es, nos limites das subvenções por estes concedidas. 

III . A abrir o credito preciso para se liquidarem directamente entre 
a Repartição Geral dos Telegraphos e as diversas administrações tele-
graphicas as taxas de telegrammas officiaes transmittidos sob o re-
g ímen do trafego mutuo e que se referirem a exerci cios já encerrados. 

IV. A permittir que a Repartição Geral dos Telegraphos requisite di-
rectamente do Thesouro Federal, por conta da renda a elle recolhida, e 
ás Delegacias nos Estados, conjunctamente com a do trafego mutuo e me-

diante a discriminação que fará por occasião elo ajuste ele contas, a 
parte que pertencer a cada uma elas administrações congeneres, apresen-
tanclo depois a cada um dos ministerios a conta para ser indemnizada ela 
importancia elos telegrammas officiaes por ellas expedidos . 

V . A despender, por intermedio deste l\1inisterio, até a quantia de 
250 :000$, para auxiliar nos E]stados e no Districto Federal a fundação 
de estações agronomicas e omologicas, campos de experiencia e demons-
tração e postos zootechnicos, que a iniciativa particular, se propuzer a 
crear com o íntuito de aperfeiçoar as diversas culturas e a creação do 
gado, não excedendo ele 100 :000$ o auxilio para cada uma das estações 
agronomicas . 

Paragrapho unico. Para a concessão do auxilio, quanto ao syhdicato 
agricola, é necessario o preenchimento das seguintes condições : 

a) que o syndicato agrícola, organizado de accôrclo com a lei n. 979, 
ele 6 ele janeiro de 1903 (a), tenha, pelo menos, seis mezes de existencia 
regular, a contar da data elo registro dos respectivos estatutos; 

b) que o syndicato apresente préviamente ao Governo o plano de 
fundação e o respectivo orçamento, discriminando a quota elo auxilio 
estadual, afim de ser determinada a importancia do auxilio da União; 

o) no caso de clisso lução do syndicato o material existente será trans-
ferido para outra associação congenere; 

cl) o Governo deverá reservar para si o direito de fiscalizar o func-
cion'lrnento da estação agronomica ou campo de experiencia, etc., nome-
a ndo em commissão pessoa idonea para esse fim. 

VI. A subvencionar, nos termos da autorização anterior e nos limi-
tes do credito nella consignado, o Jardim Zoologico desta Capital, facili-
tando-lhe os meios para promover exposições de animaes puros das me-
lhores r aças bovina, suina, lanigera e outras de reputada utilidade, depois 
de aclimatadas . 

Esses animaes terão isenção de todos os direitos aduaneiros, mesmo 
o de expediente . 

VII. A auxiliar com 30 :000 $ a Sociedade Nacional de Agricultura 
para a montagem ele um laboratorio onde sejam preparados os fer-
mentos a lcoolicos seleccionados para distribuição gratuita entre os agri-
cultores e clistillaclores . 

VIII. A entrar em accôrclo, na vigencia desta lei, com os arrenda-
tarios elas estradas ele ferro fecleraes para o fim de ser substituida n ellas 
a illuminação a petroleo pelas tampadas a alcool . 

Para faci litar esse accôrclo, poderá o Governo aclmittir que figure a 
compra dessas lampadas nas contas do custe io. 

IX. A entrar em accôrdo, na vigencia desta lei, com as emprezas de 
estradas de ferro concedidas pela União e que gozem de favores pecunia-
rios, para o fim de promover a substituição do petroleo pelo alcool na i1-
iuminação das estações, depositos, officinas e dependencias. 
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Para facilitar esse accôrdo, potlerá o Governo admittir que figure 
a compra das lampadas nas contas de custeio. 

X. A mandar proceder, na vigencia desta lei, á substitu ição nas es-
tradas de fe1To federaes dos motores a gazolina ou a petroleo por mo-
tores a alcool. 

XI . A mandar estudar, do ponto de vista g·eologico industrial, os de-
positos de monazita existentes em terrenos do dominio federal, de modo 
a verificai· a sua extensão e possança e o teor metallico das areias . Só-
mente :l. vista desse estudo, o Governo estabelecerá as condições de ex-
ploração, por arrendamento, fixando no paiz as installações necessarias 
para a extracção dos oxydos metallicos. 

XIJ . A despender até 60 :000 $ com a installação ele um laboratorio 
destinado a experiencias de electro-metallurgia no Jogar que julgar mais 
conveniente. 

XIII. A innovar o contracto com a Companhia de Navegação a Va-
por do Maranhão, respeitadas as clausulas do dito contracto e elevada. 
a subvenção de mais 100 :000$ annuaes, augmentanclo as viagens a seu 
cargo e abatendo as suas tarifas actuaes, taes como estão no corpo da 
tabella, de 50 % para os generos ele producção nacional de 20 % para os 
demais, fazendo as ditas v iagens da maneira seguinte: 

ci) Linha do Sul -Primeira viagem do mez: S. Luiz, Tutoya, Amar-
ração, Camocim, Aracahú, Fortaleza, voltando pelos mesmos portos . 

Segunda viagem: S. Luiz, Tutoya, Amarração, Camocim, Fortaleza, 
\·oltando pelos mesmos portos. 

Terceira viagem: S. Luiz, S. José do Riba Mar, Primeira Cruz ou 
Miritiba (quando puder) e Barreirinhas, voltando pelos mesmos portos. 

b) Linha do Norte - Primeira viagem : S. Luiz, Guimarães, Curu-
rupú, Tury-assú, Carutapéra, Viseu e Belém, voltando pelos mesmos 
portos. 

Segunda viagem : S. Lujz, Guimarães, Cururupú, Tury-assú, Caruta-
péra e Belém, voltando pelos mesmos portos. 

e) Linha ao Centro - Quatro v iagens mensaes clirectas: ele São 
Luiz a S. Bento, voltando tarnbem clirectamente a S. Luiz. 

Duas viagens mensaes clirectas ele S. a Alcantara, voltando tambem 
directamente a ·s . Luiz. 

d) A subvenção dada á companhia poderá ser augmentada com a ele 
10 :000 $, por viagem, quandq a companhia se promptificar a fazer via-
gens r egulares entre os portqs ele Belém, S. Luiz, Fortaleza, Recife e Rio 
ele Janeiro em vapores adequados, com accomoclação pa·ra 40 passageiros 
de ré, 300 de convez e ele marcha sufficiente para fazer a viagem do 
Rio ao Pará pelas escalas indicadas, no maximo, em 10 dias, na fórrna 
do dispositivo final n. XV deste artigo. 

e) A subvenção dos 10 :0 00$ por viagem poderá ser dada á mesma 
companh;e. ou a outra qualquer que, satisfazendo as mesmas condições, 
offerecer a inda maiores vanragens. 

XIV. A abrir o credito necessario para cumprimento da innovação 
a que se refere o n. XIII deste artigo. 

XV . A contractar, na yigencia desta lei, com a empreza ou com-
panhia de navegação a vapor que maiores vantagens offerecer, a reali-
zação de tres viagens mensaes entre os portos do Rio de J aneiro e de 
Maceió, no Estado das Alagôas, com escalas na ida e na volta, pelos de 

Victoria e Caravellas, no Espirito Santo, S. Salvador, na Bahia, da Es-
tancia, de Aracajú e Villa Nova, em Sergipe, e de Penedo, em Alagõas, 
tocan do em uma dellas no de S. Christovão, em Sergipe ; a importancia 
da subvenção que for ajustada será deduzida da consignada para o 
Lloyd Brazileiro. 1 

XVI. A conceder ás emprezas que façam navegação regular entre 
os portos de mais de um E!jtado todos os favores de que tem gozado o 
Lloyd Brazileiro, exceptuada a subvenção. 
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XVII . A auxiliar, por subvençfw, até 40 :000$, a navegação entre os 
portos do sul do Estado do Rio ele J aneiro e o do Districto Federal. 

XVIII. A construir a ligação entre a Estrada de Ferro Melhora-
mentos d_o Brazil, na estação Belém, e a Estrada de Ferro Rio do Ouro, 
na esta.çao da Saudade, ou outro ponto mais conveniente, abandona.ndo 
na primeira o trecho comprehendido entre aqnella ligação e a estação 
de S . Francisco Xavier, que será substituido pelo trecho correspondente 
da segunda. 

XIX. A conceder a todos os operarios e jornaleiros da Estrada de 
Ferro Central do Brazil a porcentagem até 10 ·% sobre seus salarios, logo 

que contem mais de 20 annos de bons serviços nessa estrada . O tempo 
será con tado desde a entrada para as diversas officinas da citada es-
trada, ainda que comecem o exercicio ele suas profissões pelo aprendizado. 

XX. A adoptar o alvitre que julga r mais conveniente, inclusive emis-
são de titulos da divida interna ou externa, não podendo dar garantia 
ele juros, nem subvenção, pa ra concluir o prolongamento das estradas de 
ferro de Porto Alegre a Uruguayana, de Pernambuco até Pesque ira : 

executa r o ramal de Sant'Anna do Livramento, o alargamento da b itola 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, de Taubaté a S. Paulo, e ramal da 

Penha, o prolongamento das estradas de Ferro Thereza Christina e Ara-
ranguá e Massiambú e Conde d'Eu, no Estado da Par'a.hyba, passando 
pela cidade de Campina Grande, no mesmo Estado, até á v illa do Bata-
lhão ou outro ponto mais conveniente, o ramal do Mundo Novo, na Es-
trada Central da Bahia e as Estradas de Ferro de Baturité ao Crato, de 
Sobral a Therezina, e construir no Estado do Rio Grande do Norte uma 
estrada de ferro que, partindo do ponto mais conveniente do littoral, vá 
ter á região mai:;; assolada pela secca. 

XXI. A promover a construcção da Estrada de Ferro entre Catalão 
e Araguary, concedendo a esle trech o os mesmos favores de que gosa a 
linha de Catalão a Palmas ou a de S. Paulo a Rio Grande. 

Esses favores poderão ser concedidos á Estrada de Ferro Mogyana, 
actual concessionaria da estrada, ou, mediante desistencia desta, á em-
preza cessionaria da linha àe Catalão a Palmas. 

XXII. A despender até a qua ntia de 150 :000$ para o !lm especifi-
cado no paragrapho unico do art. 1° do decreto n. 183, de 20 de setem-
bro de 1893 (1), e gratificações aos acxiliares technicos civis que fo-
rem designados por este ministerio. 

XXIII . A encampar, na vigencia da presente lei, as estradas de 
ferro que gosem de garantia de juros, ouro, e tenham construido mais de 
50 kilometros mediante o pagamento em titulos da mesma especie, cujos 
juros e a.mortizaçã.o não excedam a 4 o/o e 1J2 o/o r espectivamente ; e a 
contractar mediante o pagamento em titulos ela mesma especie a cons-
trucção e o subsequente arrendamento definitivo, por praso não maior 
de 40 a.nnos contados ela conclusão elo ultimo trecho das mesmas estr a -
das, elos prolongamentos e ramaes já decretados ou necessarios para a 
ligação com as estradas em trafego, hem assim arrendar, definitiva-
mente, as estradas aclquirielas pel a União . Para custear provisoria-
mente, emquanto não forem definitivamente arrendadas, as estradas 
resgatadas ou par outra fórma adquiridas, poderá o Governo abrir os 

(1) Decreto n. 183, de 20 de setembro ele 1893 : Art. 1. 0 O Go-
verno empregará. os officiaes e vraças do Exercito no estudo e con~truc
çã.o da estrada de ferro de Catalão a Cuya b.á'. passando por Goyaz. 

Paragrapho unico. No orçamento do Mm1steno da Industria se con-
signará verba para gratificações especiaes aos officiaes e praças neste 
serv iço empregados . 

Art . 2.º Revogam-se as d isposições em contrario. 
10 
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creditos precisos. Ficam autorisadas as operações de credito necessarias 
para a execução do presente numero. 

XXIV. A rever os contractos de arrendamento das estratlo..s de ferro 
federaes, alterando os onus reciprocos, para o fim de r ealizar a construc-
ção dos prolongamentos e ramaes necessarios. 

XXV. A entrar em accordo com o Governo de Minas Geraes e as 
Companhias Muzambinho e Sapucahy, para o fim: 

1°, de incorporar-se a Estrada de Ferro Muzambinho a Minas e Rio; 
2°, de incorporar-se tambem a esta a de Sapucahy, no todo ou em 

parte; 
2°, no caso de não se effectuar a encampação desta, resguardar os 

interesses da Minas e Rio, na zona em que lhe é tributaria. Para estes 
fins e para regular os direitos da União e do Estado de Minas Geraes, 
na Oeste de Minas, o Governo estabelecerá as condições que convenham 
e os prolongamentos, ligações e arrendamento que forem acertados, fa-
zendo para isso as necessarias operações de credito. 

XXVI. A entrar em accordo com os Governos dos Estados e com 
as companhias que destes tenham concessões de estradas de ferro para 
o fim de incorporar estas linhas ás linhas federaes, estabelecendo as 
condições, os direitos e interesses da União e dos Estados, r ealizando as 
ligações e os prolongamentos necessarios e fazendo o arrendamento de-
finitivo das rêdes sasim firmadas. 

Para as providencias de C[ue trata este numero ficam autorizadas as 
necessarias operações de credito, 

Paragrapho unico. O doverno providenciará para que cesse o devas -
tamento das mattas pelo uso da lenha nas estradas de ferro brazileiras, 
salvo expressa a utorização ~n terior, que não mais será dada de hoje em 
diante. 

XXVII. A entrar em accõrdo, n a vigencia desta lei, com o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de tornar effectiva, no me-
nor prazo possivel, a abertura da barra do mesmo Estado, podendo para 
tal fim conceder a cobranç1' das taxas de que trata o paragrapho unico 
do art. 70 da lei n. 3.314, de 16 ele outubro de 1886 (1) (lei n. 957, 

(1) A r t. 7.º, paragra pho unico, da Lei n. 3.314, de 16 de outubro 
ae 1886. Fica o Governo aµtorisado a contractar com alguma empreza, 
precedendo concorrencia puelica, a construcção das obras de melhora-
mentos da barra do Rio Grande do Sul, de conformidade com os estu-
dos e planos do en genheiro Honorio Bicalho, modificados pelo enge-
n heiro P. Caland: 

1.º Ao contracto que celebrar o Governo com a empreza que para 
tal fim se venha a organiz'i-r serão applicadas as disposições do decreto 
n. 1.746, de 13 de outubro de 1869. 

2.º Para pagamento dos juros á razão de 6 o/o annualmente e amor-
tização do capital emprega~o nas referidas obras fica o Governo auto-
rizado a cobrar sobre o valor da importação e exportação, que se fizer 
pela barra do Rio Grande do Sul e sobre a tonelagem dos navios que por 
ella tran sitarem, taxas que, no maximo, não excederão de : 

Por embarcaçã,o empre~ada no commercio internacional que entrar 
ou sahir á barra ; 

Navio de vela, 1~680 por tonelada de peso e 1,44 o/o sobre o valor 
of!lcial das mercadorias ; 

Vapor, 2$520 por tonela.da de peso e 2,16 o/o sobre o valor official 
das mercadorias ; 
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de 30 de dezembro de 1902, ar t. 22, n . XXVII) e com os recursos do 
n. XLI, lettra b deste artigo . 

XXVIII. A conceder, na vlgencia da presente lei, aos Governos es-
tadoaes que pretenderem executar as obras de melhoramentos de portos 
dos respectivos Estados, segundo os planos approvados ou que forem ap-
provados pelo Governo Federal, os favores consta ntes das leis n . 1. 646, 
de 13 de outubro de 1869 (1), e n. 3.314, de 16 de outubro de 1886 (?.) 
independente de concurrencia (lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, 
art. 22, n. XXVI (b). 

XXIX . A entrar em accor do com a companhia concessionaria do 
porto da Bahia, para o fim de innovar o respect ivo contracto no sen-
tido de rever os estudos, planos e orçamentos approvados, podendo, si 
entender conven'ente, conceder á. cessionaria os favores do n. 25 da lei 

Por embarcação empregada no commercio interprovincial : 
Navios de vela, 1$120 por tonelada de peso e 0,96 o/o sobre o valor das 

mercadorias ; 
Vapor, 1$680 por tonelada de pezo e 1,4'1 o/o sobre o valor offic!al 

das mercadorias ; 
Por tonelada de carga importada ou exportada para o estrangeiro, 

por vapor 1$600, por navio de vela 1$100; 
Por tonelada de carga importada ou exportada para portos cio lm-

perio, por vapor 1$10 0, por n avio de vela 800 réis. 
a.° Fica o Governo autorisaclo a cobrar, desde que tenham começo 

as obras definitivas, uma parte dessas taxas, para attender ao paga-
mento na execução d .. s mesmas obras, e ás despezas gradualmente a im-
porta ncia elas m esmas taxas atê o r eferido maximo . 

4. 0 Logo que seja amortizado o capita l empregado, a cobrança das 
taxas será reduzida a. quantia estrictamente necessaria para a conser-
vação das obras. 

O Governo poderá. estabelecer em favor elas emprezas que se orga-
nizarem para melhoramento dos portos do Imperio, além das vant agens a 
que se refere a lei n. 1. 746, ele 13 de outubro de 1869, uma taxa nunca 
maior de 2 o/o em referencia ao valor ela importação, e de 1 o/o ao da 
exportação de cada um elos ditos portos . As taxas destinadas á.quelle 
serviço serão arrecadadas directamente pelo Est ado, e calculadas de 
maneira que n ão excedam o necessario para o juro correspondente ao 
r.apital das emprezas á. razão de 6 o/o ao anno, e para a respectiva amor-
tização no prazo maximo de 40 a nnos . 

Si o Governo julgar m ais conveniente effectua r os referidos melho-
r amentos por conta do Estado, poderá. applicar o producto das mencio-
n adas t axas ás obrigações que n este sent ido contrahir . 

(1) L ei n. 1.646, de 13 de outubro de 1869 : Autorisa o Governo a 
contr actar a construcção nos diffe rentes portos do mperio, ele docas e 
armazens para carga, descarga e conservação das m ercador ias de Im-
portação e exportação, sob as bases que expõe. 

(2) Vide nota 13. 
(b) Art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 : E' o Poder 

Executivo a utorisado : .. .. ........... . .. . ...... . .......... . .......... . 

XXVI, a conceder aos governos estadoaes, q ue pretenderem executar 
as obras de melhoramentos de portos dos respectivos Estados, segundo os 
planos approvados ou que forem approvados pelo Governo Federal, os 
f avores constantes das leis ns . 1. 646, de 13 de outubro de 1869, e 3. 314, 
de 16 de outubro de 1886 Independente de concurrencia. 
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n. 957, de 30 de cle/.embro de 1902 (1), ou oulros que forem julgaclo3 
indlspensaveis para a prompta realização dos melhoramentos constantes 
da concessão. 

XXX. A realizar a construcção do porto de Belém, adoptando os 
typos convenientes aos trechos a construir entre a ponte do Arsenal ele 
Marinha e o porto do Pinheiro, fazendo os contractos necessarios, me-
diante os recursos e favores comprehendidos nas leis cm vigor ou appli-
cados a portos da Republica. 

XXXI. A despender, na vigencia da presente lei, alé a quantia de 
100 :000$ com a acquisição el e um r ebocador destinado ao serviço de 
melhoramento dos portos e barras do Estado de Sergipe, serviço este que 
ficará provisoriamente a cargo da Capitania do Porto do mesmo Estado, 
applicando-se ao seu custeio a quantia de 24 :000~. incluída na verba 7• 
do orçamento para subvenção do serviço de rebocagem a cargo da Asso-
ciação Sergipense. -

XXXII . .A. tomar as seguintes medidas no intuito de attenuar tanto 
quanto passive! os effeitos da secca nos Estados do Norte: 

a) con"struir açudes e poços nos Estados assolados pela secca, de 
accôrdo com as lnstrucções que forem expedidas; 

b) construir estradas de ferro e melhorar outras vias de communic;L-
ção que liguem os pontos affectados pela secca aos de facil communica-
ção com os melhores mercados e aos centros productores ; 

e) premiar aos cidadãos que construirem em terra de sua proprie-
dade pequenos açudes ou poços, de accõrdo com as condições estabelecidas 
pelo Governo. 

XXXIII. A despender, para a execução das medidas especificadas 
no n . XXXII, além das verbas que forem consignadas no orçamento, atê 

(1) Art. 22 da lei n . 957, de 30 de dezembro de 1902: E' o Poder 
Executivo autorisado : ......... . .................. . ..... . . . ... . . . .. . . . 

XXV, a rea lizar as obras necessa.rias ao melhoramento dos portos 
da R epublica, podendo, para esse fim, emittir títulos, em papel ou em 
ouro, que correspondam, por seus juros e amortisação, ás responsabilida-
des que, para cada porto,I possam ser providas pelas taxas que ahi serão 
cobradas, estabelecidas nas leis e concessões em vigor: 

a) as obras poderão ser executadas por administração ou por con-
tracto, modificados ou não os r espectivos planos de orç:unentos e 
podendo accrescentar-lhes a execução de obras fóra dos cáes, mais 
nccessa rias para facilitar o trafego das mercadorias para os mesmo:; 
cáes; e a exploração commercial delles será estabelecida segundo o re-
gimen que mais convenha a cada porto; 

b) para o fim a que se refere a disposição constante do present<J 
numoro, poder!\. o Governo enlrar em a.ccôrdo com as emprezas concessio-
narias de melhoramentos do porto do Rio de J aneiro , cujos contractos 
estejam em pleno vigor, podendo fazer todas as despezas indisp.msaveis 
para a effectividade dos accõrdos que forem celebrados; 

e) para as despezas de que trata a precedente alinea e para tor1a.s as 
que forem necessarias á execução dos melhoramentos de portos, a que se 
refere a presente autorisação, ficam tambem autorisadas :ts pr<;cisas 
operações de credito ; 

d) sob o regimen desta lei poderão ser realisadas as ol)ras de p0rtos 
ainda não definitivamente contractadas; 

e) o producto das taxas f,Speciaes creadas na lei da receit:1, que 
forem cobradas nos portos dotados com verba especial na presente lei, 
poderá ser applicado ao desenvolvimento do serviço do melhoramento 
respectivo. 
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a quantia de mil contos de réis, em condições ordinarias, e as que forem 
nec.:essarias, em caso de calamidade proveniente da secca. 

XXXIV. A transferir á administração do Districto Federal ou a 
contractar com quem melhores vantagens offerecer, sem onus para a 
União, os serviços e as obras, a que se referem o decreto n. 1. 07!1, de 
18 de setembro c1e 1890 (1), e as instrucções do l\llinisterio da Incluslri"-, 
de 5 <l·e s·elem'b.ro de 1891 (2), poclend10 mod if.icar os l'espectivos iplamos; 
e a abrir os creditos necessarios até 20 :000$ para a conservação das obras 
feitas, emquanto não fõr effectuada a transferencia. 

X:h.'XV. A abonar aos engenheiros -fiscaes das estradas de ferro fisca-
lisadas pela União (excluídas as arrendadas), como indemnisação ás via-
gens que são obrigados a fazer, não só em inspecção das eslradas, como 
na dos engenhos centraes , uma diaria corrida, para 360 dias no anno ou 
30 no mez, de: 7$, para o chefe da fiscalisação da rêde !luminense da 
Leopoldina Railway; 6$ para o engenheiro-fiscal da Estrada de Ferro de 
Santos a Jundiahy e a de 5$ para os tres ajudantes da rêde fluminense 
e 18 engenheiros-fiscaes, nos limites da importancia total com que as 
companhias conlribuem ann ualme nte para as despezas de sua fiscalisação. 

X~'CXV. A conceder, na vigencia desta lei, aos engenheiros e auxilia-
res empregados na fiscalisação da Companhia Rfo ele Janeiro City Impro-
vements, Li>niteci, uma di a. ria até 8*, como indemnização ás despezas a 
que são obrigados nas conslantes viagens que fazem para fiscalisação <lo 
serviço a seu cargo, sendo essa despeza feita por conta do salclo ela con-
signação de 80 :000$, destinada ao pagamento da sua fiscalização, com 
que a companh ia entra para os cofres publicos. 

XXXVII . A iniciar a construcçllo da Estrada de l<'en•J pflra Cuyabil., 
passando por Goyaz, de accôrdo com o decreto n. isa. de 20 ele setembro 
de 1893 ( 3), ou pela fõrma que julgar mais convenienle, da cidade ele 
Araguary, Minas, caso as companhias de estradas de ferro Mogyana e 
Alto Tocantins não realizem o accõTclo a.utorisado pelo decrelo n. 4.312, 
ele 6 de janeiro de 1902 (4), no prazo que para isso o Governo fixar. 

XXXVIII. A prorogar até 31 ele dezembro de 1905 o prazo fixado 
r1ela. lei n. 957, ele 30 de dezembro de 1902 (art. 22, n. 19) (5) para 

(1) Decreto .n. 1.079, de 28 ile novembro ele 1890 : Autorisa o con-
tracto com o Dr. Carlos Gross e José .A ugu:>to Vieira para as obras de 
mell10ramento da L agõa Rodrigo de Freitas (D . O. de 13 de dezembro 
do m . a., pag . 5745). 

(2) Vide estas instrucções no D-iario Officicil ele 6 do mesmo rnez e 
anno, á pag. 3697. 

(3) Vide nota 12. 
(4) Decreto n. 4.312, de 6 de janJiro de 1902 - AT,tigo u1nico . O 

prazo para conclusão do primeiro trecho da Estrada de Ferro de Catalão 
a Palmas, de que é concessionaria a Companhia Estrada de Ferro Alto 
Tocantins e a que se refere a clausula III do decreto n. 862, de 16 de 
outubro de 1890, serâ. contado da data em que foi inaugurada a estação 
de Catalão da Estrada de Ferro Mogyana, com a obrigação, porém, da 
cess ionaria entrar em accõrdo com a Companhia Mogyana de Estradas 
de Ferro para construcção do trecho de Araguary a Catalão. . (D. O. 
n. 13, de 15 de janeiro ele 1902, pag. 227). 

(5) Art. 22 da le i n. 957, de 30 de dezembro de 1902: E' o Poder 
Executivo autorisado . ... · .... .. .. . ............... . .............. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ·~ ... . ........... .. .. . . . ... . .... . ......... . 

XIX, a prorogar por dous anno! , a con lar da data desta lei, o prazo 
fixado na clausula 3• do decreto n. 3. 812, de 7 de outubro ele 1900, 
para a apresentação dos es tudos da Eslrada de Ferro ele Alcobaça á 
Praia da Rainha e o prazo fixado no art. 22 , n . VIII, da lei n . 7 46, 
de 27 de dezembro de 1 900, para a conclusão elos 100 primeiros kilometros 
da Estrada ele Ferro de Uberaba a Coxim. 
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conclusão dos 100 primeiros kilometros da Estrada de Ferro de Uberaba 
a Coxim ; e por dous annos o prazo da concessão da Estrada de Ferro da 
Praça da Republica á barra de Guaratiba, sem onus algum . 

XXXIX. A despender atê a quantia de 100 :000 $, com a acquisição 
de sementes e plantas, do paiz e do estrangeiro, para serem distribuidas 
pelos agricultores, e com o pagamento das despezas de transporte, desde 
a granja do productor atê a fazenda do introductor, de animaes de raça 
cavallar, bovina, suina, lanigera e caprina , destinados á reproducção e 
adquiridos por fazendeiros ou criadores e estabelecimentos agrico las ou 
pastoris, comprehendendo esta concessão os animaes de raça que forem 
adquiridos no paiz e houverem de ser transportados de um Estado para 
outro. 

f.; 1. 0 Estes favores são extensivos aos animaes que forem trans-
portados, ass im de paizes estrangeiros, como de qualquer ponto da Re-
publica, para serem expostos no certamen pecuario a realizar-se no mu-
nicipio de Escada, no Estado de Pernambuco, promovido pelo Syndicato 
Regional dos Municipios de Escada, Amaragy e Gameleira, em 1904 . 

§ 2. 0 São incluidas nas despezas de que trata esta autorisação as 
que forem feitas com os transportes por terra e por agua: a alimentação 
e o trato em viagem, as despezas de descarga e atracação, os seguros, 
os direitos aduaneiros, as despezas de acquisição ou a luguel e retorno 
das caixas ( box) e outros objectos indispensaveis á conducção dos 
animaes, uma vez que todas essas despezas estejam legalmente justifi-
cadas. 

§ 3. 0 Para effectividad~ da concessão dos favores, os peticionarios 
devem dirigir um requerimento ao Ministerio da Viação, juntando a conta 
das despezas feitas em dua~ vias, uma das quaes estampilhada e acom-
panhada de todos os documentos comprobatorios das mesmas despezas. 

XL. A abrir os creditos necessarlos para: 
a) supprir as deficiencias que no exercicio desta lei se verificarem 

na consignação da verba 11• do art. 16 destinada á "Revisão da rêde 
e novas canalü;;ações", para o fim de attender ao supprimento de aguas 
á Capital Federal; 

b) constitu ir um capital de movimento para a acquisição directa 
aos fabricantes ·e fornecimepto aos particulares, de apparelhos necessa-
rios á regularisação do supfrünento de agua. 

XLI. A r ealizar as obras n ecessarias ao melhoramento dos 
portos da Republica, pod9ndo, para esse fim, emittir titulos, em 
papel ou em ouro, que correspondam, por seus juros e amorti-
zação, ás responsabilidades que para cada porto possam ser pro-
v idas pelas taxas que ahi serão cobradas, estabelecidas nas leis e 
concessões em vigor : 

a) as obras poderão "ler executadas, por administração ou por 
contracto, modificados ou não os respectivos planos de orçamentos e 
podendo-se accrescentar-lhes a execução de obras fóra dos cáes, mas 
nêcessarias para facilitar o trafego das mercadorias para os mesmos 
cáes; e a exploração comrrercial dellas será estabelecida segundo o 
regimen que mais convenha a cada porto ; 

b) para as despezas que forem necessarias a melhoramentos dos 
portos a que se refere a J.'.ll'esente a utorização, ficam tambem autori-
zadas as necessarias operaçõíes de cred ito ; 

o) sob o regimen desta lei, poderão ser realizadas as obras do 
porto ainda não definitivam,ent e contractadas; 

d) o producto das taxa1s especiaes creadas na lei da r eceita, que 
forem cobradas nos portos dotados com verba especial na i;>resente lel 
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poderá ser applicado ao desenvolvimento do serviço de melhoramento 
r espectivo. 

X L II. A despender até 200 :000$ com os trabalhos de propaganda 
dos productos agricolas, pastoris e mineraes que interessam ao Brasil. 

X LIII. A rever, na v igencia desta le i, o contracto com a Amcizon 
Tel egraph Oompany, Limlited, n o sentido de melhor garantir e fisca-
liza r o serviço, ad referendii?n qualquer innovação a respeito de onus 
para o Thesouro. 

XLIV. A despender da verba de 25 0 :00 0$, a que se r efere o n. V, 
deste artigo, destinada a qua nt ia de 50 :000 $ para auxiliar a Sociedade 
Nac.\onal de Agricultura, na propagan el a das a pp licações industr iaes 
do alcool. 

XLV. A despender até o prazo de 10 a nnos á Companhia Engenho 
Centra l de Quissamã a r estitu ição dos juros pagos, empregando a 
companhia a importa n cia r espectiva nos m elhoramentos do materia l 
ela empreza. 

X L VI. A abrir o cr edito qu e fõr n ecessario para completar o 
pagamento devido á Companhia City Jm2n·ove1nents, pelas taxas de 
esgoto do 2° semestre do anno de 1903. 

Art. 18 . O Governo mandar á proceder, sem onus para o Thesouro, 
a um inqu erito das condições em que se encontra a marinha m ercante 
nacional, levando em conta o que exige o desenvolv imento das relações 
commer ciaes maritimas e f luv iaes entre os differentes Estados da 
Republica, e, publicado os resultados do inquerito, proporá ao Con -
g resso, em sua proxima sessão, o conjunto el e m ed idas que se verificar 
ser em n ecesasri as para conseguir a intensificação e o barateam ento do 
transporte por navegação no territorio n acio11al. 

Art. 19. Fica exte11sivo ás compa11hias concessio11a rias el e obras nos 
portos da Republica o disposto na clausula 25• do decreto 11. 4. 228, 
de 6 de Novembro de 1901 (1) á semelh an ça do que fez o art . 14 
da lel n. 813. de 23 ·de Dezembro de 1901 (2), com relação á Compa -
nhia I n ternacio11al de Docas e Melhoramentos no Brasil. 

Art. 20. Continlía em v igor a d isposição contida no n. XLIII do 
ant. 22 'ela lei n. 957, de 30 d'e Novembro ,ci.e 190 2 (3). 

Art. 21. Continlía em vigor, na v igen cia desta le i, a disposiçll.o do 

(1) Clausuln 25• do decreto n. 1. 228, ele 6 de Novembro de 1901 : 
Sendo f eeler aes os ser v iços que por esta concessão ficam incum-

bidos fL companhia , goza ella de isençao de quaesquer impostos que n!i.o 
os fceler aes, dos quaes ig ua lmen te fica isenta. 

(2) Art . 14 ela lei n. 813, ele 23 ele Dezembro el e 1901: F icam 
ext ensivos á Companhia Internacion a l de Docas e Melhoramentos no 
B rasil os a rts. 24 e 25 elo decreto n. 4 . 228. ele 6 el e Novembro de 1901, 
que a utoriza a organização da Companhia Docas do Rio rle Janeiro. 

(3) Art. 22 ela lei n. 957, ele 30 de dezembro de 190 2 : E ' o Poder 
Executivo autorizado ... . .. .. ......... . . . .......... . .. . .... . .... . ... . 

X LIIT, a tornar extensiva, na v igencia desta lei, aos emprega.elos 
elo correio ambulante e carteiros, e aos estafetas a mbula n tes elo tele-
grapho, r esidentes nos suburb ios ela Capital F eçler a l, a concessão feita 
pelo art. 41 ela lei n. 562, de 23 de Novembro de 1890, de ass1gnatu ra 
nominaes e instransferiveis, nos trens de suburbios, com o abatimento 
de 75 olo sobre os preços das passagens. 
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·n. Xlil <lo art. 22 an. lei n. 957, de 30 de Dezembro de 190'2 (.1), com 
as seguintes modificações : 

O contractante se obrigarâ a fornecer tra nsporte sufficiente e im-
mediato a todos os generos ele producção nacional. 

Na lettra e) do citado n. X II, s ubstituam-se as palavras <tos que 
vig01,aroami nct c<ct<i clci lei n. 8·34, ele 1901, pela,s se~ui·ntes : aos crue v i.go-
Tavam an.tes da ·lei ele 11 ele .novembro de 1892, que regu lo•u a cabotagem 
·nacional. 

Na lettra e!), em vez ele: elos portos intermeeli<wios, diga-se: de 
quaesquer portos. 

Art. 22. Continúa em vigor, na vigencia desta lei, o n. XVII do 
art. 22 da lei n. 957, Lle 30 de Dezembl'O ele 19 02 (2), suppr imiLlas 
dessa disposição as palavras: - ela r enda liqu ida produzida pela Es-
trad·a -cJ.e J!lerro Central do -Brasil, nos exe.rcicios de 1902 ·e 190.3 - e 
a cilineci ci - a brindo para esse fim creclitos especiaes. 

Art. 23. O Governo promoverâ o aproveitamento da força hydrau-
llca para transformação em energia e lectr ica applicada a serviços fe-
deraes, podendo autori~ar o emprego do excesso da força no desen-
volvimento ela lavoura, das industrias e outros quaesquer fins, e con-

( 1) Art, 22 ela lei n, 957, ele 30 ele Dezembro ele 1902: E' o Poder 
Executivo autorizado,, , , , , , , , .. , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 

XII, a reorganizar os serviços de navegação que estavam a cargo 
do LlOYd Hrasi'leiro, oo•ntrac.tand-0-08 .com uma ou mais emprezas que 
melhores vantagens offereçam ao publico e ao Thesouro, a juizo do 
Governo, observadas as seg1.1intes condições : 

,e.) aião ·exced.erão as lsu.bvenções á im:porta1ncia consign ada na 
present e lei, podendo ser concedidas as vantagens e isenções constantes 
de contractos a nteriores com o Lloyd ; 

b) o prazo do contracto não será maior de 10 annos; 
e) os generos de producção nacional terão os fretes os mais redu-

zidos, não superiores, na média, aos que vigoravam na data da lei 
n. 80 1, de 1901, estabelecenpo no contracto a forma e os prazos ela 
revisão da tar ifa, cabendo ao Governo a faculdade de, em qualquer 
tempo, determinar as necessarias reducções, em casos ele calamidade 
publica; 

d) o contractante se oq,rigarâ a fornecer vapores extraordinarios, 
afim de transportar as mercadorias aos portos intermediarias, desde 
que a r equisição lhe tenha sido feita com antecedencia ele 10 dias, 
pelos menos, e por navios capazes, quando os navios ordinarlos não 
possam fazer esse serviço. 

(2) Art. 22 da lei n. 957, de 30 de Dezembro de 1902: E' o Poder 
Executivo autorizado ... , ......... , .. .. .. , ........ , .. , .... , .. ... . , ... . 

XVII, a applicar, na vir:encia des ta lei, da r enda liquida, produ-
zida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, nos exercícios de 1902 
e 1903, até a quantia ele 6 . 500 :000$ na construcção de prolongamentos, 
ramaes e m elhoramentos das estradas ele ferro de propriedade da União; 

a) o respectivo credito será aberto no começo do exercicio, por 
conta dos saldos a liquidar; 

b) a execução das obras da Estrada de F erro Central elo Brasil 
ficará a cargo de divisões provisorias, sujeitas â Directoria da estrada, 
emquanto o Governo não julgar necessaria a creação de commissões a 
ell.e d irectamente subordina~as ; a execução das obras, porém, se o 
Governo entender que não as deve fazer por admlnistração, será con-
fiada a quem melhores valntagens offerecer, m ediante concurrncta 
publica. 
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ceder favores ás emprezas que se propuzerem a fazer esse ser·v iço. 
Essas concessões serão livres, como determina a Constituição, de quaes-
quer onus estadu aes ou municipaes. 

A rt. 24. Ficam mantidas na v igencia desta lei, as dkposições cons-
tantes dos ns . I, II, VIII, X III, X V, XXII, XXVIII e XLI elo a rt. 22 
el a lei n. 9•57, ct·e 30 •doe Dezembr o de 1902 (1) e a do •n. VI r.lo 
art. 22 -ela lei .n . 65 2, •ClB 23 a.e Novembro de 1899 (2 ). 

(1) Ar t . 22 ela lei n. 957, ele 30 de Dezembro de 1D02: E ' o Poder 
Execu.tivo ·a utor izad·o : 

I - a entrar em accõrclo com o Governo do Estado de São Paulo, 
para cessão gr atuita á União ela linha de Itapetininga a Itararé; 

II - a entrar em accõr do com o Governo do E stado do Rio 
Grande do Sul, para cessão á União das linhas t elegraphi cas de que 
elle é p ropriet ario, com a extensão de 424 kilometros, servindo a 15 
estações, s·ob ·as seguintes bases : .ci ) o Gover.no elo Esba.cl•o• tra1nsfer irá 
â União as linhas t elegraphicas, a pparelhos e todo o m aterial existente, 
sen1 indemnização alguma ; b) a União se obrigará a construir as 
seguintes linhas complem entares ela rêcle telegraphica actualmente per-
tencente ao Estad o: da EstreHa a Venancio Ayr es, de Guaporé a Sole-
dacle, de Alfredo Chaves a L agôa Vermelha e de Camaquan a Encru-
zilhada. 

VIII - a prorogar os contractos para a conclusão de m a las e 
a lugueis de casas pa ra os serviços dos Correios, por espaço nunca 
maior de tres annos. 

xrm - a incluir no contrac to .para os serv iços a q.ue se 1'8•fe.rem o 
par agrapho anteceden te (vide nota n. 25) as seguintes obrigações: a) de 
fa?1e1·em esca las os va;pores da •lii•1•ha d·o .sul, n •o ,por.to ·d·e Gua·ra~ba, 
no Estado elo Para.ná, em uma viagem r edonda por mez ; b) de fazerem 
os vapores ela linha elo norte uma viagem mensal ao porto de Aracaju', 
desde que se verifiqu e a accessibilidacle deste; o) de ser observada a 
clausula primeira elo decreto n. 85 7, de 13 de Outubro ele 1890, para 
o serviço de embarque e desembarque dos passageiros e suas bagagens, 
no porto da Capital ela Parahyba do Nort e, ou com destino a ella, 
sem que por esse serviço possa a empreza exigir qualquer r etribuição. 

XV - a conceder a t é 10 :000$ de subvenção é. Empreza Viação 
elo B rasil, por v iagem m ensal de ida e volta que, durante os mezes 
ela cheia, r ealiza r a referida empreza, a pa rtir do Joa zeiro, na cidade 
de S. F rancisco, a.tê 01 ponto m .:üs co1n<ve.ni·e.n-te do r.i'o P.ar.aca t·u, acima 
da ·barra d.o ~io .ela PJ·ata,, affluenre do ·mesmo Para·ca·t.ú, regula;nclo o 
Governo 1no contracto as ta:ri.fas, os Jro.norarios e as m•a.is oh1'ig.ações da 
en1•preza, •r-e·fer.einit:es a .essa maNeigação. 

XXII - a entr ar em accõrdo com o a rrenclatario elas estradas 
ele ferro nacionaes, de mçiclo a serem reduzidas as tarifas das m esmas 
estradas em r elação ao transporte elos generos el e producção naciona l. 

XXVIII - a contractar com quem mais vantagens offerece r, em 

(2) Art. 22 ela lei n . 652, el e 23 de Novembro de 1899 : F ica o P.ocl e l' 
Executivo a utorizado . ... ...... . ... . . .. . . .. ... . . ........ . . ... . . ...... . 

V I - a fazer a da p tação elo proprio nacional, onde fun cciona o 
'l'elegrapho, em Campos, para o fim ele nelle installa r a agencia do 
Correio. 
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Art. 25. o Presidente da Republica é autorizado a despender, pelas 
repartições do Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas 
seguintes verbas, em ouro, 40 . 351 :647$355, em papel, 87. 899 :144$871: 

1. Juros e mais despezas da divida 
externa . . .. . ............. . . 

2. Juros e amortização do emprestimo 
externo para o resgate das es-
tradas de ferro encampadas .. 

3. Juros dos emprestimos internos de 
1868, 1879 e 1897 ........... . 

4 . Juros da div ida interna ......... . 
5 . Pensionistas .... . . . . .. . ....... . . 
6 . Aposentados ........ .. .... . .... . 
7. Thesouro Federal, augmentada a 

verba ele 6 :000$ destinados a 
elevar as gratificações do pes-
soal da pagadoria, incluindo-se 
proporcionalmente os continuas 
e serventes ................. . 

8 . Tribunal de Contas, sendo assim 
d istribuida a sub-consignação 
destinada á acquisição de li-
vros, encadernação, etc. : réis 
3 :000$ para acquisição ele li-
vros e assignatura 1de jornaes 
scientific~s e 1 :000~ para en-
cadernaçoes ..... . ......... . 

9. Recebedoria da Capital Federal, 
augmentac!a a verba de 4 :16 0$, 
sendo 2 :000$ para elevar de 
3 :000$ a 5 :000$ a ~ub-rubrica 
destinada á acquisição de mo-
veis e 6 :600$ para pagam ento 
de dous fieis, sendo 5 :600 $ ele 
vencimentos e 1 :000$ para que-
bras; 360$ para conducção ao 
continuo encarregaclo ele fazer 
as intimações nas 'casas dos 

Ouro 

17.034:466$667 

7.318:373$334 

2.286 :065$000 

Papel 

9.213:420$000 
25 . 756:084$000 

6.839:994$602 
2.752 :191$173 

1.090:105$000 

403 :000$000 

co•ncunr.encia ·publka, a construcção, uso e goso de 1Um por.to artHicia,l 
na enseada de S. Domingos das Torres, Estado do Rio Grande do Sul, 
bem como a de uma estracla de ferro que ligue esse porto á cidade 
de Porto Alegre, mediante ps onus e vantagens conferidos no decreto 
n . 1 . 746, de 13 de Outubro de 1869, servindo àe base ao ajuste as 
cla,usulas que baixaram com o decreto n. 597 A, de 19 de Julho de 1890. 
ad>dita;d10 ;pelo de n . 1 . 382, dfl 1'9 de iFevereiro de 1891, .excluiiclas termi-
nantemente as que se reíererp á garantia de juros. 

X LI - a despender 1150 :00 0$ com os estudos e mais trabalhos 
concern entes á exploração <le minas de carvão de pedra no Estado do 
Pará e em outros Estados da Republica, e a garantir, por tempo não 
excedente a 10 annos, o consumo do carvão nacional na Estrada de 
Ferro Central do Brasil, ou em outros serviços federaes e em outras 
estradas, de accõrdo com a administração destas, na proporção annual 
que fõr julgada necessaria, fazendo os estudos precisos para demon-
strar as vantagens do emprego do mesmo carvão. 
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infractores do regulamento e 
5 :200$ para pagamento de 28 
quotas a 0,47 010, que devem 
ser abonadas aos dous fieis . . . 

10. Caixa de Amortização .......... . . 
11 . Casa da Moeda .. .. .......... . . . . 
12. Imprensa Nacional e Di"rio 0/fi-

cicil, augmentada de 72 :000$, 
sendo 60 :000$ para acquisição 
de duas machinas de impres-
são, uma rotativa para o Dia-
rio Officicil e outra li thogra-
phica para a Imprensa Nacio-
nal, e 12 :000$ para installaçã.o 
ela luz electrica no estabeleci-
mento . . .. . .. . . . . . . ... . . . .. . 

13 . Laboratorio Nacional de Analyses. 
14. Administração e custeio elos pro-

prios e fazendas nacionaes, de-
duz ida a importancia de réis 
1 :4•l0$, despendida com o en-
carregado da colonia dos Dous 
Rios, que passou para o Mi-
nlsterio da Justiça e Negocios 
Interiores ..... .. ... . .... . . . . 

15. Delegacia do Thesouro em Londres 
16 . Delegacias Fiscaes, augmentada 

de 2 :000$, para a luguel do pre-
dio em que fu n cciona a Dele-
gacia em Sergipe .. . .. . . ... . . 

17. Alfandegas, augmentacla a verba 
de 534 :520$, sendo: 5 :400$ pa-
ra pagamento da gratificação 
mensal de 15$ a cada um dos 
serventes da sala do expedien-
te da Alfandega do Rio de 
.Janeiro; 1 :200$ para a luguel 
de casa para o porteiro da 
mesma Alfandega; de 60 :000$ 
de gratificação addicional de 
10 010 sobre as diarias dos 
carregadores da mesma Alfan-
dega: de 72 :700$, destinados â. 
gratificação annual de 100$ pa-
ra fardamento a cada um elos 
g-uarclas elas A lfandegas ela 
Republica : 300 :000$000 para 
occorrer, a. juizo do Governo, 
âs mais urgentes necessida-
des elas alfandegas, compre-
hendenclo concertos e reparos 
nos edificios e pontes, crea-
ção de postos fiscaes, acqui-
sição de material e custeio 
respectivo, incluinclo a quan-
tia necessaria para term!na-
Jiação das obras da ponte de 

Ouro 

100:000$000 

36:600$000 

Papel 

364 :860$000 
302:682$500 
686:540$000 

1.532 :340$000 
94:000$000 

73 :840$000 

1 . 563:500$000 
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descarga da Alfandega do 
Ceará., comprehendenclo a 
construcção de um bar racão 
de ferro para abrigo das 
mercadorias, assentamento de 
guindastes, trilhos de ferro e 
acquisição ele vagoneles ; e 
95 :220$ para a Alfandega de 
Santa Catharina, sendo: réis 
84 :500$ para acq u1s1ç:ao de 
uma la n cha a vapor de a lto 
mar, já. contractada; 7 :320$ 
para o pessoal da m esma 
lancha e da do serviço inter-
no e dos dous escaleres, as-
sim distribuido : 

1 machinista . . 
1 patrão ..... . 
1 mestre a 120$ 
2 fogu i s t a s a 

100$ .. . . . .. . 
1 carvoe i r o a 

3 : 000~000 
1 :800$0 00 
1:440 $000 

2 :400$000 

90$ 1 :080$000 
4 marlnheiros a 

90$ . . . . . . . . . 4 :320$000 
2 patrões 2 :400$000 

16 remadores a 
80$ . . . . . . . . . 15 :360$000 

e m ais 3 :400$ para combus-
tivel e lubrifican tes, ficando 
elevado a 40 o numero de 
quotas · que r ecebe o inspe-
ctor da Alfa nd ega de Santos 

18. Mesas de Rendas, Collectorias, 
augmentada a verba de réis 
16 :760$ destinada 4 Mesa ele 
Rendas de Pelotas, sendo : 
para 16 trabalha1ores, in-
cluindo os quatro existentes 
mais 10 :800$, para expedien-
te, concerto e custeio de esca-
leres, mais 3 :560$ e para ak -
g;uel dos armazens, 2 :400$000 

19. Empregados das repa rtfções e Jo-
gares extmctos .. . . . ....... . . 

20. Fiscalisação e mais des pezas dos 
impostos de consumo ...... . . 

21. Commissões de 2 o/o aos vendedo-
res particulares de estampi-
lhas . ..... . . . .. . ....... · · · · 

22 . Ajudas de custo . . .. .. ......... . 
23. Gratificações por se rviços tempo-

rarios e extraordinarios . ... . 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro .. 
25 . Juros do emprestimo do cofre elos 

orphãos ... . ............ . .. . 

8 :80 8$ 396 10.017:561$HOO 

1. 797 :066$000 

74 : 559$~86 

' 34~ :-:00~000 

200:000$000 
40:000 $000 

60 :000 ~0 00 
480 :000$000 

650:000 $000 
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26. J uros dos depositas das Caixas 
Economicas e Montes de Soc-
corro . .. . .. . .. . ...... .... . . 

27. J uros d iversos .. . .... .. ........ . 
28 . Porcentag·em pela cobrança exe-

cutiva da divida acti va ela 
União . . .... . . . ........ . .. . 

2 9 . Commissões e corretagens . . . ... . 
30. Despezas eventu a.'es . . . .. ..... . . . 
31 . Repos ições e restituições .. . . .... . 
32 . Exercicios fi n dos . .. ... . ....... . . 
33. Obras, inclusive o que fõr n eces-

sario para terminação das 
obras da Alfandega de Para-
n aguá e r es tauração do pre-
dio ou acquisição de outro 
para- a Alfandega elo Estado 
da Parahylb.a . ..... ... . . ... . 

34. Creditas especiaes ... . . . .. . . .. . . . 
3G. Serviço da estatistica commercial. 

APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

3 G • l?unclo de resgate e de garantia 
elo papel moeda . ... . .. . .. . . . 

37. Idem de amortização dos em-
prestimos internos .. . .. .. .. . . 

38. Idem par a a Caixa ele resgate 
elas apoiices das estradas de 
ferro encampadas . . ........ . 

39. Idem para as obras de melhora-
mentos dos portos ... . . . .. .. . 

Art. 26. E' o Govern o a u torizado: 

35 :000 $0 00 
6:0000$000 

50 :000$000 
100:000$000 

1 . 845 :933$958 

8. 370 :400$000 

160 :000$000 

3.000:000$000 

5 . 700:000*ººº 
50 :000$000 

100 :000$000 
20:000$000 

150 :000$000 
450:000$000 

2. 000 :000$000 

780:000$000 

270 :000$00 0 

2 .150 :000$000 

5.200:000$000 

l . 658 :000$000 

3.000:000$000 

l.o A abri r , no exercicio de 1904, cred itas s u pplementares, até o ma-
ximo de 8. 000 :000$, ás verbas indicadas na taúella que ncompanha a 
presen te lei. 

A's verbas - Soccorros pu blicas - e - Exercicios findos - po-
clerá o Governo abrir cred itas su pplementares em q ualquer mez do exer-
cic.io, comt anto qua s ua totalidade, computaela com as elos demais cre-
ditas abertos, não exceda o maximo fixado, respei tada, quan to á verba 
- Exercicios findos -, a d isposição ela le i n . 3. 230, de 3 de setem -
bro ele 1884, art. II (1) . 

No maximo fixado por este artigo não se comprehendem os credi-
tas abertos aos ns . 5, 6, 7 e 8 do Orçamento elo Ministerio do In-
lcrior . 

2. 0 A liquidar os debi tas dos bancos, p r oven ientes de auxilias á 
lavoura . 

3. 0 A conceder o premio de 50$ por tonelada aos navios que forem 

(1) Ar t. 11 da lei n . 3 .230, de 3 ele set embro de 1884: Por d ivi -
das ce exercicios findos entendem-se as qu e tiverem por origem o pa-
i;amento de serviços prestados ao Estado em exercicios já encerrados, 
em virtu de de a u tor ização concedida por lei de orçamento ou por qual -
quer outra especial, com fundos decretados nos ter mos do art . 14 da 
le i n. 1.177, de 9 de setembro de 1862, com tanto que a impo r tancia dos 
serviços por pagar n ão exceda á consignação dos respectivos fu n dos. 
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construidos na Republica e cuja arqueação seja superior a 100 tonela-
das, podendo abrir os creditos que forem necessarios. 

4.º A abrir credito para ultimar as despezas com o serviço da uni-
formisação dos typos das apoiices. 

5.º A vender, mediante concurrencia publica, as machinas impres-
taveis, assim como o ferro velho existente na Imprensa Nacional, Dici-
rio Officicil e Casa da Moeda. 

6.0 A adquirir por accôrdo com os proprietarios respectivos ou me-
diante processo de desapropriação, os predios e terrenos contiguos á 
Casa da Moeda e que são nece sarios a este estabelecimento, abrindo 
para isso o preciso credito. 

7.º A permittir que, na v igencia desta lei, o conselho fisca l da Caixa 
Economica de Porto Alegre despenda atê a quantia de 150 :000$, para 
acquisição de terreno e construcção de um edificio adequado áo funccio-
namento da mesma caixa, correndo essa despeza por conta aos recursos 
proprios desse estabelecimento. 

8. 0 A despen der atê a quantia de 50 :000$, com a reconstrucção do 
predio em que funccionam a Caixa Economica e Delegacia Fiscal no 
Estado de Sergipe. 

9.0 A despender atê a quantia de 30 :000$ com a acquisição e adapta-
ção de um predio para a Delegacia Fiscal na V ictoria , Estado do Espirito 
Santo. 

10. A dar á Mesa de Rendas de Obidos, no Estado do Pará, logo que 
seja installada, as mesmas attrlbuiçôes das Mesas de Rendas de 1• 
classe . 

11. A organisar o servipo de estatistica do café, reunindo-o ao da 
estatistica commercial. 

12. A despender atê a quantia de 20 :000$ com o augmento do 
predio onde funccionam actualmente a Delegacia Fiscal e a Administra-
ção dos Correios de Maceió . 

13. A despender atê a importancia de 20 :000$ com os reparos do 
edificio em que funcciona a Delegacia Fiscal de Matto Grosso. 

14. A entrar em accôrdo com os Governos dos Estados e dos Mu-
nicipios, afim d.e lhes transferir, independente de hasta publica, os pro-
prios nacionaes que elles pretenderem adquirir . 

ló . A restituir ás Camaras Municipaes de Bomjardim, Rio de 
Janeiro, Iguape, S . Paulo, e á Prefeitura de Bello Horizonte, Minas 
Geraes, a importancia dos impostos e direitos aduaneiros pagos respe-
ctivamente em 1896, 1900 ~ 1902, pela importação de material para 
serviço de abastecimento de agua e desenvo lvimento de força electrica, 
dispensadas as formalidades exigidas nos arts. 20 e 6° do decreto 
n. 947 A, de 4 de novembro de 1'890 (1) , aibsiind10-se '}JtaJ.'.a isso os llle-
cessarios credi tos . 

(1) Art. 2. 0 do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 1890 : Para 
os casos comprehendidos no ' § 1• do artigo antecedente a competencia 
para a concessão do despacho livre pertence aos Inspectores das Alfan-
degas mediante requer imento da parte interessada. 

Para os casos comprehe1ndidos no § 2° do citado artigo a isenção 
só poderá ter Jogar por despacho do Ministro da Fazenda, precedendo 
as formalidades do art. 6°. 

Paragra.pho unico. Fóra destes casos nenhum despacho livre será 
permittido, a inda que para elle preceda ordem de qualquer autoridade, 
sob pena de responsabil idade do f unccionario ou fupccionarios que hou-
verem cumprido a ordem . 

Art. 6. 0 Para o despacpo livre nos casos comprehen didos no § 2• 
do art. 1°, e a que se referii a segunda par te do a r t. 2°, os interessa-
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16. A liquidar suas contas com os Estados, pagando-lhes o que 
verificar lhe ser devido, abrindo para isso os necessarios creditos. 

17 . A entregar a titulo gratuito, a quem de direito, o terreno ne-
cessario para o a largamento do cemiterio de Santa Cruz, terreno esse 
já indicado na planta cadastral levantada por ordem do Ministro da 
Fazenda e constante dos lotes 71 e 74 da rua Sete de Setembro e 1, 
2 A e 3 da rua da Verdade, n aqu elle Curato. 

18. A conceder aos foreiros da área de fôro na Fazenda de Santa 
Cruz, e de que trata o art. 20 do decreto n. 613 , de 23 de outubro de 
1891 (1), si o requererem, a rescisão dos fóros mediante o pagamento 
prévio ele 20 annos do fõ ro a que estiverem obrigados, e mais a joia 
de 2 1/2 o/o. 

Paragrapho unico. Para os fore iros de terrenos occupados por la-
voura, a Tescisão será na razão de 1$ por alqueire de 48'" 2,400 e mais 
a joia de 2 1/2 o/o, precedenclo a medição, que será feita por engenheiro 
nomeado pelo Governo e paga pelos interessados, na razão de 10$ por 
alqueire ( 48 .400,"'2 ) até 16 e 5$ de cada um que exceder de 16. 

19. A conceder aos fieis da Caixa de Amortização a gratificação 
annual de 500$, deduzida da sub-consignação destinada ao pagamento 
com a assigtura de notas, si a mesma sub-rubrica comportar tambem 
esta despeza. 

20. A mandar proceder no Estado da Bahia á discriminação e de-
marcação dos terrenos de marinhas, que contenham areias monaziticas, 

dos deverão requerer ao Ministro da Fazenda directamente, na Capital 
Federal, e por intermedio das Thesourarias, nos Estados, juntando á 
petição : 

1°, relação dos objectos a despachar com designação de especies, 
quantidade, peso ou medida; 

2°, certificado do engenheiro-fiscal junto á Companhia ou Empreza, 
e, na falta deste, de quem o Ministro da Fazenda ou os Inspectores das 
'l'hesourarias designarem para infOrmar a petição, fazendo, entre 
outras, as seguintes declarações: que o material cuja isenção se requer 
é proprio e de applicação exclusiva ao fim para que é importado, e as 
quantidades estrictamente precisas para os mesmos fins e para o 
tempo designado na petição ; si está designado na lei, decreto ou con-
tracto que regula a concessão, e não se acha incluido em nenhuma 
das excepções do art. 8º, § 1º. 

§ 1.° Com estas informações e com a opinião dos Inspectores das 
Alfandegas, os Inspectores das 'l'hesourarias remetterão o processo ao 
Ministro da l~azenda, informando, á vista da matricula, minuciosa e 
circumstanciadamente sobre todos os pontos acima mencionados. 

§ 2. 0 O Ministro da Fazenda pôde não só reduzir o quantidade re-
querida, como excluir os generos e objectos que não lhe pareçam com-
prehendidos nas isenções legaes; não permittinclo em caso algum isen-
ção de direitos para o consumo de mais de um anno. 

·§ 3. 0 Nenhum requerimento de isenção de direitos terá andamento 
sem que a empreza, companhia ou concessionario haja completado todas 
as formalidades da matricula, a que se refere o art. 4°. 

(1) Art. 19 do decreto n . 613, de 23 ele outubro ele 1891: De 
accõrdo com a ultima parte do art. 3° da lei n. 66, de 12 de outubro 
de 1833, será demarcada uma área de terreno, cujo centro será mais 
ou menos o povoado do Curato e que, dividida em lotes de 22 metros de 
frente, será aforada . 

Art . 20. No fim de cada quinquennio serão recolhidos ao archivo do 
'l'hesouro Nacional todos os a u tos de medição e derrotas dos terrenos 
arrendados ou aforados. 
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abrindo o credito preciso para attender ás despezas com o pessoal e o 
material necessario para esse serviço. 

21. A auxiliar com a quantia de 20 :000$, ded uzidos da verba 
Estatistica Commercial-, o Centro Commercia l de Café. para o fim de 
organisar o serviço da estatistíca dessa mercadoria. 

Ar t. 27 . Continuam em vigor : 
1ci) as disposições constantes do a rt. 29, n. 25, da lei 11. 7 46, de 

29 de dezembro de 1900 (1 ), em relação ás estradas de ferro que 
gosam de garantias de juros e não foram ai nda encampadas, e do 
art. 2° n . XIII ela de n. 953 , de 29 de dezembro de rno2 (2), na 
parte r eferente á Es trada de Ferro União Sorocabana e Ituana; 

b) a autorisação conferida ao Governo pelo a rt. 26 n. V, lettras 
a, b e e, da lei n. 957, de 30 de· dezembro de 1902 (3), r elativa a • 
debito da Associação CommeTcial do Rio d?. J a n ei ro; 

e) a disposição elo art. 27 e seu paragrapho da le i n. 834, de 30 
de <lezem•b!·o de 1901 (4), relativa á Imiprensa Nacional, na .par te não 
modificada por esta lei ; 

(1) Art. 20 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 - E' o 
Governo a utorisado: 

25. A usar da a utorisação da lei n. 652, de 23 de novembro de 
1899, a rt. 22, n. VIII, que fica extens iva ás est radas de ferro de todas 
as emprezas que gosam da garantia de juros, fazendo para isso as 
necessarias operações de credito. As apoiices para es te fim emittidas 
constituirão uma série especial, etc. 

(2) Ant. 2° da !'.li n. 95·3, de 29 el e dezembro de .1902 - E' o 
Governo autorisado: 

XIII, acautelar, como julgar mais conven inte, os in ter esses da .l!'a-
zenda publica, compromettidos nas companhias de estradas de ferro 
Oeste de Minas e União Sorocabana e Jtuana. 

(3) .A!l't. 26 <la lei 11 . 957, de 30 ,c]e dezembro de 1902 E' o 
Governo autorizado : 

•••••• • ••••• • •••• • 1 ••• ••••• • •• • • • •••••••••••••••• • •• 

V, a entrar em accôrdo com a Associação Commercial do Rio ele 
J a neiro para liquidar o pebito que ella tem com o Thesouro Nacional, 
r ecebendo em pa gamento o predio que a referida Assoc iação está con-
struindo para a sua insta llação definitiva á rua 1º de Março : 

a) o Governo m a nda rá proceder á avaliação do predio, afim de 
poder fixar a quantia pela qua l o r eceberá ; 

b) adquirido o predio, o Governo abri r á creflito a té a somma t'l e 
500 :000$, para occorrer ao pagamento das despezas com as obras n eces-
sarias para conclusão qaquelle edifício e o arrendará á Associação 
Commercial, reservando as salas necessarias pa ra o funccionam ento 
gratuito da Junta Commercial, da Camara Syndical e da Bolsa . 

e) a quota annual do a rrendamento será calculada tomando-se 
por base a qua ntia que actualmente paga o Governo pela parte do 
edifício occupada pela Repartição Geral dos Correios. 

(4 ) Ar.t. 27 da lej m. 834, de 30 de dezembro de 1901: - Os 
trabalhos gTaphicos e accessorios das repartições e estabelecimentos 
publicos ela Capital Fed~ral , para cujas despezas são consignadas ver-
bas n esta lei, serão executados exclusivamente pela Imprensa Nacio-
n al ; não devendo ser ordenada n em paga el espeza a lg uma, por conta 
da s men cionadas verbas, senão ele conformidade com este preceito. Ex-
ceptuam-se desta r egra os serviços peculiares da Alfandega da Capital 
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d) as disposições dos arts. 32 e 33 da lei n . 957, de 30 de dezem-
bro de 1902 (1) ; 

e) o disposto no art. 29 ela lei n. 957, de 30 de dezembro de 
1902 (2); 

f) a disposição do n. 20 do art. 29 da lei n. 7 46, de 29 de dezem-
bro de 1900 (3). 

Art. 28. A importancia das verbas votadas nas leis de orçamen-
to, para os trabalhos graphicos e accessorios das repartições e esta-
belecimentos federaes da Capital da Republica não sahirá do The-
souro. 

A' proporção que esses trabalhos forem sendo executados pela Im-
prensa Nacional, na fórma da legislação em v igor, e á v ista ela requi-
sição da repartição respectiva e da conta da Imprensa, a esta será 
creditada a importancia dos serviços feitos, até o maxlmo das verbas 
votadas para cada repartição ou estabelecimento. 

Art. 29 . De todos os trabalhos mandados executar n a Imprensa 
Nacional, da data desta lei em diante, officialmente ou a titulo gra-
tuito, serão c1istribuiclos exemplares aos membros ao Congresso Na-
cional, aos Presidentes e Governadores elos Estados, as bibliothecas 
publicas da Capital Federal, das capitaes dos Estados, das Camaras 
Municipaes e 1\.s elas Faculdades e escolas de ensino superior. 

Art. 30. As despezas com funeraes dos funccionarios publicos e 
com o pagamento de ajudas de custo ficam sujeitas ao registro a vos-

Federal e os ela Repartição ele Estatistica, que continuarão a ser feitos 
nas officinas typographicas dessas repartições. 

Paragrapho unico. Só por ordem expressa do Ministro da Fazen-
da e nos termos determinac1os no decreto n. 1.541 C, de 31 de agosto 
de 1893, poderá ser feito, na mesma Imprensa, qualquer trabalho para 
particulares, com o pagamento a prazo, e, gratuitamente, só com 
autorisação legislativa. 

(1) Lei m. 957, de 30 <ele dezembro a.e 1902 : ........ . ..... .. ..... . 

Art. 32. Todos os pagamentos de despezas de materiaes serão cen-
tralisados no Thesouro, ou nas Delegacias, com excepção daquelles que 
forem feitos pelas Secretarias do Congresso e pela Mordomia do Pala-
cio do Governo e dos que, observada aquella central isação, possam re-
tardar a marcha dos respectivos serviços, pagamentos que continuarão 
a ser effactuaclos pelas proprias repartições, depois de habilitadas me-
diante registro prévio de distribuição de credito, ouvido o Thesouro 
sobre a convenien cia de serem feitas as referidas despezas pelas Conta-
clorias respectivas. 

Art. 33 . Os contractos de arrendamento ele predios para reparti-
ções de caracter permanente, taes como Alfandegas, Delegacias Fiscaes, 
Telegraphos, Correio, etc., poderão ser celebrados por mais ele um anno, 
conforme estabeleceu a lei n. 2.348, de 1873. 

( 2) Art. 29 da le i n. 957, de 30 de dezembro ele 1902: Os venci-
mentos por substituição dos empregados de Fazendas se regularão pela 
fórma estabelecida na decisão do Ministerio da Fazenda, n. 234, de 26 
de abril de 1879 . 

(3) Art. 29 da lei n. 7'16, de 29 de dezembro de 1900: - E' o Go-
Yerno autorizado : 

20 - a dar, na vigencia desta le i, aos empregados nomeados para 
exercerem em commissão Jogares de Delegados Fiscaes e Inspectores 
de Alfandegas, além dos vencimentos integraes de seus empregos ef-
fectivos, mais áquelles as gratificações e a estes as quotas fixadas nas 
respectivas tabellas, 

11 
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. ter iori do Tribuna l de Contas, nos t erm os do art. 164 do r egulamento 
que baixou cOOTI IO <looreto lll . 2 . 409, de 23 de dez·embro ide 1896 (1 ) · 

Art. 31. Fica so.b a jurisdicção da Delegacia Fiscal no Estado de 
Sergi·pe a .Mesa de Rendas de VHla Nova, no mesmo Estado. . 

Ar.t. 32. A escala d.e que trata o regu lamento de -Z2 de .fe'Ve1rei•ro 
d-e 1·868 fica substituida pela s·eguinte : 

1,200 para os terrenos até 200 m·etros . 
1 :500 ,para os terrenos oe mais (!e ioo até 500 metros. 
1 :1000 pa.ra os terrenos de 500 até 1000 metros. 

· 1 :200 0 ,para os terrenos de 1000 metTos em odiante. 
1 :100 .para a escala, dos oetalhes, perfis e cór.teis. 
Art. 33 . ,FiJcam approvados os credites na somma de 86 : ~28$, 

ouro, e 10.100 :694$878, ipapel, cQlllstantes da tabella A. 
1A1r t. 34. N o •exercicio da .presente lei poderfl, o ·Qoverno abrir cre-

di.tos supplemen.tares Jlara as verbas incluidas .na tabella B . 
&t. 3-5. Ficam rev-ogadas .rus disposições em contrario. 

Rio de Jamcko, 31 de .de21emb1'0 de Ul03, 1'5° "1a Repuiblica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

L eopoldo ae B10lhões. 

T ABE L I.A - A 

LIDIS iN. 589, DE 9 DE SETEMjBRO DE 18·50, tA.RT. 1° § 6° E N. 2348 , 
DE 25 DE1 AJGO.ST.O DE 1•873, ART. 20 

MINISTERIO DA J USTIOA E NEGOCIOS INTERIORES 

Eroercicio cie 1902 

Abre o c redito •esp ecial :pa.ra pagamento dos juízes de 
direito •nom eados pelo Governo ill'ederal antes da 
orgammação judi-ciairia dos EsiJa,dos . ........... . 400 :0 0 0~0 0 0 

(1) Art. 164 do .reg1>lamenoto do Ta·ibUJtal de Con tas, que baixou 
com o decreto n. 2.409, c1e 23 de dezembro de 1896: O Tribuna l só 
pôde apurar a legalidade ele despezas, depois de real izadas, qua ndo 
constarem de ordens de pagamento ou de man dados de supprimento 
de fundos, e de opePações de credito devidamente a u torisadas nos se-
guintes casos : 

a) de pagam en to de ll"tras do Thesouro e de quaesquer t itu les da 
divida fl uctuante e dos juros devidos; 

b) (}e odesp·ezas ml'll•das e do exipediente das •repartições ; 
e) de operacões de credito autorisa<las em lei, quando fõr n ecessa-

;ri•a a reserva ;para o seu bom ex.1to; 
:d ) de supprimentos de fwnodos para com'PPa d·e .generos a limen:ticios, 

oombustive! e anat011'ia prim a para as officin0.s de estabe1ecimentos pu-
blicos e para as estradas de fer·ro ; 

e) de despezas feitas em periodo de •guerra ou em estado de sitio. 
r ; 
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Decreto n . 4403 - de 10 de maio de 1'902' 

kbre o credi'to srnppl·ernenta'1! á verba - tSoccot'ros !flU-
bHcos .. .. ...... . ... . ... . ......... . .. . . . . ...... . 

Decreto n. 44i28 - de 12 d.e junho de 1902 

.AJbre. o crédito para as ·despezas com a impressão da obra 
«S·ertum Palmar·um» ........ . . . ....... .. ... . .... . 

Decreto n. 44~0 - de 3 <'l·e juJt10 de 1902 

Al:n:e o credito su•pp1emenitar ás ver·bas - S-u.bsidios dos 
Senad0<res e Subsídios Cios Depubwos ............. . 

Decreto n. 44!.íl - de 3 de julho de 1902 

Abre o cr-edilo supplernentar as ·verbas - Secretaria da 
Camara dos DeputÇ1.Çlps e - .secret<1-ria. do &lona.Cio .. 

·D~creto n . 4508 - d·e 21 de ago~to de '1902 

A:bre o oredito especiM ·par.a. a instailação de ~·uz ele-
ctrioa ·nas casas de Detenção e Correcção . . ..... . 

Decr·eto n. 4562 - oe ·23 d·e setemb.ro de 1902 

oA.bre o credito supplementar ás ve11bas - Subsidias 
elos Senaicliores e - Subsidias dos D epU:tad·os ..... 

Decreto n. 4·563 - de 23 de setembro de 1902 

tAbre o creclit'° supplementar ás verbas - Secreb;l.ria do 
Senado - e tSeor·etaria da •Camar.a aos Deputados . . 

Decreto 111. 4'601 - de 15 de outubro d·e 1902 

A:bre o credito su.pplementa1' ás verbas - S·uib<sidios dos 
Senadores - e Su.bsiclios dos Deputados ........ . . 

Decreto n. 41602 - de 115 de oubu.bro de 1'902 

Abre o credito supplementar ás verbas - Secretaria <lo 
Senado - e Secretaria da Camara elos Deputados . . 

Decreto n . 4638 - de 4 de novembro de 1902 

Abne o credito sµpplernen tar á. verba - SocoQlrros Pu-
blicas ................ . ... . ... . . .. .. . ... . . . . . .. . 

Decreto n. 4671 - d·e 13 ele .no'Veffilbro ele 19 02 

A,bre o credito supplementar ás verbas - Seca,etarla <lo 
Senado - e Secretaria da Camara dos De,putaidos ... 

200:000$000 

2.00 :0 00$000 

1.381:875$000 

119 :633$333 

1"42:736$000 

61<8 :750$000 

82:700$000 

6.1'8 :750$000 

8·3 :700$000 

377 :?00$000 

83;200$00 
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Decreto n. 4672 - de 13 de no vembro d e 1902 

Abre o c1,edito su,pplememtar á.s ve.rbas - S·u.bsiclios dos 
.Senadores - e Subsidias dos D eputados. · ..... . .... . 

Decreto n . 46.99 - d.e 15 de dezembro de 1902 

Abre o cr.edlto su.pplementar á.s ve.rbas - S·Ull:ísidios dOtl 
dos Senado.res - e Subsidias dos Deputados ....... . 

Decreto n:. 4700 - de 15 de .dezembro de 1902 

:Abre o credito supplementar á.s verbas - Secreta.ria do 
Senado - e Secreta-ria ·da Camara dos D eputa do<; .. .. 

Decr.eto .n. {7 2'9 - d-e 2 de j aneiro de 1903 

Abre o suppJ.ernemtrur ~ v-er,ba - Eventuaes - do 0exer-
cicio .d.e 1902 . .... . •. , .•.......... . .. . . .. ... ..... 

Decreto m. 4761 - de 6 d-e j aneiro d.e 1903 

:Abre o credito supplementar á.s verbas - Secretaria do 
1Senado - do 6xerciclo de 1902 .......... · .. . . . .. . 

MINISTERIO DA MAR1NHA 

/, 
Ea;e1·cioio cbe 1902 

Decreto n . 43.38 -- de '5 de fev·eNliro de 1902 

Abre o credito especia l 'para .pa,gamento aos vencimen-
tos do auxiliar dq auditor de Marinha ... . . ..... . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Exercicio de . 1902 
r,;~ -· ll ;; . ~ ~ ·:. .~ :·· .: . 

Decreto n. 4,339 -- de 7 de r.eve-!'eiro -Oe 1902 
.AJbre o credito e "pecla l pa,ra pagam ento de di.ff.erençae 

de vencimentos dos auditores de iguerra . .. . ...... . 

Deor•eto n . {372 ·- de 29 de março de 1902 

Abre o credito especial para pagamento a.o tenente-co-
.ronel J osé Fa:uet1110 da. Silva . .. ... . ............. , 

Decreto n. 4. 444 - de 27 de Junho de 190.2 

Abre o c•redl•to especial para pagamento •c os vendmen-
toe doe professo re1s dos institutos militares, ..... ,. 

618:750$000 

618:750$000 

80 :200 $000 

25:000$000 

2 :600$0 00 

6 .662 :7U$333 

s :763$004 

•....-,:i·-;-r···· 
~ . . .. ~ 1 

H:000$000 

480$000 

1 :190$215 
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Decreto n. 4. 578 - de 3 de Outubro de 1902 

Abre o credito especial para pagamento ao ,tenente-co-
·ronel Alclblades M. Rangel e ao major :Marcos 
rFJ"anco 'Rabello ... .. . .. . .. ............. . ....... . 

Decreto n . 4. 751 - de 28 ,1 e Janeiro de 1903 

A!Jre o credito .supplementar é. verba 10• do orçamento 
de 1902 ........ . .... . ....... . ....... . ....... .. . 

Decreto n. 4. 762 - de 28 de Janeiro de 1903 

Abre -o cred ito especial para pagam·ento de vantagens 
não :recebi 'as ·por varios offlciaes do exercito em-
quanto responderam a conselhos de guerra ... · ..... 

Decreto n. 4. 804 - de 24 de Março de 1903 

Abre -0 credito s u pplementar á. verba ~Transportes de 
.tropas» do exercício de 190 2 . . .. .. .......... , ... . 

MINISTERTO DA INDUSTRIA .... 
Earnrcioio de l90a 

Decreto n. ~. 32 1 - de 13 de Janeiro de 19Q2 

Abre o ·Credl1o extraordlnario ,para abastecimento de 
agua ra. Capital Federal ... . . • · .............. ... . . 

Decreto n . 4. 3151 - de r22 de ·Fevereiro de 1'902 

Abre o credito extraordlnarlo para construcç!!.o de li-
nhas 'teleg.raphlcas de Cuyabá a Corumbá. ....... . . 

Decreto n. 4. 3·61 - de 17 de Março .de "1902 

A·br·e o creilto extrao!'dlnarlo pat'a conolusã.o de um 
trecho da Estrada de Ferro de Ponto A legir.e a Uru-
guayana 

Decreto n. 4. 381 - de 7 de Abril de 1902 

_'\bre o credito especial para construcção de um .trecno 
ré.a Estrada de Ferro de !Porto Alegre a Uruguayana 

·Decreto n, 4. 441 - de 23 de Junho de 190.2 

Abre o credito ·especial para construc.ção de linhas te-
legraphlcas em diversos Esta.dos ................. . 

~' : ~. 

4:863$317 

101 :6-62$720 

28:924$450 

HO :,173$212 

291 :293$91-1 

•. J. 

600:000$000 

100:000$000 

1:;.53 :618$151 

570:000$000 

80:000$000 
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Decreto 111. 4 .1540 - iLe 11 de Setembro <le 1902 

Abre o credito especial pa1'fl consbrucção de uma Ji'!lha 
telegraph!ca no ·Pará ........................... . 

. -Decreto ·n. 4 .'545 - de 1.S .a.e Setembro de 1902 

Abr.e o credito ·especial para construcção de uma linha 
teleg.raphi·ca do •Ceará . ............. . .... . .... . . . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Ewercicio <lie 1902 

Decreto n . 4. 415 - de 27 de Maio de 1902 

Abre o cred·l!to especial para pagamento de rpor·cen ta -
. •gens aos 1empr.egado.s da Alfandega do iRio' -c1e Ja-

111e\.ro ............. . . . ............ . ......... . .. . 

Decreto n. 4.494 1 de 29 de Junho de 1902 

Abr.e o crectito es·pecial para pa:5amento de :porcentagens 
aos emp.regad-os de diversas alf.andegas .... . ..... . 

Decret o n. ·4.506 -- de 1'9 de Agosto de 19 0.2 

Abre o ·credito ex-traorfünario para as despezas com a 
a;cquisição de 600. 000 apo!ice5 ·da d!vi·da rpubUca, 
.,m ouro ...... . ......... . .. . . .. .. . . . ......... . . . 

'Decreto n. 4.528 - d·e 30 de Ag-osto de 1902 

Abre o credito especial ·para as despezas com a cr-eleva-
çãio da .responsabilildade do thesour.eiro de papel-
moeda da .Caixa da, Amortização, por utn desfalque 
.f'làdo [lor um seu füel .. . ........................ . 

Decreto n. 4. 61·3 -- d·e 2•1 de Outubro ide 1902 

Abre o credito especial Pª''ª a construcção da Alfancle-
ga de tParanagu1i., fstado do Paran1i. ........ . ... . 

·Decreto n. 4. 678 - ae 13 "·e Novembro de 1902 

Abre o credito su~plementar 1i. ver·ba «Exercic!os findo~» 

·D.ect·ete·n. 4.1679 - ele 13 ele Novem'b ro de r1·902 

_'\Jb re o credito especial para a impressão de tres mil 
exemplares da «üa,rta descriptiV'a» de Julio Cesar 
Pinto Coelho e Albino Alves ·F'Jiho : .. , .......... . 

150 :000$000 

15:000$0 00 

1. 9•68 :6-18$1.S l 

22.5 :939$794 

86 :3·28$000 

212 :46r9$'500 

139 :6•44$269 

317:n9$583 

U:OOO~O OO 



•Decreto n. 4.72'6 - de 31 de Dezembro de 1902 

Abre o credl;to SU'.J)plementa.r á verba. n. 16 do a.rt. 23 
·do ·orçamento de 1902 ...... . . .. .. . . . .... . ... . . . . . 128:868$000 

OJecr.eto n. 4. 778 - de '28 de F everei ro de 1903 

Ab.re o crea..ito suwlementar •á verba «Mesa : e R enda.si> 
do exercicio de 1902............................ 1. 000 :000$000 

Decreto n . 4 .'787 - de 7 de Marco de 1903 

Abre o credito supplementrur â verba «Labora.torio Na.-
cion ail de Amalysoo» <'Lo .exel'Cic io de •1902 ... . . . .. . . 

Decreto n. 4 . 795 - de 14 de Março de 1903 

Abr.e ·o credioto supplementar á ver.ba 20" do aTt. •23 do 
orça,rrien.to Ide 19 O 2 ...... . ................. . 

Decreto n . 4. 79 9 - de 24 de Man·ço de 1903 

Abre o •credito supplementar á verba «Caixa de Amor-
t ização» 1110 exernicio de 190'2 . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . 

Decreto n. 4 . 806 -de .26 de Marco de 1903 

Abre o credito s u pplementar á vwba «Ajudas de custo~ 
odo exer,clcio de 19 0·2 . . . . .. . . . .. ... .. .. .. .. . . . .. . . 

M'lnisterio da. 
» 
D 
» D 
)) » 

Ouro 

J ustiça ... . . . . •... . . .... 
iMiarinha . . ....... . . . . 
Guerr.a .. .... . . . . . •. . . 
l •ndustria . .. . . . . .. . . 
Fazenda . . . . ...... . . . 86:328$000 

1;:00 0$000 

27 :•592$972 

852$000 

.5 :5 00$0 00 

2 .. 2.58 :·603$474 

Papel 

5. 662 :'741$'333 
6:763$004 

291 :293$914 
1 . 968 :•618$151 
12 .172 :275$474 

86:328$000 10.100:694$876 

T .AJBELDA - iB 

V erba,s ·do orçaimento pal·a as q u aes o Gov rno pode1'á rubrir creài1:o e up-
plementar no exerci.cio ..:l e 1904, de aiccõrdo com as leis ·ns. 368, de 9 
de S etembro de 1850, 2, 348 de 26 de Agosto de 1873, e 428, de lQ 
de .Setembro de 1896, art. gõ, ·n. 2, e art. 28 .... ~ lei n. 490. de •16 de 
'Dezembro de 1887. 

M[NISTERIO DA JUS1'IÇA E NEGOCIOS INTERIORES 
p1$=;•:~· 

,Zoccorros pubZicos. 
8ubsiàio aos Depwtados e Senaàores - Pelo que fOr precizo duran te 

a.s rprorogações. 
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Secretaria ~'o Senaclo e ela Ccrniarct cl-0s Depittaclos - P .eJo servioo 
stenogra-;ihico e (le redacção e publicação .aos debates durante as pro-
rogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extra-0rdiinm~"as no exte·rior. 

MlNlS1'ERIO DA MARINHA 

Hosvitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformaclos - Pelo soldo de officiaes e praças. 
l1'1imições ele bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos na-

vios da Armada. 
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, 

alijamento de objectos ao mar e outros s inistros. 
Fretes - Por differenças de cambio e commissões de saques, trata-

mento de praças em portos estrangeiros e em Estados onde não ha 
hospitaes e enfermarias e para despezas de enterro. 

Eventiiaes - Pelas passagens autorisadas por lei, a judas de custo 
e gratificações extraordinarias tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hosvitaes e Enfermarias - Pelos medicamentos e utensis a praças 
de pret. 

Solclo e gratificcições _J_ Pelas gratificações de voluntarias e en ga-
ja dos e premias aos mesmoyS, 

Etapas - Pelas q ue occorrerem além da importa11ci:;i, consignada. 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 

officiaes e praças reformados. 
Ajuclas de custo - Pel(\-S que se abonarem aos officiaes que viajam 

em com missão de serviço. 
111 ateria! --,- Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO PA I NDUSTRIA, Y!AÇÃO E OllRAS PUBLICAS 

Garantias de jiiros ás Est1·adas de Ferro, cios Engenhos Oentrae11 
e Portos - Pelo que exceder ao decretado. 

MINIBTERIO PA FAZENDA 

Juros da divida interna fundada - Pelos que occorrerem no caso 
de funda r-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações 
de credito. 

Juro da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além do alga-
rismo orçado . 

Avosentados - Pelas aposentadorias que forem concedidas além 
do credito votado. 

Pensionistas - Pela pensão, meio-soldo, montepio e funeral, quan-
do a consignação não fõr ~ufficiente . 

Ociixa da Amortização -- Pelo fe itio e assignaturas de notas. 
Recebecloria - Pelas norcentagens aos empregados e commissões 

aos cobradores quando as consignações não foram sufficientes. 
Alfandegas - Pelas porcentagens aos empregados, quando as con-

signações excederem ao crecli to votado. 
Mesas de Rendas e Oollectorias - Pelas porcentagens aos em-

pregados, quando não bastar o credito votado. 
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Gommissão aos vendeclores vartimilares de estcimvilhas ~ Quandw 
a consignação votada não chei;-ar para occorrer âs despezas. 

Ajiidas ae ciisto - Pelos que forem reclamadas a lém da quantia 
orçada. 

Porcentagem pela cobrança execiitiva elas diviclas da União -
Pelo excesso de arrecadação . 

Jiiros diversos - Pelas importancias que forem precisas além da.,~ 
consignada;s . 

Juros de bilhetes elo Theso1wo - Idem, idem. 
Gommissões de corretagens - Pelo qut; fôr necessario al~ 11 da 

sornma concedida. 
J1'ros dos emvrestimos do Cofre elos Orphãos - Pelos que forem 

reclamados, si a sua importancia exceder a do credito votado. 
Juros elos clepositos elas Geiixas Economicas e elos Montes de 

Soccorro - Pelos que forem devidos além do credito votado. 
Exercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, sol-

dos e outros vencimentos marcados em lei e outras clespezas, nos casos 
do art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e restituições - Pelos pag·amentos i·eclamados quando 
a importancia della:il exceder a consignação. 



ANNO DE 1905 

LEI N. 1. 313 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1904 

Orça a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil P.ara o 
exercicio de 1905, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a 

lei seguinte: 
Art. 1. 0 A Receita Geral da Republica dos ]!Jstados Unidos do 

Brazil é orçada em 48. 294 :880$889, ouro, e 263 . 343 :000$, papel, e 
será. realizada com o produ cto do que fõr arrecadado dentro do exer-
cicio da presente lei, sob os seguintes t itulos: 

ORDINARIA 

IMPORTAÇÃO 

1. Direitos de importação para con-
sumo, de accôrdo com a ta-
rifa expedida pelo decreto 
n. 3.617, de 19 de março de 
1900, observadas as modifi-
cações introduzidas pela lei 
n . 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903, elevadas: de mais 10 
réis a taxa por kilq de xar-
que (classe 4•, n. 52 das Ta-
rifas) ; para 80 réis a taxa 
por kilo de batatai;; e para 
300 réis a taxa por kilo de 
cebolas (classe 8•, ns . 106 e 
109 das Tarifas) .......... . 

2. 2 o/o, ouro, sómente sobre os ns. 93 
e 95 (cevada em g rão), 96, 
97, 98, 100 e 101 da classe 7• 
idas Tarifas ( cereaes), co-
brados em toda a ~'!.epublica 
sobre o valor official da mer-
cadoria, como presentemente, 
na vigencia da lei n. 1.144, 
de 30 de dezembro de 1903; 
elevado para 120 réis o im-
posto sobre o arroz, modifi-
cada a r azão relativa a esse 
artigo de 10 a 15 o/o . . . . . . . 

3. Expediente de generos \ivres de 
direitos de consumo ....... . 

Ouro Papel 

33.600:000$000 126.000:000$000 

250 :000$000 

1.800:000~000 



1.73,: 

4. Dito de capatazias ...... . ..... . 
5. Armazenagem ........... J ...... . 

6. Taxa de estatistica ...... . 

ENTRADA, SAHIDA E ESTADIA DE NAVIO S 

7. Imposto de pharões ........... . 
8 . Dito de dõca.s . .t . . . . ....••...•.. 

ADDICIONAES 

9 . 10 o/o sobre o expediente dos ge-
neros livres de direitos ..... 

EXPORTAÇÃO 

10. Direitos de exportação do terri-
torio do Acre, sendo cobrados 
sobre a borrach a 18 o/o aci 
vaiarem (1) ..... 1 ••••• • • • • , 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

18 . 
19. 
20. 
21. 

22. 

23 . 

24. 
25. 
26. 
27. 

28 . 
29. 

INTERIOR 

Renda da Estrada de F erro Cen-
. trai do Brazil . . . .......... . 
Dita do Coneio Geral ......... . 
Dita dos Telegraphos .... . ..... . 
Dita da fazenda de Santa Cruz 

e outras .............. . .. . 
Dita da Casa de Correcção .... . 
Dita da Imprensa Nacional e 

Diario O fficial . ...... .. .. .. . 
Dita do Laboratorio Nacional de 

Analyses. . . ............ . 
Dita dos Arsenaes ........ . .... . 
Dita da Casa da Moeda . . . . ..... . 
Dita do Gymnasio Nacional . . ... . 
Dita dos Institutos dos Surdos-

Mudos e dos Meninos Cegos ·· 
Dita do Instituto (.Nacional de 

Musica . . .... ... ........ . 
Dita das matriculas nos estabe-

lecimentos ae instrucção su-
perior. . . . . . . . ..... . . . . . . 

Dita da Assistencia a Alienados 
Dita arrecadada nos consulados 
Dita de proprios nacionaes ..... 
Dita da Estrada de Ferro ao Rio 

do Ouro ................ . . 
Imposto de ·sello . ......... . ... . 
Dito de transporte ......... . . . . 

(1) Vide art. H desta lei. 

Ouro 

290:000$000 
110:000$000 

350:000$000 

900:000$000 

4:000$000 

Papel 

1.400:000$000 
3.200 :000$000 

280:000$000 · 

10:000$000 

180:000$000 

6.000:000$000 

30.000:000$000 
6.700:000$00D 
5.000:000$0~0 

70:000$000 
7:000$000 

350 :000$000 

200 : 000~000 
10:000$000 
10:000$000 
70:000$000 " 

20:000$000 

10:000~000 

300:000$000 
100:000$000 

130:000$000 

200 000$000 
13.000 000$000 

4. 200 000$000 . 
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Ouro Papel 
30. Imposto de 3 1/2 o/o sobre o ca-

pi tal das lotarias federaes e 
5 o/o sobre as este.doaes . . .. ... . . . ........ 1.500:000$000 

31.. Dito sobre subsidios e vencimen-
tos, exceptuados os dos ml-
nistros do Supremo Tribunal 
Militar e os dos julzes fede-
raes, effectivos e aposentados 40:000$000 3.3ú0:000$000 

32. Dlto sobre o con s umo de agua .. ... . .......... 2.600:000$000 
33. Dito de 2 1/2 % sobre os di-

videndos dos titulos de ban-
cos, companhias ou socieda-
des a nonymas. .. . .... . ... . ...... .. ' .... 1. 500 :000$000 

3L Dito sobre casas de sp01·t de 
qualquer eepecie, na Capital 
F ederal. ..... . .... . ... . . . .. .. ... . . . . 10:000~000 

35. Dito sobre annuncios em car-
tazes, manuscrlptos ou im-
pressos, afflxados nos Ioga-
res publicos ou dlstribuidos 
em ·avulsos. . . . . . . . . . . . . . . .............. 1:000$000 

as. Contribuição das companhias ou 
emprezas de es tradas de 
ferro e outras .......... . ... 106:666$667 1.270:000$000 

87. Fóros de terrenos de marinha ... .............. 30:000$000 
88. Laudemios. ......... . ..... . . . .. .. .. .. ... 70:000$000 
99. Premios de deposltos publicos .... .............. 30:000$000 
go. Taxa judjcia:ria ................ .. .......... .. 130:000$000 n. P!tii. ele (1-feriçi\.o ele liytlrometros ........ .... .. 1 :000$000 

... ... . -: . ~ .. 
OONSVMO 

42 . Taxa sobre o fumo, ficando 1'0· 
duzlda a uma SÓ - $800 a 
relativa ao fumo picado, des· 
fiado e migado, de •produ-
cc!l.o naciona l, seja qila\ fõr 
a qualidade ............. . .. ......... .... . 6.6-00:000$0011 

'ª· Dita sobre bebidas, observadas 
as modlficacões do artigo 11 .............. 4.600:000$001'.1 

44. Dita lilobre phosphoros ... .. ..... ... ... .. ...... 6.500:000$000 
45. Dita sobre o chlorureto de ~adio 

de qualquer procedencia, re-
duzida a $020 a taxa fi:x:ada 
pela lei n. 641, de 14 d tj no-
vembro de 1899, para o typo 
commum ou grosso (1), co-
meçando de 15 de j a nelrp de 
1905 em deante a cobrança 
do augmento de cinco réis 
sobre a taxa votada para o 
exercicio de 1904 (2) ...... . . . . ...... .... 3 . 700:000$ 000 

46. Taxa sobre o calçado .. . ....... ........ .. .... 1 . 100:000$000 

(1) 30 réis. 
(2) H réis . 
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47. Dita sobre velas ............... 
48. Dita sobre perfumaria..,,, ... . .... 
49. Dita sobre especialidades phar-

maceuticas. . . . . . . . . . . . . . 
50. Dita sobre vinagre ...... . ...... 
51. Dita sobre conservas ... . ... . ... 
52. Dita sobre cartas de jogar . ..... 
63 . Dita sobre chapéos . ... . . ...... 
54. Dita sobre bengalas ....... . .... 
55. Dita sobre tecidos ............. 
56. Dita sobre vinho estrangeiro en-

garrafado até 14° de alcool 
absoluto, 50 réis por gar-
rafa; acin1a de 14°, 100 réis 

EXTRAORDIN ARIA 

57. Montepio da Marinha .. . ....... 
58. Dito militar .................... 
59. Dito dos empregados publicos . . . 
60. Indemnizações. . . ............ 
61. Juros de capitaes nacionaes .... 
62. Ditos dos titulos das Estradas de 

Ferro da Bahia e de Per-
n ambuco. . ......... . ... 

63. Remanescentes dos premios de bi-
lhetes de loterias ........... 

64. Imposto de transmissão de pro-
priedade, no Districto Fe-
dera!. ........... . ..... 

65. Dito de industrias e prifissões, 
no Districto Federal. . .. . . . . 

66. Pro dueto do arrendamento das 
areias monazíticas. .. . . ... .. 

RENDA COM Al'PLICAÇÃO ESPECIAL 

67. 

Fundo de resgate do papel-
moeda: 

r Renda em papel proveniente 
de arrendamento das es-
tradas de ferro da União 

2 o Pro dueto da cobrança da di-
1vida activa da União, em 
papel. .. . . .. . ... . . . . . l' . 'todas e quaesquer rendas 
~ventuaes percebidas em 
papel. .. . . .. . . .. . . .. . 

4.• Os saldos que forem apura-
dos no orçamento .. , .. , . . 

Ouro Papel 

. . . .... . .. 320:000$000 
... ....... .. .. . 380:000$000 

. ............. 550:000$000 

.. . .... .. . . . . . 160:000$000 .. . . . .. . . . ... . 1.000:000$000 

........ . ... . . 200 :000$000 

. . . . . . . . ..... . 1.000:000$000 . ............. 30:000$000 

. .... . .. . . . ... 8.400:000$000 

... . .. . ..... . . 600:000$000 

400$000 120:000$000 
100$000 250:000$000 

8:000$000 670:000$000 
4:000$000 600:000$000 

500:000$000 200:000$000 

1:614$222 

....... . .. .. .. 26 :000$000 

. . . . . . . .. . . .. . 2.000:000$000 

... ····· ...... 2.600:000$000 

.............. 360:000$000 

......... ..... 350:000$000 

.............. 600:000$000 

. ' ... ' ..... ' .. 2.000:000$000 

o ti••••••••''' ' 



Fµ11do de garantia do papel-
moeda: 

r 1. • Quota de 5 o/o. ouro, sobre todos 
1 os direitos de impor~ação 
1 para consumo. . . . ..... . 
1 2 . ~ Cobrança da divida activa, 
1 em o uro . . ....... . ..... . 
1 3. • Os saldos das taxas aneca-
1 dadas em ouro, deduzidos 
1 os ser viços q ue, nesta es-

68. i pecie, o Thesouro é obri -
1 gado a cuslear .. . ...... . 

1
4.• Producto integral do a rrenqa-

mento das estradas de ferro 
1 da U nião, que tiver sido 
1 ou fór estipulado m ouro 
1 5. 0 Todas e quaesquer rendas 
l eventuaes, em ouro ... .. . 

69. Fundo para a caixa do r esgate 
das apolices das estradas de 
ferro en campadas : 

Arrendamento das mesmas es-
tradas de ferro ... . .. . .. . . . 

Fundo de amortização dos em -
prestimos internos: 

f 1. 0 Receita proveniente da ven-
1 da de generos e de proprios 
J nacionaes. . . . .. . . .... . . 

7 o . l DEUJOSi tos : 
1 2. 0 Saldo ou excesso eptre o 
1 recebimento e as restitui-
l ções. . . . .. . .. . .. ... . . . . 

71. Fundo destinado ã.s obras qe 
melhora m en tos dos portos, 
executados á. custa da União : 

Rio de J a neiro .. . .. . ....... . .. . 
Maranhão. . . . .. : . . . ... . .... . . 
Fortaleza ... .. . .. . . ........ . . . 
Natal. .. . .. . .. . . . ... . ..... . .. . 
Parahyba . .. .. ...... . . .. .... . 
Paranaguà ... . ... . .......... . 
Recife .... . ............. . .... . 
Maceió (Jaraguá.). . .......... . 
Florianopolis. . . . .... . .... ... . . 
Rio Grande do Sul . . .... . .. . . . . 

8 .400:000$000 

100$000 

100:100$000 

10:000$000 

160:000$000 

3.000:000$000 

450 :000$000 

Art. 2. 0 E' o P residente da Repul;llica ;tq toriza do : 

~.658:000$000 

15o:oooiooo 

5.000:000$000 

500 :000$000 
150:000$000 
200:000$000 
130:000$000 
100:000$000 
100 :000$000 
800 :0 00$000 
100:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

I. A emittir como a ntecipação da receita, no exercicio desta le i, 
bilhetes do Thesouro até a somma de 25. 000 :000$, que serão resgatados 
até o firn do mesmo exerci cio . 

II. A receber e r estituir, de conformidade com o disposto no 
art . 41 da lei n . 628, de 17 de setembro de 1851 ( 1), os qinheiros pro-

( l) Art. 41 da lei n. 628, de 17 de setembro de 1851: "Não obstante 
a disposição do artigo antecedente, serão comprehendidas nos org;tmentos 
as referidas rubricas com a avaliação da r enda que puqerem produzir, 
mas em capitulo especial, debaixo do titulo - Depositos diversos . Da 
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venientes dos cofres d,os orphãos, de bens de defuntos e ausent es e do 
evento, de premios de loterias, de depositos das caixas economicas . e 
montes de soccorro e do~ qeposito13 de oiitras orjgims. Os saldos que 
resiiltarem qo imcontro dÇ1.s fl"(l.t r adas com a ssahidas poderão ser appli-
cado~ ás a mortii;aQÕfl$ dOf! empvestimos internos ou os excessos das 
r estituiqpes .serão levaÇjos ao balango !'\o exerf.: icio. · 

IH. A cobrar do irr!POf!tO Cle iu:iportaçil,o para o ocmsumo 25 o/o em 
ouro, sendo 5 o/o para o fundo de garantia e 75 o/o pa pel. 

IV. A co]lr (l.r p;i,ra o f J.!npo destipad,o ás obras de melhoramentos 
dos portos executadas á custa da União: 

lº, a taxa até 2 'o/o ouro, sobre o valor official da importação do 
porto elo R io de J an eiro e das fl, lfandegas do Rio Grande do Sul, ex-
ce1,tuada s as mercadorias de que tr(l.ta o n . 2 do art. 1°; 

~·. a ta;-.:a Çle um a cinco réis por k ilog ramma de mercadovia que 
fõr carregada ou descarregada, segi.mdo seu valor, C!estino ou proceclei;i.-
cia dos outro$ pqrtos. 

Paragraphp unico . PP.l'a accelerar a execução das obras r eferidas 
poderá o President13 da Republica acceitar donativos ou mesmo a uxj-
lio;> a titulo oneroso, offerecjdos pelos ~stado$, municípios pu associa -
ções interessadas no m elhora m ento, comtanto qiie os en cargo:> resultan-
t es de taes auxilios µão excedam ao prodqcto da taxa in(Jicada. 

V. A prorogar at!é 9 horas da noit13 a visita de entrada a os ·vapq-
res de linha r egulfl,r, 

Os empregados incumbidos das v is itas tfl,nto aduaneira$, como de 
policia e saúde, são obrigados a executar esse·· serviço independenteII\en-
te de maior r emuneração; podendo, entret anto, o Ministro da F a zepda 
arbitra r -lhes uma gratificação por esse accrescimo qe ser viço, a qual 
será pag(I. pelas companhias proprieta rias elos vapores que gozar~m Çles-
te favor . 

VI. A prorogar ou a lterar, ele accõrdo com os inter essad9s, o re-
gímen instituido pa r a o Banco da Republica do Brazil pela \ei µ. 689, 
de 20 de setembro de 1900 ( 1), podendo tran sigir .e submettendo µo&-
teriormente o. acto respectivo á approvação do Congresso Nfj.cion;i,l. 

VII. A adoµtar o pa pel sellado na arrecadação do imposto do sello 
ao papel. 

VIII. A arren dar os campos da fazenda de Santa Cruz. 
I X. A entrar em accõrdo com os governos dos E;stado~. quando 

julgar conveniente, afim de tra nsferir-lhes a ver]la qo ar t. 1°, n. 71, 
Para conservação e m elhoramentos de ancoradol!ros e portos, desçle que 
se obrig uem e possam realizar os serviços respectivos. 

X . A conceder favores, inclusive premios, ao sal n aciona l ben efi-
ciado, que, submettido á analyse chimica, depois de deseccado a 100•, 
no seu estado natura l ele d ivisão, contiver , no maximo, dois millesimos 
de chlorureto de magnesio anhydro e no minimo 98 o/o de chlorureto de 
sodio, abrindo para esse fim os necessarios creditos. 

XI. A con ceder franquia postal ás revistas de caracter agr lcola, 
industrial e commercia l, publicadas pelos governos dos Estaqos ou do 
Districto Federal, uma vez que tenham distribuição gratuita, assi~ 
como á correspondencia, publicações e sementes d.istribuidas pela So-

mesma fórma serão contempladas nos balanços com sua despeza propria ; 
e o saldo que houver sido empregado na despeza geral do Estado será 
r epresentado entre as mais rendas debaixo do titulo unico e especial ·-
Receita de Depositos .- Si os pagamentos reclamados d urante um exer-
cicio exceder em ás entradas, o excesso será pago com a r enda ordinaria.-
e contemplado na respectiva rubrica do balan ço . " 

(1) Lei n . 689, de 20 de set embro de 1900 - Autoriza o Governo 
a r eceber em conta corrente ao Banco da Republica do Brazil até á 
somma de 1.000.000 esterlino, e dá outras providencias. 
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ciedade Nacional de Agricultura e velas sociedades congeneres esta-
doaes, e bem assim para os bo let ins officiaes dos Estados, destinados 
á propaganda agricola. 

XII. A conceder isenção de direitos aduaneiros: 
1°, aos instrumentos de lavoura e machinismos destinados ao fa-

brico e beneficio de productos agrlcolas, assim como aos apparelhos para 
fabrico de lacticínios, d irectamente importados pelos agricultores ou 
respectivas emprezas, sendo a taxa de expediente paga nos termos do 
final do art. 5° da tari fa vigente ( 1) ; 

2°, ãs dr ogas e utensllios que forem impor tados para uso das asso-
eiações ou ligas con tra a tuberculose; 

3°, ãs sementes e exemplares de plantas v ivas, de reproductores 
finos de gado vaccum, cavalla r , muar, lanigero e suíno; 

4°, aos ovulos do bicho da seda. 
XIII. A reformar a ta bella dos emolumentos consulares approvada 

pelo decreto n. 2.832, de 14 de março de 1898. 
XIV. A admittir á. matr icula as concessões de isenção de direitos 

f eitos á The Amazon Steam Navigation Gompany, Limited, e á Com-
panhia das Aguas de S . Luiz do Maranhão, pelo decreto n. 4.593, de 
13 de outubro de 1902 (2), clausula 23•, e lei n. 721, de 4 de dezembro 
de 1908 (3) , e tambem a restituir ás mesmas companhias os direitos 
que por falta da referida form a lidade t enham porventura pago pelo 
m a terial importado para os seus serviços. 

Art. 3.° Fica isento de d ireitos, á requisição dos governos dos Es-
t ados, dos municípios e do D istricto Federal, o material importado para 
ser a pplicado pelos m esm os em suas obr as, feitas por adminis tração ou 
con tracto, e que tenha m por fim: o saneamento, embellezamento, abas-
tecim ento ·de a gua, r édes de esgoto, calçamento, inclusive britadores, 
motores r espectivos e rolo~ ou compressores para macadamlzaçã.o, me-
lhoramento e conservação de barras e portos, cons trucção de fornos 
para Incineração do lixo, pontes, illuminação, estradas de ferro e via-
çã o electrlca, inclusive o que se destinar ao desenvolvimento de for-
ças para estes fins . Outrosim, e pela mesma fõrma, é isento o ma-
t erial destinado a laborato rios de analyses e ao desenvolvimen to da 
instrucção ministrada d!rectamente por aquelles governos. 

Art. 4.• Fica isento d,e direitos o material importado para con -
strucção de engenhos cent\rae~. assim como para construcção e pro-
longa m ento · de estradas de ferro e obras Çe portos, quer executadas 
directamente pelo P residen 1fe da Republica, quer por concessão a par-
ticulares, pagando 5 o/o el e emolumentos os artigos cuja taxa n ão fôr 
inferior a esta. 

Art. 5.• Ficam isentas do imposto de importação e pagarão o ex-

(1) Art. 5° da Tarifa vigente : "A's mercadorias comprehendidas 
nas disposições dos -'·§ 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34 e 35 do art. 2°, além da isenção dos 
direitos de consumo ahi e~tabelecida, se concederá tambem isenção do 
expediente de 10 o/o, de que t rata o art. 560 da Consolidação das Leis 
das Alfandegas. 

As mercadoria s, de que trata o § 36 do art. 2° pagarão sõmeote 
uma taxa de expediente dei 6 o/o do seu valor official." 

(2) Decreto n. 4.593, de D de outubro de 1902 - A utoriza a inno-
vação do contr:i.cto com a "Amazo.i Steani Navigation Gompany, Limi-
tei/.", para a navegação a vapor nos rios Amazonas e outros, nos Esta-
dos do Amazonas e Pará. 

(3) L ei n. 721, de 4 <le dezembro de 1900 - Isen ta de direitos o 
material importado pela "C:ompa1'.hia das Aguas de S. Luiz do Mara-
p,hão ", para o abastecimento de agua á. mesma cidiilode, 
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pediente de 5 o/Ó as folhas estampadas para fabricação de latas pa ra 
manteiga ou banha, quando directamente importadas p elos productores 
destes a rtigos . 

Art. 6.° Continúa em v igor a disposição contida no art. 20, n. IX, 
da le i n. 1 .144, de 30 de dezembro de 1903 (1), que isenta de direitos 
de importação e expediente os mate riaes necessarios ao abastecimento 
de agua nos municipios do Ceará e outros Estados flagellados pelas 
seccas. 

Art. 7. 0 Aos individuas ou emprezas, que se propuzerem a realizar 
a cultura nacional e economia do café, cacáo, fumo, algodão e fibras 
textis, animaes e vegetaes, e proceder ao seu beneficiamento em insta l-
lações centraes, convenientemente montadas, o Presidente da Republica 
concederá isenção de direitos para o mater ial destinado aos estabele-
cimentos respectivos . 

Com o intuito de impulsion a r a cultura naciona l, o Presidente da 
Republica promoverá junto ás estradas de ferro federaes e ás compa-
nhias de navegação subvencionadas ou de qualquer outra fôrma a u-
xiliadas pelo Estado, uma recl ucção razoavel n as tarifas de t ransporte 
para os produ ctos beneficiados n esses estabelecimentos . 

§ 1. 0 Si os estabelecimentos forem funda dos por syndica tos agri-
co las, organizados de accôrdo com a lei de 6 de janeiro de 1903 (2), 
os m a teriaes pagarão 5 o/Ó acl va.lorein, independentemente ele despacho 
do Ministro ela Fazenda, na fôrma elas le is a lfandegarias . 

§ 2.0 Sô gozarão das vant agen s estatuid as no presente artigo a s 
insta llações centraes e os proeluctos nella beneficiados, quando os gover-
nos locaes dos Estados ou elo Districto Federal, onde forem estabeleci-
das, lhes concederem tambem favores. 

A r t. 8. 0 •Além dos machlnismos, apparelhos e objectos constantes ·o 
art. 3° das Preliminares da '.Parifa (3), quando os que abaixo vão dis-

(1) Art. 20 da lei n. 1.144, ele 30 el e dezembro de 1903: "E' o Go-
verno a utorizado : . . .. . ..... . ........ .. ...................... . ...... . 

IX. A conceder isenção el e direitos ele importação e expediente aos 
cataven tos, poços tubulares, bombas, en canamentos e mais accessorios 
destina dos ao abastecimento de agua nos diversos municipios do Estado 
do Ceará e nos que forem flagellados 11ela secca, e que forem importados 
pelas respec tivas Camaras com o fim de entr egai-os á servidão publica. 
Igual favor será concedido á pessoa que os importar por sua conta e pa ra 
seu uso nos r eferidos Estados. 

A dispensa elos direi tos, n esses casos, será solicitado ao Ministro da 
F azenda pe los intenden tes municipaes. "a 

(2) Decreto n. 979, de 6 de J aneiro de 1903, publicado no Diario 
Offioial de 8 do mesmo mez e anno - Faculta aos profissionaes ela agri -
cultura e industriaes ruraes a organização de syndicatos para defesa ele 
seus interesses. (Flste cleoreto achei- se trcmsoripto á nota n . 3 avvosta á 
l ei n. 1 .14 4 ele 1903.) 

( 3) Art. 30 das Preliminares da Tarifa: "Aos objectos, de que 
tratam os §§ 12 a 15 (§ 12. !Roupa ou facto usado dos passageiros, ins-
trumentos, objeotos ou a rtigos ·e seu serviço diar io ou profissão; § 13. 
Roupa ou fato usado elos capilães e elas pessoas das .tripolações dos ·na-
vios · os instrumentos nauticos, livros cartas, mappas e utensilloo p1~
prio~ de seu uso e profissão, quer os conservem a bordo, quer os retirem 
ou levem comsigo quando deixarem os navios em que serviam ; § 14. Os 
livros m ercan ti s escr·ip tura ·os, e quaesquer ma'!1 uscri·ptos; os r etra.tos d e 
familia; os livros de uso dos passageiros, com tanto que não haja mais 

12 
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crimina:clos forem importados por syndicatos agrico1as, oa·.ganizados ce 
conformidade com a lei n. 979, de 6 ele Janeiro ele 1903 (1), pagarão 
somente 5 o/o (llci valorem ele imp os tos ele impor.tação: 

1°, locomoveis agpicolas; 2°, valvulaJS de bor,·a:clm para bombas de 
a:r e .para ·outras machin as de qual·que r forma ou feHio; 3°, telas ele ara-
me .ae co bre ou latão, cones de .papelão ou couro pa ra •turbinas .e peças 
compo·nentes ele ·bai:eirias de cliffusã o ; 4° escovas _' e arame, ferro ou la-
tão, ou raspadeiraJS para limpeza de tubos; 5°, m anometros para indicar 
pressão de v·apor e de v,a,cuo, ind ica ' ores el·e te1nperaJt ura; 6°, t ubos el3 
c obre, feT.ro ou la1:ão para calàeiras e para apparel·hos de concentração 
e evaporação; 7°, m oinhos ·para quebrar e pulverizar a s sucar ; 8°, cr ivos 
e seus supportes e .travessões pa.ra fo1rJrnlhas; 9°, tac.J1as, moendas e en-
g renagens co1n 1Üs seus -accessorios; 10°, a..pparelhos de n1ovimento o:i 
transmissão comprehendendo poli as, eixos, n1a·ncaes, luva..s, chavelas, an-
n eis e co·llares ,_· e suspensão ; 11°, trilhos com todos os seus accessori os, 
grampos, chapas de .juncção, parafusos, · desvios, contra-tri lhos, cruza-
m entos ou corações, agulh aJS para os desvios e a pparelhos de mamobral-as ; 
1!2° locomotivas e va:gões com s·eus accessorics ; 1 3°, alambi.ques e co-
lun1 n·as clistillato1ias com seus accessorios ; 14°, formas pas.sadeiras, 
crystalizado.res para purgar •e refinar assucar e cal e1spec ia.J parà fabri-
cação; 1.5°, bombas de ferro ou outro metal para qualquer liqui do ou 
massa, ou abastecime n1:o ·'e agua quente ou fria; 1•6°, v idros e tubos de 
vidro pa ra appar elhos de evapoa·ação e c oncentração, para indicadores de 
nivel de agua ou outro liqu ido dentro d os ap·parelhos ou cal :.eira:s; l 7°, 
arame farpado e .ovalado d!J.s seguin tes dimensões: - 18 X 16 e 19 X 17 
inc.Jus ive moirões ele fei~r·o l ou ·ce aço paTa cercas, e os r espectivos esti~ 
ca:dorerS ; 18°, os desnatura.ntes e carbure·tantes do alcool; 19°, os toneis 
de ferro, estan•hados, para o transporte do atcoo l, e os apparelhos desti-
nad·os ás appJ.icações in · u ~tr i ·aes elo alcool. 

ci) P.rovado qwe o syndicato, prevalecendo-se elo favor da lei im-
portou os objectos m encionados com a reducção do im·posto para · ven-
·c.el -os ou ·cedei-os a pessoa estTa.n·b a á associação, será impost:;i. a multa 
de 3 :000$ aos importadore\s, sendo pelo pag·amento r ei\poJ:JJSaveis solida-
riamente os associados . 

b) .No .cas.o de reincidencia, a multa será do dobro e o SY•ndicato 
ser<á dssolvid.o rpor acto ela. acl m-i'nisttração publica . 

Art . 9.• Na concessão das isenções de direitos de importação per-
mitUdas pela present e lei ~erão sempre respei<ta:das as a i.sposiçves do de-
creto n. 947 A, de 4 de Novembro de 1890 (2), podendo as compa-
nhias ou emp:rezas que gozarem desse favor requerer a matricula du-
ra:nte a vigencia d•as respectivas concessões . 

ele um ex.emplar de ·cada obra; -os ·desenho.s e es·boços, a.cabados e po r 
acabar per.tencen1es a artistas que vierem .res idir n a Repub.Jica, e, em 
geral, os u tens ilios e objectos ·usados, neces.sa:rios para exercicio ·".e sua 
ar.te ou profis são; § 15 . 'Ü"f bahús, m a las e sacco1s de viagem usados, per-
tencentes ás bagagens dos passagei.ros e ·tr.i·pulação dos navios, e ne.ces-
sarjos para uso ·pessoal e diar1o dura.n.te a viagem, se poderá co nceder 
isenção ·êe ·direitos ainda q uando não acompanharem os passageiros e 
pessoas ·da 1ripulaç[o dos navios da m esm a embar.cação.JJ 

(1) Decreto n. 979, de 6 de J aneiro de 1903 - Vide nota n. 10 a 
esta lei. 

(2) Decreto n . 947 A, de 4 de Novembro de 1890 - Regula e fis -
caliza as .concessões de iserção d·e direitos de .i.mpOJ"tação ou consumo. 
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Art. 10. A disposição do art. 2° § 9°, elas iP.reliminares da Tarifa 
(1) será observada de accôrelo com o seguinte a delitamento: 

<«Nesta disposição não se comprehendem os artig·os d·e producção 
nacion a l ·que houverem serviel·o ele envoltorfo aos productos exporba·2 os 
do paiz.» 

Art. 11. As taxas sobre bebidas constantes elo art. 12, § 2º, do 
clecreto n. 3.622, ele 26 de m a r ço de 1900, e art. l º, n . 42, da lei n. 1.144, 
ele 30 ele dezembro de 19 03, ficam mod ificaelas pela seguinte fõrma : 

Bebidas constan tes do n. 130 da classe 9• da T arifa, a saber: li-
côres communs ou doces ele qualquer qualidade, para uso de mesa ou 
não, como os de banana, baunilha, cacáo, laranja e semelhantes; a 
a1nericana, o aniz, herva doce, hespericlina, k.ümmel e outras que se 
lhes assemelham, exceptuados apenas os lico res medicinaes classifica-
dos no n. 227 da mesma Tarifa: 

Por litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30 0 
Por garrafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
Por meia garrafa .. ... .... .. .. .... . .. .. ... .. . . $100 

Bebidas constantes do n . 131, ela cla,sse 9" da Tarifa, a saber : ab-
sy·ntho, a,gua,ndente de França, da Jamaica, .ao Reino o.u do Rheno. 
bra nd y, cognac, la ranjinha, eucalypsinto, genebra, kirsch, rhum, whisl<:y 
e outras semelhantes ou que lhes possam ser assem elhadas, excepto a 
aguardente e o alcool fabricados no pa iz : 

Por litro . ... , ...... ... ... . ..... ... .. .. . . . .. . .. $30 0 
Por garrafa .. _... .. ..... . ..... . ............. . . $200 
Por meia garrafa ................. .. .. .. .. .. $100 

Art. 12. Fica prorogado até 31 de dezembro de 1905 o prazo ele 
que trata o art. 20 da lei n. 1 .144, de 30 de dezembro ele 1903 ( 2) 

Art . 13 . Os fabricantes, negocia ntes e mercadores ambulantes ele 
m ercador ias sujeitas a imposto de consumo deverão r eg'istrar a nnual-
mente, a té 31 de m a rço, n as estações fiscaes competentes, não só os 
estabelecimentos que tiver em, como os nomes ido.s indi vid ·u.os que em-
pregarem na venda ·am.bulante, fi.cando nes·ta parte alter.ado o ar.t. 40 
da lei n. 641, ele 14 de novembro de 1899 (3). 

Art . 1 4 . As rendas do t erritorio do Acre, posto que classificad as 

(1) Art . 2. 0 Das prelimin a res da Tarifa : "Será concedida isenção 
de direi>tos de consumo, m ediante as cautelas fiscaes qu e o ins.pector da 
A:lfa<ndega ou a. ministrador ela Mesa ele Rendas julgar necessa.rias, ás 
seguintes mercadorias e ob-j ectos . 

§ 9.0 A's mercadorias -el e proelucção e i•ndustria ·nacionwl ou naiciona-
lizadas pelo pagament o elos êdr-ei tos, que, tendo sido expor•taclas reg res-

sarem á Republica em qua lquer embarcação, comtanto que ta-es mer-
cadorias: 1°, sejam distinguiveis ou possam ser differen çadas de outras 
semelhantes de origem es trangeira; 2°, r egressem dentro de um anno, 
conta.do da da.ta de sua sa.hida elo porto nacional; 3°, venham a com-
panhadas de certificado da Alfandega elo porto de retorno, legalisado 
.pelio agente co•nsu lar 'hrasileiro, e, na sua rfaH.a, pela fór·m'a indicada no 
art. 342 ela Consolidação das Leis elas Alfand egas e Mesas de Ren das." 

(2~ Art . 20 da lei n. 1.144, de 30 de dezembro ele 1 903 - o prazo, 
a que se refere esta disposição, é o elo decreto n. 4. 697, ele 12 ele de-
zembro de 1902, que regula e fisca liza a rotulagem dos productos na-
cionaes. (Este clecreto vem transcripto na nota n. 14, apposta á l ei 
n. 1.144.) 

(3) P elo art . 40 ela lei n . 641 de 14 el e novembro ele 1899, esse 
prazo terminava a 28 de fevereiro. 
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como renda orclinaria, são, todavia, especiaes provisoriamente, até que 
fiqu e r econstitui elo o fundo de garantia, como prescreve o n. 1 elo 
art. 1° elo decreto n. 1.180, ele 25 de fevereiro de 1904 (1) . 

Art. 15 . Ficam approvados os arts. 24 do regulamento expedido 
pelo decreto n . 5 . 141, de 27 de fevereiro ele 1904 (2) e 4 e 47 do 
expedido pelo decreto n. 5 .142, da mesma data ( 3) . 

Art. 16. O Presidente da Republica providenciará sobre a clesmo-
netiz.ação elas moedas de nickel dos ·antigos cunhos, mana.ando-as re -
cunhar até a importa:ncia correspondete áiquellas emissões. 

As moedas do J1ovo cunho serão dadas e recebidas em .pagamento 
até a quantia de 2$000. 

Art. 17 . As salinas maritimas, em que a evaporaçã.Q natural, ao 
sol e ao vento, fõr o 'llnico processo ind·ustrial, !ficam s ujeita,g ao re-
gistro exigido '.Pelo art. 4° da lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, 
independentemente da taxa cobrada pelo art. 10 da mesma lei (4) . 

Art . 18. O sello das patentes dos officiaes da Guarda Nacional, 
nos Esta.dos onde não 110uver delegacia fiscal, será pago nas collecto-
rias .aos municipios a que pertencerem. 

Art. 19. :-<os portos e m que ha ou venha a haver obras de cáes, 
dragagem ou outras, concedidas ou executadas por contracto ou admi-
ni·stração, nos termos dos decretos ns. 1. 74 6, de 13 de outubro de 
1869, e 4.859 (5), de 8 de junho ele 1903, nenhuma mercadoria, seja 

(1) Decreto n. 1 . 18 O, ele 25 de fevereiro de 19 O 4, art. 1° "Fica 
o Presidente da Republica autorizado: I. A abrir os creditas necessa-
rios para pagamento das despezas oriundas do tratado conclu ido em 17 
de novembro de 1903, entre os plenipotenciarios do Brazil e da BoliYia, 
podendo fazer para tal fim as necessarias operações de credito, inclu-
sive emittir títulos da divida publica de 3 o/o de juros e 3 o/o de amor-
tização annuaes e contrahir emprestimo do fundo de garantia instituido 
pela lei n. 581, de 20 de julho ele 1899; ficando consignada á recons-
tituição do mesmo fundo tofia a renda arrecadada no territorio ora re-
conhecido como brazileiro. " 

( 2) Art. 24 do regulamento expedido com o decreto n. 5 .141, 
de 27 de fevereiro ele 1904: "Os que infrigirem o art . 19, ns. 2 e 3, 
ficam sujeitos á multa ele 50$ a 100$000." 

( 3) Art . 4° elo regulamento que baixou com o decreto n. 5. 142, 
de 27 ele fevereiro ele 1904: "A importancia ela taxa proporcional nunca 
será menor de 20$000." 

Art. 47. elo mesmo reaulamento: "Os infractores do art. 38, let-
tras b, e, ci e e, incorrerã~ em multa de importancia igual á de um 
semestre do imposto, não excedente de 100~000." 

( 4) O artigo citado creou o registro para os fabricantes, negoci-
antes e mercadores ambulamtes de mercadorias sujeitas a imposto de 
consumo e o art. 10 estabeleceu as taxas para esses registros. 

( 5) O decreto legislativo n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869, au-
toriza o Governo a contractar a construcção, nos differewtes portos do 
Imperio, de docas e a1>mazens para carga, descarga, .g uar.aa e conser-
vação das mer-cadorias de importação e exportação. 

O do executivo n . 4. 8&9, de 8 de junho de 1903, estabelece regi.meu 
es'.(lecial para execução de obras de melhora:mento de portos, como 
segue: 

«Art. 1.º As obras ele melhoramento dos portos da -Republica, q.ue 
forem submettidas ao regímen deste decreto, serão inidadas á. medida 
que o <Governo Federal 31ppr-0var os .piamos e orça,mentos corresponden-
tes e aetermi·nar as demai.~ cond'ições para a respectiva execução . 

.Art. 2.0 As obras serfi.o executadas '.POr .administração O'll por con-
tracto, podendo comprehenller as que, embora fóra dos cáes, forem ne-
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qual fôr a sua .natureza Oll destino, que entr e 'Pela barra, :Poderá ser 
desembarcada sem transitar por aquelles cães ou obras, sujeita sem-
pre ao paigamento das .taxas respectivas. •Esta disposição applica-se nos 
mesmos ter mos em todos os casos ás mercadorias a embarcar. 

Paragraipho urnico . Nos portos -servidos por trans ito fó ra da bar ra, 
canal ou rio, offerecendo acce.sso ao porto, compete ao Presidente da 
Republ ica .providenciar para que se faça effectiva esta dispos ição, a 
qual, por sua vez, só lerá applicação naquelles portos, em que a s ob ras, 
a ju izo do m smo 'Presi-dente, já proporcl'()nem prom:pto emba r que e 
desem barque ás mercadQrias. 

Art . 20. Os 2 o/o, ouro, de que trata o n. 2 do a rt . 1°, q ue fo rem 
cobrados 1110 porto do Rio() de Janei ro e nas alfandegas do Estado do 
Rio Grande dQ Sul, serão applicado.s aos fu ndos reS'Pectivos constit uídos 
pela tax;a de crue tra.ta 0 n. IV, parte l", do art. 2° desta lei . 

Art. 21. A publicação ordenada pelo art. 19 da lei n . 26, de 30 
de dezemLro de 1891 (1), passará a ser feita no D icirio Off icial, a 

cessarias ao trafego das mercadorias para os mesmos cães e a explo-
ração commercial destes será estrubelecida, segundo o regímen que mais 
convenha a cada p;;;,-:0-C, . 

Art. 3. 0 Para as clespezas necessarias á execução dos melhoramen-
tos desses portos, o Governo fará as precisas operações de credito, po-
dendo emi'ltir titulas em papel ou em ouro, que correspondam, por seus 
juros e amortização, ás responsabilidades que, para cruda um, 'POssam 
ser provioas pelas laxas q.ue ah i serão cobradas, estabelecidas nas leis 
e concessões em vigor. 

Paragrapho 'l.hllico. O producto desses titulas que, até sua applica-
ção, ficará em deposito e por conta especial, não poderá ser em pre-
gaclo em outros serviços. 

A rt. 4.• Os títulos, que se tiverem de emittir para melhoramento 
de «Portos do Brazil», terão taxas de juros e amortização uniformes, 
mas a emissão · será feita por secções independentes e relativas a cada 
porto, em conformidade com o arUgo aintecedente. 

A1't . 5.• Para o serviço de u ros e aimo r tização dos titu las emitlidos 
haverá. em cada 'Porto uma Caixa especia l, constit u i da com os recu rsos 
seg.uinte.s: 

I . Renda das proprieda.aes adquiridas e desapropriadas e o ·pro-
d·ucto da a lien ação das que se tornarem d lspensaiveis pa.ra o serviço do 
porto. 

II. Producto da taxa até 2 o/o, ouro, sobre o valor da im'Portação 
pelo porto . 

III . Renda dos caáes, armazens e demais serviços do porto, mefü-
ante ,paigamento das taxas que forem estaibelecidas. 

lV. Qualquer outra renda eventual relativa ao porto ou estabele-
cida em lei. 

Art. 6.º direcção e fiscalização das obras e serviços, :bem como 
a da Caixa especial, ficarão a cargo de .uma commissão que o Governo 
o rganizará para cada porto, .segundo o regimen que mais convenha. " 

(1) Art. 19 da le i n . 26, de 30 de dezembro de 1891: "Nos bo~e
lins mensaes do rendimento das alfandegas se mencionará tambem a 
impor tancia dos cli reirtos de importação n ão cobrad·os, em virtude de con-
cessões ao poder competente, mencionan<lo-se com toda clareza, e dis -
criminadamente, a na>tureza e quantidade (los o.bjectos assim importa-
dos. o nome ela pessoa, empreza, compan1lia ou. institu ição em favor da 
qual se concedeu a isenção do-s mesmos direitos, qua l o acto que auto-
rizou e outros quaesquer escla1,ecimen tos jul·gados utels pela respectiva 
repartição fiscal." 
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ex·pensas do concessionaria da isenção, si esta não fôr derivada ele aon-
tracto ou fe ita a representantes d o cor,po diplomatice e cons.u lar. 

Quanto a estas, si a .pub li·cação cf'.ôr de isenção derivada de <:on-
tracto, a despeza respectLva <:orrerá por conta {lo Mi.nisterio com quem 
o contracto .houver ·sido pll!ctuacl'o ; .si fôr .de isenção feHa a ·represen-
tantes elo ·corpo di,plomatico e consular, a clespeza será por ·conta do 
Ministerio das Relações Exteriores. 

Art. 22. Na ·reorgamização do se1wiço do aibastecimento de agua 
,para a Cll!j)ital LB'eclera l, segundo a ll!u.tori·zação constante do ürçamento 
da Industria, Viação e Obras Publicas, o Presidente da Repub.Jica fará 
as necessarias alterações nos regulamentos ns. 2. 794 (1), de 13 ele 
jaineiro de 18918, e 3. 0·56, de 24 de outubro do mesmo anno; tendo por 
fim a:pplicar o diS']Josto nos §.§ 4° e 5° do art. 1° da lei n. 2. 639, de 
22 de setemoro de 1875 (2), determinando o numero conveniente de 
grupos de predios classificados pelo valor locativo, como estabelecidos 
no .art . 8°, ,para1grapho unice, da lei n. 953, de 29 de dezembro de 
1902 (3) . 

Art. 23. 'Ü .gado vaccLLm, de côrte, i1ntrod,uzido pelas fronteiras ter-
•restres, fica sudeito ao mesmo imposto applicad0 ao que é importado 
por ·via maritima·, começando este im;posto a ser <:obrado .de 15 de fe-
vereiro de 1905 em d•eante. 

Art . 24. Contun.uam em vigor o n. 6 do art. 2° e os arts. 10 e 11 
da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903 (2,6) , assim como todit>S as 

(1) O decreto n . 2 . 794, de 13 ele ja neiro de 189 8, dá r egulamento 
para arrecaidação das taxas de consumo cl'agua na Capital Fed•eral. 

O de n. 3. 056, de 24 de outubro d.o m esmo a111no, approva o regu-
laimento para a ·Concessãio de agua dos encanamentos pu,blicos d,a Ca-
pital Federal. 

(2) Art. 1° elo decreto n. 2 . 639, de 22 de setembro de 1875: "E' 
autorizaido o Governo para despender a quantia de 19. 000· :000$ com as 
desapropriações e obras necEjssarias ao abastecimento d'ag·ua á Capital 
do Imperio, observadas as seg'ui.ntes condições: . .. .................. . 

§ 4. 0 As referidas rtax·ll!~ terão 1Jor base o valor locativo dos .pre-
clios; serão aclclicionaclas á ·~lecirna 'Urbana e graduadas atê o m.aximo 
de 120$ anm.uaes, devendo decrescer lo•go que produzirem juro superior 
a 6 o/o e mais de 1 o/o sobre o capital ainda não aimortizado . 

. § '5. 0 Gozarão ·de suppri.mento gratuito as casas de caridade e os 
predios de valor locativo inff rior a 60$ por anno.» 

(3) Art. 8° da lei n. 953 de 20 de dezembro de 1902: "Conti-
nuam em vig.or o § 1. 0 do art . 7° da lei n . 489, ide 15 de dez·embro de 
11897 (estci ,distposiçcío ve1n trcmscrittJ't" á notco n. 2, atJ'l/J0'8ta á lei wztmero 
953, cie 1902). e o respeC'tivo reg'u.lamento . 

Paragrapl10 wnico. Aos grandes cons'l.LITlidores para usos industriaes 
ou de commerci.o, á taxa de 150 réis será feito um abatimento de 50 o/o, 
de tantas v·ezes 1 o/o quantas forem as parcellas de 4 . 000 metros cubi-
ces de .seu consumo em cada semestre.» 

(26) Art . 2° ela lei n. 1.144, (!e 30 de dezembro de 1903: «E ' o Go-
verno autorizado: .................... . . .. ....... ..... . ..... .. . .... . 

VI. A entTar em accõrdo, com os Go•vernos ,das iRepu.blicas elo Uru-
guay e Para.guay, 1110 sentido de liquidar tudo quanto a qualq,uer titulo 
as mesmas deverem á União. · 

Art. 10 . Con ti'nuam em v1•gior o a.rt. 13º ·da lei n. 9·53, de 29 de 
deZJembro de 190 2, e seu.s .paragra.phos (estas clispo;sições vil?n transcri-
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leis de o-rçamento antecedentes, que não versarem particularmente sobre 
a fixação da receita e despeza, sobre autorisação para marcar ou au-
gmentar vencimentos, reformar repartições ou legislação fiscal e que 
.não tenham sido expressamente revog.aidas. 

A.rt . 25. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1904, 16° da R epublica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES A.LVES. 

L eovoldo cie BuUiões. 

p.tas á nota n. 7, &1i.pos~a á iet n . 1.144, de 1903), sendo: o § 1° com-
'Prehensivo de todos os impostos, quaesquer que sejam, inclusive o de 
pharoes, conv·el'tidos no fixo e equiponente de i 2. O. O, 1iara desemba-
raço de :rn ,·io ou vapor . 

.ATl. 11 . Oon tinúa em vigor o art. 16 da lei n. 9513, de 20 de de-
zembro de 1902, na parte referente á isenção do imposto de importação 
para lodo o material destinado á construcção de um mercado no.s ·ter-
renos da praia de 'D . Mamoel, na Capital Federal.» 



LEI N. 1316 - DE 31 DE DEZEIM:BRO DE 1904 

Fixei et despeza gei·al clet Repitblica dos .Estados Uniclos elo Bntzil vcwet 
o exercicio ele 1905 e elá o·iitrcis vrovielenciets 

O Pr-esi.d·e'llte da Repub lica, dos Estad·os Unidos elo Brazi! : 
Faço saber que o Congires,so Nacional decr·etou e eu sanociono a J.ei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A a ,espeza .geral da Republka dos Estados U:niclos elo B ra -

zil para o exercido cl·e 11905 é .fixacla na quamtia de 47 . 244 :481$720 , 
ouro, e 276. 209 :f,l37$0815, !papel, distri•buida .pelos respectivQs Ministerios 
na fórm a abaixo indicada. 

A r t. 2.0 IÜ Pir es icl,e.n•te ela R epublica é au.torizaclo a clespende.r pelas 
Repartições do Ministerio da J ustiça •e Nego-cios Interiones com os ser-
viços designados <nas s·eguinbes V•erbas, a quantia cl·e ·24.557 :016$577, pa-
pel, e 12 :114$24·5, ouro, a saber : 

1. 1Subsidio ,(lo P.resid,ente da ,R epu.bl ica 
2. Subsidio do Vice-Pi·esidernte ela Re-

puhlioa .. .. . ....... ' .... . ... . 
3. Despezas com o Palacio d o Presi-

cl,emte da Republica ... . ..... . 
4. !Gabinete do P ·r estdente da Repu-

·blica . : .. . ........ , ...... . . . 
5. Su bsid io elos Senadores .......... . 

·Íi. Secretaria d•o •Se<11ado - Augmen-
tacla de 19 :200$, sen do : no 
pessoal, 6 O O$ para o •biblio.the-
cario .e 3 :600$ para os con<t i-
n uos, tudo <na .razão .de 213 
de ord·enado e 1 l.3 de gratifi -
cação, na co>nf.oll'rrjidad·e da 
cleHberação dQ Sena.ao d·e 27 de 
cl·ezembr-0 de 1903; '1 1>5 :0 00$, 
:no mg,te.rial para acQ:p isição d•e 
obras doestinadas á bibliotheca 
encyolopedias ·e I'evistas recen-
teme<nte •rm bHc.ad as . . . . ..... . . 

7 . 1Swbsidio dos DepUJta,clos ......... . 
8 . S·eor·etaria da Gamara elos D epu_ 

t a dos - A u g m ·e n t a d a d·e 
13 :0 00$ UQ - Ma t erja l - sen-
do destmada a impor1tancia de 
1.5 :000$ para- obj ec\;os de ex-
•p edi•e11Jte-e a de 20 :000$ ipara 
--Compra ele .Jlv r os, asstgna-

Ouro P.11-.e l 

120 :000$000 

3·6 :000$000 

101 :·410$000 

33 :•600$00 0 
567 :000$0 00 

3·5•8 :1-3 2$118 
1. 908 :000$000 
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'Ilatura d·e jorna.es, revistas, ·en-
cadernações, etc., para a bi-
bllotheca ......... , .. .. · . · · · 

9. Ajudas de custo aos membros do 
Cong.resso Nacional - Au-
gmentada de 32 :000$000 .. . . ,, 

10. Seoretaria de Estado . .......... , 
11 . ;GaibLnete do 

Republica 
cong.ultor .geral da 

12. J>\llStiça F ed·ena.I - Ma ntida a 
consig·nação de 6 :000$ para 
r emwneração 'Provisoria de ser-
viços ·na PTocuradoria Geral 
da Republica .... . ........ . . . 

13. Justiça do Districto .Federal -
A consi·gnação para aluguel da 
casa €Tn que funcciona a As-
sistencia J•udiciaria será assim 
Tedigida: «Al ug.uel da casa e 
mais despezas da .A.ssistencia 
Judiciaria" ..... , ... . .... . . . 

14. Ajuda de ousto a maigistrados .. 
15. Pol•icia d o Dis•bnicito Federal -

Diminuida de 2 :880$ para ser 
reduz ido o numero de inspe-
ctores da Escola Correccional 
Quinze de NoV'eID>bro, de oito a 
seis-Augme.ntada 1110 m ateri a-1 
da Repartição da Policia da 
quanti:ia. de 2 :1'90$, destinada 
á diaria de 6$ pa'l'a alimen-
tação de dois officiaes da Ins-
pectoria da .Policia do •Porto, 
quando em serviço da barra . . 

16. Casa. de Correcção - No - Mate-
rial - Augmentada a l'Ubrica 
de 10 :170$, sendo: 6 :570$, paira. 
diarias, na. razão de 2$500 a.o 
dkector, de 2$ ao ajudante, 
ao medico, ao escrivão e ao 
a lmoxarife, e de 1$500 aios 
tres ama'Il uenses, ao professo r 
e ao .pharma-0eutico; e 3 :600$ 
para sala1·io do mestre da offi-
cina de ferreiro; e d•eduzida a 
tmporl:ancia de 414$647, cor-
respcmdemte á. comedoria d•e 
um em·pregado que passa a 
perceber fü.Mia . . . .. . ...... , . 

17. Guarda Nacional ................ . 
18 . Junta Commercial - A.ugmenta-

da de 2 :000$ a sub-consiJgna-

0uro 

4'86 :·868$118 

1122 :000$000 
364 :353$118 

19 :600$000 

879 :704$118 

341 :379$059 
12:000$000 

3 . 824 :690$063 

244:263$337 
29 :000$000 
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cão des•tinacla 'á. acquisição e 
cancerto de moveis ...... .. . . 

19. Archivo !Publico .... . .. . .... .. .. . 
20. Ass istencia a Alienados - Au-

gmentada da quan tia de réis 
31 :460$, sendo: no pessoal : 
-e nomeação elo director: réis 
3 :000$ para um el ectri cista; 
1 :800$, para um machinista; 
1 :200$ para um foguista, des-
tinados ao serv iço da usina 
el eotrica; 4 :800$ para qua-
tro enfermeiros; 7 :200$ para 
dez guardas destinados ao ser 
viç;o sani,tario, 'pavilhões e 
serviços de lt·lynotherapia ; 
9'60$ para um m estre e 600$ 
·para um ajudante das offici-
.nas de vassouras e esteiras ; 
no - M aterial - 8 :900$ para 
{)Ombustivel 3 :000$ para ins-
trumentos € utensílios . . .... . 

21. Directoria Geral de Saude J?ubli-
.ca - Elevada: de 9 :350$ a 
15 :000$ a .consignação - Im-
pressões, publicações e des-
pezas eventuaes, no - Ma-
teria.J - .~ a Repar tição Cen-
tral, incl usive a contribuição 
a.nnual de 240$ para o Bureau 
Internaciona l de Tuber culose; 
d e 1 :2.41$ a 4 :280:1, para ser 
augmentaclo de um .a doi.s o 
numero ele foguistas da .bar.ca 
de cesinlecção ao porto, com 
a diaria d e 6$; e qe 6 :570$ a 
14 :·600$, para oito marinheiros 
da mesma barca com a di-aria 
de 5$ ; de 9 :720$ a 10 :·800$, 
para ser augmentado ce nove 
a dez o numero de serventes 
.no Hospital Paula Candiclo ; 
de 58 :300$ a 200:000$ no -
material - •para o ser viço de 
proJ)hylaxia ele m qlestias i·n-
fectuosas . Eliminada a impor-
rt:ancla -e 4 :80 0$ correspon-
dente a dois clesinfectador es 
da Estação da Vista do Por-
to; id em a importa ncia de r éi s 
1 :800$ rela.tiva a um serven-
t e no Ho.spi,tal J?aula .Can '. i do. 
- :Reduzida de 170 :000$ a 
150 :000$ a consignação Ma-

41 :346$118 
87 :27·6$ 118 

1 .0 01:040$999 



22 . 
23 . 

24 . 

25 . 
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teria! geral - da sub-·consi-
gnação Para acquisiç·ão, 
concertos, combustivel, etc . -
na Caipi-tal Fecl-eral e ,no Es,ta-
do do R io ele J aneiro. - Re-
·duzi ' a de -80 :000$ a 40 :000$, 
a cons ig nação - Moveis, ob-
jec tos de expedi ente, concer-
tos, installação d e s p -e z as 
even tuaes <las 'Delegacias ele 
Saude. Reduz ida <J e '503 :01 0$ 
a 4·10 :011$ na - Repartição 
Centr.al a cornsig,nação 
«Material, construcções, even-
tuaes» para o serviço g·eral. 
Na ru-brica - Materi·al - dos 
Estados comprehendidos .nos 
clistriotos sanitarios em que 
ha coniSignação destinruJ·a a-
'Com·bustivel e l ubrificantes-
substituido este enuincia<io por 
- Custeio e conservação elos 
transportes maritimos. Na r u-
·brioa - Material - au.gmen-
.ta:cla de 369 :800$, para a ac-
quis ição cl·e .Jamchas e appa-
relh os aper fe içoacl·os para aes-
in l'ecção nos portos •d-os Es-
taiclos e o respectivo custeio, 
comprehendida a quantia ne-
cessaria para a compra ele 
<luas lainchas desti<nadas ao 
serviço ele saude nos por,tos •c e 
P ernambuco e Alagôas ...... . 

1Facul-da:de de ·Direito (!e S. iPau lo 
Ji'aicuklru ::.e de Direito elo Recife-

Da cons igmação - Jmp.ressões 
ebc. - destinaa,a a impor-
itancia de 400$ para aluguel 
•da casa d e resiclencia do por-
teiro .... . .. . .. . ... . . · . . · · 

Faculdru ·e de M edicina do Rio de 
,J aneiro Augmentada ela 
{luantia ae 20 :000$ para me-
lhorar a instal-lação de a ulas 

-e Jaboratorios e acquis ição de 
productos chimicos, i n s t r u -
mentos e apparelhos para Ja-
boratorios e cJi.nicas . ... . . 

1J'acu1d·ade "·e Medic ina da •Bahia 
Augmentada de 25 :00 0$ 

para g raitificação á Santa 
Casa ele M isel'icorcli.a por 
franquear os seus hospitaes 
ás clinicas ela Facul(}ade . . .. 

291 :440$00 0 

304:780$000 

·64·5 :832$236 

772:732$100 
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2'6 . Escola :Poly.technica ............ . 
27. Escola ·ce Minas - Aug:m""1tada 

de 5 :000$ a rubrica - Mate-
rial - para monta.sem e con-
servação de maclünas ...... . 

28 . Gymnasio Nacional ......... . .. . 
29 . Escola Nacional de Be!las _AJ-tes. 
30. l!ns.tituto Nacio'llal de Musica .... 
31 . Institu.to :Benjamin Constant -

Augmentada de 29 :040$ 'J)ara 
acquisição de material peda-
g;ogico especial e <lo instru-
mental para a ban ' a de mu-
sica, ,·eforma das offici'llas de 
typographia e encadernação 
machinas e typo.s, reparos ur-
gentes •para segurança ·ão edi-
fício, construcção de uma la-
vamderia e de um ga;Jpão para 
seccar roupa ............. . . 

32. Instituto !Nacional -Oos Sur ~ os
'Mudos - Augmentada de réis 
3 :560$, soodo 3 :200$ para ele-
var a 26 :·200$ a .J..erba de réis 
23 :000$ destinada á alimen-
tação e combustiyel da con s i-
gJl•ação - Material - e 360$ 
para elevar a gratificação do 
roupeiro-enfermeiro .a.e , 720$ 
a 1 :08 0$000 ................ , 

33 . "Bibliotheca Na cio n a l - Au-

~~2~~~~d~e~:o :q~f tia ~~s;;~~ 
sem 'llorneação - na sub-con-
signação para serventes de 
1_2 :0 00$ a 13 :20p$; no-Ma-
terial - de 15 :000$ a réis 
16 :000$, para acquisição de 
livros, manuscriptos, ma'J)pas 
estampas, moeda~. me ' a:lhas é 
sellos ; na sub-coonsignação-
Conservação -Oe ]ivros, ·perio-
dicos, manu.scriptos, etc . 
Custeio elas officinas - ele réis 
312 :000$ a 35 :00 0$000 ....... . 

34. Museu Nacional - Augmenla:da 
de 4 :400$ sendo : 2 :400$ para 
mais dois trab2flhadores, e 
2 :000$ para armarios ...... . 

35. Serventuarios do culto catholico 

Ouro 

12 :11'1 $245 

Papel 

500 :981$118 

243 :70 0$000 
541:603$354 
128 :0.52$236 
183 :262$118 

238 :278$ 118 

123:639$118 

207 :012 $118 

152 :073$118 
181 :060$000 
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36. Soccorros publicos - Augment,,.da 
de 52 :000$, sendo: l 2 :000$ 
para o aux ilio ele 1 :00 0$ men-
sal á assistencia publica aos 
pobres, dirigida pela irmã 
Paula, na Capital Federal; e 
40 :000$ para auxilio ás c1es-
pezas ela Maternidade da Ca-
pital Federal. ............. . 

37. Obras - Augmentada de 749 :000 $, 
sendo: 400 :000$ para as 
obras do edificio para a Bi-
bliotheca Nacional; 200 :0 00$ 
para a continuação das obras 
do edificio da Faculdade de 
Direito do Recife ; 

70 :000$ para a conclusão das 
obras da Faculdade ele Medi-
cina da Bahia; 49 :000$ para 
a conclusão elas obras da l<'a-
culdade ele Medicina do Rio 
ele J a neiro; 

30 :000$ para a uxilia r a con-
clusão das obras da Mater-
nidade, na Capital elo Estado 
da Bahia .. . ......... .. .... . 

38. Corpo de Bombeiros ......... . .. . 
39. Magistrados em disponibilidade .. 
40 . Eleições federaes ......... . . ... . . 
41 . Empregados de repartições ex-

tinctas ... ... ... . .... . . . .. . . 
4 2. Prefeituras, justiça e outras clespe-

zas no t erritorio do Acre .... . 
•1 3. Eventuaes .. . ........... . ... ... . 

Art. 3.° Fica o Presidente da Republica autorizado : 

152:000$000 

1.190:467$228 
781 :310$550 
372:000$ 000 

20 :000$000 

1 :800$000 

957:800$000 
100:000$000 

I - a manda r imprimir n a Imprensa Nacional a Revista elo Insti-
tuto Historico e Geogratphico BraziZeiro . 

II - a mandar construir um edificio destinado ao Congresso Na-
cional, segundo o plano e local que forem préviamente combinados com 
as Mesas da Camara e do Sen ado, podendo despen der para esse f im, 
no exercicio de 1905, a t é a somma de 500 :000$, abrindo para isso os 
creditos n ecessarios. 

Art . 4.0 S6 o serviço effectivo elo magisterio nos institutos civis e 
militares de ensino secunclario e superior dará direito ao accrescimo de 
vencimentos, derogada a ultima parte do § 2° do art. 31 do Codigo de 
ensino, approvado pelo decreto n . 3.890, de 1 de janeiro de 1901 Cl), 
bem como q u a lquer outra disposição em sentido contrario a esta . 

(1) A rt. 31, § 2°, do Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Su-
perior e Secundario, approvaclo pelo decreto n. 3. 890, de 1 de j aneirô 
de 1901: 

"Sõ o serviço effectivo elo magisterio dará clireito ao accrescimo de 
vencimento, salvo o caso de disponibilidade po r det erminação de lei. " 
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Art. 5. 0 O Presidente da Uepublica é autorizado a despender pelo Ministerio das 
.Relações Exteriores as som mas de 1. 067 :000$ em ouro, e 332 :000$ em papel, com os 
serviços designados nas seguintes verbas: 

1. • Secretaria de Estado : 

Pessoal. ...... .. .. .. . . 
Material. .. . .... .. .. . . 

2.• Empregados em dispo-
nibilidade. . . . ... .. . 

3. • Extraorclinarias no in-
terior. . . . ........ . 

4.• Legações e Consulados: 
Allemanha: 

Pessoal e material da 
Legação ........... . 

Consul geral e chan-
celler em Hamburgo .. 

Vice-Consul em Bremen 

Argentina: 

Pessoal e material da 
Legação. . . ... . ... . 

Consul geral em Buenos 
Aires . . .......... . 

Vice-consul em Rosario 
Vice-consul em Posadas 

Austria-Hungria: 

Pessoa l e material da 
Legação ........ . . . . 

Consul em Trieste .... . 

Belgica e Hollanda: 

Pessoal e material da 
Legação . ... .. ..... . 

Consul em Antuerpia . . . 

Bolivia: 

Pessoal e material da 

Ouro Papel 
,------'------.., ,-----"-----. 

35:500$000 

14:000$000 
4:000$000 

35 :500:1000 

10 : 000~000 
4 :000. 000 
4 :ooo. 000 

27 :500$000 
10:000 ~000 

23 :500$000 
10:000$000 

162:200$000 
54.800$000 217 :000$000 

70:000$000 

45 :000$000 

Legação. . . . . . . . . . . . 24 :500$000 

Canadá : 

Consul em Montreal .. .. 

Chile: 

Pessoal e material da 
Legação ..... . ... .. . 

Con sul em Valpara!so .. 

4:000$000 

30 :500$000 
10:000$000 
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Ouro Papel 

Equador e Colombia: 
,:::.::________..______, ,------'------, 

Pessoal e material da 
Legação ....• . .. .. .. 

Estados Unidos da Ame-
rica: 

Pessoal e material da 
Legação, a ugmentada 
a 25 :000$ a sub-consi-
gnação de 14 :000$ des-
tinada á representação 
para o Enviado Extra-

16:500$000 

ord inario e Ministro 
Plenipotenciario. . . . . 48 :500$000 

Consul e chanceller em 
N'ova-York ... ..... 16:000$000 

França: 

Pessoal e material da 
Legação . . ....... .. . 

Consul geral em Havre 
Consules em Pariz, Mar-

selha e Bordéos .. . .. . 
Consules em Cayena, or-

denado 2 :500$, grati-
ficação 5 :500$, expe-
diente 500$000. 

Gran-Bretanha : 

Pessoal e material da 

44:000$000 
10 :000$000 

21:000$000 

8:500$000 

Legação. . . . . . . . . . . 43 :500$000 

Consul geral e chan cel-
Jer em Liverpool..... 14 :000$000 

Consules em Londres, 
Cardiff e Southampton 21 :000$000 

Hespanha: 

Pessoal e material da 
Legação . . .. . ..... . 

Consut geral em B arce-
lona .. . .. . . ........ . 

Vice-consul em Vigo ... . 

Italia: 

Pessoal e material da 
Legação . . . . ....... . 

Consul geral e chancel-
ler em Genova. . . . . . . 

Con sul em N'apoles .. . . . . 

23:500$000 

10:000$000 
4:000$000 

35:500$000 

14:000$000 
7:000$000 



Japão: 
Pessoal e 

Legação. 

:Paraguay : 

material ela 

Pessoal e material ela 
LE'gação ..... .. ..... . 

Consul em Assumpção .. 

Perú: 

P essoal e materia l ela 
Legação ... . .. ...... . 

Consul geral em Iquitos 

Jºortugal: 

Pessoal e materia l ela 
r~egação .. . .... . . . .. . 

Consul geral e chancel-
ler em Lisboa. . .. . . . 

Consul no Porto. . .... . ... . 

Russia : 

Pessoal e material ela 
Legação . ......... . 

; 7 -.~ .. -i-. 
t.~-~ .-

Santa Sé: 

Pessoal e material ela 

16 :500$000 

24:500$000 
7 :0 00$000 

24:500$000 
10:000$000 

36:000$000 

14:000$009 
7:000$000 

27:~00$000 

Legação. . . . . . . . . . . 23 :~;00$000 

Suissa : 

Pessoal e m aterial ela 
L egação ........... . 

Consul e1'1 Genebra . . .. . 

Uruguay : 

Pessoal e material ela 
Legação . . .... . .... . 

Consul geral em Monte-
vidéo . . . . ... ....... . 

-~-- l ... u . .... . 

Venezuela: 

Pessoal e material da 

23 :ij00$000 
10 :000$000 

35:500$000 

10:000$00 0 
7:000$000 

Legação. . . . . . . . . . . . 16 :500$000 

5.• A judas de custo. . . . . . . . . ........ . 
6.• Extraordinarias no exte-

rior. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
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877:000$000 

130 :000 $000 

60:000$000 
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Art . 6. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da Ma-
r inha, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quan tia de 31. 396 :639$308, 
papel, e 650 :653$580, ouro : 

1 . Secretaria de Estado .. .. ....... . .......... . ..... . . 
2. Conselho Naval. Diminuida de 700$ a consignação 

de 3 :000$ para material, ficando este assim 
especificado : - Expediente, 1 :500$ - Impres-
sões e encaJdernrações, 600$ - Asseio da casa 
200$000. . . ..... . . ........... .. .... . .. . 

3 . Quartel General. . . . . .............. .. . ... .... . .. . 
4. Supremo Tribunal Militar . .. . . . . . .... . . . .. . . . . . . . 
5. Contadoria da Marinha. . .........•.. . .• . ....... 
6. Commissariado Geral da Armada .. . ..... .. .. .. . . . . 
7 . Auditoria. . . . .. .. ... . ..... . .. .. . . ..... . ... . .... . 
8 . Corpo da Armada e classes ann exas . .. ... .... . . . . 
9. Corpo ele Marinheiros Nacion aes - Augmimtada de 

79 :577$600, sendo: 

Pessoal : 

1 Commandante . 
1 Immediato. . . . . . ... . 
1 Commissario. . . . ... . 
1 Fiel (sendo de 1 • clas-

se 1 :560$000, e de 2• 
1 :200$) ..... . .. .. .. 

1 Professor do en sino 
e lementar .. . ... . ... . 

1 Escreven te de 2• c las-
se .................. . 

1 Cirurgião, 2° tenente, 
pela rubrica 15 - Hos-
pitaes .. . .... . ... .. . 

1 Enfermeiro de 2" clas-
se, grat. 1 :200$, n a 
rubrica 15-Hospitaes 

1 Mestre, 2° sargento ... 
1 2° sargen to. . 
2 Cabos a 180$ por anno 
2 Marinheiros nacion aes 

de 1" classe a 120$, 
idem .. .. .. ... ... . . . 

lOQ Aprendizes, soldo a 3$ 
por mez ..... ..... .. . 
Pela rubrica - Força 

Naval: 

3 Cozinheir?s .. ... ... l 
2 Despense1 ros. . . . . ~ 

2 Criados . . .. . .. .. .. J 
M at r ia!: 
Impressão e en cader-
nação . ........ . ... . 

Gratificações 

2:600$000 
2:076$000 
1:500$000 

1:560$000 

1 :400$000 

1:200$000 

300$000 
240$000 
360$000 

240$000 

3:600$000 

250$000 

15:076$000 

Ou ro Papel 

208:667$000 

46 :140$000 
98:331$000 
26 :040$000 

233:932$500 
43:760$000 
21:775$000 

3. 099 :840$000 

13 



Expediente e objectos 
para au la de primei-
ras lettras. . ..... . 

A luguel de casa . . ... . 
F a r d a m e n t o para 

aprendizes marinhei-
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350$000 
1:800$000 

ros . . .. . ....... , . . 32 :101$600 
Installação ela esco-

la. . . . . . . . . . . . . . . 30 :000$200 64 :501$600 
10 . Corpo de I nfantaria de Marinha ............ . . .. . . . 
11. Arsenaes - Augmentada de 60 :000$ a consig na-

ção para pagamento das pensões aos operarios 
invalidos dos extinctos Arsenaes de Marinha 
da Bahia e ele Pernambuco . .. . . ... ... ... .. . . . 

12 . Capitanias de portos - Augmentada ele 100 :000$ 
para acquisição de um rebocador para as bar-
ras de Sergipe. . . . ... ..... . ..... ... . .... ... . 

13 . Balisamento de portos, ... .......... . . . . .... . ... . 
. _ ~.1kn Lada de 4 :260$, sendo: 

Pessoal: 

Cozinheiros, gratificação de 840$ 
para um e de 600$ para dois, por 
anno .. .. ...... .. .. .. .......... . 

• Jci, um •a. 720$ e , ·um Ili 
540$000 .. . . ... . .. . . . . .. . ....... . 

2 Criados, gratificação, um a 540$ <:i 
um a 420$000 .............. . .... . 

Pessoal - E nfermaria da Escola: 

1 Cirurgião de 5• clas-
se, 2° tenente, grat .... 

1 Enfermeiro de 2• clas-
se, gr atificação 

Material: 

Utensilios. . . . . . .. . . 
Colchões, camas, tra-

vesseiros, etc. . . ... . 
Lavagem de roupa . .. . 
Luzes .... . 1 ..... . . . 

1:752$000 

1:200$000 

100 $000 

200$000 
~00$000 
400$000 

16 . Repartição da Carta Marítima 
Augmentada ele 160 :000$, sen-
do: 90 :000$ para acquisiç\io e 
montagem de um pharol qe 4• 
classe na praia de Pernam-
buquinho, no Estado do Rio 
Grande do Sul, e 70 :000$ pa -
ra a remoção do pharolete do 
morro de João Dias pa11a a 
ponta do Sumidouro e in~tal 
lação do pharol da ilha. da 

2:040$000 

1:260$000 

960$000 

2:952$000 

1:000$000 

Ouro Papel 

2.808:589$950 
373 :650$700 

3. 818 :514$668 

536:084$000 
50:000$000 

4 .451:324$146 

380 :555$001 
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Paz, em Santa Catharina, e 
montagem dos pharões Simão 
Grande, Machadinhas e Gai-
vot as, n o Estado do Pará. 
Na rubrica - Diversas quo-
tas-, incluidas as palavras-
combustivel e sobresalentes-, 
na Con sign ação Para 
acquisição de oleos, mechas, 
chaminés e outros artigos .. . 

17. Escola Naval, etc . . . .. . .. ...... . 
18. Reformados - Augmentada de 

rs . 30 :214$400, sendo addi-
cion adas as importancias : de 
31 :92 6$400, em consequ en cia 
de reformas concedidas ; de 
15 :040$ para pagamento de 
soldo e quotas a dois a lmi-
.rantes graduados refo rmados 
por decretos de 21 e 30 de no-
vembro de 1904; deduzida a 
16 :750$000 correspondente a 
quatro officiaes que fallece-
ram. . ................ . . 

19. Companhia de Inva lidos. 
20. Armamento e equipamento. . .. 
21. Munições de bocca - Au gmenta-

de 54 :677$ para as rações aos 
aprendizes e ao pessoal da 
taifa, a 1 $4 00 em 365 dias .. 

22. Munições navaes - Augmentada 
de 500$000 no material para 
de artigos de sobresalentes .. 

23. Material de con s trucção naval, 
etc . - Augmentacla de réis 
30 :200$, sendo: 30 :200$000 
para construir e adaptar a 
qua lquer embarcação, a jui-
zo do poder competente, o in-
vento de turbina a vapor a 
que se refere a lettra d do 
art. 8° ela lei n. 1.145, de 
31 de clezembro de 19 03 (1) 
e 200>$ para a acquisição de 
artigos de construcção, etc .. . 

24. Obras - Augmentada de 50 :000$ 
para as obras urgentes ele 

Ouro Papel 

829:820$000 
387 :200$000 

707 :23 6$ 000 
160:667$685 
150:000$000 

7.922:099$450 

1. 350 :500SOOO 

1.780:200$000 

(1 ) Art. go ela lei n. 1 . 145, ele 31 ele dezembro ele 1903: "Fica o 
Poder E xecutivo a utoriza do : . .. ........... . ... . .. . .. . . ... ...... .. . . . 

d) a mandar construir, para experiencia, os submarinos de invenção 
naciona l, que forem julgados acceitaveis, depois ele ouvidas e publicadas 
as opiniões de competentes sobre o assumpto; e a despender atê 30 :000$ 
para construir e adapta r a qualquer embarcação, a juizo do poder com-
petente, a tubirna a vapor de invenção do Dr Antonio Alves Pereira de 
Lyra, podendo para esse fim abrir credito a tê a quantia de 700 :000$000." 



198 

que carece a doca da Capita-
nia do Porto do Estado da 
Bahia, nos terrenos do extin-
cto Arsenal de Marinha ..... 

25. Combustivel - Augmentada ele 
1 :562$200 para a escola 
(aprendizes e praças) .... . . 

26. Fretes, pa ssagens, ajudas ele cus-
to, e tc. . . . .. .. .... . . .. .. . 

27. Eventuaes Augmenta<.la de 
150$, sendo: 100$ no pessoal, 
enterros e outras clespezas não 
previstas e 50$ no mater ial, 
tratamento el e officiaes e pra-
ças fóra ela enfermaria ..... . 

28 . Com missões em pa iz estrangeiro 

Gu1·0 

650:653$580 

Art. 7.° Fica o Presidente ela Republica autorizado : 

Papel 

480:000$000 

1. 001 :562$200 

220:000$000 

210 :1 50$000 

a) a vender o material reputado inutil, aproveitando o producto da 
v nela nos reparos tlo material f luctuante e proprios nacionaes; 

b) a reorganizar o Conselho Naval e a respectiva secretaria , fi-
cando o acto para execução depenclenclo de approvação do Congresso ; 

e) a rever o r egulamento da Elscola Naval, fazendo as alterações 
que julgar conveniente, devendo, porém, ter execução depois <.la appro-
vação do Cong resso ; 

d) a mandar construir, para experien cia , os sub-marinas de in-
ven ção nacional que forem julgados acceitaveis, depois de ouv idas e 
publicadas as opiniões competentes sobre o assumpto, podendo para esse 
fim abrir credito até a, importancia de 670 :000$000; 

e ) a contractar, n a vigencia ela presente lei, o serviço de praticagem 
ela barra do Rio Granqe do Sul, mediante concorrencia publica, com pro-
ponente b razileiro ou eppreza nacional, com os favores e onus conferidos 
em identicas condições. 

Art. ·8.° Fica derogado o art. 19 da lei n. 3.018, de 5 de novembro 
ele 188 0 (1), pa ra o fim de poder o Presidente da Republica celebrar 
contractos por tempo nunca maior de cinco annos, quando estes versa-
rem sobre aluguel de casas, construcções n avaes e illuminação de for-
talezas, ilhas do Ministerio da Marinha e navios de g uerra ou forneci -
mento de agua a qualquer dessas dependencias. 

Art. 9.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo 
Min isterio da Guerra, com os erviços designados nas seguintes verbas, a 
quantia de 48 .118 :987!~070, papel, e 50 :000$, ouro. 

1. Administração Geral. . . . . . .. .. . 
2 . Supremo Tribunal Militar e a udi-

ditores. . . .. . . . . ... .. . .. . . 
3. Direcção Geral de Contabilidade 

da Guerra .......... .. ... . 
11. '.Tutendencia &eral el a Guerra -

Aug.mentada de 9 :855$ para a 

Ouro Papel 

197:915 $000 

143:800$000 

236:580$000 

(1) Ar t . 19 da lej n. 3.018, de 5 de novembro de 1880: "O Gover 
no não pôde, sem autorização expressa do Poder L egislativo, fazer con-
tractos por tempo excedente do anno financeiro, que estiver correndQ. 
nem para serviços não contemplados n a lei do orçamento vigente." 
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lancha Diiqiie de Cax'icts, sendo 
1 :825$ :para um 3° patrão com 
'cliarias de ,5$ , 2 :920$ para um 
maohini.sta com d ia.rias 'de '8$, 
1 :825$ para um foguista com 
11iairi~.s de .5$ e 3 :28$$ para. 
tre.s remadores com dia.rias de 
3$000 . ....... . ............ . 

5. Instrucção Militar .. . ... . ....... . 

G. Arsenaes. deposHos e fortalezas. 

7. Fabricas e la.bo,ra.torios ..... . ... . 

8 . Serviço de sa.ude . . . . .. . ........ . 

9. Soldos e .gratificações - Red,uzid·a 
de 48 1 :7 40$, sendo : em sol dos 
de segundos tenentes e a lferes, 
312 :48 0$; em gratificações de 
subalternos, 11'7 :18 0$ e em 
graU.fica.ções tle criatlôs, '.l'éi.s 
5,2 :0>80$ pela eliminação a,e 217 
do.s .referidos officia.es .. . ... . 

10. Etapas - Reduzida. de 721 :532$. 
sendo 4413 :548$ •corresponden-
tes a eta'!)as para 217 alferes, 
que para mais fora:m incluido.s 
-ta'Dto ,nesta r u brica. como na 
relativa 'ª .soldos e gratifica-
ções e 277 :984$ 'Corres,ponden-
tes a ,etapas ·para 133 alferes, 
·que tambem figuram para 
mais nesta rubrica a lém dos 
217. Accrescentadas as se-
guintes consignações: réis 
<l50 :000$ para asylados; réis 
100 :000$ para ab()no do terço 
da etapa aos officiaes que ser-
,;irem nos Estados do A.n1azo-
nas, Pará, Matto Grosso e em 
S. ,Borja Sant'Anna do Livra-
menteo e Colonia do Alto 
Uruguay, no Rio Gran~ e do 
·Sul ; 50 :000$ para dia.rias a 
offici,aes no desempenho de 
trabalhos de ca=po, de accôr-
do com a. rubrica l•, e réis 
20 :00 0$ para dia.rias a deser-
tores e presos, de aiccõrdo 
com a rubrica 15•, sub-rubrica 
- Despezas especiaes ...... . . 

Ouro Pa.p )[ 

287:316$000 

1. 040 :894$500 

1. 235 :972$414 

350 :871$300 

329 :340$000 

14.357:392$900 

15 . '812 :030$000 
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11. Classes i•nacti va,;; ... . .... . ..... . . . 

12. Ajudas de custo .. . . . ... . . .. . ... . 

13. Colonias miJi.tares ............... . 
14. Obras militares - Augmentacla de 

g·so :000$, sendo 2•50 :000$ .para 
as obras de fortificações do 
porto de Santos; 100 :000$ para 
as obras do sanatorio mili-
tar dos campos do Jordão ; 
150 :000$ para a Estraua de 
Ferro de :Lorena a .Bemfica, 
Estado de S. Paulo ; reis 
150:000$ para as obras do 
Arsenal ··e Guer.ra da. Capital 
Federal 200 :000$ para a 
construcção da fabrica de pol-
vona sem fumaça; 100 :000$ 
para a reconstrucção da facha-
da e :plati.ba.nda. do edificio em 
que funcciona o Ministerio da 
Guer.ra e 30 :000$ para. a. 
construcção d·e um quartel em 
Bella Vista., na. fronteira. 'com 
-0 Pa.ragua.y. Depois da.s :pala-
vras - inclusive a. conserva-
ção da. estrada de rodagem D. 
Francisca, em Santa Oathari-
nà. - accrescentadas a.s se-
gu i.ntes P.alavr81s «para a qual 
fica. consiginada a quantia. de 
100 :0 00$000. » Depois das pa.-
la.vra.s - obras, re·par os e con-
servação ·'e quarteis - accres-
centa<las as seguintes: «1nclu-
sive a Escola ·Militar do iBra-
zil e a. construcgão de um 
quartel em Lorena, Estado de 
S. tPauio». Destinada a quan-
tia de 40 :000$ para as obras 
do quartel de . João d'El-
'.Rey, Estado de Minas Geraes 
e a de 100 :000$ para a cons-
trucção de um 111ovo pavilhão 
.no Coilegio Militar, que ser-
virá para. refeitorio. 

Discrirnmacla a consignação de 
150 :000$ para a linha <leoNioa.c 
a Porto Mur.tinho, Co 'Seguinte 
modo : 100 :000$ para a con-
clusão do ramal de Nioac a. 
Porto :v.furtinho passando 'J)or 

Ouro Papel 

2 . Z.22 :979$956 

200 :0 00$000 

125:800;000 
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Bella Vista, na fronteira com 
o '.Paraguay, e .50 :000$ para o 
r.amal de Cuyabá a S . .Luiz de 
Caceres, na fronteira oeom a 
Bolívia, passando por Livra-
menrto e Poconé. Destinada a 
quantia de -0 0 :000$ ·para a 
continuação das obras do 
quartel 'de S. Luiz do Ma-
.ranhão . ....... . .. .. . .. · .. . · 

1-5 . !Material 

116. Co.mmissão em pai)': estrangeiro .. 

Ouro Papel 

3. 080 .000$000 

8.498:095~000 

50:000$ 000 

A11t. 10. ·E' o Presidente da Republi·Ca autorizado, na vigencia desta 
lei. 

a) a mandar para DU tros paizes, como a:ddi dDs mi-litar-es Dll em com-
missão, para estudar os ·diversos assumptos mi!Ltares e o progresso dos 
Tes1J.ectivos conhecimen1os officia:es gen.eraes superiores Du cap>tães 
completamente ·habilitados,· sendo um para a '.IDurapa, um para. a America 
do Norte, ·um para o Prata e outro para o 'Pacifico; 

b) 'ª .:J espender até a quantia de 50 :000$ com a creaçãD do cavallo 
de guerra e p.ara 'desenvolver a inver.nada ma•cional de Saycan ; 

e) a ad.quirir, por conta da .rubrica 14•, o edificío que tem servido 
de enferm·aria militar em S. João ·d<'El-Rey, si julgar conveniente; 

d) a mandar para diversos paizes, afim <ie se aiperfeiçoarem nos co-
nhecimentos militares por espaço {!e um anno, até dois officiaes por ar-
mas ou corpos es·peciàes, com o respectivo curso e capacidade reconheci-
1'1,a, ·correndo a despeza por co·nta tla rubrica -1.6• do ar.t 1 o; 

e) a desenvolver, pelo modo que julg·ar mais con.veniente, as offi-
cinas dos Arsenaes de Guer.ra dD Rio Grande <lo .Sul e 'Matto Grosso, de 
maineira a que ,prestem ellas ·todos os serviços •d·e que carecem as forças 
estacionadas naqu,elles Estados e quaesquer outros que dev.am ser affe-
ctos ·a esses arsenaes, inclusive o preparo de ca.rtuchos, rubri.ndo para 
isso o credito necessario; 

f) a reorganizar .todo o serviço ·relativo ao ensLno militar com di -
minuição ·d.a despeza que actuaLmente se faz, podendo, conforme julgar 
mais con veniente, em relação ás discipnna·s ou -0ursos, reformar o re-
gímen actual, e, em relação aos estabelecimentos , subdividir supprimii· e 
crear novos onde ju1gar mel·hor . · 

§ l.º Os membros ·do oeorpo docente, que forem vltalicios, serão apro-
veitados em quaesquer dos estabelecimentos da nova organização para 
o ensino ·das materias que act-ualmente leccionam, podendo tambem ser 
aiproveita·clos para o ensino ·de outrp.s ma.terias que livremente acceita-
rem, sem prcjuizo . e.m qualquer d'essas .hypotheses, dos seus ve·:ici·mentos 
actua:es . 

§ 2.º Os que não forem aproveitatlos de accôrcl.J com 0 paragrapho 
anterio.r -serão postos e1n disponibilida ~·e, co1n os venciment:::is integraes · 

Art. 11 . 1Fara os ,effeitas da .au.torização .constante da leLtra f) 
cl.:: a~tigo antec"den.te poderá o Presidente da Republica. fazer na '.'erba 
··h~s t~nada ao i:~PsLno m ilitar as alterações que for 1m necessarias para 
adaiptal-a ã;s d~spe~as que resu1tarem da reforma. 
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Art. 12 . Ficam vigorando como creditos especiaes para os mesmo:; 
fins para que foram votados os saldos elos creditos concedidos pelos de-
cretos ns. 143, de 5 de julho de 1893 e 1. 923, de 24 de dezembro ele 
1894 (1). 

Art . 13. E' o Presidente ela R epubl ica autorizado a clespencler, pelo 
Ministerio ela Industria, Viação e Obras Publicas, a importancia ele 
4 . 963 :375$429, ouro, e 75. 471 :825$837, papel, com os serviços designa-
dos nas seguintes verbas : 

1.ª Secretaria de Estado ............ . 
2.• Directoria Geral ele Estatistica .. . 
3.ª Correios - Na consignação desti-

nada a - Vencimentos e gra-
tificações aos agentes, aju-
dantes, thesoureiros e fieis no 
territorio ela Republica -, ac-
crescentaclo o seguinte : 
de accõrclo com a tabella 
organizada pela Directoria 
Geral dos Correios para o 
biennio de 1904-1905. Na 
suJ. .. consignação - Gratifica-
ção aos chefes ele turmas ela 
Directoria Geral e ela Admi-

~~~~~açãe~c., do D~~~i::~~~~nt!i~ 
o seguinte: inclusive a grati-
ficação dos fieis fücs succur-
saes na Capital Federal, a 
dos que forem nomeados em 
commissão para o territorio 
da Republica e a diaria de 
que tratam os arts. 341 e 342 
do decreto n. 2 . 230, de 10 de 
fevereiro de 1896 ( 2), do Re-

Ouro Pa.pel 

315 :02 0$000 
332 :592$500 

(1) Decretos ns . 141, de 5 de julho ele 1893 e 1 . 923, ele 24 ele de-
zembro de 1894. (Estes ciecretos vêm transcriptos ?W nota n. 8 ú lei 
n . 1.145, de 31 ele clezernbro ele 1903.) 

(2) Regulamento n 2.:230, de 10 ele fevereiro de 1896: 

"Art. 341. Aos empre9ados incumbidos de qualquer commissão, 
dentro ou f6ra elo Estado orcle tiverem exercicio, serão abonaclas pas-
sagens para si, uma ajuda de custo até tres mezes ele vencimentos e uma 
diaria até 5 o/o do seu vencimento mensal. 

§ 1. 0 Ao clirector geral e aos administradores compete fixar a ajuda 
de custo e a diaria. 

'§ 2.º Os empregados inpumbidos de inspeccionar ag·encias do Es-
tado a que pertençam, não t~'rão direito á ajuda de custo. 

'§ 3.0 Por uma mesma commissão não poderá ser abonada mais de 
uma ajucla ele custo . 

Durante o mesmo exercicio financeiro cada empregado só poderá 
receber até duas ajudas de custo, qualquer que seja o numero de com-
missões desempenhadas . 

Art. 342 . O clir ctor gera.! terá direito a conducção especial para uso 
diario, no intuito de evitar demoras ao expediente a seu cargo; e, quan-
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guiamento dos Correios. Re-
duzida a sub-consignação -
custo de sellos e formulas de 
fra nquia - a 35 :000$, papel, 
e mantida a ele 27 :000 $, ouro. 
l<: Ievada de 34 :000$, sendo: 
18 :000$ para o Correio ela ci-
dade de S. Paulo e 16 :000$ 
para occorrer ao aluguel e 
adaptação tanto elo edifício 
em que funcciona a Admi-
nistração de Alagõas, como 
de um novo predio para a 
agencia em Santos, Estado de 
S. Paulo. Elevada a verba de 
270 :000$, sendo destinada a 
importancia de 230 :000$ parn 
construcção do ed ificio do 
Correio e 'l'elegraphos em 
Bello Horizonte, e a de 
40 :000$ para reconstrucção 
do proprio federal onde func-
ciona o Telegrapho em Cam-
pos, no Estado do Rio de 
Janeiro, e adaptai -o ao Cor-
reio ou para a acquisição de 
outro predio para o mesmo 
fim. Elevada de 5 :000$ a 
con signação - Reparação e 
conservação dos edifícios das 
repartições postaes e suas de-
pendencias - para a ada-
ptação do predio do Correio 
em Santos . .. . .. .. .. ... .... . 

4." Telegraphos E 1 eva d a d e 
526 :600 $, papel sendo: na 
primeira divisão, augmenta-
aa de 275 :000$ a cons igna-
ção - Construcções e recons-
trucções - destinada a quan-
t ia de 10 :000$ para a construc-
ção da linha que ligue a 
fortaleza da barra de Para-
naguá á cidade do mesmo 
nome, a de 40 :000$ para o 
prolongamento da linha de 
Grajahü, no Estado do Ma-
ranhão, á Bõa Vista, no de 
Goyaz, e a de 5 :00 0$ para o 
prolongamento do ramal do 
Cachoeiro do Itapemirim ao 

Ouro Papel 

130:000$000 11.546:835$800 

elo em serviço, fôra da Capital Federal, o que ficará a seu arbítrio, 
conforme a necessidade da inspecção e fiscalização, perceberá as van-
tagens do artigo antecedente, sendo a ajuda de custo e a diaria deter-
minadas pelo Ministro, de accôrdo com o mesmo art. 341." 
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Alegre. No - Material - das 
linhas e estações, destacada 
da consignação para - Alu-
guel e reparação ele casas -
a importancia de 480$. para 
alugual da em que funcciona 
o telegrapho semaphorico na 
cidade do Natal, no Rio 
Grande do Norte, e elevada a 
mesma consignação de 1 :600$ 
para augmento do a luguel da 
casa da estação telegraphica 
de Cuyabá, no Estado de 
Matto Grosso. Na 3• divisão a 
consignação - Gratificações 
e ajudas de custo, para gra-
tificações de 20 o/o, nos termos 
da lei n. 1.191, de 28 de junho 
de 1904 (1), aos emprega-
dos com 20 a nnos de serviço 
effectlvo na repartição ..... . 

5.• Auxilias á agricultura Au-
gmentada de 330 :000$, sendo 
100 :000$ para distribuição de 
plantas e sementes aos agri -
cultores e a uxilio á Sociedade 
Nacional de Agricultura para 
a fundação de um horto (vi-
veiro de plantas fructiferas 
e ornamentaes e campo de 
ex;periencias de frpcticultu-
ra) ; 200 :000$ para. auxilio 
aos agricultores e criadores, 
aos governos dos Estados e 
municipios, destinada essa 
importancia, não só ao trans-
porte e respectivos seguros 
de animaes reproductores de 
raça, adquiridos no estran-
geiro ou ·no paiz, nos termos 
do art. 17, 1§ 39, da lei 
n . 1.145. de 31 de dezembro 
de 1903 'e 2), como ao estudo 

351:134$454 8. •154 :307$000 

,1) Decreto n. 1.191, de 28 de junho de 1904: "Art. 1.° Fica exten-
siva aos funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos a disposiç:ão 
constante do n. 6 das observações geraes do decreto n. 406, de 17 de 
maio de 1890, consolidada no n. 1 das observações geraes do decreto 
n. 2.417, de 28 de dezembro de 1896 que mandou observar na Estrada 
de Ferro Central do Brazil o regulamento modificado pela lei n. 429, ele 
10 de dezembro de 1896. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. " 
( 2 1 Art. 17 da lei n. 1 . 145, de 31 de dezembro de 1903: "E' o Poder 

Executivo autorizado:. . . . .............. . . . .... . .... . .... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ..; . . .... . .. . . . ...... . 
XXXIX . A despender até a quantia de 100 :000$, com a acquisiçã© 

de sementes e plantas do pai:i; e do estrangeiro, para serem distrlbuidas 
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das epizootias e molestias in-
fecciosas dos animaes por 
profissionaes, f o ,r n ecimento 
e applicação dos m eios pro-
phylaticos e curativos em 
beneficio da lavoura e da 
criação do gado e bem assim 
ao estudo da praga do cafe-
eiro, que se tem desenvolvido 
no sul do Estado do Espirito 
Santo, afim de serem acon-
selhados e fornecidos os 
meios de combatei-a ; e 
30 :000$ para a propaganda 
das app licações industriaes 
do alcool, conforme as con-
clusões do Congresso para 
esse fim reunido n a Capital 
da Republica em 1903. Na 
sub-consignação -Subvenções 
- destin adas ao Centro In-
dustrial da Capital Federal, 
a de 6 :000$, concedida á So-
ciedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional para o fim 
especial de organizar e pu-
blicar estatísticas das indus-
trias existentes no paiz, de-
vendo essa estatistica encer-
rar o nome da fabrica, sua 
sêde, genero de producção, 
capital, numero de operarios, 
valor médio da producção, 
um ligeiro historico e todos 
os demais elementos que es-
clareçam o assumpto ....... . 

6.• Agasalho e transporte de immi-
grantes . .. ... . ..... . . .... . 

7.• Subvenção a companhias de na-
vegação. . . . . ........... . 

8.• Garantias de juros - Diminuída 
de 111 :237$464, papel, e de 
258 :000$, ouro, a consigna-
ção Estrada de Feno 
Mogyana - Augmentada de 
100 :000$, ouro, para a Es-
trada de Ferro de Alcobaça 
á Praia ela Rainha, de 
90 :000$, ouro, para a Estna-

815$000 480:040$000 

174:755 $700 

2.800 :061 $692 

pelos agricultores, e com o pagamento ela despeza de transporte, desde 
a granja do productõr atê a fazenda do introductor, de animaes de raça 
cavallar, bovina, suina, lanigera e caprina, destinados á reproducção e 
adquiridos por fazendeiros ou cri:;i,dores e estabelecimentos agricolas ou 
pastoris. comprehendendo esta concessão os animaes de raça que forem 
adquiridos no paiz e houverem de ser transportados de um Estado para 
outro." 
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ela ele Ferro Noroeste do 
Brazil e de 90 :000$, ouro, 
para a Estrada de Ferro de 
Goyaz. . . . .. .. . .. . .. .. . . 

9.• Estradas de ferro federaes: 
I. Estrada de Ferro Central do 

Brazil (deduzidas as sub-
consignações correspondentes 
á creação de Jogares de 1 se-
gundo escripturario, 1 ter-
ceiro escripturario e 1 quar-
to escripturario nas inspecto-
rias do trafego ; de 1 primei -
ro escriptu rario e 2 quartos 
escripturarios na inspectoria 
de movimento e estabelecida 
a importancia correspondente 
a 2 conductores de 2• classe e 
1 conductor de 3" classe ) : 
augmentada de 200 :000~ a 
rubrica -Material da 4" di-
visão - para acquisição de 
material ele grande tonela-
gem, apropriado ao trans-
porte de manganez e outros 
mínerios . A.ug·1nen tad~ ele 
mo :000$ a rubrica - Mate-
rial ela 5• divisão - n~. con-
signação destinada á c?nser-
vação ela linha e dos edifi-
cios, sendo destinada a im -
portancia de 15 O : O O O$ para 
conservação dos ramaes de 
Angra dos· Reis e 1-íavras 
(pessoal e material). Assim 
redigida a consignação 
Eventuaes; - "Para a.tten-
der a quaesquer despezas im-
previstas e necessarias ou á 
deficiencia de credito da 
verba, sendo 10 :000$ como 
contribuição das estrad(j-S de 
ferro federaes para o rronu-
mento do Visconde de ~auá" 

II. Estrada de Ferro D. Thereza 
Christina (pessoal e mate-
r ial)- Augmentada de réis 
75 :000$ para a conclusão das 
obras do trecho interrorppido 
entre os kilomefros 98 e 105 
e <;istudos da linha de Tufassi-
ambú e Araranguá .. . ..... . 

III . Estrada de Ferro Santa 
Maria do Uruguay (pessoal 
e material). . . . .. . . . . . . 

IV. Estrada de Ferro Oeste de 
Minas (pessoal e material). 

3' 496 :552$313 1. 322 :7•16$350 

33 . 061 :263$503 

402 :000$000 

598:000$000 

2 . 228:000$000 
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10.• Obras Federaes nos Estados: 
Elevada a consignação 
Barra da Laguna - (pes-
soal e material) a 200 :000$, 
elevada a sub-consjgnação -
Barras e portos do Rio G!·an-
de do Sul - (pessoal e ma-
terial ) a 1. 000 :000$ papel, e 
450 :000$, ouro - (fundo -
ouro - creado na Lei da 
Recei ta ) . Augmentada d e 
8 O O : O O O$ a consignação des-
tinada a - Estudos e con -
strucção de açudes, poços e 
outras obras contra os effei-
tos das seccas, inclusive as 
que facilitem o transporte 
por terra e por agua - ; au-
gmentada de 35 :000$ a con-
signação Porto do Natal -
para acquisição de mater ial 
fl uctuan te necessario á dra-
gagem - Incluída a quantia 
de 100 :000$ para os estudos 
e execução das obras neces-
1sarias ao melhoramento do 
ancoradouro de Cabo Frio, á 
entrada da lagôa de Ara-
r uama . ... 

11.• Obras P.ubJ.icas da Ca1pital Fled•eral : 

IA&mi·nl.si~·raçãio Oentijal : Pessoa} 
(·supprimiclrus de<pois das pa-

lavras «Auxiliares de escri -
]Jta » as seguintes : di1a.ria 

45 0 :00 0$ 000 

3$ 000.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'1 :41501$000 
Dia.rias de 8·$ ao inspector ge-

ral, 7$ aos cJhefes de divisãio, 
6 $ aos engenlheiros de distri-
ctos, 5$ ao conductos geral d-os 
errcanamen.tos e aos conduoto-
res teohn.i·cos, 3 $ aos auxilia-
res de escripta. . . . .. . . . . . . . . . 36 :1500$1000 

1Mla:ter ial ( ehel\"8.klia '3i iVlerba -
Expediente, plllbiioações, etc.-
a 114 :0•00•$; reduzida a &e ~ 
Serviço telep'honico - a réis 
4 :0•00$; reduzida a de - Lim-
pezia. do edifido da Repartição 
e dos districtos - a 8 :400$ 1 
accrescentadas á rubrica -
iReparos de pro.prios nruoion.aes 
- estas palavras: e constru-
cçãlo de predios necessa.rios 
aos serviços de obras publicas 
da Crupital Fe&eral - ; ficam-

4 . 131 :79 2$50 0 



do a somma das verbas -
IMja.terlal - e - Limpeza -
dos edificios, pessoal e ma/te-
ria! eleVl8Jda a ...... . ... .. . . . . 

Serviços ddver.sos .. .. .......... . 
Delposiito Cen\trall .............. .. 

Samma da consignação - Admi-
nistração Cenitral. ........... . 

1• Divisão: 

Vigilancia de mamaincilales. .Pes-
soal : ( 3 :?!eladores, 8 :'7 6 O$ ; 
guardas, 1.2 :17.2 0'$ ; traba11ha1do-
res, 17 :520'$) .. . ........ .. . . . 

Material ....... . ............. . 

Conservação dQS encanamentos 
co'llductores: 

Pessoal 
Material 
Trabalhos de desobstrucção de 

rios e outras obnas (pessoal e 
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616 :'360$000 
l(}O : O 010!$ 010,0 

B'6 :M5'$ 0,010 

39 :000·$000 
2:000$000 

7,3 :18 712,$5 o o 
113 :0•00•$000 

mat<irial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$000 
Estradas de iFerro do Rdo do 

Ouro ( red,uzi!da. a ver.ba -- Es-
tações e paradas - a 46 :1203$; 
a de - Matel'ial do 'Movlmen~ 
to - a 12':00-0$; eleV',ada aJ 
verba Combustivel, lubriflcam-
tes, etc.» a 'Ll.30 :000$; reduzida 
a venha - Maroerial d/L Via 
Permanente - a 714 :0010\$..... 63•4 :12•7151$00·0 

Somma da consignação 1• •Di~ 
visão - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'8l2 :•1'4'7$500 

2• Divisãio : 

CQnsel'vação d'llJS florestas (feito-
res e trabalhadores) ..... . ... . 

Conservação dos cruminlhos e 
aqued•uct-0 da CarJooa ..... .. . 

Material necessario ,par.a a con-
servação das florestas e do 
aqued·ucto d·a Carioca ....... . 

Conservação de -reprezias, aquedu-
ctos e reservaitorios (·pessoal e 
maiterial) . . .. .. ............ . 

Conservação e custeio &a réde de 
distribuição (reduzida a consi-
gnação «'Pessoal extramumera-
rio» a 40 :000<$; e levada a. sub-

112 :•810$000 

ii :4001$000 

Ouro Papel 

410 :915•5$000 



cons·i·g.nia.ção «Ferramentas, re-
monta e acq.uisição de carroças 
,e anima,.es, fO'rraigeins e diversos 
mecessar·ios ao s·erviçO>)'-a 'réis 
80 :00•0$) ' . ' ... ' . ' ... . . ...... 5-23 :1650'$00·0 

Serviço de hydrometros ( e levaxl.o 
o nwrnero de officiaes mecani-
cos a seis, com a diaria de r<éis 
·6$150·0 em 300 c1iirus, e a res1pe-
otiva suib-consi-gnação a réis 
11 :70()1$; reduzida a sub-consi -
gnação a 11 :7001$; red uzida a 
sub-consi.gnação - ·Material --' 

a 2'6 :51510$)... . ............... 50 ::250$000 
Inspecção de canalisações e <Yai-

x:as d•e agu•a c1omioiliarias (pes-
soal e m a terial) . ............. 2n :00 0$000 

Proseguillllenito da rêde de distri-
·buição, pennas de agua e .re-· 
gistro de !ncendio (-pessoal e 
ma te1·i•al n ecessarios .para o 
serviço) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·0·0·: 010 01$ 0•010 

Conservação de collecit:ores e ga-
lerias de aguas plmviaes (pes-
soal, ~ 1 : 0·615•$) ; material, f er-
ra.:mentas, o'bjectos ·para exipe-
diente e ·a.iversos, 6 :0·00·$; remo-
ção de terras e resíduos ex-
trahidos das gaJ,erias (•pessoal 
e material) 9 :0•00•$; construcção 
de movos collectores e galeria.s 
(pessoal e material) 215 :000•$.. 91 :016·5$000 

S erviços extraordinlarios e im-
previs·tos (pessoal e material) 10 :00•0•$1000 

,somma da C'onsig·nação - 2• Di-
1vi.são . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. 1 . 0'111 : 1912·$15 010· 

3• DiV<isão : 

R evisão da rêde, l!lovas canalisa-
ções, acquisição de proprieda-
des que interessem a-o abasteci-
mento e o utros mel•boramenit:os 
do serviço, taes como, const=-
cção de pequenos reserv:ait:orios, 
indusive o do Trapicheiro e a 
respectiva canalisação, concer-
tos em reservatorios, reparação 
de oalçamento•s necessarios ao 
serviço da revisão d'a rêde 
(pessoal e m·a<l:eri.Jal neoessa;rios 
para este serv;iço) ... . ...... . . 615 o : o o 0·$10·0 () 

Ouro Papel 

2 . 715'4 :·2·95$000 
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12° Esgoto <la Caipital Federal (reduzida a verba -
«•Acquisição e conservação de a.pparebhos e 
moV'eis» a 4 :0,00$; a de - Eveintuaes _ '1· 
12 :00 0$, accrescentada a.o - Pessoal da Re-
rpartição Ii':iscal - a sub-ccmsignação - Di.a.-
r1'.1s - de 7$ ao engenheiro-fiscal, 6$ aos 
a1uc1 · n~cs, 5$ 2. u S -auxiliares, e~n 360 (]j ;; q: 

11 :4DOr J ........ .. . . .. .. ...... . .. . 

13. n IIl umd•nlação publica .. . .. . . ........... . . . ..... . . 

14.• Fiscalisação (augmentada de 10:5 :300$ a rubrica 
- Fiscalisação de estra.das de ferro - sendo : 
de 68 :'400,$ par.a. a ugmento das diarias dos en -
.genheiros fiscaes; de 9 :6'50·$, na consignação 
relativa ft. Compainhia Greu,t Westeni of Braza 
Railway, sendo : pa.r,a mais um engenheiro fiscal 
- 9 :000$ , rpar,a. a ugmento de a:juda d•e custo 
para tomada de contas 600$ e pa.ra augmento 
do expediente das estradas 60$; supprimi"da a 
consig>nação doe 10 :6•50$ referente á Estrad a, de 
·Ferro ·Central de iPern·aml:>Uco ; e elevados de 
,2 ;20,()$ os vencimentos do enge!l'heiro-tiscal 
das Estr,adas de Ferro do Norte e da Tijuca, 
addioionada a estas a do Grão-Pará a.1Jé a es-
rtação de lLigação. Substitui das .as consfgna-
ções : Estrada de l<'erro de Jagiuará a Ca-
talão, da com'Panihia !Mogyana, Uber,a.ba a Co-
xim, do Banco União de S. q?aulo, e Catalão a 
!Palmas da Companhia A lto 'l'ocamtins; Es-
rt1;alda oe Ferro RiJbeirão Preto a J aguara e 
raimal de Caldas (Companhia Mogyana) ; Es-
trada de Ferro ·ae Santos a J ,unJia.llY, E!rtrada 
de Fer,ro Rio Claro (Com'PanMa Pa.ulista de 
•Vias F erreas e Fluvdaes) ; !EJstrada de F erro 
de 'J3rytucatú a 'T ib,agy, ra;rnat de ItaTaré .e 
rprolongamento a Santos (Com'Pan·Ma União 
1Sorocaibana e rtuana) ; pelo segui!l!te: Fiscali-
~ação da rêde de viação de . óf'.aulo, Matto 
!Grosso e Goyaz. Vencimen~.o do engen!heiro-
Ohefe da fiscalização 18 :000$ . l'dem de cinco 
en.ge!l!•heiros fiscaes a ll :000$, 4'3 :000$ . Des-
rpezas de escriptorio, inclusive pessoal e ajuda 
de custo para tomaia.a de cryn1.ais, 16 :OOIO·$, 
'79 :000$000 . 

Augmentada de 2 :00.0$ a consignação destinada 
lá fiscaliza ção dais obras >hydra;ulicas do cães 
de Samltos, p,a.ra aluguel de c;asa ~ara o escri-
l]:)torio respectivo . Na sUJb-'l'u'brica - f.IDmlpre -
zas diversas - , accrescentwdas as seguintes 
conslgniações : Compamhia Sal e Na.vegação -
- Vencimentos do fiscal, 3 ;6001$. Comp,aill!hó.•a 
de !Navegação iCr.uzeiro do 15 u1 - V'encimen-
rtos do '.fisoal, 3 :(}00$. A1nazon T eZegrap1i Oom-
pany - Vencimentos do iflsoal, 6 :000$ .. ... . . 

Ouro 

631 )27"3$662 

,3 :•600$0 00 

_Papel 

5 . 302 :757U80 

628 :288$6•62 

M 6 :1511(}$ 000 
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15.• '0bserV1atOl' lO ~<\.stronomico . ... . . ........ . .. . . ... . 87: 600$000 

lo6.• Repar.tições e Jogares extinctos ('diminui!da das 
•sub-consignações col'respondentes a um 2° of-

iicial '(],a •Secretaria de E~tado - e-e 4 :000~, e 
a um 2° official da Direotoria Geral de Esta-
rtistioa, de ,3 :800$; e a.ugmentada •la de um 
;porteiro arohi'Vista da Inspeotoria Ger.a.l de 
T erras e Colonização, •1 :1560$ ...... . .. .. . ... . 

1 7. • iIDventuaes 

54:960$000 

150:000$000 

Art. 14 . E' o P1residente ela Republica autorizado : 

I. A abrir o credito necesse.rio para o pagamento das gratificações' 
decretadas pela lei n. l .191, de 28 de junho de 1904 (1), correspon-
dentes ao ·exerci cio de 19 04, aos emp.regados com 2 O annos de effectivo 
serviço na r epartição. 

II . A despender até a quantia de 100 :000$, para estabelecer 111a 
fazenda de Santa Manica, no Estado do Rio de Janeiro, de propriedade 
u aciooal, campos <le experienci a e demonst'l'ação, Jaborator io chirnico 
para analyses <le terras, forragens , ele., .para acquisição de .gado de 
raça pura, estudo das moles tias de que são a,ffectados os Lmportados. 

lII. A despender a quantia de 10 :000$ em premias, á razão <le 1$ 
por ~(i l ogramma, aos seroicultores que l!llJ)resentarern casulos de produ~
ção nacional. 

IV. A de pen<ler até a quantia de 60 :000$, para a animação da 
industria da seda, sendo 15 :0 00$ em premias, cujo rnaxirno não exceda 
<le 5 :000$, .aos sericioulrtores Q:Ue ;provarem, a juízo do Governo, ter pelo 
men-0s 2. 000 pés de amore ira, regularmente tratados, dev.endo ser os 
premias proporc'onaes á irnpoi-tamcia <las culturas; e 45 :000$ para a:11-
xilia r as duas primeiras fabricas que empregarem na fiação unicamente 
casulos de proàucção n:i.cional. 

V. Auxiliar com 30 :000$ a Sociedade Nacional de Agricultura, para 
a montagem de •mn Iabo•·atorio onde se.iam prepe.rac1os os fermen tos 
alcoolicos seleccionaclos paira a distribuição gratuita entre os agricul -
tores e distillador.es. 

iVII. A entrar em accôrdo, na vigencia desta lei, com os arrenda-
carios das estradas de ferro fede.raes, para o cfim ele ser subslituicla 
nellas a ill1t1minação a petroleo pe!Ja.s lamipaJdas a ·alcool. 

/Para facilitar esse accôrdo, poderá o :Presidente da Republica acl -
mittir que figure a compra dessas la:mpadias nas contas do custeio. 

VII. A enrtrar em accôrdo, na vigencia desta· Jei, com as emprezas 
t.e estradas de ferro concec1idas pela União e •que gozem de favore3 
pecuniarios, para o fim de promover a subs tituição do petroleo pelo 
alcool na illu.minação das e~tações, depositas, officinas e dependencias . 

.Para facilitar esse accôrdo, 'jlo'derá o Presidente (l,a Republica a<l-
mittir que figure a compra das la;mpadas l!'las contas de <:usteio. 

iVIII. A mandar proceder, na vigencia desta lei, li. subst:tuição, nas 
estradas de ferro federaes, dos motores a •gazolina ou petroleo por mo· 
tores a a lcool. 

JX . A despender até 300 :000$, mo exercício desta lei, para a ins-

(1) Decreto n. 1.191, ae 28 de junho de 1904. - Vide nota n . 6 a 
esta lei. 

l4 



212 

tallação ma Capital da. Republica do pavJlhão brazileiro da Ex:Pociçã'J 
de . Luiz. 

X. A subvencionar com a q'llantia de 30 :000$ ann<uaes á compa,-
n hia de navegação que .estabelecer linhas .regulares de vll':pores entre 
os portos do sul do Estado do Rio de Jane1ro e p Districto Federal, 
abrindo para esse flm o necessario credito. 

XI. A promover os melhoramentos que facilitem a navegação dos 
rios Paraguassú , na Baihia, Itapicurú, . Bernardo e Sangradouro aa 
Lag~. de Santo Agostinbo, no IMaram·hão, 1Parahyba e J.guarassú, no 
Pia.uby, 1Cuya;b'á, em Maitto Grosso, Goyama, em :Perna,mbuco, Uruguay 
no oRio Grande do Sul e Sant' Anna no Rio de Janeiro, podendo despen-
der nessas obras até 3.30 :000$000. 

XII. A despender, d'entvo do exercicio, até •800•:000$ com a eleva-
ção da linha da Estrada de Ferro Central do Brazil entre S. D1ogo e 
S . CJ1ri tovão. 

XIII. A ·fazer, conjwncta ou se'[Jaradamente, as operações de cre-
dito que mais convenham, pan·a realizar as acquisições .e obras que te-
nham por .fim m elhorar e augimentar o serviço ·de abastecimento d'o,aig,u.a 
á Capital Federal, inclusive o abastecimento da J·ua Vi1.1va Garcia 
(fohaúma) e de Se_petiba, das il'has do Governador e Paquetá, e do 
Vigario Geral, em Irajá, .podendo reservar, para o serviço de juros e 
amortização do .caipltal que lev·antar ou dos -U.tulos 1que emitti r, a rena.a 
de todo serviço. 

XLV. •Arerormar o serviço de fiscalização dias estradas de ferro e 
vias ma,rltimas e fluviaes. 

XV. A estabelecer, por meio de accôrdo directo, o serviço de ,per-
mutação de encommendas postaes (colíis vostaux) entre o Correio Bira-
zileiro e os dos outros ,paize-s q'lle fazem .parte da União Postal Un i-
versal, observadas as seguimt1l5 condições: 

a) direito de perceber cada um dos dous paizes permutantes metade 
da somma das taxas de ex.peqi~ão e transito mia,ri•timo, cobradas por am-
bos os paizes sobre todas as enoommendas recebidas e expedidas; 

b) facu'ldad.e a cada um dos mesmos correios de cobrar ou não 
para si taxas add1cionaes, -segundo seus 1nteresses e cO'llforme a Con-
'Venção Postal de Washington; 

e) gratuidaile de transporte maritim-0 por .parte das companhias 
que gozam de 1.Jrivilegio de paquetes em qu.a.Jquer aos pai>Jes, para as 
encommendas a expedir pelo? cor.reios brazdlei-ros. 

§ 1. o l()s acc.ôrdos existentes serãio denunciados e revistos de ac· 
cordo com estas bases. 

§ 2.º O Presidente da Republica escolherá, entre as .repartições iPOS-
taes ela Republica as que devem ser considradas de permutta, adqui-
rindo, por aluguel, armazens a'])lropriaaos, quamdo nas sédes da'C]:uella-s 
a·epartições não houver o espaço sufficiente. 

§ 3." Para supprir a fal\"a dos funccionaTi<>s do quadro indispensa-
veis ao desempenho <lesse serviço, serão inomeaaos outro·s, •em ·commtssão, 
observadas as disposições do regulamento a1Jprovado pelo decreto nu-
mero 2.230. de 10 ele fm·ereiro de 1896 (1). 

:XiVI. A fazer as operações de credito necessarias para execução 
do serviço a que se refere o numero antecedente. 

J,,."ll:II. !A entrar em !!iCCqrdo com as -d·iversas companhias de estra-
rl as ele ferro com as quaes tE~m trafe•go muiluo de telegrammas, 'Para o 
fim de 111.ovar os accôrdos ora existentes, mediante cond<ições menos 
onerosas para o publico. 

(1) Vicle arts . 338, 339 e 381 a 406 deste regulamento . 
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XiV.DIJ. ·A acloptar 1provic1enci•as .e celebr.ar os a.ccôr.clos que forem 
necessari·os .pa,ra cohibir o uso ela 1 nha como combustiveJ nas locomo-
tivas das estra•das de ferro sujeitas á sua aclminislração ou, fiscaliza-
ção, inclu inclv essa prolübição n·os contraclos de arrendamento que tenha 
de celebrar. 

iXIX. A constT'llir um e dificio para co.rreios e telegraphos na capi-
tal do Estado de ·S . Paulo, ,podendo ,para esse fim entrar em accordo 
com o Governo de~se Estado, mediante permuta com proprio rn.acional 
e ou tras ·condições que fe>rem julga.J as conven ient es. 

•A entrar em accôndo com os .governos dos Esta.aos para auxiliai-os 
no traibaJfho de c•ivilisaçãio dos ind·ios, po'c1en1c10 despender até ,5 O· :000$00 o. 

XX. .A entrar em novo accôrdo com a The NaUonai Brazilicin Ha1·-
bour Co1ropany, Liniiteci, .para o fim de rescindir o contracto, com .ga-
ranti.a de juros, ,para a co.nstrucção, us·o e ,gozo das obras de melho.ra-
mentos elo .porto de Jaragurá, no Eslado de Alagôas, abrindo o neces-
sario credito, si fôr a justada a.I•gum.a indemnização pecuniaria. 

:X.,-XI. A tornar extensiva, na vigencia desta Jei, aos empregaavs 
do correio ambulante e carteiTos e aos estarfetas ambtrlantes elo Tele-
grapq10, residentes nos "ubunbios d·a Crupital Federal, a concessão de 
ass•gnaturas nominaes i.ntransferiveis, nos trens de suburbios, com o 
abatimeto de 50 o/o ;sobre os preços ·das .passagens. 

XiXII . A despender até 250 :000$ com os estudos e mais tr.a,balhos 
concernentes á expJ.oração de mi'11as ele =rvão de .pedo.ra nos Estados 
da Republica e ·a garantir, por t empo não excedente de 10 annos, "' 
con·sumo do carvão naciona l na ·Estrada de Fenro Central do Brazil, 
ou em =tros serviços lfedenaes e outras estra•das, de !aCOôrdo com as 
administrações destas, na propo.rção annual qu.e fôr julgada necessaria, 
fa.z·end·o os estudüs precisos para demonstrar -as rvantagens do emprego 
odo m esmo carvão. 

Art . 15 . Continuam em vigor as disposições constantes õos nu-
meras I, II, III, .IV, XI (1) (accrescentada a autorização para abrir o 

(1) Art. 17 ela lei n. 1. 145, de 31 de dezembro de 1903 : "E' o Po-
der Executivo autorizado: 

1. A r eorganizar na vigencia desta lei os serviços e repartições a 
cargo ao Ministerio ela Industria, Viação e Obras Publicas e a alterar 
os respectivos regulamentos, ficando clepenclente do referendmn do Con-
gresso Nacional a execução de. todas as disposições que determinarem 
creação ou suppressão de empregos alteração ele vencimentos ou qual-
quer augmento da despeza total autorizada na presente lei. 

·§ 1. 0 Os empregados que ficarem excluidos por effeito das reformas 
ou transferencias de repartições autorizadas n a presente lei serão con-
siderados acldidos, si tiverem 10 annos de serviço publico, com direito á 
aposentadoria . 

1§ 2. 0 Os d ireitos e as vantagens da actividacle e inactividac1e dos 
empregados de servi GOS ou emprezas custeadas pela União serão re-
gulados pelos das demais repartições pcblicas. 

II. A construir, nos limites ela verba decreta.ela na presente lei, as 
linhas telegraphicas destinadas a fechar os circuitos interiores da rêde 
federal e as que forem devidamente subvencionadas pelos Governos es-
doaes, nos limi tes das subvenções por estes concedida.s. 

III. A abrir o credito preciso para se liquidarem definitivament~. 
entre a Repartição Geral dos Telegraphos e as diversas administraçf>es 
telegraphicas as taxas de telegrammas officiaes transmittidos sob o re-
g imen do trafego mutuo e que se referirem a exercícios já encerrados. 

IV. A permittir que a Repartição Geral elos Telegra,phos requisite 
directamente ao Thesouro Federal, por conta da renda a elle ,·ecolhida, e 
á s Delegacias n os E~taclos, con junctamente com a elo trafego mutllO e 
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necessario credito até 100 :000$), XLI, XIII, XIV, XVI, XVIII (1) (ac-
crescentada a autorização para abrir o credito necessario para execução 

mediante a discriminação, que fará por occasião do ajuste de contas, a 
parte que pertencer a cada uma das aelmirílstrações congeneres, apre-
sentando depois a cada um dos ministerios a conta para ser indemni-
sada da importancia dos telegrammas officiaes por ella expedidos. 

XI. A mandar estuelar, do ponto ele vista geologico industrial, os 
depositos ele monazita existentes em terrenos do domínio federal de 
modo a verificar a sua extensão e possança e o teor metallico elas 
areias. 

Sómente á vista desse estuelo, O Governo estabelecerá as condi-
ções de exploração, por arrendamento, fixando no paiz as installações 
necessarias para a extracção dos oxydos metallicos. 

(1) Art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 "E' o 
Poeler Executivo autorizado: 

XII. A despender até 60 :000$ com a installação de um laboratorio 
destinado a experiencias de electro-metallurgia no Jogar que julgar mais 
conveniente. 

XIII. A innovar o contracto com a Companhia de Navegação a Va-
por do l\!l:aranhão, respeitadas as clausulas do dito contracto e elevada 
a subvenção de mais 100 :000$ annuaes, augmentando as viagens a seu 
cargo, e abatendo as suas tarifts actuaes, taes como estão no corpo Ja 
tabella, de 50 % para os generos de proelucção nacional e 20 % para os 
demais, fazendo as ditas viagenB da 1naneira seguinte : 

a) Linha do Sul - Primeira viagem elo mez: S. Luiz Tutoya, 
Amarração, Camocim, Aracahú, Fortaleza, voltando pelos m esmos 
portos. 

Segunda viagem: S . Luiz, 'Tutoya, Amarração, Camocim, Fortaleza, 
voltando pelos mesmos portos . 

Terceira viagem : S. Luiz, . José do Riba Mar, Primeira Cruz ou 
Miritiba (quando puder e Barneirinhas, voltando pelos mesmos portos. 

b) Linha do Norte - Primeira viagem' S. Luiz, Guimarães, Curu-
rupú, Tury-assú Carutapéra, Viseu e Belém, voltando pelos n1esmos 
portos. 

Segunda viagem: S. Luiz, Guimarães, Cururupú, Tury-assú, Caru-
tapera e Belém, voltando pelos mesmos portos . 

e) Linha do Centro - Quatro viagens mensaes directas : de São 
Luiz a S. Bento, voltando tamJ>em directamente a S . Luiz . 

Duas viagens mensaes directas de S . Luiz a Alcantara, voltando 
tambem elirectamente a S. Luiz. 

à) A subvenção daela á cqmpanhia poderá ser augmentada com a 
ele 1 00 :000$ por viagem quando a companhia se promptificar a fazer 
viagens regulares entre os portos de Belém, Fortaleza, Recife e Rio de 
J aneiro em vapores adequados, com accomodações para 40 passageiros 
de ré, 300 ele convéz e de marcha sufficiente para fazer a viagem do 
Rio ao Pará pelas escalas indicadas, no maximo, em 10 dias, n a f6rma 
do dispositivo final n. XV deste artigo. 

e) A subvenção dos 10 :000$ por viagem poderá ser dada á mesma 
Companhia ou a outra que, satisfazendo ás mesmas condições, oHe-
recer ainda maiores vantagens. 

XIV. A abrir o credito n ecessario para cumprimento da innovação a 
que se refere o n. XIII deste artigo . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . ... . ...... .. . . . . . .. .. ······ .. . ............... . 

XVI. A conceder ás emprezas que façam navegação regular entre os 
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do serviço), XX (1) (excluidos os prolongamentos da Estrada de Ferro 
Central de Pernambuco para Pesqueira e da Conde d'E.u e incluido 

portos de mais de um Estado todos os favores de que tem gozado o Lloyd 
Brazileiro, exceptu ada a subvenção. 

XVIII. A construir a ligação entre a Estrada de Ferro Melhoramen-
tos do Brazil, na estação de Belém, e a Estrada de Ferro do Rio do 
Ouro, na estação da Saudade, ou outro ponto mais conveniente, aban-
donando na primeira o trecho comprehendido entre aquella ligação e a 
estação de S. Francisco Xavier, que serâ. substituido pelo trecho corres-
pondente da segunda". 

(1) Art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903: E' o 
Poder Executivo autorizado : 

XX. A adoptar o alvitre que julgar mais conveniente, inclusive 
emissão de titulos da divida interna ou externa, não podendo dar ga-
ran t ia de juros, nem subvenção, para concluir o prolongamento das 
estradas de ferro de Porto Alegre a Uruguayan a, de Pern ambuco até 
Pesqueira; executar o ramal de Sant' Anna do Livramento, o alarga-
mento da bitola da Estrada de F erro Central do Brazil, de Taubaté a 
S . Paulo, e ramal da Penha; o prolongamento das Estradas de Ferro 
Ther eza Christina a Araranguâ. e Massiamhú, e Conde d'Eu, no Es-
tado da Parahyba, passando pela cidade de Campina Grande, no mes-
mo Estado, até a villa do Batalhão ou outro ponto mais conveniente; 
o ramal do Mundo Novo, na Estrada Central da Bahia, e as Estradas de 
Ferro de Baturité ao Crato, de Sobral a Therezina, e construir no Es-
tado do Rio Grande do Norte uma estrada de ferro que, partindo do 
ponto mais conveniente do littoral vá ter â. região mais assolada pela 
secca. 

XXIII . A encampar, na vigencia da presente lei, as estradas de 
ferro que gozem de garantia de juros, ouro, e tenham construido mais 
de 50 kilometros mediante o pagamento em titulos da mesma especie, 
cujos juros e amortização não excedam de 4 % e 1\2 o/o respectivamen-
te; e a contractar mediante o pagamento em t itulos da mesma espe-
cie a construcção e o subsequente arrendamento definitivo, por prazo 
não maior de 40 annos, contados da conclusão do ult imo trecho das 
mesmas estradas, dos prolongamentos e ramaes j â. decretados ou n e-
cessarios para a ligação com as estradas em trafego ; bem assim ar-
rendar definitivamente as estradas adquiridas pela União. Para cus-
tear provisoriamente, emquanto não forem definitivamente arrendadas, 
as estradas resgatadas ou por outra fórma adquiridas, poderâ. o Go-
verno abrir os creditos precisos. Ficam autorizadas as operações de 
credito necessarias para a execução do presente numero. 

XXIV. A revêr os contractos de arrendamento das estradas de 
ferro federaes, alterando os onus reciprocos, para o fim de realizar a 
construcção dos prolongamentos e ramaes necessarios. 

XXV. A entrar em accôrdo com o Governo de Minas Geraes e as 
Companhias Muzambinho e Sapucahy, para o fim: 

1°, de incoporar-se a Estrada de Ferro Mu zambinho á, Minas e 
Rio; 

2° de incor porar-se tambem a esta a de Sapucahy, n o todo ou em 
par te; 

3°, no caso de não se effectuar a encampação desta, resguardar os 
interesses da Minas e Rio, na zona em que lhe é tributaria . 

Par a estes fins e para regular os direitos da Un ião e do Estado 
de Min as Ger aes, n a Oeste de Minas, o Govern o estabelecerá, as condi-



216 

o prolongamento atê a cidade de Diamantina, fazen do-se a ligação das 
duas gran des r edes - Estrada de Ferro Cen t ra l do Brazil e Estrada 
de Ferro Victoria a D iamantin a), XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVII, XXI X, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XL, X LI e XLII 
do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 (1), desta-

ções que convenham e os prolongamentos, ligações e a rren damnto que 
forem acertados, fazendo para isso as n ecessarias operações de credito. 

XXVI. A entrar em accõrdo com os Governos dos Estados e com 
as companhi as que destes t enham con cessões de estradas de ferro para 
o f im de incorpora r estas linhas ás linhas f ederaes, estabelecen do as 
condições, os direitos e interesses da União e dos Estados, realizando as 
ligações e os prolongamentos necessarios e fazen do o arrendamento de-
finitivo das rêdes assim firmadas. 

Para as providencias ele que trata este numero ficam autorizadas 
as n ecessarias operações de credito. 

Paragrapho unico. O Governo providenciará para que cesse o de-
vastamento elas mattas pelo uso da lenha nas estradas de ferro brazi-
leiras, salvo expressa a utorização anterior, que não mais será dada 
de hoje em diante". 

(1) Art . 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903: E ' o 
Poder Executivo a utorizado : 

XXVITI. A entrar em accõrclo, •na vig.enc1a desta lei, com o Governo 
do JJ:sta;do do Rio Grande do Sul, n o sentido de tornar effectiva, no me-
nor prazo possiYe! a aber.tura da barra do mesmo Estado, po dendo pa,ra 
tal •fim conceder à <cobranç!j- das taxrus de que trata o paragra;pho unico 
elo a rt. 7° da lei m. 3. 3-1'4, 9e 16 ·d€ Outu.bro de 1886 (lei n. 957, de 30 de 
DeZiembro de 1902, ·ant. 22, n . X:h.'VII) e com os recursos do n. XI.iI, lettra 
b , '(]este a.rtigo. 

XXiVlll'I . tA. conceder, <na vigencia da presen.te lei aos. Gover•nos es-
tadoaes que 1JretenJe rem executar as obras de melhoramentos -0€ portos 
dos respectivos :Estados, ISE;gundo os 1planos approvados ou que fo rem 
apµrova.dos pelo Gove1mo F1eder a l, os f avores consta.n.tes elas leis n. 1.646, 
de 13 ia·e O utubrn de 18·69, e n . 3 . 314, de 16 de Outubro ·de 1886, ind·epen-
dente de co.ncm-r.encia (lei ~1. ·9.57 de 30 de Dezemrbo de 1.902, art. 22, 
n . x:x;v;:r, b) . 

XXIX . . A e.n·trar ·em a,c-cõrdo com a .companhia concessio'llaria do 
porto da Bahia, pa,ra o fim <d'e i<Tlnova.r o respectivo con.tracto, m·o sentido 
de rever os estudos, ']'.}!anos e orçamen tss a,pprova.dos , 'podendo, si en-
tender comveniente, <conceder á cessionaria os favores do n . 2•5 -Oa lei 
<n. 9.57, de 30 de Dezembro de 1902, ou outros que forem julgai·Jos indis-
pensaveis ·pa,ra a prom•pta realização elos melhora.mentos constan,te·s da 
concessão. 

XXX . A .realiza,r a ·cornstrucção do porto de Belém adopta,nclo os 
typos convenientes aos trechos a construir e,ntre a ponte '.ao Arse.nal de 
Marinha e o 1porto do 1Pinheiro, fazendo os co.ntractos .necessarios, me-
d iante os recursos e faVOielj comprehendidos 'll:as leis em vigor ou appli-
caclos a portos d a Repub lica . 

XXXII . A to<ma.r as se,gu intes m<'ldi cl,as no intuito de ·attenuaT tanto 
quanto possivel os effeitos da secca nos Esta os do 1'forte: 

a) constru1.r açudes e poços nos Esta,a os: asso1'ac1os pela secca, ele 
accõrdo ·Com as i·nstrucções 11ue forem expecl iilas; 

b) comstruir 'estr aJd•as d~ ferro " mel·ho~·aQ' o·utras v ias de com.muini-
cação que Jiguem os ·pontos affectados pela secca a.os ele ·facil coonmun i-
cação com o.s .melhores mer<;:ados e aos centros productores; 

a) premia.r aos cidadãos que constTuirem em terras de su.a 'Proprie-
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cando-se da quantia de 200 :000$, que por esse numero é o Governo a uto-
r izado a despender, 30 :000$000, afim de ser entregue ao Dr. Alvaro 
de Oliveira como auxilio para os trabalhos da propaganda, que está 
fazendo no estrangeiro, de productos do café manipulados segundo 0 
seu processo), as dos arts. 21, 22 e 23 da mesma lei (1) e as dos 

daide ·p·equenos .ii,çu•d·es -0u <poços, d e accõrdo com •as condições esta.bele-
cMais •pelo IGovermo . 

XXXUI. A despender, para a execuGão das medM·as especirfica-
das no n. XXXLI, além das verbas que forem consi.gJJadas no orçamento, 
até a •qu·antia de mil contos <le ré!s. em condições ordinarias, e as que 
fo•rem •neces.sa.ria.s, em ca.so de calamidade, proveniente da secca. 

XXXIV. A transferir á .admiinistraGãO ·do Districto Federal ou a 
contractar com ·quem melhores vantagens offerecer, sem onus paira a 
União, os seTviços e a.s obras a que se referem o decre to n . 1. 07•9, ele 18 
de 1Setembro de 1890, e as instrucções do Minjsterio da Industria de 5 dê 
Setembro de 1•891, ·podendo modi.ficar .os respectivos pia.nos e rubrir os 
creditas :necessarios até 20 :000$ para a conservação d•as obras feitas, em-
quanto não fõr effectuada a tra.nsferencia 

X L . A ·abri.r 'OS c1•edi'1:os 111ecessario·s para : 
a) swp·pri•r as d eficlencla.s que no exercicio desta lei se verificarem 

JJa consiginação "la verba 11• do art. 1'6 destinada á «Revi.são» da O'êde 
e novas canalizações», para o fim de attender ao supprimento de aguas 
á Capital Fede.!'al ; 

b) constituir um capital de movimento para a acquisição füreota aos 
d)abrkanites e rfm·necimento aos particulares de apparelho.s mecessarios á 
reg.u.larização do supprimento ·de agua. 

XLI. A a·ea,Jizar •ais obras necessarias ao melhoramento dos portos 
da Republica, podendo, paira esse fim, emittir titulos em papel ou em 
ouro, que correspon dam por seus juros e amortização ás responsabilida-
des que para cada po.rto possam ser 'J)rovidas .pelas taxas que ahi serão 
cobrada.s estabelecidas nas leis e concessões em 'Vigor; 

a) .aiS obrais <poderão ser executadas por administração ou par con-
tracto, modificados ou não os irespectivos ·planos ·de orçamento e •poden-
do-se accrescentar-lhes a exec:ução de 'obras fora dos cães, mas .necessa-
1·ias para facilitar o trafeg-o das mercadorias para os mesmos caes; e 
a expio.ração commercial dellas será esta,beleci<da segundo o reglmen que 
mais convenha a c:ada porto ; 

b) pár.a •as despezas que forem rnecessarias a me1horamentos ilos 
portos, a •que se refere a .pTesente autorização, ficrum tambem ·autoirizadas 
·M necessaria,s operações de ·credito ; 

o) sob o reg.imen desta .lei poderão ser realizaidas •as obras do por.to 
ainda .não definitivamente contractadas; 

d) 0 'J)roducto das ta.xas especiaes cre!Ldas .na lei •d.a receLta, que fo-
rem cob.ra.das nos portos dotados com verba especial na pTesemte lei, po-
derá. ser ap'j)liC&do ao desenvolv·imento do serviço do melhoraimento res-
pectivo. 

XLH. A despender atê 200 :000$ com os tra,b.alhos de .propaganda 
dos productos a:gricolas, pastoris e mineraes que i•nteressaim ao .Brazi.J. 

(1) Art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903: "E' o 
Poder Executiv-0 autorizado: 
... . . .. . ... . ...................... . ................. 

Ar:t. 21. Co•ntinua em vi'gor, na vigencia ·desta lei, a disposição do 
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ns. VIII, XXII e XXVIII do art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro 
de 1~02 (1) . 

Art . 16. Fica approvado o contracto celebrado com a Companhia 
Geral de melhoramentos no Maranhão, em 31 de dezembro de 1903, em 
virtude da autorização constante do art. 22, n . XXIII, da lei n. 957, de 
30 de dezembro ele 1902 ( 2), para o serviço ele conservação do porto 

n. XII do art. 22 da ·lei n. 957, de 30 ele Dezembro de 1902, com as Se-
guintes modificações : 

O contracta.nle se obrigará a fornecer transporte su[(iciente e im-
mediat:o a todos os .generos de pro d ucção naciooal. 

Na lettra e ) do citado n . XII, subslituam-se as palavras aos qi<e vi-
goravam nci data ela lei n . 834, ele lSOl, pelas seguintes: aos que vigo-
ravam a ntes da lei de 11 de novembro de 1892, que regulou a cabotagem 
nacional . 

Na lettra rl), em vez de : elos portos intermecliarios, diga-se : de 
quaesquer portos. 

Art. 22. Continúa em v igor, na vigencia desta lei, o n . XVII do 
art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 190 2, supprimidas dessa dis-
posição as palavras: - da renda liquida produzida pela Estrada de 
Ferro Central do Brazil, nos exercidos de 1902 e 1903 - e a aiinea a -
abrindo para esse fim creditos especiaes . 

Art. 23 . O Governo promoverá o aproveitamento da força hydrau-
lica para transformação em energia electrica applicada a serviços fede-
raes, podendo autorizar o emprego do excesso da força no desenvolvi-
mento da lavoura, das industrias e outros quaesquer fins, e conceder 
favores ás emprezas que. se propuzerem a fazer esse serviço . Essas con-
cessões serão livres, como determina a Constituição, de quaesquer onus 
estadoaes ou municipaes . " 

(1) Art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 : E' o Poder 
Executivo autorizado :. . .. . . .. . . .. . .. .... . .. . . ... .. . ........... . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ··I· . .. . .. . . .. . ......... . .. . .. . . . . ... ... . . . . 

VIII, a prorogar os contractos para conducção de malas e alugueis 
de casa para os serviços dos correios por espaço nunca maior de tres 
annos. 

XXII, a entrar em accôrdo com os arrendatarios das estradas de 
ferro nacionaes, de modo a serem reduzidas as tarifas das mesmas es-
tradas em relação ao transporte dos generos de producção nacional ; 

XXVIII, a contractar com quem mais vantagens offerecer, em con -
correncia publica, a construcção, uso e goso de um porto artificial na 
enseada de S. Domingos das Torres, Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como a de uma estrada de ferro que ligue esse porto á cidade de Porto 
Alegre, mediante os onus e vantagens conferidos no decreto n. 1 . 746, 
de 13 de outubro de 1869, servindo de base ao ajuste as clausulas qu<: 
baixaram com o decreto n . 597 A, de 1D de julho de 1890, addilado pelo 
de n. 1.382, de 19 de fevereiro de 1891, excluídas terminantemente as 
que se referem á garan'lia de juros . " 

(2) Art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902: "E' o Poder 
Executivo autorizado :. . .. ... . . . ...... ... .. ... .. ..... . . . . . . . . . . . 

XXIII, a entrar em accõrdo com a Companhia Geral de Melhora-
mentos no Maranhão para incluir entre as obrigações contralüdas pela 
mesma, em virtude das clausulas do decreto n . 380, de 6 de junho de 
1891, a ãe prolongar o cáes em consl!"ucção até a rampa denominada do 
Palacio e dahi até ao edificio do 'l'hesouro Publico do Estado, fixando-se 
no respectivo contracto ~ quantidade de serviço que dahi por deante deve 
ser realizado em cada e;;:ercicio . " 
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do Maranhão e prolongamento do respectivo câes, devendo contar-se de 
1 de janeiro de 1905 o prazo de cinco annos nelle estipulado. 

Art . 17. Na execução de serviços do Ministerio da Industria, a 
prestação de contas do primeiro adeantamento não é indispensavel para 
a re<ilizai;;ão do segundo, não podendo, en tretanto, realizar-se o terceiro 
ade_ntamento sem que a prestação de contas do primeiro se ache liqui-
dada, seg uindo-se a mesma disposição em r e lação aos subsequentes. 

Si o serviço continuar no anno seguinte, o segundo adeantamento 
do novo eJiiercicio não poderâ se realizar sem que a prestação de contas 
do ultimo do exercicio anterior se ache liquidada. 

Art. 18. A's emprezas de electricidade gerada por !orça hydraulica 
que se construirem para fins de utilidade ou conveniencia publica, po-
&lrâ o Presidente da Republica conceder isenção de direitos aduaneiros, 
direito de desaprnpriação dos terrenos e bemfeitorias indi..3pensaveis âs 
installações e execução dos respectivos serviços e demais favores tam-
bem comprehendidos no art. 28 da lei n. 1 .145, de 31 de dezembro de 
1903. 

Art . 19. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pela 
repartição do Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas 
seguintes verbas, em ouro, 40. 501 :338$466; em papel, 96 . 332 :768$293 . 

1. Juros e m·ais des•pezas da divida externa ...... . 
2. I<lem e amortização do emprestimo externo par.a 

o r esgate das es-trada:s de ·feJTo encampaJdas. 
3. Idem d<Js emipres:timos internos de 18·68, 18179 e 

18~'1 ....... . . . . . ... . . . ...... . .. . .... . .... . 
4. Idem da diY;cla interna . . . . . ......... . .... . .. . . 
•5 . P.ensionistas .. .. .............•. . ..• . .... . .... . 
'6. Aposen1ia/c'llos ...... . . . ... . ...... .. · ... · · · · · · · · · 
7. 'l'hesouro \Federal. .. . . ... . ... . ..... .. . . ... . .... . 
8. Tri•bun.a.l de Contas - Sendo a importa,ncia ele 

,2 :0·00$ ela su'b-rubrica - Impressão elo relart:o-
riJ, das actas e publicações diversas d'estina-
<las á confecçã<J d<J mesmo relatorio. - Eleva-
d?. na ru'brica - Mart:eri<al - a 11 :000$ a 
cO!lSignação - Diversas despezas - destina-
c1a a importancia de ·8 :000$ â gr.artif.icação pela 
toma•:l a el e ·con tas fóra d•1 hora do expedien.'e 

n. Recebedoria da Capital Federal - Au_,,"Tilen~ada 
de 1 :000$ paJ·a quebras ao thesoureiro . . . . . . 

10. Caixa de Amortização .. . ... .. ... . .... . .. · . . . · . . 

11. Casa da Moeda. ,~ssim d1stribuid·a a despeza com 
o material: 

Papel, pennas, tinta, l.ivros em l 
•bnaaico, impressos, etc ...... .. · · 1 

Luz •pal'a Q corpo da guarda e 1 
para dias -Oe festa nacional . ~ 

Concerto e r eforma de moveis .... 1 
Asseio do edifício e despezias di - 1 

versas .... . .. . . .. . . · . . . · · · · · · · J 
R eagentes, ca<linhos, tije>los, etc . . .. 
Materia ·l 'J)ana a fab.iica,ção das moe-

das ide nickel e bronze .......... . 

15 :000$ 

10:000$ 

5:000$ 

Ouro 

18 . r5 5•5 : 3615 $•5.56 

7 . ·3•1'8 :13'713 $·313 4 

p '286 :0165 $000 

90:000$000 

Pa.pel 

8. 8•5'3 :'4~0 ·$000 
215. 7f.il6 :084$000 
6. 8'39 :'994$612 
2. 752 :il.91·$173 
1.183 :·30'5$000 

411 :000$000 

414 :1500 $000 
Sl2 :•865$000 



Combustiveis .......... . .. . ...... . 
Papel, ti'llta, o.Jeos, vernizes, goonma 

(para seJ.Jos eestampilhas, etc . ). 
Ferro, aço, .g.raxas, •maà:ffi:rias, etc . .. 
Saiccas 1para con1d ucção de n ickel, co-

·bre, ip•rata e ~uvas para os tna ba-
.J hos dos f-Ornos ...... . ..... . .... . 

Machlnas e utensis . . . .. . ..... . .... . 
Miate1iaies 'J)ara as obras . ..... . ... . 
Co.nsumo de iagiua ........... . ..... . 
Acquisição d.e macbinas no estra'llgei-

iro (oro) ...... . ...... . .... . ..... . 

60:000$ 

65:000$ 
12 :400$ 

5:000$ 
30 :.000$ 
20:000$ 

2 :340$ 

10:000$ 

12 . Impr-ensa Nac!onia.J - Substitu!oo a respectiva ta-
bella e:icpldcativa, na parte referente á. secção 
de artes, ipela seguinte, divididos os vencimeon.-
tos em dous terços de ord-enado e um terço de 
giratificação 

SECÇÃO DE ARTES 

Of!iciaes 

Pessoal pe11manente 

1 i·nspector, techn·ico das 
officinas ......... . . . 

:L ajludante do i•nspeoto11 
technko ....... . ... . 

1 mestre dia: offidna de 
com'J)osição . . . . . . .. 

1 contra-mestre da mes-
ma offioina ....... . . . 

1 chefe de nevlisão .... . 
1 mestre da offic!na de 

dmpressão ........ . . 
1 mestre de officina de 

tundição de tY'pos . . . 
1 chefe do serviço de ste-

reotypia e galvano-
·ploastia. . . . . . . . . . ... 

1 mestre· de off!cina de 
serviços accessorios ... 

1 contra-mestr.e da mes-
ma offlci.na ......... . 

1 mestre de officina de 
gravur·a de im'J)ressão 
li thographictai 

1 chefe do serviço de re-
paros de machiruas ... . 

1 idem 1dem de expedição 
1 idem ddem de 'J)autação 
1 machin!sta dos motores 

7:200$ 

6 :000$ 

6:100$ 

3 :·8410$ 
3 :160.0$ 

4 :l200$ 

4:200$ 

3 :600$ 

4:200$ 

3 :600$ 

4:200$ 

3:600$ 
·3 :600$ 
3 :600$ 
3 :600$ 

10:000$000 761:840$000 



1 chefe do serviço de 
1 apontaid<lr gena !. .. . .. . 
1 ,a;gen te 'do a lm<lxa:rifad:o 
1 airchtvista . . . .. . . . .. . . 
.1 a juidia/nte do inspectol' 

techn!co no D iario or 
f foial . ... . ... . . 

1 chefe de revisão no D ia-
rio O f ffoieul . . . . . . . . . .. 

1 chefe da composição 
idem ..... . .. .... . . . 

1 chefe da impressão 
10 serventes . . . .... . ... . 

Pessoa.i amovi ve! : 
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4 :200$ 
3 :600 $ 
3:6.00$ 

6:000$ 

4 :200$ 

4 :200$ 

36:000$ 137:940$ 

iRevisores, conferentes, chefes de tur-
ma, aprendii;es, empregados aV111 l-
sos, artis!las 1Jagos iru j ornal ou por 
,obra feita, serventes e g ratif !-cação 
aos empregados da ita:bel•J,a e do ;re-
giulamento vigente por serviços ex-
ord!n.a rios fóra das horas do exipe-
djente . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 871 :260$ 

13. L aboratorio Nacional de .Am.alyses . . . . .. . . . .. . . . 
14. Adm i·nistração ,e custeio dos pr oprios nacion.aes .. 
15 . ·Delegada do Thesouro em Londres . .. ... . .. . . . . 
16 . De!,egacias Fiscaes - Elevll!da a verba de 2 :000$ 

paira ·alllgmentar-se a 3 :000$ •a sub-rubrica de 
- Moveis para a Delegacia iF1iscal de Minas 
Geraes; e de 120$ IP'a ra elevar a 3$200 a dia-
ri a aos dous serven tes da mesma delegacia 
f!sca/J . . . . .. ... .. . . . . ... . . ... .. .. .. ... ... . 

17 . Al fan degas - Da Capital F'eder:a.i. - Augmentan-
·do de 15 a 18 o numero de quotas do thesou-
reiro. A'llgmentada Ide 18 :705$ a respectiva .ru-
brica -pa.re o aiugmento de 10 'o/o '11.aS diaNas 
do vig.ia geral, dos mandadores, ta;noeiros, abri-
dores e auxilirures das capaba-z·ias, e de réis 
5 :555$ para augmento de 10 o/o nas diarias 
kl.os empregados na secção de m•achi1nas das 
m esmas capatazias . - De Pernambuco -
Augmen.tada Ide 600$ 1Para fard.amen tos dos 
,patrões das embarcações . - Do Oeará -
A ugimentada de 11 :6 65$, sendo : JlO pessoal 
das capa.tazias, 7 :665$ para dous machinis-
tas, a 7$ diiarios e do us foguistas a 3$500 

d1'a rios; e no material, 4 :00 0$ vara combustí-
ve l e lubrificantes . - Do ·Mara nhão - .Alu-
·gmen truda d·e 5 :610 $ para augmenrtar de 1 0 lo/o 
ias cl!a rias dos tres maind•ado r es e 50 traba-
Jhadores das caipatazias. - De Santa Ca-

36 :60$$0 00 

1. 760 :3 40$ 000 
94 :000$00 0 
73: 840$000 

2 . 117 :416 $9 22 
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<f:harlna - D im.iJnuida de 4 :800$. sendo sub-
stituido po.r este o pessoal das embarcações : 

1 machinista . . . ...... . 
1 foguista ........•... 
1 patrão . . . .. . .. . .... . 
1 <carvoeiro . ...... . .. . 
2 ma"·inhe!ros . ....... . 
2 <pa:trões a 100$ ...... . 

16 nemaidores a 80$ . . . . . 

3 :00 0$ 
1:200$ 
1 :'800$ 
1 :080$ 
12 :160$ 
2 :400$ 
15:360$ 27:000$ 

No ma'1:erl·a l, la!Ugmenta'dla· de 2 :000$ a ccmsi-
gnação par a a-cquisição, reparos e conservação 
do rmat-erial, e <Hmi.111.11ida d<e 2 :000$ a que é 
des'tl'1ada a combust!vel e lubrificantes. Na 
sub-rubrica - Pessoal das Capa.tazias - da 
Alfandega. de Por.to Alegre - ruugmenta.d.a. 
a 111 :600$ a consignação •necessari•a •pa.ra 9.3 
serventes com a Kliaria de 4$ pao·a 300 dias. 
oAugm0'1tada de 200 :000$ a consignação .para 
despezas imprevistas e supprir as •prev·istas, 
fllrgentes, 'Ilas diversa•s alfan degas, sendo ac-
orescentado o segui·nte: induido o concerto 
da doca do Arsenal de Marinha do Esta.do da 
Bahia, na !Parte -corresp01ndente 1ao ed!ficio da 
Alfa,,,dega ,da Parahyba, cO'Jl.strucçãio da de 
Porto .Alegre e de novos armazens [}Jas d-0 
•Oearã. e A'!agõas, reconstrueção dos da A!fan.-
d.ega do Rlio Grand.e, aiug.men to lla <p0"1•te de 
descarga da do Cearã. e outros melhoramen-
:tos d.e que carecem estas irepartdções .... . . . 

18 . Mesas de · Rendas e co.filectorias : 

Do Parã. - A ugmenta.da d·e 11 :440$, em conse-
quencia da tran sferencta: da Mesa de Remias 
d·e Cametã. para Obi<l9s, assim distribuída a 
despeza 

1 admdlllistrador, por-
centagem 

1 escrivã/o, pe>rcenta-
ge1n . . . . . . . .. . 

3 g u a a· d as , soldo 
1 :000 e gr.atifica-
ção 500 $ ... .. . . . 

l •patrão de escaler, 
.sorno 720$ e gra-

tifioação )360$ . .. . , 
6 marjin heLros, grati-

,füéa,ção 840$ ... .. 

430$ 

15 0$ 

4:500$ 

1:080$ 
1 j : 040$ 11 :2 00$ 

Ouro P apel 

8 :808$396 9.872:866$600 



Material: 

Acqu:lsição de um. es-
crul er a seis remos. 

Conservação e ousteio. 
2:000$ 
1:0 00$ 

De Penedo - AugmentJa·d·a dei 
19 :720$, sendo 15 :720$ para 
o pessoal (],a, lancha Ondina,, 
a saber : 

1patrões a 80$ men-
saes .. ........ . . 

ma<:!hiilllsta a 150$' 
1mensaes 

1 •f.ogu is·bru ... . ... . . 
2 marin.hei.ros 

10 remrudores a 70$ 

2 :880$ 

1: 800$ 
960$ 

1:680$ 
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3 :000$ 14 :200$ 

mensaes ........ . . . 8:400$ 15:720$ 

E, no ma/teria.!, comprehendiua 
a conserviação da lancha, 
r eparos, com·bustive1 e 1Lu-
brificamtes . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 19 :720; 

De Amtonlna - Augmentaida de 8 :700$ 
.para o •custcio da .lancha Jainsen 
Müller, sendo: 

1 machi:n.istn. .. ... ..... . .. .. . 
1 cfogiuista .. . ... . .. . ..... . . . . 
Comlmstive1 e lubrificantes . . . . 

Da foz do Jguassú - Assim 
discriminada: 

1 rudimlillistr rudor . ... .. ... . . 
1 escnvao ..... . ...... . . . .. . 
4 guardas a 480$ .a.e soldo e 

240$ 1(1'e etapa . .... . . . .. . . ·I 
1 .patrão d e esca ler .. .. . . ... . 

6 .remaidores a 40$ m;ensaes, 
480$ . . ... . .... . .......... . 

Materiial e expediente ... . .. . . 

3:000$ 
1:200$ 
4 :500$ 8 :700$ 

2:880$ 
960$ 

2:880$ 
4 :·000$/ 10 :720 $ 
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De S. •F rancisco A ugmen1:<ada de 
8 :82 0$ e assim <Hscrimina icla : 

guardas com 800$ de soo!do e 
400$ <:le etapa .. . ........ . 

tra:bal'hado11es de capatazi:a;s 
a 2$ d iarios . . ......... .. .. . 

1 pall:rão de escaler a 7 O$ n1'en-
saes .. .. ... .. ....... . 

6 rema'Clor'es a 60$ m cms a es 
cada um . . . .... . . . . .. .... . 

Custeio e concertos ·d•e escale -r• ············ ·········· 
Alug.u·el de casas, ex:pedi.ente, 

:ek. ······· ·· · ·· · ········ 
Porcentagens ao .admi n ist•J"ad-or 

e escnivãio .... . ....... . . . . . 

7: 200$ 

4 :320 $ 

840$ 

4:320$ 

1200$ 

6 :000$ 

1 :800$ 24 :6i0$ 

De Matto -Gr.osso, em Be11.1<a Vista - As-
sim <:liscrlm ina:da : 

1 a.c1m!mJstra;dor com a ipor·centagem dle 
6 o/o .................. ... .. .. ..... $ 

1 •escrivã.o com a iporcen·tag~ de 4 o/o . $ 
l! san'<g.en:to con'l'.rnanda.n•te do~ guar.dias, 

c om 960$ de soldo e 480$ de etapa .. 1 :440$ 
9 guar.das com 960$ d e soldo 1e 480$ <:Jre 

•etarria ..... . ... . . .. ..... .. ... .. ... .. 12 :960$ 
11 tr.abalha;doi·es com a <:li'~ -

•ria de 3$ ............... . . 1 :095 $ 12-:045$ 

D eS!J)ezas d·e installaçã-o e e:r-
pediente ... . . .. . . . . . . ... . . 1:00 0$ 27 :445$ 

19. Empreg·a:dos de J'<epairitiçõ•es .e lo~ares ext inctos .... 
20. •Flscailizaçãio ·e mais aes.vezas dos hmpostos dJe con-

sumo e rt:•·ainsporte - Aug.rnentaa.a <:Jre 8 :0 00$ 
21. OOlm'missão de 2 o/o aos vende dores par Uculares de 

:estamptiLhas . ..... . ... .... . .............. . 
22 Ajudas .ar .. custo ............... . ... . ............ . 
23. :Gratificação ;por serviços tem para.rios e <ixtrae>rdi -

n arios ..... . .. . : ........ . .......... .. .. . . . 
24. üu<ros dos bilhetes do '.rhesouirq ................ . 

12 5. ilidem ·dos ·e>1n:prestimos ·d.o .Cofre :cios Orphãos .. . 
·26, ]jdJern d ·OS d epositas das .Caixas Economicas e •Mo1n~e1 

de >Soccomo ........... . .. . ........ . .. . . ... " 
217 . J:d~ diversos .... . . .. ...... .. .. . .............. " 
28. IP,zyl'centagem :Pela cobrainça ·executiva doa,s idivüd•as 

ida União ............. . . .. . ... . . . . . . .. .... . . 
29. ·Commlssões •e corretag.ens ... . ... . .. . .......... . . 
30. 1Des<pezas 1eventuaes . . .. . ...... 1 .••••. • •. . •....•. 
21. !Reposições e .restituições . . .......... , ........... . 
.3.2" .Exercici.o.s fimldos .. . . . ........... . .. , ..... . .. . . . . 

35 :000$00()1 
6:000$000 

50 :000$000 
100:000$000 

2. 586 :84•5$000 

66 :859$98 6 

2.357:400$000 

20 0 :0 00$000 
40 :0 00$000 

50:000$000 
4180 :000$000 
6·50 :000$000 

6 .100 :0'00$000 
'50: 000$000 

100 :000·$000 
•20 :000$000 

150:000$000 
450 :000$000 

12 .000:000$000 
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33 . ()b1'3!S - I ll'cl1usi.ve a reconstrucção dia propri0 
<nacional em que f'llnocionia.va.m a DelegruTia. e a 
iCafix.a Economi,oa do E s•taldo ide Seirpig!e .. . . 

~4 . 1Cred•i·tos 'es;Pec!·a;es . . . . . ... . . . . ......... ... .. . . . . 
35. Serviço de estatistica 'com'!nercial ... . . . . .. . . .. .. . . 

'8 2·5 :03·6$18 0 

APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

315. 1Fu,ndo de 11,esgate e de garantia do pa,pel -moeda 
- Aug.mjel!l'trudo de ·6 . 000 :0 00$, pa;pel, ;prov·e-
niente 'dia ·r-end:a 'do t~n>rito~·io do Acre e que 
serão oorrwer.tidos ·em ouro, para amor-ti?,ação 
do .emprestimo feito !IJOr este fun-Oo, <lte 'll1U 
mi!lh.ãio de 1'i!bras ·p·ara paigairn ento d·a primeiira 
:prestação d1evidia á iR.epubliea da Bolivia, em 
virrude do :tra.taJdo <le 1Petropolis . . . ........ . 

37 . 1I-Oem d·e amol'tização <los 1emprestimos ;i.nte1,nos . . 
318 . J!d·em para a oaix·a de ·vesgate das aipolices das e<>-

traidia.s <le if.erro encampaid1as . . . . . ... . . . . . .. . 
39. J!dem ,para. a'S ob'ras ·de melhoraimentos -Oos .portos. 

·8. 520 :100$000 

.160 :000$000 
3.000 :0 00$000 

Art. 20. E' o Presidente da Republica auto.rizado : 

780 :000 $000 

270 :000 $000 

8 . 950:000 $000 
5 .1 50 :000$ 000 

1.1658:000$000 
3 . 030 :000$000 

1. 0 A abri r, no exercicio de 1905, ·creditas su1pplemen1laxes, até 
o maxim o de 8.000 :00 0$, ás .ver.b'B$ infüca<las na ta.baila B qrue a com-
·panha ia 1present e lei. ,A,'s iv.erba.s - Soccorr-0s P ublicas - e - Exer-
eici<Js f indos - poderá o Pres.id·ente da Republica ,abr:ir credit<Js srup-
1p1lementaires em qu ail quer 1rnez d o ·exercicio, comtainto que a sua to·ta-
Hd·adie oom puta;da 1éom as dos de;mais ered itos abertos mão ex<ced·a o ma-
ximo fixado, ·respeitada q1uant<J á verba - Exercicio.s findos - a d.is-
posição ·da. lei n . 3.230, de 3 d .e setembro de 1884, art. 11 17• No ma•-
x;:mo fiita;do po.r este artigo não se eomq;irehendem <JS ol'ed i:tos abe1,tos 
aos ns. '5, 6, 7 e 8 do ürça.ment<J do ·Min.isterio do ffintedor . 

2. 0 A liquidar -0 debito d·OS banC<Js, proven.ientes de ruux.i1lio á. la-
voura. 

3. 0 A a:pplica:r -0 sald-0 existen.te das rupallces emittidlais de aocôrdo 
eom o <le creto n .4.865, <le 16 de j unho de 1903 10, 111a oomip:ra, con-
stru cção ou adaptação de predi<Js il>:llra repartições de Fazen<ia nesta 
Crupi\J&lli. 

4. 0 A a.morti:;;air as apoiices ain.da em circulação do emprestimo 
(!e 1868, ouro, e as d<J de 1897 que e;stiverem :vencidas, -dispond10 para 
isso d<J que i·eceber na l'iquidação de tituilos 1Perte<noen tes á União, 
em •papel e em ouro, e a Estr·adJa.1 de Ferro União Sor.ocabama e Itúana·. 

17 Art. 11 <la lei 'n . 3.230, de ,3 de setembr-0 de 1884 : «·Par d1iv.idas d e 
ex.erc ieios .fü1d•O·s entenidem-se a~ que tiverem por -0ri·g-am o pagamento 
de serviços p1,estados ao Estado em exel'Cici<l·S já encerra-O-Os, em ;vir-
rtUJde de a.u.to1·ização conce<l-ida .por lei d'e orça.menta o u por qualquer 
outir.a .esipecfal, com .f,umd·as decr.etaidos 1n<:>s ·bermos do ar.t. 1'4 d1a l ei 
n.. 1.177, de 9 d1e setembro de 1862, comtamto qrue 1ru importa;noia dos 
serviços ,por pagar não ·exce;da á. oonsi.g nação dos r espeotivos fun d<Js.» 

'ª Decreto n. 4.865, de 16 d·e juilih<J de 1903 - Autoriza o '.Md-
n isterio (11a; Fazenda a emittir aúê a. quaintia de 17.300 :000$ e;rn apo-
lices especiaes, para serem ap;plicadas ao pagaanen to das concessões 
de 1neLh oo·.rumen to do .por to d<J <Rio d e J aneimo, .adqu.ir!1dia.s í>e<lo Governo, 
mecliia'll.te ta1Ccõr.do com a,s emipre za,s concess·ionarias. · 1 
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5.• A 1liquidar, do modQ ma.is conveni en;te ao T heso\IJI"o F eder a l, 
o que a este devem Ebo!i & Comp., h oj e repr esen.taoos .peila Oo11vpanhi c1 
Oilty l m!provements, de •Sa:ntos. 

6:º A a.ux ili a r com 10 :00 0$ ias a.espez·as do inqu·er:ito sobre ,a, l·n-
dust.r1a <11e assucar e a mandar pubU.cair, gratuita.mente, na I inpr'3nsa 
Nac1on rul, os tn3balhos d.a Oonferencia Assucareira ela Bahia e ua 
conferencia .a realizar-se em Pernambu co em U05. 

7. 0 A permi t tir, :na viig-.e'l1c1a desta lei : 
a) que o .conselho flsca.h na •Caixa Economi".>a P. Monte ae Soc-

co:rro, d•esta1 cidaode, despen.cla até a imponanc·ia 1e 300 :000$ C'1Jn as 
obr as de accrescentamento do ecCficio on l'l fu n.c~ionam esses estabe-
lecimantos, reca.nhecidas 111eoessarias a•is se.1-;iços cl )S mesmos, .cor-
rendo as despezas por conta do ."m1do il.; res·,rva ela Caixa: E concmica ; 

b) que o conselho fiscal 'la Ca.ixa E con.omica de Porto Alegre 
.despenda até a quaniti•a de 150 :tlOCS pa:ni a acquisiç:io de te:·ren 0 e 
construcção <le um ~ificio ooequa<lo ao funocionamento <l.a mesma 
Caixa, cor.rendo essa despeza por con-a d•Js recurs)S i>rOp!!O~ dc~::.~l~ 
estaOf:1e-c in1 ,~ ntc; 

c)qtUe o conselho fisoa•l da Caixa Economica <le S. Paullo despenda 
até a quantia de 300 :000$ •para construcção ou acquisição de um edi -
fi.cio qu e possa ser .adequado ao fu n ccioname:nto <la mesma Caixa, 
cor.rerodo essa des;peza por conta dos ·recursos p r oprlos <'!•esse est.abe-
iecimento. 

8.0 A pagar ao engenheiro do 'Ministe.t'io <la Fazenda o que fôr 
arbitrado .pelo T hesou ro •pelo leva·ntamento da: plamta .cad.ash·a11 dia 
faze'llda <'!~ Santa Cruz e que está servindo de base pana. o aforamento 
e 1r~mLg.gões de fôro naqu eil\Ja fazenda. 

9.0 A reongan izar as oaix;a s economioas, sem aiugm ento de Klespeza , 
ficrundo, desde a data desta J.ei, tlimi1ta:do a 4 :000$ o maxim o da im-
portanoia depositada, por' cada deposita'Ilte, coni!iruua n do e1ntreitanto, 
a ia;b ona r -se juros a;os <'J.ep9sttos j'â. exi.st e:ntes, s'l.llper.iores á 1essa som.ma. 

10. A abona~· ao actua,J inspector da Alfandega d'e .Sa;ntos, An.too.io 
R ob evto de V1a1scon cellos, u:ma g.ratificação co1-.responcle n:1:e ao valor 
de 10 quotas 0:nJ1'll8J€S, -a :partir oe 1 de fever.e.i ro <fo 1898 ·até 31 de 
dezembro de 190 3, equ ivalente á diff.er ença ein.tr e 40 quotas que deveria 
treceber -pellO exercício de siua com.missão de im;,pecitor e 30 quotas qu e 
ti'.QJra:m pagas de accõr do com o decreto lil. 2.8 07, de 31 de j aneiro d e 
1898 10• 

11 . A abrir os credi1os n·ecessarios para pagrumento das req1.1isi-
:1:ori1as judiciaes e m favor de 011phãos CtU j os emprestimos estejam ex-
gotaidos, uma vez verificadas a ·ex3JCtidão do depooito e a su.a ·não 
retirada 'Pelo 01,phão •respectivo. 

12. A entrar em accõr<lo .com a Associação Commercial do Rio 
de J ia neiro para a terminação das obras <lo 1pr edio que a .:eferi<la 
associação está construindo á rua Primeiro de Maoi·ço e para a liqui -
dação do debito que a meJ>Jna tem com o ThesO'llro Federai!. 

a ) o Presk!ente oa Republica. abrirá o cred'ito necessrurio desti-
na.do a adean:tar á Associação Commercial a somma de 500 :000$ para 
a con clu são do ireferido 1predio, concorren do a 1associação paira. ~"il 

10 [)ecr.eto n. 2. 807, de 31 de j an eiro de 1898 ~ Reo11gani za: as 
i"epa rtlções d e tazemõa. 
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mesmas obras cmn os rendimentos que actua•lanente percebe da. parte 
do edificio já conclu.ido e arrendado; 

b) ccmcluidas as obras, mandairá o Presidente d:a.1 RepubHca pro-
ceder á ava:liação do ec1ificio e o adqiuiri•rá, arrendando-o á Associação 
Ce>mmerc1al, .reserva<tlas ias salas necessarias pa;ra a Junta Commercial, 
Camaira Syndica·l e B0tlsa; 

e) a quota annual ;10 a r rendamPntc :::crá ca 1culia.da ttom!.tild•.>·~e 
po.r base a quant Lt paga pele Presidente da Rep·ublica pel>a• parte do 
edificio occupada ,pela .Repa·rtição Geraiú dos Correios. 

13. A adquirir, por .preço não excedente ·da avaliação feita pelo 
emgenhei ro .zel.ador <bos 1noprios n.acionaes 95 :000~. a Hha da 
:ivra;aimhaia. 

14. A equiparar a gratificação dos dois auxiliares da Jnspectoria 
de Seguros á que venciam os mesmos empregados da Superintendencia 
de Seguros Marítimos e Terrestres, não excedendo a verba para 
essa clespeza á quanti>a· r ecol hida ao Thesouro pelas compa•nhias fisca-
J,i zaüas. 

15. A aüquirir por aiccôrdo com os 
mediante processo de desapropriação, os 
ú. Casa da :i\1oeda e que são :necess•a.r·ios a 
para isso o preci so credito. 

proprieta.rios respec.Uvos, ou 
predios e .terrenos contigiuos 
este estabelecimento, abrindo 

16. A 1·ecolher á repartição dos Proprios Nacionaes lodo o archivo 
ela fazenda de San.ta Cruz, mediante inventario de t uüo qua;nto ne!la: 
existe; a f•azer arrecadar pela Recebedoria a; renda desse proprio na-
cional ; a reduzir o •pessorul" podenc1o ap,plicar o ·procl1ucto das eco-
nomias que •realizar o melhoramento do mesmo proprio. 

17. A expedir novo regula;mernto para cobrança. dos impostos de 
coinsumo, podendo <hmd•nu~r. 1l'l!Lzoavie1anen1te, •as m1whtas lestabelecidlO! s 
e f•azer outras mo · ificações tenden~es a melhor fiscalização e ar.re-
cadação dos mesmos impostos. 

18. A abrir pelo Min.isterio da .Fazenda: Naciona•l, se tiverem 
passado em julga.elo por se haverem esgotado todos os •recursos per-
m.ittidos no processo de execução. 

O exame das peças judiciaes para verificação de ter sido satis-
feita essa condição, incumbe privativamente ao Ministerio da Fazenda, 
qualquer que tenha si{]o o caso subme.tt!do ao julgamento do Poder 
Judici1a1rio. _ 

19 . .A despender até a quantia de 100 :000$ com a reconstrucçao 
de iparte do proprio macionM onde funcciona a Sociedade Propagadora 
da·s Bellas Arles, n esta cidade. 

Art. 21. Con<ti;núa o p ,residemte da Republfoa autorizado a con-
ceder 0 premio de 50~ 1por tonela-da aos navios que forem constrmdos 
na Repiul:J.lica e cuja arqueação seja s.uperior a 100 tonelaidas, podendo 
abrir os crecl itos que for .em necessanos. . 

Paragra,pho um.ico. A abrir credito para ulümar as despeza;s com 
0 serviço d•a. un.ifo!'mização dos ty.pos das apohces . 

.AJM: 22 As .aespezas com funeraes dos fll'nccion.arios PUIJ:ldcos e 
co:rn 

0 
· pa"~mento de ajudas de custo fica.m s ujeitas ao registro a 

~sterio?'i do Tribwnal de Contas, nos termos do art. 164 do regula-
P 1 · com 0 decreto n 2 409 de 23 de dezembro <le 1896. menito que )1a.1xou . . . ' ·026ci>763 

!'>. t 2,3 iFicam approv~dos os 0reditos ,n,a somma d·e 2 ,.554. ~ , 
ouro: : · 31 .'110 :599$605, prupel, construnte da labella A. 

15 
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A1't . 24. Continuam em vigor as disposições do art. 27 da lei 

n. 834, de 30 de dezembro de 1901 (20) e dos arts. 26 (21) ns. 15, 16 
e 19), 27, lettras a e cl, e 28 da lei n. 1.145 de 31 de dezembro de 
1903 (21). 

Art. 25 . Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1904, 16° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leopolclo ele Bulhões. 

(20) Art . 27 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901: "Os traba-
lhos graphicos e accessorios das repartições e estabelecimentos publicos 
da Capital Federal, para cuja despeza são consignadas verbas nesta lei, 
serão executados, exclusivamente, pela Imprensa Nacional, não devendo 
ser ordenada nem paga despeza alguma por conta das mencionadas 
verbas, senão de conformidade com este preceito. Exceptuam-se desta 
regra os serviços peculiares da Alfandega da Capital Federal e os da 
Repartição de Estatistica, que continuarão a ser feitos nas officinas 
typographicas dessas r epartições . 

Paragrapho unico. Só por ordem expressa do Ministro da Fazenda e 
nos termos determinados no decreto n . 1 . 541 C, de 31 de agosto de 
1893, poderá ser feito na mesma Imprensa qualquer trabalho para par-
ticulares, com o pagamento a prazo, e, gratuitmente, có com autoriza-
ção legislativa. " 

(21) Art. 26 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903: "E' o 
Governo autorizado : 

15. A restituir ás Camaras Municipaes de Bomjardim, Rio de J a-
neiro, Iguape, S. Paulo, e á Prefeitura de Bello Horizonte, Minas Ge-
raes, a importancia dos impostos e direitos adua n eiros pagos respectiva-
mente em 1896, 1900 e 1902, pela importação de material para serviço 
de abastecimento de agua e desenvolvimento de força electrica, dispen-
sadas as formalidades exigi~as nos arts. 2° e 6° do decreto n. 945 A, 
de 4 de novembro de 1890, abrindo-se para isso os necessarios credites. 

16 . A liquidar suas contas com os Estados, pagando-lhes o que 
verificar lhes ser devido, abrindo para isso os necessarios credites. 

19. A conceder aos fieis da Caixa de Amortização a gratificação 
annual de 500$, deduzida da sub-consignação destinada ao pagamento 
com a assignatura de notas, si a mesma sub-rubrica comportar tambem 
esta despeza . 

Art. 27. Continuam em vigor: 
a) as disposições constantes do art. 29, n . 25, da lei n . 746, de 29 

de dezembro de 1900, em relação ás estradas de ferro que gosam de ga-
rantias de juros e não foram ainda encampadas, e a do art. 2•, n. XIII, 
da de n. 953, de 29 de dezembro de 1902, na parte referente á Estrada 
de Ferro União Sorocabana e Ituana; 

d) as disposições dos art;s . 32 e 33 da lei n. 957, de 30 de dezembro 
de 1902. 
. . . . . . . . . . . . . . . ..... . .......... ··~ ..... -:· ............... . . . . . .... . . 

Art . 28 . A importancia das verbas votadas nas leis de orçamento 
para os trabalhos graphicos e accessorios das reprtições e estabeleci-
mentos federaes da Capital ~a Republica não sahirá do Thesouro, 
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TABEJLLA - A 

L eis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, art. 1°, § 6°, e 2. 348, de 25 
de cigosto ele 1873, art. 20 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 4.744 - de 15 de janeiro de 1903 

Abre o credito especial para occorrer ás despezas com 
a installação de colonias correccionaes .. ..... . .. . 

Decreto -n. 4. 808 - de 30 de março de 1903 
Abre o credito supplementar ás verbas n. 14 do artigo 

2° da lei de orçamento do exercicio de 1903 . . .. . . 

Papel 

400:000$000 

282 :546$841 

A' proporção que esses trabalhos forem sendo executados pela Im-
prensa Nacional, na fórma da legislação em vigor, e á vista da requisi-
ção da repartição respectiva e da conta da Imprensa, a esta será cre-
ditada a importancia dos serviços feitos, atê o maximo das verbas vo-
tadas para cada repartição ou estabelecimento. " 

Decreto n. 4. 973 - de 21 de setembro de 1903 

Abre o credito supplementar ás verbas "Secretaria 
do Senado" e "Secretaria da Camara dos Depu-
tados" . .... . ........ . . .. . ... . ... .. .... .. . · . . · · 

Decreto n . 4.974 - de 21 de setembro de 1903 
Abre o credito supplementar ás verbas "Subsidios aos 

Senadores" e "Subsidios aos Deputados " ....... . . 

Decreto n. 5. 008 - de 24 de outubro de 1903 
Abre o credito supplementar ás verbas "Subsidios aos 

Senadores" e "Su bsidias aos Deputados" . . ..... . . 

Decreto n. 5 . 009 - de 24 de outubro de 1903 
Abre o credito supplementar ás verbas "Secretaria 

do Senado" e "Secretaria da Camara dos Depu-
putados " .. . ..... . ................... .. . . . .... . 

Decreto n . 5. 045 - de 23 de novembro de 1903 
Abre o credito supplementar ás verbas "Secretaria 

do Senado" e "Secretaria da Camara dos Depu-
putados". 

Decreto n. 5. 048 - de 23 de novembro de 1903 
A1lre o credito supplementar ás verbas "Subsidios aos 

Senadores" e "Subsidios aos Deputados" .... . . . . . 

Decreto n . 5 . 079 - de 2:l de dezembro de 1903 
Abre 0 credito supplementar ás verbas "Subsidios aos 

Senadores" e "Subsidios aos Deputados" ... .. ... . 

Pap<1 J 

65:249$95G 

618:750$000 

618:750$000 

68 :000$000 

80:000$000 

618:750$000 

618:750$00 0 
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Decreto n. 5 . 080 - de 21 de dezembro de 1903 

Abre o credito si.::pplement a r ás verbas "Secretaria 
do Senado" e "Secretaria da Camara dos D epu-
tados" ............... .. ...... . . . ...... .... .. . . 

l\IJ:< [STl;RIO DAS RELAÇÕES EXTJm!OllES 

Decreto n. 4. D46 - de 2 de setembro 
de 1903 

Abre os creditos de 100 :000$, papel, e 
de 45 :000~ , ouro, aquelle supple-
mentar á. rubrir·a 3" e este á. ru-
brica 7• do art. 8° da lei n. 957, de 
30 ãe dezembro de 1902 . ......... . 

Decreto n. 5.042 - de 18 de novemb1·0 
de 1903 

Abre o credito supp!ementar á. verba 4" 
elo art. 8° da lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1 fJ03 ......... . ..... . 

Decreto n. 5.178 - tle 2:. de março 
de 1904 

Abre o credito supp!emenlar fL verba 7• 
do orçamento do exerclcio ele 1903. 

Ouro 

45:000$000 

20:000$000 

65:000$000 

MINJ STRTHO DA MAflTNHA 

Decreto n. 4 .807 - de 27 de março ele 1903 
Abre o credito extraordinariq para compra de munições 

de guerra ... . . . .............. .... ............. . 

Decreto n. li .184 - de 31 de março de 1904 
Abre o credito supplementar {Ls verbas 26•, "Fretes, 

etc . " e 27ª "Eventuaes 11
, do orça1nento rle 1903 . . .. 

Ml'N'TS'l'ERIO DA GUERRA 

Decreto n. 4. 788 - de 9 de março de 1903 
Abre o credito extraorclinariq para occorrer i'1s clespezas 

motivadas pela mob ilisa1:>Lo das forças ... . . . ..... . 

Decreto n. 5.172 - de 21 de março de 1904 
Abre o cred ito supplementar elo art. 16, § 10, da lei 

n. 957, de 30 de dezembro de 1902 ............ .. 

79 :4 17$000 

:i. 450 :213$797 

Papel 

100:000$000 

30:000$000 

130:000~000 

Papel 

200:000$003 

170:847$192 

370 :847$192 

Papel 

1.000:000$000 

323:572$500 
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Decreto n. 5 .173 - de 21 de março de 1904 

Abre o credito suppleme11tar elo § 15 - Material 
consignação n. 3 2, "Transporte de tropas, e tc . " 
ela lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902, art. 16 .. 446:464$562 

1.770:037$062 

llUNlSTEI:lO DA INDUSºl'!llA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decreto n . 4.738 - de 6 de janeiro 
de 1903 

Abre o credito extraordinario de 
E 13.70S-7-9 para pagamento de\•i-
do, em Londres, aos liquid a ntes 
da Companhia da Estrada de F erro 
Central de Alagôas .............. . 

Decreto n. •1. 7 •lS - de 20 de janeiro 
de 1903 

Abre o credito extraordinal"io parn, 
fazer face aos cleficits co1Tcspon-
dentes aos 1° a 2° semestres do 
anno de 1902, da Estrada de Ferro 
Santa Maria a.o Uruguay e ao 2° 
da de D . Thereza Christina, a 
cargo do Governo por força dos 
contracto:; de resgate ............ . 

Decreto n. 4. 754 - de 28 de janeiro 
de 1903 

Abre o credito extraordinario para pro-
ver ás despezas relativas ao l" 
semestre deste anno. com o cus-
teio das estradas de feITo do Pa-
raná e prolongamento ela de D. 'l'hc-
reza Christiha e Santa Mal"ia ao 
Uruguay, resgatadas pelo Governo 

Decreto 11. 4. 891 - de 16 de julho 
de 1903 

Abre o crecl i Lo extraordina rio 1 ara oc-
correr á s despezas com a recepção 
de diversas estradas de ferro resga-
tadas em virtude de autorização le-
gislativa . ........ . ............ . 

pi.JJmt!lli~o/,~: r· , . . 
Decreto n. 4. 911 - de 28 de julho 

de 1903 
Ab re o credito especial para occorrer 

ás despezas com o custeio elas pro-
priedades necessarias ás obras do 
porto do Rio de Janeirn e serviços 
preliminares das mesma~ obras ... . 

Ouro l'a.pel 

121 :86 H563 
Papel 

258: ll 7$49·~ 

2.635:000$000 

48:000$000 

300:000$000 
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Decreto n. 4 . 9 9 3 - de 9 de outubro 
de 1903 

Abre o credito extraordinario para pa-
gamento de de;;;pezas de custeio da 
Estrada de Ferro Oeste de Minas, 
durante o 2° semestre do corrente 
exerci cio. . . 

Decreto n. 4. 994 - de 9 de outubro 
de 1903 

Abre o credito especia l para attender a 
despezas provenientes dos contra-
ctos de resgate das Estradas de 
F erro Central de A lagõas, Bah ia ao 
S. Francisco e Paulo Affonso . ... 

Decreto n. 5. 005 - de 20 de outubro 
de 1903 

Abre o credito s upplementar á rubrica 
- Gratificação a ddicional a cartei-
ros da rubrica 3" - Correios .. 

Decreto n. 5. 021 - de 3 de novembro 
de 1903 

Abre o credito especial para supprir as 
deficiencias que se ver ificarem na 
consignação da verba 11" destinada 
á revisão da rêde e novas canaliza-
ções .... .. ......... ... ......... . 

Ouro 

889$000 

122:756$563 

MINlS'füRIO DA FAZENDA 

Decreto n. 4 . 794 de H de março 
de 1903 

Abre o credito ex traordina1·io para as 
despezas de installação e custeio 
da mesa de rendas creada em Porto 
Acre ... . .......... . ....... ... . . 

Decreto n. 4. 805 - de 213 de março 
de 1903 

Abre o credito extraordinario para as 
despezas de installação e custeio 
da Caixa Civil junto ás forças bra-
zileiras no territorio do Acre ..... . 

Decreto n . 4. 832 - de 2 de maio 
de 1903 

Abre o credito extraordinario para pa-
gamento das despezas r ela tivas á 
renuncia do Bo!ivian Syndicate, de 

Ouro 

Nova-York .. ..... . . . .... .. . .. ... 2.366 :270$200 

.Papel 

1.200:000$000 

73 :8'11$202 

49:912$530 

380 :000$000 

4.945 :17 4$226 

Papel 

60:000$000 

00:000$000 
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Decreto n . 4 . 865 - de 16 de junho 
de 1903 

Autoriza a em issão de apo iices especiaes 
para pagamento das concessões de 
melhoramen to do porto do R io de 
Jane iro, adqu iridas pelo Governo, 
mediante accõrdo com as emprezas 
concessionarias. . . . ........... . . 

D ecreto n. 5 . 096 - el e 31 de dezembro 
de 1903 

Abre o credito especial para abono de 
porcentagens devidas aos empre-
gados de diversas a lfandegas dos 
Estados pelo excesso ela r enda de 
1902 sobre a de 1901 .. . ... . ...... . 

Decr eto n. 5. 097 de 31 de dezembro 
de 1903 

Abre o credito especial para abono de 
porcentagens devidas aos emprega-
dos da A lfandega do Rio de Janei-
ro, pelo excesso da renda do exer-
cicio de 1902 sobre a . ele 1901. ..... 

Decre to n. 5 . 097 A-de 31 de dezembro 
de 1903 

Abre o credito especial para abono de 
porcentagens devidas aos emprega-
dos da Alfandega de Sergipe pelo 
excesso da r enda do exercicio de 
1902 sobre a de 1901 ... . . ... ... . . . 

D ecreto n. 5 . 136 - de 20 de fevereiro 
de 1904 

Abre o credito supplementar á verba 
" Alfandegas" para pagamento de 
porcentagens devidas aos emprega-
dos de diversas a lfan degas ... . . . . . 

Decreto n. 5.175 - de 22 de março 
de 1904 

Abre o credito s uplementar a verba 
- Mesas de Rendas e collectorias. 

D ecreto n. 5 .176 - de 22 de março 
de 1904 

Abre o credito para pagamento de por-
centagens devidas a emprega dos de 

Ouro 

diversas alfandegas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..•. 

P ape l 

17.300:000$000 

264:697$830 

196:621$396 

7:459$469 

239 :223$637 

700:700$000 

117 :182 $46 9 
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Decreto n. 5 .179 - de 26 de março 
de 1904 

Abre o cr edito supplementar Gt verba -
Juros dos depositos das Caixas Eco-
nomicas e Monte de Soccorro .. . .. . 

D ecreto n. 5 .182 - de 31 de março 
de 1904 

Abre o cr edito s upplem enta r ft verba -
Alfa ndegas - do· exercici o de 19 03 

Ouro Papel 

1. 500:000$000 

8 :442 $519 

2.366:270$200 20 .444:327 $320 

RESUMO 

Ministerio da Justiça .. . ... ......... . . 
do Exterior ...... . .. . . . .. . . 
da Mar inha .. .. . . . . .. .. . 
da Guerrn, ....... . . . . . .. . . 
da Industria . 
da F a zenda . 

Ouro 

65 :000$000 

122 :75Vi5G3 
2.366:270$200 

Papel 

3 . 45 0 :213$7H7 
J 30 :000$000 
370 :847$19 2 

1.770:037$062 
'1. 945 :174$22G 

20 . 444 :327 $328 

2 . 554:026$763 31.110:599$605 

Rio de J aneiro, 31 de dezembro d e l ao4 .-.Leovolilo ele B iólhões. 

'J'ABELLA - B 

Verbas elo orçamen to vwra ns qiwes o Governo voelei·á eilwfr creil·ito 
suv1Jleniente'r no exei·cício ele 1905, ele e'ccôrclo com as leis ns . 358, 
ele 9 de setembro de 1 ~50; 2.34 8, ele 25 ele agos to ele 1873, e 42 8, 
ele 10 ele elezeinbro ele 189 6. art . 8°, n. 2, e e!r t. 28 ele' lei n . 4UO, 
ele 16 ele dezembro ele 1887. 

M1.N JS1'ER10 DA J "C'STIQA E NRGOClO S IN TEH.JOllES 

Soccoros 1n,blicos. 
Subs-iclio cios Depntaelos e Senmlores - Pelo que fôr prec iso duran te 

as pro rogações. 
Secretaria elo Senwlo e rl,c' Gcimwrei cios De1m/.a.dos - - Pelo senriço 

stenographico e de r eclacção e publi cação elos debates dura nte as nro-
rogações . 

MlNTSTERlO DAS RELAÇÕES EX'l'E!UORES 

JJJxtraorclínwrias no exte,.ior. 

MIN"IS 1.'ERJO DA MARIN HA 

Ho spitaes - Pelos mecli c•cmen tos e uLensis . 
Reformados - Pelo so Ido de officiaes e praças. 

' '· 
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Munições de bocca - Pelo 3Ustento e dieta das guarnições dos na-
vios da Armada. 

Mimições navc<es - Pelos casos fortuitos de avarias, naufragios, 
alijamento de objectos ao mar e outros sinistros . 

Fretes - Para commissões de saques, passagens autorizadas por 
lei, fretes ele volumes e ajuda de custo. 

Eventucies - Para tratamento de officiaes e praças em portos es-
trangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias, e para 
clespezas ele enterro e gratificações extraordinarias determinadas por lei. 

MINlSTERIO DA CUERl!A 

Hosvitaes e enfennm·ias - Pelos medicamentos e utensis a praças 
de pret. 

Solclo e gn<t·ificações - Pelas gratificações de voluntarias e enga-
jados e premi os aos mesmos. 

Etavas - Pelas que occorrerem a lém ela importancia consignada . 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 

officiaes e praças rn'forrnadas. 
Ajiulas ele custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que v iajam 

eu1 ccmn1 issão de serviço. 
iJf c1terial - Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

MINI STERIO DA INDUS'rRIA. VIAÇÃO E OBRAS PUBJ,JCAS 

Gc1rcmlias d.e j1.1.ros ás estradns ele ferro, aos engenhos ccntracs e 
vortos - Pelo que exceder ao decretado. 

J.UNJSTERTO DA FAZENDA 

Juros ela eliviclc1 interna fiinclmlci - Pelos que occorrerem no caso 
de fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações 
de credito . 

Jnros clci eliviclc< inscrivtc1, ate. - Pelos reclamados além do alga-
rismo orçado. 

Avosentaclos - Pelas aposentadorias c1uc forem concedidas além do 
credito votado. 

Pensionistas - Pela pensão, meio-soldo, montep io e funeral, quando 
a consignação não fôr sufficiente. 

Caixc1 ele Amortizaçcio - Pelo feitio e assignatura de notas. 
Receb eelorici - Pelas porcentagens aos empregados e comm issõcs 

aos cobradores, quando as consignações não forem sufficientes. 
Alfcmclegas - Pelas porcentagens aos empregados, quando as con -

s ignações excederem o credito votado. 
Mesas de Rendas e Collectoi·i.as - Pelas porcentagens ao~ emprega-

dos, quando não bastar o credito votado . 
Commissão dos vendeelores 1rnrticulares ele esta?11pilhas - Quando 

a consignação votada não cheg·ar para occorrer ãs despezas. 
A.juclas de c11sto - Pelas que forem reclamadas além da quan tia 

orçada. 
Porcentcigem vele< courançc< execiitiva elas cUviclas da Unicio - Pelo 

~xcesso da arrecadação . 
Jiiros cli·versos - Pelas importancias que forem precisas além àas 

consignadas. 
Juros dos bilhetes elo Thesouro - Idem, idem. 
Commissões e corretagem - Pelo que fôr necessario >tlém da 

~omma concedida . 
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Juros <los emvrestimos elo Cofre elos Orphãos - Pelos que forem 
reclamados, si a sua importancia exceder á do credito votado. 

Jitros elos devositos deis Gnixns Econo1nicns e elos li!Iontes de Soc-
corro - Pelos que forem devidos a lém do credito votado. 

Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, sol-
dos e outros vencimentos marcados em lei, e outras despezas, nos casos 
do art. 11 da le i n . 2 . 330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando 
a importancia delles exceCler a consignação. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1904 .-Leopoldo de Bulhões. 



ANNO DE 1906 

iLEI N. 1. 452 - DE 30 DE DEZEMJBRJO DE 1905 

Orça a receita geral da Repub lica dos Esta.dos Unidos do Brazil .para 
o exercício de 1906, e dá e>utras p.rovidencias 

O Prnsidente da Republica dos Estad·os Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

segu•inte : 
Art. 1. 0 A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil é orçada em, ouro, li9 .074 :930$88·9, .papel, 223 . 825 :000$, e a 
destinada a apJJlicação especial em, ouro, 14. 020 :100$, e, papel, réis 
16 . •36.8 :0·00$, que serão realizadas com o produclo do que fôr arreca-
dado dentro do exercício da presente lei, sob os seguintes tit-ulos: 

ORDINA.RIA 

Irruportação 

1 . Direitos de impor tação ,para con-
sumo, de accordo com a ta-
rifa ex.ped ida pelo clecret-0 
n . 3.617, ele 19 de março de 
1900, observadas. as modifi C1L-
ções i.ntroduzidas pelas leis 
n. 1.144, de 30 de de>iembro 
tle 1903, e n. 1.313, ele 30 de 
dezembro ele ~904, e mais as 
seguintes: - Sujeito o gado 
muar introduzido pelas fron -
teiiras do Rio Grande elo Sul 
ao m esmo imposto cob.rado 
sobre o ,que é introduzido po.r 
outras fronteiras terrestres e 
po.r via maritima. - Elevados 
os imposlos dos seguintes ar-
tigos : a 18 O réis por kilo -
gra·mma sobr e o xarque; a 
160 réis sobre o a r.rorz, mooi-
ficaela a respectiva <razão ele 
10 para 15 o/o ; a 50 réis so-
.bre o feno, a lfafa, palha de 
aveia, etc. ; a 400 réis por 
ldlogramm a so.bre o oxydo de 
eh umbo <:om posto ou. seccain te 
branco, n. 274 da classe 11• 
- Accrescentado á classe 9• : 

- Sueco de uvas não fer-
1nentac10, 450 rêls .por kilo-

O.uro Papel 
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g·ramma.-Elevado o imposto 
sobre o ,pin:ho: em toros, cada 
metro cubico a 2·0$ ; em ta-
boado, pranchões e couçoeiras, 
cada metro cubico .a 25$. -
Assim modificado o n . 612: 

a) Onde se diz - ordinarlo, pro-
prio •para embr.ulho, sem im-
pressão, kilo 150 réis - di -
ga-se: ordinario, .proprio para 
embrul'ho, <Ie cõr natural, as-
pero dos dous lados, 2 (}0 rtHs ; 

b) Onde se diz - pintBJdo ou es-
tam,pl!Jdo, <tinto ou colodclo, 
liso, lavrado ou marroquina-
-do, para encadernação e ou-
-tros usos, 4 Oo réis - diga-
se: papel pintado ou estam-
pa·do, tinto ou colorido, .liso 
de um ou dous lados, Javrado 
ou marroquinado, para enca-
<Iernação, ainda que permi<t-
tam .qUJalquer desenho ou im-
pres.são, para em·brulhos, con-
f etti e outros usos, em folhas , 
tiras ou rolos, 500 ré.is. -
Elevado a 20 r~ is •por ldlo-
gra.mma o imposto sobre o 
ferro fundido ou gusa em lin-
guados ou pudlado, 1para la-
minação, •bruto, sendo a pa-
zão 40 o/o. - ·S•ubsütuiclo o 
art. . 701 'J)elo seguin•te: cha-
pas simples, lisas ou estria-
das no laminador, de ferro, 
130 réis ; de açp. -150 réis ; 
barras, vergaJ.hões, cantonei-
ras, <tiras ,para. arcos de :to-
neis, pi1pas e fardos, e, em ge-
ral, laminad'Os de qualquer 
feitio, de ferro, 14 O réis; ·de 
aço, 160 réis.-Elevado a 150 
réis por l{i!ogramma o impos-
to sobre o aranie farpa.do e 
gpampos ou .pregado!'es rpro -
prios para. cerca. - Elevl!Jdo 
a. 300 réis por kilogramma o 
imposto sobre fo r ões de fer -
ro fUndldo ou .batido, fornos 
e fornalhas, accessorios para 
os mesmos, f<>gareiros de 1'er-
ro fundido, fogareiros qua-
drados e redondos, ;pa.nellas 
simples de tres pés e ouhos 
ar<tigos semelha11tes, razão 
50 o/o. - Elevado a 30o réis 
por kilogrBJmma o imposto so-

·; :.1 
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bre os arli.gos do n . 757, con-
sidera.das na categoria de 
obras fundidas si·mples, e a 
500 réis as consideradas na 
categoria de obras fundidas , 
pintadas, do mesmo numero. 
Automoveis (carros ou em-
barcações) para otranspol'te de 
passageiros ou de car.gas, 7 o/o 
ad valo'"em; trucks de auto-
m ovels, armados ou desarma-
dos, rodagem deanleira ou 
traze!ra completa, inclusive 
motor e pe1•tences, sem 'Prepa-
ro, sem caixa de carro, 5 o/o 
a.d valorem ; automoveis que 
utilizem como combustivel o 
a lcool ,puro, carbu reta.do ou 
desnaturado, 5 o/o ad valorem. 
- Substi·tuido o n. 980 pelo 
seguinte: Alambiques, auto-
claves, fornalhas, retortas, ta-
chos, caldeil'as, caldei roes, 
cassarolas, chaleiras, chocola-
teiras, frigideiras e quaesquer 
objéotos semelhantes não clas-
sificados: simples, g.ran;aes, 
para uso da. lavour.a e das fa-
bricas, ad valorem, 5 o/o : 
simples, pequenos, ·para labo-
ratorios chimicos e 'Pharrna -
ceutlcos e para uso particular, 
ki lo 400 réis, 30 o/o; estanha-
dos, pintados ou esmaltados, 
kilo 600 réis. - Subsotituiclo 
o n. 1000, na parte que se re-
fere aos f erros de engommcdr, 
pelo seguinte : Ferros de en-
ogommar ou de polir, de !ferro 
ou aço de qualquer fe itio, sim-
p les ou .pintados, ·l<ilo 500 rs., 
60 o/o. - Elevado a 1$300 por 
kilogramma o irn,poslo sobre 
os palitos de madeira para 
p hosphoros, e levação que só 
entrará em vigor no dia 1 de 
julho de 1906 e só será .ma n-
11da emquanto os •Estados, 
que ex.portarem pinho, não 
augmentarem seus actuaes im-
postos sobre essa madeira. Os 
impor tadores de ,palitos de 
madeira para phosphoros ·não 
poderão despachar qua nt ida de 
maior do que a •impoi<tada no 
ultimo exerclcio. - Elevado ·a 
1$300 por k!logva.mrna o im-

,, 
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posto sobre ·caixinhas de ·pi-
n:ho p1,opr ias ex•cl·usivamente 
para phosphoros, armadas ou 
desarmadas, ultima parte do 
·n. 10°37. - Accrescenta<l•os .na 
itarif·a os seguintes artigos : 
Palha .de cen tei-o, de trigo, de 
aveia e de outras ,pl.antas •pa-
ra ca,pas ou envoltQrio·s d·e 
•g'arrafas ou garrafões. e em-
baJ.agens diversas, 5 O réis o 
kilogramma, razão 20 o/o . -
Jnclui'da;s e ntre a<; mercadorias 
enun1eradas no 1a1't. 16° da 
Tarifa ·das Alfa.ndegas toCLas 
as bebidas alcooli•cas que con-
tiverem absintho ou quaes-
quer QUtras essencias nocivas 

2. 2. o/o , ouro, sob .ns. 93 e 95 (ce-
·v·ada em grão), 9.6, 97, 98, 
100 e 101 da classe 7" da r:ra-
rifa (cereaes), nos termos d·o 
ar.t. 1°, n. 1, da lei n. 1.313, 
<le 30 de dezembr.o ·de 1904 .. 

3. Expedienite de gene1·os livres de 
direito de consumo ... . . .. .. . 

4. iDito de capataz ias .......... . . . . 
5. ·~!\.rmazenagem . . ............ . . . . . 
6. Taxa de estatisti•ca . . .. . ... .. ... . 

66. ooo :OM$OOC\ 105. oo·o :000$000 

600:000$000 

1.800 :000$000 
1. 400 :000$000 
3.200:000$000 

300:000$000 

Entraclf, s&Mdc; e estaclia de ncwios 

7. Imposto de pharoes .. . ... . . .. .. . 
8 Dito de docas ......... . .... . ... . 

9. 10 o/o sobre o exped iente d-os ge-
neros livres de direitos . .... . 

INTERIOR 

10 . Rend·a da Estra.da de Ferro Cen-
tral do Brasil. ..... . .... . .. . 

11. Dita da Estrada de Ferro Oeste 
oe Min~s ..... . ............. . 

12 . Dita da Estr.ruda de :Fel'ro D. The-
reza Chri&tina ..... .. ....... . 

13. Dita do Correi() Geral - Redu-
zido a 100 réis o porte das 
cartas ordionari.a~ destinada.s á 
c1istrtbuição no perimetro ur-

290:000$000 
110 :-000$000 10:000$000 

180:000$000 

28.000:000$000 

2.000:000$000 

1.000:000$000 
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·bano das capi<taes em qu·e fo-
rem pos.ta,das, no ter.ritoriú da 
Republica ... ......... . .... . 

14 . D ita dos Telegraphos ..... .. ... . . 
15 . D ita da Fazenda de S•anta Crur« e 

ou<tras ... . .. . . ... ....... . .. . 
16. D ita da Casa de Correcção ... . . . 
17. lDita da Impren•sa Nacional e Dfo-

rio O fficial. ... .. .. . ........ . 
18. D!.ta do Laboratori o Naicional de 

Analyses ..... .. ... . ....... . . 
19 . D i ta <l.e Arsen aes .............. .. 
20. [i)ita da Oa.sa <ia Moeda .... . ... . 
21. Di<ta do Gymnasio Nacional ..... . 
22. Dita dos Instituto.s dos Surdos-

M·u<ios e dos Meninús Ceg·os . 
23. Dita. do Insti<tuto Nacional de Mu-

~~ ······ · · ·· ·· ······ ······ 
2•1·. Dita das matriculas .nos estabele-

·cimentos ae instru.cção supe-

25 . 
26. 
27 . 
28 . 

2·9. 

30 . 
31. 

32 . 

313 . 
34. 

35. 

36. 
37 . 

38. 
39 . 
40 . 
11 . 

r ior .. .. ......... . ... . ... . . . 
Renda a.a Assistencia a AlienELdos 
Dita arrecadad•a nos •consulados .. 
Dita ele propriús nacionaies ..... . 
Dita d.a Estraida de Ferro elo Rio 

elo Ouro .. . . ... ...... . 
Imposto de sello - Redu.zido a 

100 réis o que inci<ie so.bre 
cheques de bancos .......... . 

Di.to de transporte ... ... . .... . .. . 
Dito ele 3 lh o/o sobre o ca,pital 

das loteúas f.ederaes e 5 o/o 
sobre as estaduaes .. . ..... . . 

Dito sobre subsidias e venci.mentas , 
de accô·rd o com o estabel·ecido 
n·a lei n. 1. 313, <l.e 30 de <ie-
zembro ele 19·0·4 ............. . 

Dito sobre o consumo de agua . .. 
Dito ele 2 lf, o/o sobre os dividen-

dos de titulas <ie compan hias 
ou socied.ades anony.ma.s .... . . 

[Oi.to sobre casas a.e s.port de qual-
quer especie, na Oapital Fe-
deral . . .. .. ............ . . .. . 

Contribuição das comJ}ain:hias úU 
1Fóros de terrenos de marinha .. . 

em·pre,,as de estraidas ele fer -
ro e outras .......... . . ..... . 

Laiudemio.s .. . .. . .... . .... . ..... . 
Prem ias ae depositas ,pubHcos ... . 
'l'axa jud iciaria ... . ... . ... . ..... . 

Dita de aferição ~e .hydrom e.t1xis 

400 :00 0$'00·0 

900·:000$0 00 

4 :000$000 

50:00 0$000 

106 :66·6$6.6-7 

6 .. 800 :000$000 
5. 000 :000$000 

70:000 $000 
7 :00 0$0·00 

350:000$000 

200:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
70:000$000 

5:000 $000 

10; 000$000 

300 :000$001> 
100 :000$00\J 

170 :00 0$0 0\J 

180:000$000 

13.000 :000$000 
3 . .s oo :000$000 

1.350:00 0$ 000 

3 . 000:000$00 0 
2 .000:000$000 

1. 400:00'0 $00P 

6 :0·00$'000 

·30 :000$000 

1.300:000$000 
50 00 0$000 
30 000$00 0 

130 000$000 
1 000$000 
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ConBtMno 

42. 'raxa ·Sobre o fumo, de accordo 
com a lei n. 1. 13 13, de 30 ·de 

dezembro ·ele 1904 (1) . ...... . 
43. Dita sobre bebidas, observ.a-Oa a 

d is posição do art. 11 da lei 
n. 1. 313, {!e 30 ele dezembro 
ele 1904 (2), qna·nto ás bebi-
das nelle enumera das, na par-
te não revogada pelo n. I des-
•te a rtbgo in filli,e . ....•..•.. 

44. Ta..."Xa sob1·e phos·phorios . ........ . 
46. Dita sobre o sal d.e qua lqu er pro-

ceclencia, ·de accôr.cl<> com as 
modificações reitas •na lei nu-
mero 1 . 313, .a-e 30 ele <l·eze!11bro 
-Oe 1904 (3), .e mamtida a rta..."Xa 
ffi11 vigor 'para o sal refi-nado 

5. 600 :000$000 

5 . 000:000$000 
6.600:000$000 

3.700:000$000 

(1) Art. lº, n. 42, ela lei n. 1.313, de 30 ele dezembro de 1904: 
Taxa sobre o fumo, fi·cruncl-0 .redu:<oida :a uma só - 800 réis -- a re-
lativa a-0 fumo ,picado, {!·esfi.a,cJo ·e migado, de producção nacional, seja. 
qual fõr a qualielade (Avulso vcig . 3). 

( 2) Art. 11 da lei n. 313, acima r eferida : As t nxas sobre bebi elas 
constantes ·do art. 12, § 2°, elo d.ecreto n. 3.622, d·e 26 de março de 
1900 e ,iwt. 1° ·n. 42 da 1ei ·n. 1.144, de 30 de d.ez·embno de 1903, :ficam 
modificadas pela seguint.~ fórma : 

Bebidas co·nstantes do •n. 130 da. classe 9" da Ta1~f.a, a saber : li-
cores ·co1mmuns ou 'cloce!s cJ,e qualquer qualida·d·e, para uso de m.esa 
ou não, como os de •banana, baunilha, caoáoo, lar<~·nja e semelhantes: 
a aanericana, o a.niz, ·herva doce, hesperid-iclla, kum:mel e outnas que se 
lhes .a.ss emelhem, exceptq.aclos apenas os licores medicin,aes classif.icados 
no n. 227 da ·m esma 'l'artfa : 

Por litro .. . .................. ..... ... . ... .. . . . ... .. . . 
.Por garr.afa . ..... .. ........................ : . ... .... . 
Por m,eia 1g:arr.afa . ........... . .... . ... ... . .... . ...... . 

$300 
$200 
$100 . ... 

,Bebidas con stan1es il<> n . 131 da classe 9• 'c1a Tarifa, a saber: a.b-
cy.ntho, .aguancJ.e.nte d.e F'ra.nça, ·da Jamaica, do Reino ou do Rheno, 
brandy, ·cognac, lara·njin.ha, eucalypsin to, genebra, k•i•r.sch, r-hum, w hi sky 
e outras semelhantes ou que lhes possa m ser assemelhadas, excepto a 
ag·uarclente e o alcool fabricados cllO paiz : 

P•or lHro... .. ...... . ... . .. . .. . .............. . .... $300 
.Por garrafa. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . $20 O 
Pm· meia garra1fa........ ...... ... ....... . . . . . . . . $100 

(Avu.Jso pag. 11). 

(3) Art. 1°, n. 45, da lei n. 1.313, de 30 de dezembro de 1904: 
Dita sobre o chlorureto ele sadio ele qualquer procedencia, reduzida a 
$020 a taxa fixada pela lei cll. 641, ele H de novembro de 1899, para o 
typo commum ou grosso, começando de 15 de janeiro de 1905 em cle-
a.nte a cobranC)a do augrnento de cinco réis sobre a taxa votada para 0 
·exerciclo ele 1904 (Avulso, vaos. 3 e 4). 
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46. Dita sobre <:alçado ..... . . . . . .. . . . .... . . . .. . ... 
4!7. rnta sobre velas . .... . . ... ..... . . ... . .... .. ... 
48 . Dita sobre 'Perfum:ari.as . . .. . . . .. . . . ... .. .. .. . . . 
49. Dita sobr.e especialidades phar-

maceut1cas .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . ..... .. . . .. 
50. Dita sobre vinagre . . . .. . . . .... . . . .. . . . .. .. .... 
51. Dita sobre conservas . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . .. .... 
52. Di-tas sobre <:ar.tas de jogar . . . . .. . . . . . . . .. ... .. . 
53. '.l'ax.a sobre <:hapéos .. . .. . . . .... . .. . . . . 
54. Dita sobre ·bengalas . ..... .. . . ... . . . . .. .. . . . ... 
515 . Dita sobre tecidos .. .. ........ . . . . . . .. . . .. . .. . . 
56. Dita so bl'e vinho extrangeiro . . . . . . ........ . . .. 

Extrnoràinnric< 

57. Montepio da IMa·r~nha ..... . .. . . . . 
58 . Dito mili1ar ... . .. . .. . ...... .. . . . 
59. Dito dos em'Prega1dos publicas . . . . . 
6 O. Indem•nizações . . .. . .... .. ... . .. . 
61. Juros ele <:a'Pitaes nacionaes .. . . 
62. Ditos dos ti>tulos '{]a Estr.a-Oa de 

Ferro da Bahia e .Pernam-
•buco . ... . . ...... .. ..... . . . 

63 . Remanescentes elos pr·em ios ele 
·bilhetes de loterias .. .. .. . ... . 

64. Im'POSbo de tramsmissão de pro-
priedade, no Districto Federal 

615 . Dito de imd ustrias e profissões, 
>110 Districto Federal. - Ele-
vado á taxa mai·s alt.a mar-
cada na tabella E , elo de-
creto n. 2 . 792, de 11 de ja-
·neiro de 1898, o imposto 
sobre os esta;be!ecimen tos da 
Caipital Federal, em que se 
vend•em a varejo, sem ser em 
g.anafas fechadas e em bar-
1ris, ou nos quae5 se co·nso-
somem bebLdas alcoo licas de 
qualquer natu,rezia, .ex.oepção 
feita umicamente da cerveja 
.e '{]o v inho 1nacio.na;es até 14• 
ele alcool absoluto (1) . . ... . 

400$000 
250$000 

8 :000$000 
4 :000$000 

600:000$000 

1 :61-4$222 

1. 200 :00 0$000 
330:000$000 
380 :000$000 

580:000$000 
170 :000$000 

1.000:000$000 
160 :000$000 

1.100 :000$000 
30 :000$000 

9 .0 00:000$000 
iliOO :000$000 

100 :000$000 
250:000$000 
670 :000$0 00 
600 :0 00$000 
200 :000$000 

26:000$000 

2.200:000$000 

2.600:000$000 

(1) Para execução elo disposto no art. 1°, n . 65, ela lei n . 1.452 
d<e 30 de cl0ezembro do amno passaido, que ma,nclou sujeitair á taxa mais 
alta ma•rcad.a. ma ta:bella ·E <'lo dec1,eto n. 2. 792, de ·11 de janeiro ele 
1•89.8, os •esta:beleci.men lx"s que, nesta Capiltal, venderam bebLclas a va-
r.ej o, d·eclaro-'VlOs que a La:>Ga a ·cobrar é a ele 240$, .a. maior •con sta.n.Le 
da .mesma tabella para os refelidos e tabelecimentos. (())"{le1n n. 1, 
<1.e 214 rle ;aneiro àe 1906, á Recebedoria <lo Rio de Jnneiro. ) 

16 



244 

66. Prod•ucto do arrendamento das 
.areias monazit icas . . . . . . . . . . . . .... . . .. ... . . 

RENDA COM APPLICAÇÃO E SPECIAL 

F undo de resg·a te do .pa.pel-
mceda : 

1. 

1.0 Renda em papel pro-
veniente do arrenda-
mento das Estradas 
de li'erro da União . . 

2.0 P·roducto da cobrança 
da diV'ida activa da 
Uni·ão, em papel . . .. 

3. 0 Todas e quaesquer ren-
das eventuaes, perce-
bidas em pa,pel. . .. .. 

4. o Os saldos que fore:rn 
apurados no orça-
mento . . . .. ... .. ... . 

F u n.do de grur a111Ua do papel-
moeda : 

2 . 

r 
1.0 Quota de 5 °1°, ou·ro, 

sobre todos os "direi-
tos de ·im.portação 
.para consumo . .. . . . . . 

2.° Cobramça da divida 
activa, em our'-0 . .... . 

3. 0 if»roducto inbegral do ar-
rendamento das Es-
;traidas de Ferro da 
Dnião, q·ue ti ver si,1o 
ou fôr estipulado em 

4.º 

5.• 

o u ro . ...... .. . .... . . 
Todas e q uaiesquer ren-

1d as even buaes, em 
OUJ"O . . . . .... ... . . .. . 

D ireitos de ·exportação 
oo rterritorio do Acre, 
sendo cobrado~ sobre 
a borraJCha 23 ºIº ad 
valorenn, sendo veda.-
do qualquer ou tro 
imposto que doirecta 
ou imdirectamente re-
cahlr sobre o mesmo 
producto . . . . . .. . . 

3 . Fundo •Pana crulxa de aiesgate 
das apolices d.as estra·das de 
ferro encarrupaidas : 

Arrentda:m'ento .das mesmas estradas 
de rer ro .. . . . . .. . .. . .... . ... . 

9 . 000 :0 00$000 

100$000 

11 0 :000$0 00 

300 :00 0$0 00 

160:000 $00 0 

360 :000$000 

450:000$000 

900 :0 00$000 

1 . 800 :000$000 

$000 

7 .500:000$00 0 

1. 65 8 :000$ 000 
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Fundo de amoTtizaçãio dos empresti-
mos i.nternos : 

r ' l l.º Receita proveni·en·te da ven-
·da de generos e a.e proprios 
nacionaes ............ . . .. . 

Depositos: 
2. 0 Saldo <i·u excesso entre o 

recebimento ;e as ~·esqitui-
ções ................. . ... . 

5 .Fundo destin~do ás obras de me-
lboramentos dos portos, exe-
cuta<las á cusba da União: 

Rio de Jameiro .. .. .......... . .. . .. . . 
IMaran hão ..... ..• . .......... . . . .... 
Fortaleza ....... . .. ... .. . .. .... .... . 
Natal ... . .... . . . .. . . .. . . .. ..... . .. . 
Parahyoba .....•.. . . . . . . ........... . 
Paranaguá. ..... . ....... . . . . ....... . 
Recife . .... . ........ . . . . . ........ . . 
Ma;cei.. (Ja;ra:g.uá) ............• .. .. . 
Floriano.Polis .... .. ..•.. . ...... . .. .. 
Rio Grande do Sul ...... .... . . ..... . . 

4 . 000 :000$000 

450:000$000 

An. 2. 0 E' o ·Presi<lente aa Republica a utoTizado: 

30:000$000 

2.000:000$000 

'500 :000$000 
150 :000$000 
200:000$000 
1'30 :000$000 
100:000$000 
100:000$000 
800 :000$000 
100:000$000 
150 :000$000 
800 :000$000 

I. A emiltir CD'lllo antecipação de receita, no exercício desta lt:i 
bilhetes do Thesouro até a somma de 25 . 000 :000$, que serão resgat~dos 
a.tê o fim do mesmo exercício. 

II. A receber e restituir, de con·foa·midade com o disposto no art. 41 
da lei n. 628, de 17 de Setembl'o e 1851 (1) os dinheiros provenientes 
dos cofres de or·phãos, de ·bens de clefontos e ausentes e do evento, '" e 
premias de loterias de depo.si.tos , as ca ixas economicas e mOifltes de 
socconro e dos depositos de outras origens. Os sal-dos que resultarem 
do encontTo das entra. ) as com as sa;hicla.s poderão ser aipplicados ãs 
amo-rtizações dos emp1,estimos l.nter·n•os ou ·OS excessos das r.estiotuições 
serão levados ao .balainço do exercício. 

ITI. A cobrar o imposto de im·portação para consumo, de accôrdo 
com as leis v ig·ei11tes, da seguinte .forma : 

a) ·50 o/o em •papel e 50 o/o em ouTo sobre as merca :ori•as constan-
tes -dos ns . 1, 9, 23, 24 (excepto a1,minl1o, castor, lontra e semelhantes, 
marroquins, camurças e -pellicas) 30, 41, ·52, 53 (excepto presuntos, paios, 

(1) Art. 41 da le i n. 628, de 17 de ~embro de 1851: Não obstan-
te a disposição do artigo antecedente, serão comprehendidas nos orça-
·mentos as referidas rubricas com a avaliação da Tenda que puderem 
produzir, mas em capitulo especial, debaixo elo titulo - Deposi.tos di -
versos. 

Da mesma forma serão contemplada.o nos balanços com sua despeza 
pro·pria; e o s a kl o que houver sido empregado na despeza geral do Es-
tado será Tepresentado entr.e as mans rendas d•ebaixo do tltt1lo ·U•nlco e 
especial - Receita de Depositos. 

S i os pagrumentos reclamados du1·ante um exercício exce '.erem as 
entradas, o excesso se1'á pago com a rencla ol'dinaria, e con templaclo na 
respecti.Ja rubrica do balanço (Gol!., pao. 52) . 
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chouriços, salames e rnortadellas) 60, •63, 69, 9.1, 93, 98 99 , 100, 10 2, 
104, 10 6, 109, 11'5, 123 (excep to azeite ou oleo de oliveira · ou doce ) , 1 24 
('que pagarão as taxas <la tarifa), 13 7, 1 59 17 2, 17 8, (com relação aos 
acidas muriaticos, nitriço e sulfurico impm=os), 179 (excepto as aguas 
natur.aes .ae uso therapeutico), 19'6, 204, 21 3 (som entee qua.nto ao chlo-
rureto <le sadio), 2'27, 228, •2·59, 279, 28 0, 32 6 330, 41 0 (excepto pa lhas ·fo 
Chile, .:l•a Italia e semelha.ntes, •proprias pâra chapéos e tecidos sem e-
lhantes), 437, 46.5, 468, 4•69 (cerou las, camisas collarinhos e punhoo de 
a l•godão), 470, 4·72, 473, 47•4 (excepto be lbutes, -,bel·bu tinas, bombazinas e 
velludos). 488 (excepto alpacas, da:mascoo merLnós, cachemiras, gorgo-
rões, J·iscados royal, setim . ·a China, tonqÚim, i·isso ou 'Velluclo de lã e 
tecidos semelhantes não class ificados), 51 7, 1534, 538 (somente qua nto ao 
brim e á cregoelJa), 5·17, 56,2 (ceroulas, camisas colla r in hos e pun hos de 
linho), 563, .612 (excepto ·paipel para escrever ou para desenho ele qual·· 
quer qualidad·e, b1·anco ou de cores; papel •paTa impressão ou typogra-
phia ; papel .~·e seda, ·bramco ou de coTes, para copiar cartas e ·em colla, 
e o oleado, carbonizado, oriental, de arroz da ·Ch i.na , vegetal e seme-
lhantes; 'jJapel com lhama de Oll'rO ou prata falsos pa.ra ·flores; massa 
de .qualquer qu a! i<lacle para a fabr icação de papel ), 61 3, 62 0, 6'2 5, ·641, 
642, 7 03, 7 32-, 7.49, 7-51, 757 805) , carros ·2e estradas de ferro e perten-
ces) e 1 . 060 das Tarifas dàs Al•fandegas, a que se ,refere o decreto nu -
mero 3 . 111.7, de 19 de .Março de 1900 . 

b ) ·65 o/o , pa.peJ e 35 o/o ou r o, sobre as demais mercadoria.s n ã o men-
ciona; ' as na lettr a antecedente . 

A q uota d·e ·5 o/o, cobrada em ouro, da t otalidade dos di•r eHos de 
importação Jt a.ra consumo, ser~ des tina·;·a ao f undo de garantia ; a ele 
20 o/o ás ·despezas e m ouro e o r xeccdente será convertido em papel pa ra 
at tender ás despezas c}essa especie . 

<Os 50 o/o , ouro serão cobrados emquan to o cambio se mantiver 
a.cima de 15 .J . -por ·1$. por 30 dias consecutivos, e, do mesmo modo, só 
deixaJ'ãO de ser cobrarl os clepo1s que, •Pelo :mesmo prazo, en e •se m an-
tiver abaixo de 1•5 d. iPara o effeito desta disposiçã o tom ar-se-1ha a 
mé õli.a da ta.--<a cambial -Ourante 30 dias. 

·Si o cambio .baixaT a 15 d. ou menos, cobrar -se-hão do iro.posto .'le 
importação sob re as mercadorias <le que trata a let tra a 615 o/o em pa-
pel e 3.5 o/o em ouro . 

IV. A cobrar •para o f undo destinado ás obras de melhoram entos 
doo <poTtos, executadas á cus ta da União : 

L• a taxa até 2 o/o amo, ~obre o valor official da impor.taçã o do 
porto do Rio de Janeiro e das alfandegas do R io Gram-Oe do Sul, ex-
ceptuaõas as mercadorias d·e que trata o n . •2 do art. 1° ; 

2.• a ta.--:a ele um a cinco réis por l<ilogramma de mercadorias que 
forem carregadas ou descarreg·fldas, segundo o ~eu 'Valor, des tino ou 
proceclencia .aos outros portos. 

tParagra.pho unico. Para accelerar a execução das obras refer id as 
poderá. o PJ'esidente da -Republica acceitar donativos ou rne..--mo a'tlxilios; 
a titulo oneroso, offerecicl.os •pelo~ Estados , .mu.nic:ipios ou assoC'iações, in-
teressa.dos no melhoramento, comianto que os encargos -resul tamtes el e 
taes auxilios não excedam do ·prpd'tlcto da ta.xa i'll 2icada. 

V . A reforma.r o regulamento expedido pelo decreto .n . 2 . 791, de 11 
de Ja;nei.ro ,d e 1·898, para o f im de rever as taxas d o !imposto de tn m s-
porte nas estradas de ferro e linhas ·de navegação, cobradas na razão de 
20 o/o sobr·e o preço das passagens até o maximo de 2$ pelo valor 
excedent e ·.J e 1$ do b il·hete de qualquer c lasse ou denominação, seja 
gj,ngelo ou de ida e volta; podendo realizar accõrdos com as respectivas 
em.prezas ou concessio•narios para o effeito de ·facil itar a omissão e o pa-
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gamento an-teci.pa.cJo .cJe bilhetes por sét.,ies ou assi.gnaturas com red·ucções 
razoa veis nos alluclidos preços. 

A taxa de transporte •para o estrangeiro será cobrada toda a vez que 
a passagem •não fôr vendida ,:irectamente para porto .nacio.nal. 

VI. A modifica.r a tarifa aduaneira 'Para o fim de d im inu ir o im-
posLo de importação a que estão sujeitos os assucares estrange>ros em 
s·ua entrada •no paiz, reduzindo a taxa actual aom inimo 'J)ossivel, atten-
>d•e.i1clo a variação üa taxa cambial, de modo a fic!llr efficazmente pro-
tegi·do o mercado in terno . 

a) a reducção ma taxa não se appli cat'á aos assucares origi'llarioE 
tlc paizes que ·Premiarem dlrecta ou indirectamente, a producção ou a 
ex·por.tação . 

b) o Governo po. 'e rá alterar a nova taxa, si a necessidade da de-
fesa do mercado inter.no o exigir . 

.VII. A reformar as disposições regulamentares relativas ao impos-
to sobre facturas consulares, de modo a im'J)edir que com uma só fa-
clura sejam despachadas mercadorias •para . - iversos importadores e seja 
alterado o valor real das mercadoi-ias, pode'lldo impo.r multas aos in-
fractores. 

VIII. A ampliar as medidas de fiscalização e penas estabelecidas nos 
arts. 147 e 361 (J.) da Nova Consolidação das L eis d!lls Alfandegas, 
Mesas de Rendas, no sentido de regularizar o transito terrestre, e nas 
fronteiras .. ~ a >Republica, das mercadoTias já despachadas, concedendo ás 
repartições fiscaes .guias ele tra.nslto para o interior ás que provarem 
haver sido inh·oduzidas legalmente, estabelecendo nas ditas repartições o 
registro de entradas e sahidas que 1mais convenha aos exames '= as pro-
cedencias e quaesquer outras medidas que julgar necessarias para acau-
telar os interesses da Fazenda Nacional e facilita.1· o serviço da reex-
portaçã,o . 

IX. A arrenJar, pelo prazo maximo ele 20 annos, a. Faibrica de 
Feno de I!}anema a. quem se obrigue a remontai-a com os modernos 
a,perfeiçoa.mentos necessarios para. exploração ela industria. das obras 
ele ferro em gera.!, com a clausula de, (i.ndo o prazo do arren lamento, 
reverterem •para a União em -perfeito estado ele conservação, os a.per-
·feiçoamen tos realizados. 

Para o contracto do arrendamento chamar-se-hão concu rrentes por 
e: J itaes publicados nesta Capital, em Washington, em Lo.ndres, em Pariz 
·e em outras capitaes estrangeiras. 

Si o arrendamento não se effectua.r nos termos expostos, o Presi-
dente da Republica poderá arrendar pelo mesmo prazo os terrenos e 
bemfeitorias da dita fabr ica, ou poderá transferil-a. por venda, devendo 
em qualquer dos casos impôr condições que acautelem os interesses da 
União (Decreto n. 1.384, de 19 de fevereiro de 1891 (2) . 

(1) O art. 147 da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas e 
Mesas de Rendas trata. das disposições, em numero de dez, que devem 
ser observa.das n as repartições do Estado do Rio Grande do Sul, no des-
pacho de consumo de mercadorias !}rocedentes do Rio da. Prata, e o 
de n . 361 sujeita ás disposições do de n. 360, todos e quaesquer ve-
hiculos de transporte ou animaes com carga, que conduzirem de pa.\zes 
estrangeiros mercadorias de qualquer qualidade pelas fronte iras ter-
restres da. Republica. ; devendo os competentes m anifes tos ser apresen-
tados no porto ou estação m ais vizinh a, e organizadas na conformidade 
dos sete paragraphos, que segu em ao artigo, ou de quaesquer outros 
regulamentos e instrucções q ue forem expedidos . (Vicie Cons. elas Leis 
elas Alfanclegcos, vcogs. 60 e 123.) 

(2) Coll., pag. 471. 
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X. A entrar em accõ rdo com os governos dos Estados cafeeiros 
para: ct) regular o commercio do café; b) promover a sua valorização; 
e) organizar e manter um serviço regular e permanente de propaganda 
elo café, com o fim de augmentar o seu consumo. 

O Governo Federal poderá endossar as operações de credito q ue, 
para esse fim, fizerem os governos elos Estados interessados, uma vez 
que sejam observadas as seguintes condições: 

ct) os Estados assegurarão á União uma garantia em ouro, suffi-
ciente para o serviço de pagamento de juros, e amortização do em-
prestimo; 

b) esta garantia terá caracter definitivo para todo o prazo do 
emprestimo e não ficará dependendo de leis de effeito annuo, revoga-
veis de um anno para outro pelo poder legisla tivo dos Estados; 

e) o producto da operação de cred ito sõ poderá ser applicado a 
manter um preço minimo para o café de exportação, não podendo ser 
destinado a emprestimo de qualquer natureza ou adeantamento a la-
vradores, commissarios e exportadores ou a quem quer que seja, nem 
desviado pelos Estados para qualquer outro fim; 

d) a importancia do emprestimo será depositada no Thesouro Na-
cional ou n as Delegacias Fiscaes, sendo en tregue á medida das necessi-
dades e, liquidadas as operações, o producto liquido dellas será recolh i-
do ao r espectivo deposito ; 

e) todos os lucros realizados nas operações de valorização serão 
applicados á amortização do emprestimo. 

XI. A entrar em accôrdo com os governos dos Estados productóres 
de assucar para pr:omover sua valorização nas mesmas condições es-
tabelecidas no numero ant<jcedente. 

XII . . A .. entrar em accõrdo, na vigencia. desta lei, co1n os governos 
dos Estados, quando julgar 1conveniente, a fim de lhes tr:;i.nsfe1·ir a quota 
que lhes competir do fundo destinado ás obras de melhoramentos dos 
portos á custa da União, desde que se obriguem a realizar os serviços 
respectivos. 

XIII. A conceder franquia postal ás revistas de caracter agricola, 
industrial e commercial, p11blicadas pelos governos dos Estados ou do 
Districto Federal, uma ve~ que tenham distribu ição gratuita, assim 
como publicações e sementes dist.ribuidas pela Sociedade Nacional de 
Agricultu ra e pelas socledac,les congen eres estadoaes, e boletins officiaes 
dos Estados, destinados ij. propaganda agricola. 

XIV. A conceder isenção de direitos aduaneiros: 
1. 0 Aos instrumentos de lavoura e machinismos destinados ao fa-

brico e beneficio de productos agrícolas, assim como aos apparelhos 
para fabrico de Iacticinios, directamente importados pelos agriculto res 
ou respectivas emprezas, e machinismos e apparelhos para montagem 
de xarqueadas e f abrico de adubos, senclo a taxa ele expediente paga 
nos termos do final elo art . 5° ela Tarifa vigente (1). 

2. 0 A's drogas e utensílios que forem importados para uso das asso-
ciações ou ligas contra a tµberculose . 

3.0 A's sementes e aos exemplares de plantas v ivas, de reprodu-
cto1·es finos de gado vaccum, cavallar, muar, lanigero e suino . 

•4.o Aos ovulos do bicho da seda. 
5.0 Ao m a teria l impo.rt19-do pela Companhi'!- de Estrada de Ferro 

Leopoldina para os prolongamentos, custeio e melhoramentos das suas 
linhas ferreas, sómente para objectos que n ão tiveram similares na pro-
ducção nacional. Gosarào do mesmo favor todas as estradas de ferro 
que tenham feito ou fizerem, nos fretes de generos de producção nacio-
nal, reducções equivalentes âs feitas por aquella Companhia, pagando 
10 o/o de exped iente . · 

(1) 5 o/o do valor official. 
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6. 0 J\ 's embarcações ele remo e vela destinadas exclusivamente ao 
svort nautico, com bancos 1novediços e seus accessorios, remos, velas, 
forquela.s, croques, braçadeiras, mastros, n1acas, cannas ele leme, guar-
da-patrões, fios ele barcas para driças, escotas, etc., import~cdos dire-
clamente pelos clubs ele regatas . 

7. 0 Ao material imporlaclo para a constri<cção ele engenhos centraes, 
assim como para a construcção e prolongamento de estr a cl :ts de ferro e 
obras de portos, por concessão a parliculares pagando 10 % ela Laxa de 
expediente os artigos, cuj a Laxa não fõr inferior a esta. 

8. 0 A's folhas es lampaclas para a fabricação de latas para man-
teiga ou banha, quando direetamente importadas pelos procluctorcs 
destes artigos, que pagarão 1 O o/o de expediente. 

9. 0 Ao material importado por individues ou emprezas que se pro-
puzerem a realizar a cultura racional e economica elo café, cacáo, fumo, 
algodão e fibras textis, animaes e vegetaes, e proceder ao seu beneficia-
mento em installações centraes, convenientemente montadas; promoven-
do tambem o Presidente da Republica, junto ás estradas ele ferro fecle-
raes e ás companhias ele navegação subvencionadas ou ele qualquer 
outra fõrma auxiliadas pelo Estado, uma reducção razoava! nas tarifas 
de transporte para os productos beneficiados nesses estabelecimentos. 

a) Si os estabelec imen tos forem fundados por syndicatos agrícolas, 
organizados de accôrdo com a lei de 6 de janeiro de 1903 (1), os ma-
Leriaes pagarão 5 % cu! valorem, independentemente ele despacho do 
Ministro da. Fazenda, na fõrma elas leis alfandegarias. 

b) Só gosarão elas vantagens estatuidas no presente artigo as in-
slallações centraes e os productos nellas beneficiados, quando os go-
vernos locaes dos Estados ou do Districto Federal, onde forem estabele-
cidas, lh es concederem tambem favores . 

10. A quaesquer machinismos e instrumentos importados pelos 
Estados, municípios e particulares, que se destinem ás suas fabricas de 
sericicuitura, desde que empreguem na fiação e tecelagem unicamente 
casu los de producção nacional. 

11. Aos objectos destinados ao Museu Gceldi, no Estado do Pará, 
e aos importados pelos governos dos Estados para as colonias indígenas 
e civilisação dos indios. 

lll. A' requisição dos governos dos Estados, dos munic ípios e do 
Districto Federal, pagando 10 o/o ele expediente, ao material impor-
tado para ser applicado pelos mesmos em suas obras, feitas por admi-
nistração ou contracto, e que tenham por fim o sanearpento, embeileza-
mento, abastecimento de agua; ao material metallico para rêdes d~ 

esgotos; ao material para calçamento, inclusive britadores, motore> 
respectivos e rólos ou compressores para macadamização, melhoramen-
tos e conservação de barras e portos, construcção de fornos para inci -
neração elo lixo, pontes, illuminação, estradas de ferro e v iação 
eiectrica, inclusive o que se destinar ao desenvolvimento de força para 
estes fins; ao destinado a laboratorios de anaiyses; á mobilia e ao 
material escolar importados pelos mesmos governos ; ao material para 
colonias correocionaes e casas de prisão com trabalho; aos animaes e 
material destinados aos corpos de policia e ele bombeiros, á praticagem 
de portos e, finalmente, a todo aquelle que fôr de immediata necessidade 
ou utilidade dos governos dos Estados, dos municipios e do Districto 
Federal ou das respectivas .repartições. 

(1) O decreto n. 979, de 6 de janeiro de 1903, publicado no D·iario 
Officict! de 8 do mesmo mez e anuo, faculta aos profissionaes da agricul-
tura e industrias ruraes a organização de syndicatos para defesa de 
seus interesses. (Este clecreto ciolw-se transcrivto á nota n. 3, avvosta 
á lei n. 1.144, ele 1903.) 
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A mesm a isenção e para os mesmos f ins poderá ser concedida pelo 
Governo da União para serviço de sua competencia. 

13 . Aos canos e a todo o mate ·ia! ceramico necessario para ser-
viços de esgotos nos Estados da Bahia., Ceará, Maranhão, Pernambuco, 
Santa Catharina e Amazonas . 

1 4 . Os materiaes necessarios ao abastecimento de agua nos muni-
cipios do Ceará e de outros Estados flagelladl'S pe la secca, continuando 
em vigor a disposição contida no a rt. 2°, n. IX, da lei n. 1.14'1, 
de 1903. 

15 . Aos motores, carburadores, fogões, fogare iros, la mpadas e 
quàesquer utensilios que utilizem como combustive l o alcool puro, car-
buretado ou desnaturado, pagando 10 o/o de expedi ente . 

16 . Aos animaes destina dos aos jardins zoologicos e aos que for em 
importados para exhibições zoo logicas e scientificas. 

Paragrapho unico . Os animaes de que trata este numero, uma vez 
mortos, serão en tregues aos museus das respectivas circumscripções. 

XV . A prorogar atê 9 horas da noite a visita de entrada aos va-
pores de linha regular. 

Os empregados incumbidos das v isitas, tanto a duaneiro como de po-
lic ia e saude, são obrigados a executar esse serviço independentemente 
ele m aior remuneração, podendo, entretanto, o Ministro da Fazenfüt 
a rbitra r-lhes uma gratificação por esse accrescimo ele serviço, a qua l 
será paga pelas companhias proprietarias dos vapores que gosarem 
desse favor. 

XVI . A a doptar o pape~ s ellado n a a rrecadação do impos to do sello 
do papel. 

Art. 3.o Pagarão sómente 5 o/o cicl v ci lorem de impostos de impor-
tação: 1°, locomoveis agricolas; 2°, valvulas de borracha para bomba 
de ar e para outras machin:i-s de qualquer fórma ou J:eitio; 3°, têlas de 
arame de cobre ou latão, cpnes de papelão ou couro para t urbinas e 
peças componentes de baterü1.s de d iffusão; 4°, escovas de arame, ferro 
ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos; 5°, manometros para 
indicar pressão - de vapor e de vacuo. indicadores de temperatura; 6°, 
tubos de cobre, feno ou latão, para caldeira e par a apparelhos de 
concentração e evaporação; 7°, moinhos para quebrar e pulveriza r as-
sucar; 8°, crivos e seus suppor tes e travessões para fo rnalhas; n°, ta-
chas, moendas e en grenagern com os seus accessorios; 10°, apparel hos 
de movimento ou tra nsm issão, comprehendendo polias. eixos, mancaes, 
luvas, chavetas, a nneis e collares de suspensão ; 11°, tr ilhos com todos 
os seus accessorios, grampos, chapas de juncção, parafusos, desvios, 
contratrilhos, cruzamento ou corações, agulhas para desvios e appa-
r elhos de manobrai-os; 12°, \ocomotivas e vagões com seus accessorios; 
13°, alambiques e columnas dis tillatorias com seus accessorios; 1•1º, 
fôrmas e passadeiras, crystalizadoras para. purgar e refinar assuca r e 
cal especia l para fabricação; 15° bombas de ferro ou out ro m etal para 
qualquer liquido ou massa, ou abastecimento de agua quente ou fr ia; 
16°, vidros e tubos de v idro para apparelhos de evaporação e concentra-
ção, para indicadores de nivel de agua ou outro liquido dentro dos 
apparelhos ou caldeiras; 17°, arame farpado e o ovalado, sendo este 
ultimo das seguintes dimensões : 18X16 e 19X17, inclusive moirões de 
ferro ou aço para cercas e os respectivos esticadores : 18•, os desn atu-
rantes ·e carburetantes do a\cool; 19°, os toneis de ferro, estanhados, 
para o transporte de alcool, e os apparelhos destinados ás applicações 
industriaes do a lcool ; 20°, ferramentas, enxadas e fouces destinadas 
á lavoura; quando os machinismos, apparelhos e objectos acima discri-
minados ~orem importados :por syndicatos agricolas ou directamente 
pelos agncultor es, gerentes de emprezas agricolas, propr ietarios de 
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campos de criação e bem ass im pelos governos dos Estados e dos mu-
nicipios (1). 

Paragrapho un ico. Provado q ue o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos m en cionados, com a ~·e
ducção do imposto, para vendei-os ou cedei-os a pessoa estranha á 
associação, será imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sendo 
pelo pagamento r esponsaveis solidariamente os associados . 

No caso de reincidencia, a multa será do dobro e o syndicato será 
d issolvido por acto da administração publica . 

Art. 4.° Ficam comprehendidos en tre os productos chimicos a que 
s e refer em o ~ 30 do art. 2° e o art . 5° das Dispos ições Preliminares 
da 'l'al"ifa em vigor ( 2) o acido surfn1·ico, acido tartarico, tannino, 
bisulfito de potassa e os fe rmentos seleccionados, quando forem im-
portados pelas sociedades de agricultura, syndicatos ag.rico las ou sim-
ples agricultores . 

Art. 5.0 Na concessão das isenções de direitos de importação, per-
mi l tidas pela presente lei, serão sempre r espeitadas as disposições do 
decreto n. 947 A, de 4 de novembro ele 1890 (3) , applicave is ao caso 
ele carros para estradas de ferro e trmnwciys. 

As companhias ou emprezas que ai nda não houverem matriculado 
seus contractos ele isenção de direitos, de accôrdo com o mesmo decreto, 
poderão fazei-o no prazo de tres m ezes, a contar da data desta le i . 

Art. 6.° Ficam isentas do imposto de consumo todas as bebidas 
produzidas exclusivamente pela fermen tação de suecos de fructas ou 
plantas do paiz. 

(1) Art. 2° ela lei n . 1.144, de 30 de dezembro ele 1903: E ' o 
Governo a utorizado : 

IX. A conceder isenção de direitos de impor tação e expediente aos 
cataventos, poços tubu lares, bombas, encanamentos e m ais accesso r ios, 
destina.elos a o abastecimento de agua nos diversos municipios do Estado 
do Ceará e nos que forem flagellados pela secca, e que forem importa -
dos pelas respectivas camaras com o fim de entrega!-os á servidão 
publica. Igual favor será concedido á pessoa que os importar por sua 
conta e pa ra seu uso, nos referidos Estados . 

A dispensa dos direitos, nesses casos, será solicitada ao Min istro 
da Fazenda pelos intendentes municipaes. (Av1!lso, pcig. 9) . 

(2) Art. 2° da Tarifa v igente : Será concedida isenção de di reitos 
de consumo, m ediante as cautelas fiscaes, que o inspector da Alfandega 
ou administrador da Mesa de Rendas julgar necessari as, ás seguintes 
mercadorias e objectos : 
. . . . . . . . . . . . . . . . / . .. . .. . ..... ~ .... . . ,; .... .. .. ... .. . . . .. . . .. . 

§ 30. Aos seguintes productos ch imicos, quando destinados a adubos 
ou correctivos na industria agrico la : phosphato e superphosphato de 
cal, quer mineral, quer a e ossos, nitratos de potassa e de soda, sulfatos 
de ammonia, de cobre, de ferro ou potassa, enxofre, guanos artificiaes, 
lminito, chlorureto de potasse e formicidas . 

Art. 5.• A's mercadorias comprehendidas nas disposições dos .§§ 1°, 
2°, 30, 4° , 5º, 6º, 70, 8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 , 20, 22, 23, 25, 26, 
30, :U, 32, 34 e 35 do a r t . 2º, a lém ela isenção dos direitos de consumo 
ahi estabelec id a , se concederá tambem isenção do expediente de 10 o/o , 
d<1 que trata o ar t. 560 da Consolidação das L eis das Alfandegas . 

As mercadorias, de que trata o 1§ 36 do art . 2°, p1cgarão sómente 
uma taxa de expediente de 5 o/o do seu valor official . 

(3) Decreto n . 947 A, de 4 de novembro de 1890 . Regula e fisca-
lisa a s concessões de isenção de d ireitos de importação ou consumo . 
(Gol!., vcig . 3.232) . 
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A rL. 7.° F ica coneedicla Crantiuia postal aos livros e impressos de 
qualquer nalureza remetticlos para as bibliothecas publicas da União, 
elos Estados e elos municipios; á Revista elo Instituto Historico e Geo-
g raphico elo Rio Grande do Norte, ao Boletim do Museu Paramtense 
e ás publicações de distribuição gratuita ela Associação Paulista ele 
Sana to rios. 

Art. 8. 0 Nas estradas ele ferro ela União far-se-ha o transporte 
gratuito ele alienados que se destinem aos manicomios mantidos ou 
s ubsidiados pela União ou pelos Estados. 

§ 1. 0 A concessão do t ransporte gratuito clependerâ. de requisição 
elos ·chefes ele pol icia elos Estados ou elo Districto Federal ao d i rnc lor 
da estrada. 

§ 2. 0 Só se concederá o transporte gratuito pa ra os enfermos que 
Lenham de ser gratuitamente Lratados, em virtude do seu esta do de 
pobreza, nos ma nicon1ios a que se refere este artigo. 

Art. 9.° Fica sómente sujeito â. taxa fixa de :E 2-0-0 todo o vapor 
ou navio â. vela, seja qual fôr a sua tonelagem ou carregamento, qua.n~ 
elo demande qualquer elos portos da União com o flm exclusivo de re-
ceber ordens e seguir seu destino, poclenclo demorar-se 10 clias sob a 
fiscalização elas a lfandegas para receber provisões, agua e combus-
tivel . 

§ 1. 0 Na referida taxa comprehencler -se-hão todos os emolumen -
tos aduaneiros e quaesquer outras taxas, cartas de saúcle e capitania 
elo porto, respeitados no mais os regulamentos de saúde e policia do 
porto. 

§ 2. 0 O prazo de 10 dias será prorogaelo por mais cinco dias pelo 
inspector da alfandega, por motivo justificado. 

§ 3. 0 Terminado o prazo de 15 dias, ficará o vapor ou navio su-
jeito ao regimen elos qu~ dão entrada por inteiro, franquia ou arri-
bada. 

Art. 10. F ica prorogaclo pelo exercicio desta lei o prazo de que 
trata o ª ''t. 20 da ·lei n . 1.144 •clu 30 de d€zembro de 1903 (1). 

Art. 11. O sello de patentes elos officiaes ela guarda nacional 
tambem poderá ser pago pas co llectorias elos municipios a que perten-
cerem. 

Art. 12. Continuam em vigôr: o a rt. 15 da lei n. 953, ele 29 
el e dezembro ·de 1902 (2); o n. VI elo art. 2°, e o art. 11 da lei n. 
1.144, de 30 de dezembro de 1903 ( 3). 

Art. 13. Os 2 o/o ouro, de que trata o n. 2 do a rt . 1°, que forem 

(1) Art. 20 da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1003: Fica pro-
rogado até 31 de dezembro de 1904 o prazo para execução do decreto 
n. 4.697, de 12 de dezempro de 1902. (Este decreto vem transcrivto 
á notei n. 14, avpostci á le·i refericlc' n. 1.144, de 1903.) 

(2) Art. 14 da lei n. 953, ele 29 ele dezembro de 1902: A tarifa 
actual sobre o milho - 400 réis por sacco de 62 112 k ilogrammas, na 
Estrada de Ferro Central, app"lica-se a todos os outros cereaes, (A1•11Z-
so, pag. 15.) 

(3) Art. 2° da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903: E' o 
Governo autorizado : 

VI. A entrar em accôrdo com os Governos elas Republicas elo Uru-
guay e Paraguay, no sentiqo de liquidar tudo quanto a qualquer titulo 
os mesmos deverem á Uni~o . 

. . . . A;t .. ii'.. c~;,:ti~ü~· ~~ ~i~o~ ~·~-ri::. i6 ·a; ·1~i ·,;,: ·953: ii~. 29 ·a~ ·ae~e~ ~ 
bro ele 1902, na parte referente á isenção el e imposto de importação 
para todo o material destinado á construcção ele um mercado nos t er-
r enos ela praia de D . Manoel, na Capital Federal (Avulso, pag H.) 
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cobrados no porto do Rio de Janeiro e nas Alfandegas do Estado do 
Rio Grande do Sul, serão applicados aos fundos respectivos, de que 
trata o n. IV, parte la, elo art . 2° desta lei. 

Art. 14. O imposto de consumo sobre o vinho estrangeiro, creaclo 
no art. 1°, n . 56, da lei n. 1.313, de 30 ele dezembro de 1904, será co-
brado pelas seguintes taxas, qualquer que seja a sua fórma de acondi-
cionamento : 

Vinho estrangeiro até 14° ele a lcool absoluto: por litro 75 réis; por 
garrafa, 50 réis; por meia garrafa, 25 réis. 

Vinho estrange iro não especificado, de mais ele 14° até 24° ele 
alcool absoluto: por litro, 150 réis; por garrafa, 100 réis; por meia 
garrafa, 50 réis. 

Vinhos estrangeiros de mais de 24•, champagne e outros espumo-
sos : por litro, 300 réis; por garrafa, 200 réis; por meia garrafa, 
100 réis . 

Paragrapho unico. A cobrança do imposto de que trata este artigo 
está sujeita ás mesmas condições e os seus infractores ás mesmas pe-
nalidades estabelecidas no regulamento sobre impostos de consumo. 

Ar t . 15. E' creado um imposto de consumo, cuja cobrança se fará 
por meio de estampilhas, n a fõrma do regulamento de 26 de março de 
1900, sobre cartuchos ou capsulas contendo acido carbonico para o 
preparo em syphões, no momento do consumo, de aguas mineraes, ar-
tificiaes gazozas, inclusive as denominadas Sparlüets, Sodor e seme-
lhantes. 

A taxa a cobrar será de 200 réis por caixinha contendo uma clu-
zia de cartuchos e o estampilhamento será feito nas caixinhas de modo 
que, abertas, fique inutilizada a estampilha, ou como melhor determi-
nar o Governo em regulamento. 

Art. 16. Continuam em vigor todas as disposições das leis de or-
çamento antecedentes, que não versarem particularmente sobre a fi-
xação da receita e despeza, sobre autorização para marcar ou augmen-
tar vencimentos, reformar repartições ou a legislação fiscal e que não 
t enham sido expressamente revogadas. 

Art. 17. Continúa em vigor a disposição n. 13 do art. 2° da lei 
n. 1 .343, de 30 de dezembro de 1904, que autoriza o Governo a refor-
mar a tabella dos emolumentos consulares, approvada pelo decreto n. 
2.832, de 14 de março de 1898. 

Art. 18 . Continúa em vigor a disposição do art. 6• ela lei n. 1.H4, 
de 30 de dezembro de 1903 (1), que se refere á tarifa differencial 
compensadora ele concessões feitas a generos nacionaes, podendo a com-
pensação estender-se aos seguintes artigos : machinas de escrever, cai-
xas frigoríficas, pianos, balanças e moinhos de vento. 

Art. 19 . Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro ele 1905, 17° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leopolclo de Bii!hões. 

(1) Art. 6º ua lei n. 1.114, ele 30 de dezembro de 1903: Con tinúa 
cm vigor a autorização dacla ao Governo para acloptar uma tarifa dif-
ferencial para um ou mais generos de producção estrangeira, devendo 
a reclucção attingir até os limites de 20 o/o e que seja compensa<lora. ele 
concessões fei t as a generos de producção brazileira, como o café 
(1lv1' l so, vcigs. 12 e 13) . 



LEI N . 1. 45 3 - DE 30 DE DEZEMBRO DE J 905 

Ji'ixct " clespez ct geral ela Re1niblicci elos Estac/.os Uniclos elo Brct.<il w int 
o exercicio ele 1906, e clá ontras proviclencias 

O P res iden te da Republica dos Estados Unidos do Braz il : 

Faço saber que o Cong resso Nacional decreta e eu san cciono a lei 
seguinte : 

Art. 1. 0 A clespeza gera l ela Republica rlos Estados Unidos do 
Brazil, para o exercício de 1906, é fixada na quantia de 48. 311 :512~347, 
ouro, e 286 . 348 :218$321, papel, distribuída pelos r espec tivos ministerios, 
na f órma abaixo indi cada . 

Art. 2. 0 O Presidente da R epubli ca é a u torizado a despender pelas 
repartições do Ministerio ela ,Justiça e Negocios Inte riores, com os 
serviços designados nas seguin tes ve rbas, a quantia ele 8 :900 $, ouro 
e 29 . 137 :977$197, papel . 

1. Subsidio do .P. 1.·e. s·i·cl·e·n fe da R e-
publica . . . . . . . . . . 

2 . Subs idio elo Vice-Presidente da 
Republica . . ............... . 

3. Despezas com o Palacio da P r e-
s iden cia ela. R.epup lica. .... . . . 

4 . Gabinete elo President e da. Re-
p~li~ ........... .. . ..... . 

5 . Subsidio dos Senadores .... . ... . . 
6. Secreta.ri a. do Sena.elo . .. . . .. . 
7. Subsiclio elos Deputa dos ... ..... . 
8, Secretaria ela Camara dos Depu-

tados - Augmentada : No -
Pessoal - 34 :115 $, sendo : 
21 :115 $ para pagamento de 
gratificações a dcli pion aes de 
20 o/o ao director, a quatro 
chefes de secção, a um offi-
cial, aos porteiros da secre-
taria e elo salão e a seis con-
tínuos, e de 15 o/o a dous off i-
ciaes, ao conservador da bi-
bli otheca e a tres continuas; 
4 :800$ para au&'mento de 
10 % nos venci~entos dos 
contínuos e correips ; l :000 $ 
para augmento dos vencim en-
tos do porteiro da secretaria, 
tudo em virtude da r esolu-
ção de 1 7 cl e dezembro de 
1904; e 7 :200 $ ~ara paga-
mento ele um official di spen-
sado ao serviço por acto de 

Ouro Papel 

120:000$000 

36 :000 $000 

J 01 :440$000 

33 :600$000 
56 7 000$000 
343 132$118 

1 .908 000$000 
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9 de agosto de 1905. No -
Materia l - de 10 :000$ para 
or namentação do salão das 
sessões, renovação de mobi-
lias e reparos nas dependen-
cias ela Camara . . . . ...... . . 

9. A judas de custo aos membros 
do Congresso Nacional ..... . 

10 . Secretaria ele Estado . . . ..... .. . . 
11. Gabinete ele consultor geral ela 

Republica - Augmentaela de 
1 :200$ para a gratificação 
mensal ele 100$ ao emprega-
do que auxil ia o Consul tor 
geral ela Republica ... . . . . . . . 

12 . J u s tiça Federal. .. .. . .. . . .. . 
13 . Justiça do D istricto Federal -

Au gmentacla ele 2 :•100$ na 
consignação - Aluguel das 
salas destinadas âs aud ien-
cias e Sessões das Juntas Cor-
reccionaes para pretores ur-
banos . . . . ... . .... . .... . .. . . 

14 . Aj udas ele custo a magistrados .. . . 
15. Policia elo Distr icto Federal -

Augmentacla da quantia ele 
4.434 :960$566, sendo: Força 
policial, 4 . 106 :081$500 n o pes-
soal effectivo ; no material 
291 :919$4.10, inclusive as quan-
t ias ele 20 :000$ na consigna-
ção - Concertos ele arma-
mamento, et c. - e de 60 :000$ 
para engajamento ele volunta-
rios; 6 :671$408 para officiaes 
reformados; 4 :037$860 para 
p raças refor madas; 23 :250$388 
para officiaes e praças que se 
se reformarem, tudo em vista 
ela a u torização dada pelo de-
creto n. 1.326, ele 2 ele janeiro 
ele 1 905, executada pelo ele 
ereto n. 5.568, de 26 ele ju -
n h o ele 1 905 (1), e de 3 :000$ 
na sub-consignação - Conser-
vação do edificio e diversos 
concertos da Casa de Detenção 

1 6 . Casa ele Correcção - Au gmentacla 
de 1 :932$ par a pagamento da 
da pensão concedida em vir-

Ouro Papel 

530 :983$118 

122:000$000 
364:353$118 

20 :800$000 
880 :704$118 

406 :921$059 
14 :000$000 

6 . 055 :190$518. 

(1) O decreto n. 1.326, de 2 de janeiro de 1905, autoriza o Poder Exe-
cutivo a reorganisar a brigada policial e a guarda civil. (Está 111iblicciclo 
no "Diario O fficial" n . 4, ele 5 de mesmo mez e cinno.) 

O decreto n. 5. 568, de 26 de junho ele 1905, dâ nova organização â 
Força Policia l do Districto Federal . (Está vnbliceido 110 "Diario Official" 
n. 168, ele 21 de julho do mesmo anno. ) 
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tude do decreto de 23 ele j a -
neiro de 1905 a um mestre ela 
officina ele canteiro . . . . .. .. .. . 

17. Guarda Nacional . ..... . ........ . . 
18. Junta Commercial - Reduzida a 

1 :500$ a sub-consignação -
Acquisição e concertos ele mo-
veis ; elevada a 2 :834$ a ele 
- Impressão, publicação, des-
pezas miudas e eventuaes; e 
incluida a quantia de réis 
3 :600$, sendo 3 :000$, para 
acqms1çao de mobiliario para 
a sala da Praça elo Commer-
cio, onde deve funccionar a 
Junta dos Corretores da Capi-
tal Federal e para expedien te; 
e 600$ para gratificação do au-
xiliar ele escripta da mesma 
Junta .......... . .......... . 

19. Archivo Publico - A ugmentada 
no material da quantia ele 
72 :000$, para acquisição de 
estantes de ferro. Redigida 
a sub-consigna ção 

1 
- Para 

compra e c .. pia de documen-
tos etc., nos seguintes 
termos : - Para compra e 
cópia de documentqs impor-
tantes pertencentes par-
ticulares e continuaç!1o de pu-
blicações de documEjntos his-
toricos, . de cat a logos e indices 
já organizados e do~ que fo-
rem sendo, inclusive a grati-
ficação ao arch ivi;sta-secre-
tario e a dos copistas e auxi-
liares necessarios .... . . .... . 

20. Assistencia a Alienados - Au-
gmentada ele 12 :000 ~ na con-
signação - Pessoal ele no-
meação do clirector - ; e de 
10 :000$, sendo: 5 :000 $ na 
·sub-consignação - Fazenda, 
calçados, av iamentos, etc. - ; 
e 5 :000$ para ma·~eria pri-
ma para as officinas do Hos-
picio Nacional de Alienados . 

21. Directoria Geral de Sauae Publi-
ca - Augmentada de réis 
506 :720$, sendo 6 :0 00$ para 
augmento da consigµação -
Instituto Vaccinico +vrunicipal 
do Districto Federal, 500 :000$ 
para acquisição de lanchas e 
apparelhos aperfeiçoados para 
desinfecção nos por tos dos 

Ouro Papel 

252:166$0Ú 
29 :000$000 

44 :9 46$118 

159 :996$110 

1. 023 :040$998 



257 

Estados e o respectivo custeio, 
especialmente nos ele Pernam-
buco, Maranhão, A 1 a g ô as, 
Amazonas e Paraná e 720$ 
para um remador, com a clia-
ria ele 2$, para o serviço no 
porto ela Victoria, Estado elo 
Espirita San to. Destinada ela 
sub-consignação - Material. 
construcções e eventuaes para 
o serviço geral -, na consi-
gnação - Material - ela Re-
partição Central, a importan-
cia ele 600$ para a lugual ela 
casa elo por te iro ..... . ..... . 

22. Faculdade de Direito ele S. Paulo 
- Augmentacla ele 900$ para 
pagamento elos vencimentos 
do bacharel Eugenia Manuel 
Toledo, professor substitu to 
avulso do extincto curso an-
nexo . . . . .. . ..... . . . ... . .. . 

23. Faculclacle de Direito do Recife . . . 
24. Faculdaele ele Medicina do Rio de 

J aneiro - Diminuiela ele réis 
2 :400$ elos vencimentos que 
percebia um conservador ad-
dido, por ter fallecido . Au-
gmentacla ele 7 :'100$, sendo 
1 :000$ na sub-cons ignação -
Objectos de expediente, livros, 
etc.; 2 :000$ na ele - Lim-
peza e reparos de apparelhos 
etc., 4 :400$ para gratifica-
ções, sendo: 1 :200$ para o 
encarregado elo hervario e 
3 :200$ para o substituto da 
l" secção, que está substituin-
do o cathedratico de anato-
m ia clescriptiva, n a fórma do 
art. 30 do decreto n . 3.890, 
ele 1 ele janeiro el e 1901 (1), 
Destinada da cons ignação 
- Material - a quantia de 
3 :600$ para gratificação a A. 
Childe, encarregado elos tra-
balhos da reproducção, por 
meio ele desenhos, elos casos 
morbidos typicos observados 
nos serviços clinico,s . ...... . 

25 . Faculdacle de Meclicina da Bahia 
26. Escola Polytechnica ...... . ... . . . 

Ouro Papel 

6.074:520$000 

292:340$000 
308:100$000 

647 :632$236 
695 :115 $500 
504 :006 $118 

(1) Decreto n . 3. 890, de 1 de janeiro de 1901: Approva o Cocl igo 
dos Institutos Officiaes ele E nsino superior e ,secund aria dependente elo 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores. ( Ooll., pcig. l, dos Actos elo 
Pocler Exec?,i 'l'ivo.) 
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27. Escola ele Minas ........ . ...... . 
28. Gymnasio Nacional . ............ . 
29. Esco la Nacional ele Bellas A rtes . 
30. Instituto Nacional ele Musica -

Augmentacla de 3 :000$ n a 
sub-consignação - Acquisição 
ele instrumentos, reparos, etc., 
para acqu isição de pianos .. . . 

31. Instituto Benjamin Constant .. . . . 
32. Instituto Nacional de Surdos-

Mudos .......... . . ........ . 
33 . Bibliotheca Nacional - A ugmen-

tada de 2 :000$ na consigna-
ção - Auxiliares ·de catalo-
gação .................... . 

34. Museu Nacional ........ . ... .... . 
35 . Serventuario do culto catholico .. 
36. Soccorros publicos - Augmentacla 

de 35 :000$, sendo : 12 :000$ pa-
ra augmento do a uxilio ao Dis-
pensario de S. Vicente de Pau-
lo . A subvenção só se rá man-
tida emquanto o D ispensario 

p restar socconos 1 aos inclivi-
d uos que clell e prpcisem, sem 
attenção ás confissões r el ig io-
sas a que pertençam : - réis 
6 :000$ para auxilio aos hos-
pitaes da Santa Casa de Mi-
sericord ia da Paral1yba do 
Norte; 12 :000$ nara auxilio 
ao Asylo de Mediciclade elo 
Ceará; e 5 :00 0$ para a uxilio 
das obras de con~ervação do 
municipio de Ma1iagog·ipe, no 
Estado da Bahia .. . .. . . ... . 

37. Obras - Diminuida de 500 :000$ 
para a s obras da B ibliotheca 
N acion al ; a ugmen tacla de réis 
2. 700 :000$, sendo: 

1. 000 :000$ para o ini cio das 
obras do edifício do Congresso 
Nacional, inclusive desapro-
priação elos terrenos n ecessa-
rios á respectiva construcção, 
competindo ás Meo:;as do Sena-
do e da Camara dar cumpri-
mento a esta resoluçã.o, 
abr indo em janeirp de 1906 a 
concurrencia para a acquisi-
ção de um projecto e deter-
minando no r espectivo edi tal 
o prazo maximo para a ter -
minação das obras, o seu 
custo e o seu local. De ac-

Ouro 

8 :900$000 

Papel 

255 :80 0$0 00 
548:468$354 
128:052~236 

187 :1 34$287 
235:354$118 

133 :23 9$ 11 s 

210 :012 $118 
152 :073$118 
179:060$000 

187:000$000 
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cordo com o que as referidas 
Mesas determinarem, o Go-
verno Federal desapropriar>i., 
por conta desta verba , o ter-
reno n ecessario. O concurso 
será encerrado a 31 de maio 
do mesmo anno, cabendo ás 
Mesas do Congresso resolver 
sobre a execução elas obras; 

200 :000$ para a construcção 
das obras do edifício da Fa-
culdade de Direito do He-
cife; 

120 :000$ para a concl usão de-
finitiva das obras elo quartel 
elo co rpo de bombeiros do 
Districto Federal; 

1. 000 :0 00$ para as obras elos 
quarteis e centros policiaes, 
no Districto F ederal ; 

150 :000$ para as obras da Po-
liclinica do Hio ele Janeiro; 

150 :000$ para continuação elas 
obras de construcção do novo 
Desinfectorio Central, no D is-
tricto Federal ; 

50 :000$ para os reparo~ elo 
proprio nacional onde f unc-
ciona o Instituto Historico e 
Geographico Brazileiro ; 

30 :000$, para obras, reparos, 
pintura no edifício elo Lyceu 
ele Artes e Officios, acquisi-
ção ele modelos para a ulas de 
desenho e esculptura, moveis 
e outras despezas no mesmo 
edificio ... ..... ...... .. ... . 

38. Corpo de Bombeiros - Augmen-
tada de 40 :000$ para sub-
stituição do casco da bomba 
fluctuante . ........ .. ..... . 

39. Magistrados em disponibilidade .. 
4 O. Eleições federaes ....... . ....... . 
41. Empregados de repartições ex-

tinctas ..... . .............. . 
42. Prefeituras, justiça e outras des-

pezas do Territorio do Acre .. 
43. Eventuaes - Destinada, na vi-

gencia desta lei, a quantia 
ele 3 :200 $ para o substituto 
ela i.• secção da Faculdade 

3.050:352$118 

884 :310$550 
372:000$000 

20:000$000 

1:800$000 

957:800$000 

17 
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ele Medicina da Bahia, que 
está substitu indo o cathe-
clr atico el e a natomia descri-
ptiva, na fõrma do art. 30 
do decreto n. 3.890, de 1 ele 
janeiro de 1901 (1) ....... . 

Ouro 

Ar t . 3.° F ica o Presidente ela R epublica a u torizado: 
I. A despender a importancia ele 20 :000$, sendo: 

Papel 

1 00 :000$000 

10 :000$ para representação no Quarto Congres:so Internacional 
de Assistencia Publica e Privada em Milão e 10 :000$ para a repre-
sentação no 15° Congresso Internacional de Medicina em Lisboa, fa -
zendo pal'a esse fim a necessaria operação de credito. 

II . A mandar imprimi!' durante a vigencia desta lei, na Imprensa 
Nacion al; 

a) 3. 000 exemplares do trabalho de vulgarizaç!io pelas classes po-
pu lares, inti tulado Hygiene cilimentcw, elo Dr . Ed uardo Magalhães, per-
ten cen do á U nião met ade ela edição ; fazen do para isso a n ecessaria 
operação de crecl ito; 

b) 3 . 000 exemplares elo Diooionario Chorogrciphioo, Historioo e 
l!JstC<tistioo de Pernmnbi<co, organizado pelo Dr. Sebastião ele Vascon-
cellos Galvão, pertencendo á União a metade ela edição ; 

o) 3.000 exemplares da obra ele A. Sergipe - _1 nova li<z sobre o 
passado, perten cendo á União a metade ela edição, ab r in do par a isso 
o crecli to n ecessario. 

III . A despender até 7 :000$, ouro, para imprimir no paiz ou no es-
trangeiro a trA.ducção das obras completas elo Dr. Peter Wilhelm Luncl, 
relativas ao Brazil, feita pelo Dr. Leonidas Damasio, s i este fizer ces-
são gratuita do seu d ire ito ele tracluctor, depois ele ver ificada a u t ili clacle 
elas mesmas obras. 

IV . A despender a quantia necessaria para estabelecer no Labo-
ratorio ele Manguinhos up1 serviço destinado ao estudo de molestias 
epizooticas e elas enfermidades vegetaes. 

Art . 4.• O Estado au:i<iliará com a qua n tia ele 15 :000$ a f undação 
do T heatro Lyrico Brazi leiro. 

Art . 5.• O P r esidente da Republica é a utorizado a despender, pelo 
Ministerio das Relações Exteriores, as sommas ele 1. 319 :661$396, ouro, 
e 2 . 256 :000$, papel, com os serviços designados nas seguin tes verbas : 

1.• 

SECRETARIA DE ESTADO 

n) Pessoal, incluída a gratificação 
ele que t rata o art . 3° da lei 
n . 1.343 A, de 1905 (2) .... 

b) Mat erial, incluída a !mportancia, 
ao cambio ele 26 cl. por 1$, 
com que o Brazil concorr e 

(1) Vicle not a n. 2 a esta lei . 

Ouro Papel 

253 :200$000 

(2) A lei n . 1. 343 A, de 1905, f ixou o n umero, classes e vencimen-
tos elos empregados da Secretaria das Relações Exteriores . (O cleorelo, 
que é d e 25 de 1naA.o, está 2m bz.iccul o n o " D ·icwio Off ici «l" n . 1 49, de 28 
ele jimho de 1 905.) 
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a Secretaria Internacional das 
Tarifas Acluaneiras, para o 
Biireait of Aniericci Re1ntblics 
e para o Escriptorio Interna-
cional das Estradas de Ferro 

2.• 

Empregados em disponibiliclade ... . . . 

3.• 

Extraordinarias no interior - Ele-
vada de 1.124 :000$, sendo: 
1 . 000 :000$ para occorrer ás 
clespezas provenientes da re-
união do Congresso Pan-Ame-
ricano; 100 :000$ para obras 
e reparos no palacio e instal-
lação do archivo e 24 :000$ 
para despezas de r epresenta-
ção do Ministerio, á razão de 
2 :000$ por mez .... . ....... . 

4.• 

Commissões de limites ...... . ... . ... . 

5.• 

9:161$396 

LEGA(:õES E CONSULADOS 

Allemanlrn 

ressoai e material da legação, au-
gmentada de 4 :000$ a sub-
consignação destinada á re-
presentação do Ministro .... . 

Consul geral em Hamburgo ..... . .. . 
Chan celler em Hamburgo . ...... .. . . 
Vice-consul em Bremen ........ . .... . 

Argentina 

Pessoal e material da legação, au-
gmerüada_ de 4 :000$ a sub-
cons1gnaçao referente á re-
presentação do Ministro ..... . 

Consul geral em Buenos Aires ....... . 
Vice-consul em Rosario ....... . ..... . 
Vice-consul em Posadas . . ... . ....... . 

A.usti·ici H img1·ict 
Pessoal e material da legação, au-

gmentacla de 2 :000$ a dota-
ção ao ministro .... . ... . ... . 

Consul geral em Trieste ........... . 

39:500$000 
12:000$000 

4 :0 C0$000 
4:000$000 

39 :500$000 
12 :000$000 

4:000$000 
4:000$000 

29:500$000 
10:000$000 

68:800$000 

60 :000$000 

1.184:000$000 

700 :0 00$000 
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Belgica e Hollandc1 

Pessoal e material da legação .... . .. . 
Consul geral em Antuerpia . . .... . ... . 
Consul geral em Rotterdam, . . . .. .•.. 

Bolivia 

Pessoal e material da legação ....... . 
Consul geral em Villa Bella ........ . 
Expediente do Consulado em Villa 

Bella .... . .............. . . . 

Canadá 

Consul em Montreal .......... . .. .... . 

Chile 

Pessoal e material ela legação, a u -
gmentada de 6 :000$ para um 
secretario .. . ............... 

Consul geral em Valparaiso ....... . 

Coloinbia 

Pessoal e material da legação ...... . 

Estculos Unillos clc1 Arriericci 

Pessoal e material da embaixada, 
augmentada de 15 :000$ a sub-
consignação referente á repre-
sentação do emb:Úxador; de 
2 :000$ a gratificação do 1. 0 

secretario e de 1 :500$ o 
custeio do expediente . ... . . . 

Consul Geral em New-Yorl~ .... .. . . . . 
Chanceller em New-York ....... . ... . 

Equado1· 

Pessoal e material da le~ação ..... . 

França 

Pessoal e material da legação, au-
gmentada de 2 :000$ a sub-
consignação referente á repre-
sentação do ministro ...... . 

Consul geral no B:avre .... ... .. . ... . 
Consul em Paris . ....... . ······ .... . 
consul em Marselha . .... , .. . ... .. . . 
consul em Bordéos ....... , ......... . 
Consul em Cayena . .... . .. . ..... . .. . 
Exp.ed iente do Consulado \)m Cayena 

Ouro 

27:500$000 
12:000$000 

8 :000$000 

24:500$000 
8:000$000 

500$000 

4 :000$000 

30 :500$000 
10 :000$000 

21 :500$000 

75 :500$000 
12 :000$000 

4:000$000 

21:500$000 

46 :000$000 
12:000$000 

8:000$000 
8:000$000 
8 :000$000 
8:000$000 

500$000 

Papel 
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Grcin-Bretcmha 

Pessoal e material da legação, a u -
gmentada de 3 :000$ a sub-
con s ignação referente á repre-
sentação do ministro ....... . 

Consul geral em Liverpool . ........ . 
Chanceller em Liverpool . ...... . . . . . 
Consul em Londres ... . ............ . 
Consul em Cardiff .. . .... . .... . .... . 
Consul em Southampton ... . ... . ..... . 
Consul em Georgetown ........ ... .. . 

Hespcinha 

Pessoal e mat erial da legação .... . . . . 
Consul geral em Barcelona ... . .. .. . . 
V ice-consu l em Vigo ..... .. ..... . .. . 

I tcilia 

Pessoal e material da legação, au-
gment acla de 4 :000$ a su b-
consignação referente a. re-
presen tação do m in is t ro .. .. . 

Consul geral em Genova ..... . . . ... . . 
Chanceller em Genova ... . .... .. .... . 
Consul em Napoles ............ . ... . 

Jcipão 

Pessoal e material ela legação ... . . . . 
Consul em Yokohama . .............. . 

Mex·ioo 

E nviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciario : 

Ordenado .......... .. . . .. . . . . 
Gr a t ificação .. . . . .. .. .. . . . ... . 
Representação . ............ . . . 

Um 1. 0 Secretario: 

Ordenado ...... . .. . ........ . . 
Grat ificação . .............. .. . 

Aluguel de casa para a legação .. . . 
Expediente .. .......... . . . .. ... .. . . 

Parcigiiay 

Pessoal e materia l da legação . ..... . 
Con s u l geral em Assumpção . . ...•.. 

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

23 :500$000 
10:000$000 

4 :000$000 

39:500$000 
12:000$000 

4 :000$000 
8:000$000 

21:500$000 
8:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
8 :000$000 

3 :000$000 
3 :000$000 

2 :ooo;ooo 
500$000 

26:500$000 

24:500$000 
10:000$000 
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Perií 

Pessoal e material da legação . .... . 
Consul geral em Iquitos .. . ... . 

Porti,gal 

Pessoal e material da legação, au-
gmentacla ele 4 :000$ a verba 
ela representação elo ministro 

Consul geral em Lisboa ....... ... .. . 
ChanceIIer em Lisboa . .. . ..... . ..... . 
Consul no Porto . ......... . . . . . .. . . . 

Russia 

Pessoal e material da legação ..... . . . 

Scmta Sé 

Pessoal e material da legaçã_o ...... . 

si,issa 

Pessoal e material ela legação .... . . . 
Consul geral em Genebra .......... . 

Pessoal 

Consul 
Consul 

e material ela legjtção, au-
gmentacla ele 4 :004$ para a 
representação do ministro ... . 

geral em MontevidéÇ> . . . . ... . . 
em Salto ...... . . ...... .. ... . 

Venezuelci 
Pessoal e material da legí:ção, au-

gmentada de 2 :000$000 para 
a representação do ministro. 

6.• 

Ajudas de custo ................. . . 

7.• 

Ouro 

24:500$000 
10 :000$000 

40 :000$000 
12 :000$000 

4:000$000 
8:0000$00 

27:500$000 

23 :500$000 

23 :500$000 
10 :000$000 

Extraordinarias no exteriof . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 

Papel 

39 500$000 
12 000$000 

8 000$000 

23 :500$000 

150 :000$000 

100:000$000 

Art. 6. 0 O Presidente qa Republica é autorizado a despender pelo 
Ministerio dos Negocios da Marinha as sommas de 667 :108$130, ouro, 
e 31 . 664 :341$992, papel, com os serviços designados nas seguintes ver bas: 

Ouro 

1 . Secretaria de Estado .. , .. .. .... . 
2. Conselho Naval .... . ... , . . . . .... . 
3. Quartel General . .... . . , . .. ... . . . . 

Papel 

208:667$000 
46 :140$000 
99 :331 $000 
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4. Supremo Tribunal Militar ... . ... . 
5 . Contadoria . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . 
6. Commissariaclo Geral .... .. ... .. . 
7. Au ditoria - Augmentacla de réis 

5 :975$ para honorarios de um 
auxil iar do auditor, na fórma 
do art. 17 do regulamento 
Processual Criminal Militar, 
assim como do art. 6° da lei 
n . 821, ele 27 ele dezembro de 
1901 (1) . . ................ . 

8 . Corpos da A rmada, etc .. . ....... . 
9. Corpo ele Marinheiros Nacionaes 

- Augmentada de 600$, sendo 
elevada a 2 :400$ a gratifica-
ção ao secretario do estaclo-
maior, ele accõrdo com o regu-
lamento appi-ovado pelo decre-
to n. 673, de 21 de agosto de 
1890 (2) . .. .. .... . . . ... . .. . . 

10. Corpo de Infantaria de Marinha .. 
11. Arsen aes - Augmentada de réis 

60 :000$ a consignação para 
pagamento das pensões dos 
operarios invalidos dos extin-
ctos arsenaes de marinha da 
Bahia e Pernambuco ...... . . . 

12. Capitan ias dos Portos - Au-
gmentada de 27 :290$, sendo: 
11 :330$ para que sejam ele-
vados os salarios de cada um 
dos elois patrões da Capitania 
do Porto ela Bahia de 540$ 
a 1 :245$ e os de cada um 
elos 16 remadores da mesma 
capitania ele 480$ a 1 :100$; 
960$ para ser elevado a oito 
o numero ele remadores da 
Capitania do Porto de Para-
naguâ.; e 15 :000$ para os con-
certos e reparos do proprio 
nacional em que funcciona 
esta mesma Capitania ...... . 

13. Balisamento ele portos ..... . .... . 
14. Força naval. .... .. ... . . .... .. . . 
15. Hospit aes .. . . . ... .. . .. .. ... . .. . 

26 040$000 
237 532$500 

43 760$000 

28 :J 50$000 
3.099 :840$000 

2 . 779:189$950 
444:775$784 

3 . 853 :794$ 668 

449:894$000 
50 :000$000 

4. 451 :324$146 
374:415$000 

(1) O decreto n. 821, de 27 de dezembro de 1901, determina que os 
vencimentos elos auxiliares elos auditores ele marinha e guerra na Ca-
pital Federal serão correspondentes aos ele capitão dos corpos arregi-
mentados do Exercito e equipara aos vencimentos daquelles aos dos au-
ditores ele guerra dos 4° e 6° districtos militares. (Oo!l. vcig. 51.) 

(2) O decreto n . . 673, ele 21 ele agosto ele 1890, eleroga o ele n. 411 
A de 5 ele janeiro de 1845, e manda pôr em execução o regulamento para 
o Corpo ele Marinheiros Nacionaes. (Oo!!., vau. 1.890.) 
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Repartição ela Carta Marítima -
Augmentacla tle 2 1 O : O O O $, 
sendo: 30 :000$ para acq uisi-
ção ele apparelhos ele metereo-
Jogia ele que careçam as esta-
ções pluviometricas em Ama-
zonas, Maranhão, Piauhy, Rio 
Grande elo Norte, Parahyba, 
Alagôas, Bahia, E s p i r i t o 
Santo, São Paulo e Paraná; 
ele 100 :000$ para os traba-
cle 100 :000$ para os traba-
lhos ele montagem dos pharões 
já adquiridos; 30 :000$ para 
conclusão de montagem elo 
pharol ele Pernambuquinho, 
no Estado do Rio Grande do 
Sul; e 50 :000$ para acqui-
sição e montagem de pharões 
no cabo de S. Roque, em San-
to Alberto e na ponta do 
Touro .................... . 

Escola Naval ................. . . . 
Classes inactivas ........ . ...... . 
Armamento e equipamento ..... . . 
Munições de bocca ..... . .. . .... . 
Munições navaes ............... . 
Material ele construcção naval -

Augmentada de 200 :000$ para 
salarios do pessoal que fôr 
extraordinariamente admittido 
para obras novas ou repara-
ções urgentes .. .. , ..... . ... . 

Obras - Augmentada de 50 :000$, 
para as obras do cães do 
Arsenal da Bahia .... .. .. . .. . 

Combustível . . . . ........... . ... . 
Fretes, etc., etc ...... , ........ . . 
Elventuaes ..... . ... . ...... .. ... . 
Commissões em paiz estrangeiro 

Ouro 

667;108$130 

Papel 

892 780$000 
387 200$000 
909 506$794 
250 000$000 

8.070 289$450 
1.400 000$000 

1.600:000$000 

480:000$000 
1.001:562$200 

270:000$000 
210:150$000 

Art. 7. 0 E' o Poder Executivo autorizado, na vigencia desta lei, a 
usar das seguintes medidas de governo e administração : 

§ 1. • Dar começo de execução ao programma traçado na lei 
n. 1. 296, de 14 de novembro de 1904 (1), firmando contractos ele con-
strucção naval na importancia total e maxima de J: 4. 214. 550, mas por 
prestações, comtanto que, no decurso financeiro de 1906, o dispendio 
não seja maior de J: 1. 685 . 820, assim como para o mesmo exercício a 
quanlia de J: 39 .180 para fazer face ao pagamento de passagens e diffe-
rença de vroicim,en1rt-0s em paiz '0S·trangeiro da commissão f·iscailizaid<J.ra 

(1) O decreto n . 1.2p6, de 14 de dezembro de 1904, a utoriza o 
Poder Executivo a encommendar os navios que menciona, a mandar con-
cluir a construcção dos monitores de rio Pernarnbuco e iYiciranhão, e 
determina o modo por que deve ser realisada a respectiva despeza . 
(Este clecreto acha-se 1mblicaclo no "Diario Officicil" n . 292, ele 16 de 
clezernbro de 19 O 4 . ) 
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das obras e dos officiaes que, para se aperfeiçoarem, forem assist ir n. 
construcção dos navios, machinas e armamento, e, bem assim, para 
acquisição do material não incluido nos contractos. 

§ 2. 0 l<'irmar contractos para construcção do novo Arsenal de Ma-
Tiniha, cujo ousto será -pago em 1prestações a.ninuaes mão .excedentes de 
:E 75. 000, comprehendido o exercicio financeiro de 1906, s i as obras 
forem iniciadas. 

A escolha do local e a acquisição do terreno são da competencia do 
Ministerio da Marinha, solicilando do Poder Executivo opportunamente 
o credito para occorrer a essas despezas preliminaes a) . 

'§ 3. 0 Despender até a quantia de 700 :000$ na compra do edifício 
pertencente á Associação do Club Naval para nelle installar os se-
guintes ramos do serviço publico: Conselho Naval, Auditoria de Ma-
rinha, Carta Maritima, Bibliotheca e Museu Naval, transferindo estas 
repartições dos predios da rua Conselheiro Saraiva, onde se acham, os 
quaes passarão nesse acto para o Ministerio da Fazenda, afim de serem 
vendidos a quem mais der . 

§ 4.° Contractar pelo prazo de tres annos e na razão de 6 :000$ 
annuaes de remuneração um oculista de notoria capacidade, afim de 
crear no Hospital de Marinha esse ramo especial de serviço medico-
cirurgico. 

1§ 5.0 Adquirir por 200 :000 $ a ilha do Carvalho, de propriedade do 
Estado do Rio de J aneiro, comprehendidos os edificios e mais bemfei-
torias, para ser destinada a acampar a marinhagem, conforme as 
exigencias da hygiene naval. 

§ .0 Installar, em pavilhão annexo ao Hospital de Marinha, uma 
sala de operações e curativos em rigor da cirurgia hodierna com todos 
os apparelhos imp.rescindiveis, não excedendo a despeza de 35 :000$; 
assim como a despender a quantia de 20 :000 $ com a acquisição de 
instrumentos cirurgicos de que houver carencia. 

§ 7. 0 Dar baixa aos navios que o Ministerio da Marinha entender 
imprestaveis para os serviços a que eram destinados e applicar o ma• 
teria! de alguns navios em reparos de outros aproveita veis . 

!§ 8.° F irmar contractos a respeito de alugueis de casas, illuminação 
e abastecimento de agua, até o maximo de cinco annos, na hypothese 
de se extinguirem, na vigencia desta lei, os contractos celebrados até 
então, ou forem necessarios para attender a novas installações admi-
nistrativas . 

.§ 9.° Contractar, por prazo não excedente de tres annos, no pa iz 
ou n oestrangeiro, quatro operarios idoneos para lidar com pharôes, até 
a concurrencia de 24 :000 $ annuaes de despeza. 

)
§ 10. Adquirir até tres boias illuminadoras para a barra do Rio 

de a n eiro, correndo a despeza pela verba da Carta Maritima. 
§ 11. Mandar proceder a estudos sobre a installação de um pharol 

de 4• classe na ilha da Bitonga, na entrada da barra de Guaratuba, no 
Estado do Paraná, e montai-o, si entender necessario, podendo para 
esse fim despender até 50 :000$000. 

§ 12. Despender até a quantia de 50 :000$ para a reconstrucção do 
edificio onde funcciona a Delegacia da Capitania do Porto da cidade de 
Porto Alegre, no Estado elo Rio Grande do Sul. 

1§ 13. Despender até a quantia de 500 :000$ com a acquisição do 
material necessario ao serviço de soccorros maritimos. 

§ 14 . Transferir ao Estado do Rio Gr ande do Sul o serviço da pra-
ticagem da barrn, do Rio Grande e ao de S. Paulo o da praticagem da 

a) N"oic1e o decreto n. 5. 8715; <l'e 27 de janeiro de 1906 , lettra e, l!l-O 
Additamento a esta lei. 
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barra de Icapava ou da Morte, do porto de Iguape, com os onus respe-
ctivos, firmando contractos para tal fim . 

§ 15. Mandar construir, para experiencia, os submarinos do inven-
ção nacional que forem julgados acceitaveis, depois de ouvidas e pu-
blicadas as opiniões competentes sobre o assumpto, podendo para esse 
fim abrir credito até a importancia de 670 :000$000 b). 

Art. 8.° Continúa em vigor o art. 19 da lei n. 3.018, de 5 de 
novembro de 1880 ( 1), com especial menção . 

Art. 9.0 O Presidente da R epublica é a utorizado a despender, pelo 
Ministerio da Guerra com os serviços designados nas seguintes verbas, 
a quantia de 100 :000$, ouro, e 48. 627 :452$470, papel. 

1. Administração geral ..... . .... . . 
2. Supremo Tribun al l\!Dlitar e au-

ditores. Diga-se: dous mare-
chaes effectivos e augmente-
se um general de brigada .. .. 

3. Direcção Geral da Contabilidade 
da Guerra ..... . ......... . 

4. Intendencia Geral da Guerra .. . 
5. Instrucção militar (Decreto nu-

mero 5 . 698, de 2 de outubro 
de 1905 (2) . . ............. . 

6. Arsenaes, depositos e fortalezas .. 
'l. Fabricas e laboratoriosr ....... . 
8 . Serviço de saude . . . .. .. .. . . .. . . 
9. Soldos e gratificações -- Redu-

zida: de 40 :000$ nas gratifi-
cações para criados, por erro 
ele calculo, de 8 :640$ para 
menos um marechal effectivo 
e um tenen te-coronel e mais 
um general de brigada; e 
augmen tada de 13 :140$ para 
attender-se a mais 100 pra-
ças alumnos. . . . .... ..... .. 

10. Etapas - Reduzida de 1 :022$, 
l i q u i d o da differença de 
etapa entre um general de di-
visão para mais e um general 
de brigada para menos. 
Destinada da respectiva con-
signação a importancia ne-
cessaria para mais pma terçL 
parte de etapa aos officiaes 

Ouro Papel 

197 :915$000 

143:800$000 

236:580$000 
287:316$000 

925 :814$500 
1.235:972$414 

350 :871$300 
320 :3 ,10$000· 

14:321:892$900 

b) Vi<Le o decreto n. 5 . 875, de 27 de janeiro de 1906, lettra cl), no 
Additamento a esta lei. 

(1) Art. 19 ela lei n. 3 . plS, ele 5 de novembro de 1880: O Governo 
não pôde, sem autorização expressa do Poder Legislativo, fazer con-
tractos por tempo exceden~e do anno financeiro, que estiver correndo, 
nem para serviço não conterriplados na lei do orçamento vigente. ( Go!l. 
vcig. 74). 

(2) O decreto n. 5 . 698, de 2 de outubro de 1905, approva os reg ula-
mentos para os institutos II)ilitares de ensino. (Este clecreto cicha-se 
publicado no "Diario Of!icial " n. 242, ele 18 ele outubro ele 1905.) 
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que servirem nas g uarnições de 
Uruguayana, Quarahy e São 
Luiz Gonzaga, no Estado do 
Rio Grande do Sul . A u-
gmentada de 53 :045$ para 
menos um marechal effecti-
vo e tres tenentes-coroneis e 
mais um major, sete capi-
tães e 100 a lumnos das es-
colas militares. . . 

11. Classes inactivas - Diminuida 
42 :777$600 pelo fallecimento 
de officiaes reformados .... . 

12. Ajudas de custo ............ .. .. 
13 . Colonias militares ....... . ..... . 
14. Obras militares - No Material 

- accrescentado : depois das 
palavras - e conservação de 
quarteis - o seguinte : "des-
pendendo-se atê a quantia de 
10 :0 00$ com a reconstrucção 
das casas da União na Colo-
nia Militar de Chapecõ"; de-
pois das palavras - sob a 
.administração do Ministerio 
da Guerra - o seguinte : 
"sendo 40 :000 $ para as obras 
de adaptação no edificio onde 
está a quartelado o 50 regi-
mento de cavall a ria, na ci-
dade de S. Luiz Gonzaga de 
Missões, na f.ronteira do Rio 
Grande do Sul"; depois das 
palavras - obras nos Esta-
dos - o seguinte : "sendo até 
100 :000$ para construcção de 
campos de manobras e linhas 
de tiro n os districtos mili-
tares, onde as tropas ahi es-
tacionadas possam receber a 
necessaria instrucção tactica 
e de tiro". A ugmentada : de 
50 :000$ a cons ignação desti-
n ada á conservação da estra-
da de rodagem Dona Fran-
.cisca, em Santa Catharina. De 
200 :000$ na consig nação des-
tinada ás obras no edificio 
em que funcciona o Minis-
terio d a Guerra, ficando 
assim redigida: reconstru-
cção do edificio em que func-
ciona o Ministerio da Guerra, 
300:000 $; de 10:000$ para 
reconstrucção do predio des-
tina do ao en carregado dos 
depositos de polvora da ilha 

Ouro Papel 

l.5. 864 :053 $000 

2.180 202$356 
200 000$000 
125 800$000 
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do Boqueirão, na bahia de 
Guanabara; de 50 :000$ para 
completar a linha telegra-
phica de S. Luiz de Caceres. 
dotação que fica elevada a 
100 :000$; de 50 :000 $ para 
concertos no quartel ela. Pal-
ma, na capital da Bahia ; 
de 30 :000$ para 1mc10 das 
obras de um quartel no Cru-
zeiro do Sul, séde da Prefei-
feitura do Alto Juruá ; de 
23 :300$ para construcção no 
Labora.torio Chimico Phar-
maceutico M.ilitar, de um 
pavilhão destinado ao archi -
vo e encaixotamento, e de 
uma casa para habitação do 
porteiro, e tambem para re-
paros na reserva, officina, 
carpintaria e cocheira do 
mesmo estabelecimento. Eli-
mine-se da inscripção geral 
da verba as palavras -
Elscola Militar. . . . ..... . .. . 

15. Material - Augmentada: de rêis 
50 :000$ na consignação n. 29 
- Remo n ta de cavallos, 
muares e outros animaes 
para o exercito - destinada 
esta quantia para a creação 
do cavallo de guerra e para 
o desenvolvimento da inver-
nada nacional de Saycan ; de 
15 :000~ n a sub-rubrica -
Escola Milita r do Brazil -
para acquisição dr livros e 
material de ensino para as 
novas escolas, e façam-se na 
mesma sub-rubrica as altera-
ções necessarias Pitra adapta.i· 
as consignações d,os ns. 9, 
10, 12 e 13 á reforma do en-
sino, de que trata o decreto 
n . 5. 698, de 2 de outubro de 
1905; de 150:00Q$ á con-
signação do n. 34, destinada 
á iniciação dos trabalhos de 
levantamento da carta geral 
do Brazil; de 21 :500$ para 
fardamento a praças alumnos 
das escolas militares ....... . 

16. Commissão em paiz estrangeiro. 

(10) Vide nota n. 9 a esta lei. 

3.493:300$000 

8.734:595$000 
100:000$000 

(11) Decretos ns. 141, de 5 de julho de 1893, e 1 . 923, de 24 de 
dezembro de 189 4 . (Estes cleoretos vêni tran$oriptos na nota n. 8 á 
lei n. 1. 145, de 31 de dezembro ele 1903.) 
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Art. 10. E' o Presidente da Republica autorizado, na vigencia 
desta lei: 

ci) a mandar para outros paizes, como addidos militares ou em 
commissão, para estudar os diversos assumptos militares e o progresso 
dos respectivos conhecim entos, officiaes generaes superiores ou capitães 
completamente habilita dos, sendo um para a Europa, um para America 
do Norte, um para o Prata e outro para o Pacifico; 

b) a mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem nos 
conhecimentos militares, por espaço de um anno, até dous officiaes, 
por armas ou corpos especiaes, com o respectivo curso e capacidade re-
conhecida, correndo a despeza pela rubrica 16• do a rt. 1°; 

e) a reorganizar e desenvolver, pelo modo que julgar mais conve-
niente, as officinas dos arsenaes de guerra do Rio Grande do Sul e 
Matto Grosso, de maneira que prestem ellas todos os serviços de que 
carecem as forças estacionadas n a quelles Estados, e quaesquer outros, 
que devam ser affectos a esses arsen aes, incluisive o preparo de car-
tuchos, abrindo para isso o credito necessario ; 

ci) a despender a importa:n cia necessar ia para a r eforma dos edifi-
cios que, no Asylo de Invalidos da Patria, são destinados á habitação 
das familias dos asylados ; 

e) a mandar construir, no local mais conveniente, um g.rande 
campo de instrucção para as tropas das tres armas do exercito. 

Art. 11 . O Presidente da Republica mandará, pela verba respe-
ctiva, por intermedio da Directoria Geral de Engenharia Militar, pro-
ceder aos n ecessarios estudos para o prolongamento do ramal ferreo 
de Lorena á Bemfica, até encontrar a estrada de ferro Sapucahy, tendo 
por base o emp.rego da electricidade como força motriz. 

Art. 12 . O Governo, de accõrdo com a Prefeitura municipal de 
Nitherohy, Capital do Estado do Rio de J a n eiro, liquida rá o debito com 
a mesma Prefeitura, proveniente do a luguel do proprio municipal Praça 
do Mercado para alojamento do 38° batalhão de infantaria do exercito, 
desde 1894 até a data em que foi o mesmo proprio transferido a um 
particular, em 1905, abrindo pa ra esse fim os creditos necessarios. 

Art. 13. Ficam vigorando como creditos especiaes, para os mesmos 
fins para que foram votados, os saldos dos creditos concedidos pelos 
decretos ns. 141, de 5 de julho de 1893, e 1. 923, de 24 de dezembro 
de 1894. 

Art. 14. O Presidente da R epublica é autorizado a despender, pe-
lo Ministerlo da Industria, Viação e Obras Publicas, a importa ncia de 
4. 239 :493$752, ouro, e 78. 920 :463$729, papel, com os serviços designa-
dos nas seguintes verbas: 

1.• Secretaria de Estado ........... . 
2.• Directoria Geral ele Estatística -

Augmentada ele 140 :000$, sen-
do : na consignação - Regis-
tro Civil- 18 :000$, para mais 
15 auxiliares, afim de ser con-
cluído o serviço ; na consigna-
ção - Material - 2 :000$, pa-
ra seguro do predio, e réis 
120 :000$, para conclusão dos 
trabalhos do r eoenseamento de 
1900 - Pessoal e material. .. 

3. • Correios - A ugmentada ele réis 
405 :702$848, papel, e 35 :000$, 
ouro, sendo: 186 :000$, para 

Ouro Papel 

31õ:Oi0$000 

292 :592$500 
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elevação dos vencimentos aos 
empregados das Administrações 
dos Correios do Rio Gran de do 
Sul, Pará, Pern ambuco, Bahia, 
e Ouro Preto, em Minas Ge-
raes, de accõrdo com a lei n . 
1. 429, de 5 de dezembro de 
1905 (1) ; 215 :902$848, na 
consignação - Material - ac-
crescent ado: edifício dos Cor-
reios e Telegraphos de Bello 
Horizonte, destinada a quan-
tia de 169 :020 $348, para traba-
lhos complementares (muros, 
gradis, passeios, etc.), instal-
lação de luz electrica, ascen so-
res, residencia do encarregado, 
mobiliaria, mudança aa Adm i-
nistração dos Correios de Ou-
ro Preto para Bello Horizon-
te, inclusive transporte de ma-
terial, bem assim a installa-
ção da administração em Bel-
lo Horizonte, inclusive mobi-
liaria e transferenc~a da agen-
cia de 1 • classe de Bello Ho-
r izonte para Ouro Preto ; e a 
ae 46 :882$500 para. pagamen-
to de uma ajuda ele custo, 
corr espondente a um trimestre 
dos respectivos vencimentos 
aos empregados d'L Adminis-
tração. dos Corr eios de Minas 
Geraes, afim de fac\Jitar a mu-
dança da r epartição de Ouro 
Preto para Bello Horizonte e 
a da agen cia de Bello Horizon-
t e para Ouro P ·reto; 2 :000$ 
n a sub-consignaçãCj - Para 
t elegra mmas ext eripres - da 
consignação MatElrial - ; e 
1 :800 $, para um praticante n a 
agen cia de 1• clas~e do Cor-
reio de Paranaguá, no Estado 
do Paraná; 20 :000 $, ouro, n a 
con signação - Material - a 
sub-consignação - Acquisição 
de sellos e outras fürmulas de 
franquia, etc., para acquisição 
no estrangeiro de sellos e for-
mulas contractadas, de accõr-
do com os arts. 20 e 21 do re-

Ouro Papel 

(1) Decreto n. 1.429, pe 5 de dezembro de 1905: Elquipara os ven-
cimentos dos empregados d!!;S Administrações dos Correios do Rio Grand t.1 
a o Sul, Pará, Pernambuco, B ahia e Ouro Preto, em Minas Geraes, aos 
de Igual cat egoria do Estacjo de S. Paulo. (Elste cleoreto acha-se pnbz.t-
oaclo no "Diario Offioial " n. 283, de 7 ele de111embro de 1905.) 
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guiamento n . 2.230, de 10 ele 
fevereiro de 1896 (1) ; e réis 
15 :000$ ouro, para representa-
ção do Correio Brazileiro no 
Congresso Postal Universal, a 
reunir-se em Roma em 1906. 
Redigida na consignação -
Pessoal da Directoria Geral -
a sub-consignação - Gratifi-
cação aos chefes ele turmas, 
etc. 7"" da seguinte fórma: 
Gratificação aos chefes de tur-
ma ela Directoria Geral, a 20 
chefes ele turmas ela Adminis-
tração do Districto Federal, 
a 21 chefes do ramal do cor-
reio ambulante, aos clavicula-
rios, observada a porcentagem 
do art . 340 do regulamento dos 
Correios ( 2) ; dita aos empre-
gados da Directoria Geral, pa-
ra inspeccionar as administra-
ções postaes ; aos empregados 
ele cada uma das administra-
ções, designados pelos admi-
nistradores para inspeccionar 
as agencias respectivas ; a ca-
da um elos empregados do ser-
viço postal maritimo; aos 
agentes embarcados ; aos fieis 
das succursaes ela Capital Fe-
deral ; aos fieis que forem no-

(1) Art. 20 elo regulamento n. 2. 230, de 10 de fevereiro ele 1896: 
Os sellos e fórmulas estampilhadas são dos valores seguintes : 

§ l. o Ordinarios : · 
1°, aclhesivos - 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 700 réi·s, 1$ e 2$000. 
§ 2. ° Fixos : 
a) sobrecarta, 100, 200, 300 e 500 réis; 
b) carta-bilhete, 100 réis; 
e) bilhete-postal, 40 réis (simples), 80 réis (com resposta paga); 
d) cintas, 20, 40 e 60 réis. 
§ 3.º Blspecietes: 
Taxa devida, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 700 réis, 1$ e 2$000. 
Art . 21. Os sellos e fórmulas estampilhadas ou de franquia serão 

fabricados em estabelecimentos publicas ou particulares, nacionaes ou 
estrangeiros, mediante contracto, em que sejam resguardados os interes-
ses da União, e prévia autorisação do Ministro da Industria, Viação e 
Obras Publicas. ( Colle., pag. 162.) 

(2) Art. 340 do regulamento n. 2.230, de 10 de fevereiro de 1896: 
O pessoal dos correios ambulantes, dos serviços no mar e os agentes em-
barcados perceberão uma gratificação adclicional de 20 o/o para os pri-
meiros e segundos officiaes, de 25 o/o para os terceiros e de 30 o/o para 
os amanuenses, praticantes, conductores e serventes. Esta gratificação 
não será abonada aos que faltarem ao serviço, por motivo justificado ou 
não, e para o praticante supplente será calcu lada, não sobre a quota que 
lhe tocar, mas sim sobre o vencimento que lhe poderia caber como pra-
ticante effectivo. (Col!., pag. 230. ) 
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meados em commissão n o ter-
ritorio da Republica e por 
servicos executados em com-
missão ou fõra das horas do 
expediente ordinario, fixadas 
de accôrclo com o art. 341 do 
regulamento de 1896 (1), 
dita de accôrdo com o art. 342 
do mesmo regulamento e dita 
para s ubstituições. Na consi-
gnação - Material - redi-
gida assim a sub-con signação 
- Moveis, utensillos, etc. -
Utensilios, acquisições e con-
certo de mobilias, escaleres, 
lanchas e pesos, cadeados e 
fechos, carimbos, sin etes e 
seus pertences, elevadores, co-
fres, malas, saccos e material 
para seu fabrico na officina, 
caixas para assignantes e 
collectas, custo e conservação 
de vehiculos especiaes e res-
pectivos arreios, empregados 
no serviço postal urbano e ac-
cessorios diversos. Corrigida 
a consignação Pessoal - da 
Administração dos Correios 
do Maranhão, dizendo: em vez 
de oito praticantes, 4 :400$, 
oito praticantes, 14 :400$; em 
vez de nove carteiros, 6 :200$, 
nove carteiros, 16 :200$, e em 
vez de u m continuo, 200$, um 
continuo 1 :2 00$. Na consigna-
ção - Pessoal - da Admi-
nis tração dos Correios do 
Piauhy, accresce:ntado, por ter 
havido omissão na tabella: 
tres carteiros a 1 :400$, 4 :200$ 
e um dito de 2•,• classe, 700$. 

4.• Telegraphos - Augmentada de 
850 :1 90$, sendo: 50 :00 0$ no 
- Material - da Adminis -
tração Central (1• divisão) 

-----

Ouro Papel 

198:000$000 12.372: 999$148 

(1) Art. 341 do regulamento n. 2.230, el e 10 de feverei ro del896: 
Aos empregados incumbidos de quaesquer commissões, dentro ou fõra do 
Estado onde tiverem exercicio, serão abon adas passagens para si, uma 
a juda de custo até tres mezes de vencimentos e uma diaria até 5 o/o 
do seu vencimento mensal. 

Art. 342. O Director geral terâ direito â conducção especial para 
uso diario, no intuito qe evitar demora ao expediente a seu cargo: e, 
quando em serviço, fõr13: da Capital Federal, o que ficará a seu a rhi -
trio, conforme a n ecesllidade da inspecção e fiscalisação, perceberâ a s 
vantagens do artigo anti)cedente, sendo a ajuda de custo e diaria determi-
nadas pelo Ministro, dr accõrdo com o mesmo art. 341. ( Ooll., pari. 
239.) . 
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para o concerto de que preci-
sa o edificio da Repartição 
Central; 8 :000$ para ser ele-
vada dessa importancia a sub-
consignação dos arts. 3 6 e 3 2 8 

elo regulamento (1), para as 
estações inauguradas em 
1904; e para melhoria da clas-
sificação elas antigas no -
Material - das linhas e es-
tações, 40 :000$ para recons-
trucção do proprio federal on-
de funcciona o Telegrapho 
em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, e adaptai-o ao Cor-
reio, ou para acquisição de 
outro predio para o mesmo 
fim; 2 :190$ para elevar dessa 
quantia, no - Material da 3• 
divisão, a sub-consignação -
Gratificações extraordinarias, 
comprehendidas, etc., - que 
fica assim redigida - Grati-
ficações e·xtraordinarias, com-
prehendidas as dos arts. 73, 
81, 511 e 548 do regulamento 
(2) e ajudas de custo -, 
sendo o a ugmento destinado a 
gratificar os telegraphistas 

Ouro Papel 

(1) Art. 36 do regulamento n. 4.053, de 24 de junho de 1901: 
Para custeio das despezas de expediente das estações ficam estabeleci-
das consignações fixas e proporcionadas á importancia do serviço, ava-
liado conforme a ordem da estação e dentro dos limites mínimo de 15$ 
e maximo de 100$000. 

Art. 328: Abonar-se-ha aos engenheiros chefes de distrícto uma con-
signação mensal de 30$ para as despezas de expediente do escriptorio. 
(Pags. 660 e 712 da Coll.) 

(2) Art. 73 do regulamento referido: Para determinação das 
condições climatericas das differentes zonas percorridas pelas linhas 
t eleKraphlcas, e para obtenção de dados que possam contribuir para o 
es tabelecimento das leis geraes que regem os phenomenos atmosphe-
ricos claquellas zonas, será organizada annexa ás estações telegraphicas 
uma rêde de estações meteorologicas das seguintes tres ordens : 

a) estações de primeira ordem, abrangendo as que estiverem mu-
nidas com apparelhos registradores automaticos, como tambem as onde 
forem feitas observações pessoaes completas, ele hora em hora, em instru-
mentos de leitura; 

b) estações de segunda ordem, as que fizerem tres observações dia-
rias em horas marcadas: ele pressão, temperatura, humidade elo ar, di-
recção e velocidade dos ventos, chuvas e trovoadas ; 

e) estações de terceira ordem, as que fizerem sõmente observações 
de temperaturas, chava e trovoadas. (Coll., pag. 665.) 

Art. 81. Aos empregados Incumbidos das observações meteorolo-
gicas será abonada a seguinte gratificação diaria, pagavel por trimestre 
vencido, precedendo informação do chefe do districto e da secção technl-

18 



encarregados das ' observações 
meteorologicas em Uberaba, 
Guarapuava, Bagê e Santa 
Maria (no Rio Grande do 
Sul) ; 750 :000$ na consigna-
ção - Construcções e recon.s-
trucções - sendo: 10 :000$000 
para a construcção da linba 
ele Paranaguá ao pharol ele 
Conchas, no Estado do Para-
nã; 400 :000$ para a r eforma 
ela rêcle telephonica e telegra-
phica ela Capital Federal; e 
340 :000$ para o fim de serem 
construidas as linhas julgadas 
necessarias, preferidas as que 
forem subvencionadas pelos go-
vernos estaduaes, na propor-
ção elas subvenções por elles 
concedidas, sendo, nas cons-
trucções a fazer, comprehen -
clidas as seguintes: 

a) ele Pinclamonhangaba, em 
S. Paulo ã villa ele S . Cae-
tano da Vargem Grande, 
passando por S. Bento ele Sa-
pucahy e S. José elo Parai-
zo; 

b) elo Estado ele S. Paulo ao 
elo Par an ã, passando pelas 
villas ele Santa Cruz do Rio 
Pardo, em S. Paulo, e Jaca-
rézinho, no Paranã; 

e) dá cidade da ' Campanha á 
ele S. Gonçalo i'le Sapucahy ; 
ela Capellinha da Graça ã ci-
dade de 'l'heophilo Ottoni ; da 
cidade de Entre Rios ã ele 
Parâ., passando pela ele Bom-
fim, em Minas peraes; 

Ouro Papel 

ea sobre o regular funccionamento ela estação e sobre o valor elas ob-
servações: 

a) aos encarregado~ ele observatorios e.speciaes e aos ele estações 
ele temperatura, chuva e trovoadas. (Gol!., pag. 665.) 

b) aos encarr egados das estações ie segunda ordem serã abonada 
a diaria ele 1$500 e aos ele terceira ordem a cli'aria ele 1$. (Gol!., 7rng. 
666.) 

· · · · .A'ri: : · 5ii: · Ao·s· ·t~i~ira:1;hi.st;,~ · ~~ ·;~rv'iç~ ~eg~1~;1: :;~s· ·a:vv~1:~1h~~· ;.~: 
pidos serão concedidas cliarias a juizo ela Directoria, nos limites das ob-
servações ela tabella junta. (Gol!., vag. 748 .) 

·. · . .A'ri: :. 548: . P~r~· tÚ{·i.gi; . . ~~ ·;~;;iÇ~~. ;.el~Úv~s .. is' ~~;.;.~~t~; ·f~;·t~~,' i;;,~: 
to para illuminação electrica como para uso da officina e abastecimento 
aos apparelhos ela estaç13-o central, contractará a Directoria profissional 
competente, percebendo uma gratificação de accôrclo com o art. 452 , 
(Ooll., pag. 756.) 
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cl) prolongamento das linhas: 
de Soledacle a Ouro 1',lno, pas-
sando por Sylvestre Ferraz, 
Christina, ltajubá, Santa Ri-
ta elo Sapucahy e Pouso Ale-
gre; e de S. João d'El-Rei a 
Franca, passando pelas cida-
des de Lavras, Dores da Boa 
Esperança, Tres Pontas, Al-
fenas, Carmo do Rio Claro, 
Passos, Monte Santo, S. Se-
bastião do Paraizo, Santa Ri-
ta de Cassia, Guaranesia e 
Guaxupê, em Minas Geraes ; 
ele Nova-Friburgo, no Es ta -
do do Rio de Janeiro, a Por-
to Novo do Cunha, em Minas 
Geraes, ou outra conveniente, 
de modo a estabelecer a linha 
de circuito; do Salgueiro a 
Ouricury e de Garantiuns a 
Aguas Bellas, passando por 
Bom Conselho, no Estado de 
Pernambuco ; de Oeiras, São 
João do Piauby e Paranaguá 
e os rarnaes de Picos a Va-
lença, Floriano a Juromenha 
e Itamaraty a Piripery, no 
Estado do P iauhy ; 

e) da cidade de Campinas, pela 
Estrada de Ferro Paulista, a 
Barretos, E ructal, Prat a, Vil-
la P latina e Monte Alegre, a 
encontrar o telegrapho nacio-
nal, e outra que ligue a cida-
de de Araguary ás de Estrel-
la do Sul, Monte Carmello e 
Paracatú, em Minas Geraes ; 

f) de Carinhanha a Joazeiro, 
na Bahia; 

g) da estação Machado Por-
tella, da Estrada de Ferro 
Central da Bahia, á cidade 
de Lenções, ligando esta a 
Andarahy e á cidade de P~
raguassú, acceitando o Go-
verno, para esta construcção, 
o offerecimen to elos postes te-
lephonicos feito pelas inten-
den cias de Lençóes e de Pa-
raguassú; 

h) continuação elas obras da 
linha do Rio S. Francisco, 
estabelecendo mais um ramal 
ela cidade da Barra do Rio 
Grande á de Barreiras, no Es-
tado da Bahia; 

: i 
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i) o ramal da linha da villa 
de S. Francisco de Urubure-
tama á cidade de Itapipoca 
e desta cidade a Mundahú, no 
Estado do Ceará ; 

j) linha do Cachoeiro do Itape-
mirim a Alegre e de Santa 
Leopoldina a Affon so Claudio 
e Santa Thereza, no Estado 
do Espírito Santo ; 

k) de Aquidauana á Sant' Anna 
de Paranahyba, no Estado de 
Matto Grosso ; 

l) de Cordeiro a Cantagallo, 
na extensão de sete kilome-
tros, mais ou menos, da Es-
trada de Ferro Leopoldina, 
no Estado do Rio de J anei-
ro; 

rn) da cidade de Castro á villa 
de S. José da Boa Vista, de 
Curityba á cidade de Serra 
Azul, no Porto da Linha, na 
Serra Negra, á villa de Gua-
rakesala, no Estado do Para-
ná; , 

n) da cidade de Iguatú á villa 
de Tanhá, passando por Sa-
boeiro e Assarê, no Estado do 
Ceará; 

o) de Mossorõ a Pau dos Fer-
ros, no Rio Grande do Norte; 

p) prolongamento da linha de 
penetração do Estado da Pa-
rahyba, trecho Campina Gran-
de a Batalhão ; e da de Picos 
a Santo Antonio de Balsas, 
no Estado do Maranhão ; 

g) linha de circpito, no trecho 
do Engenho Central, em Ma-
ranhão, á. Boa Vista, no Es-
tado de Goyaz ...... .. ... . . . 

6.• Auxilios á Agricultura-Augmen-
tada de 660 :000$000, papel, e 
500$, ouro, assim d istrihui-
dos: 

a) distribuição de; plantas e se-
mentes aos agricultores e 
auxilio á. Sociedade Nacional 
de Agricultura, para a ma-
nutenção do horto da Penha, 
no Districto Federal, com-
prehendendo um viveiro de 
plantas fructiferas, da som-
bra e industriaes, no campo 
de experiencias ' e demonstra-
ções de viticultura e pomolo-
i;ia, além do estudo agricola 

Ouro Papel 

361 :134$464 9 . ~67 :497$000 
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e industrial e da propagan-
da de fibras t extis n aclonaes 
e accllmadas . Destinada des-
ta verba a quantia de r éis 
25 :000$000 para auxiliar os 
campos viticolos de exPerien-
cia e demonstração no Dis-
trlcto Federal, pertencentes 
ao engenheiro civil Aristote-
les Ambrozlno Gomes Calaca, 
mediante as seguintes com-
pensações: 

I. Fornecerá ao Governo da 
União, para serem distribui-
das pelos Estados, a nnual-
mente, a t é 25.000 mudas de 
bacellos das videiras acclima-
das e seleccionadas para me-
sa, vinho e porta-garfos, du-
rante o prazo de cin co annos. 

II. Ministrará aos interessados 
t odos os esclarecimentos e 
informações sobre a cultura 
da videira, permittlndo-lhes 
visitar os campos de expe-
riencia e demonstração e 
acompanhar as diversas ope-
rações cultu raes, comprehen-
dido o estudo sobre a patho-
logia e therapeutica da vi-
nha . 

III. Para cumprimento destas 
disposições o Governo fará 
contracto, estabelecen do as 
necessarias garantias, no sen-
tido de serem observadas as 
obrigações corr espon dentes ao 
a uxilio prestado, sem o que o 
engenheiro Aritoteles Ambro-
zino Gomes Calaça não en-
t rará no gozo do citado au-
xilio, 150 :000$000; 

b) auxilio aos agricultores e 
criadores, directamente ou 
por intermedio dos governos 
dos Estados e municípios, pa-
ra o transporte, nos termos 
do art. 17, •§ 39, da lei nume-
ro 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903, e art. 13 da lei nu-
mero 1.313, de 30 de dezem-
bro de 190·4 (1) de animaes 

Ouro Papel 

(1) Art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro ele 1903: E' o Po-
der Executivo a utoriza do : 

... . xxxix· .. i ... ã~;p~;,ci~~·. ;..tê.~. q{i~~·tÍa. d~ ióô ~ôôói ·~~~· ·~ ·~~ci~isi~ã~ 
de semen tes e plantas, elo paiz e do est rangeii;o, para serem distribui-
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i) o ramal da linha da villa 
de S. Francisco de Urubure-
tama 1i. cidade de Itapipoca 
e desta cidade a Mundahú, no 
Estado do Cearâ. ; 

j) linha do Cachoeiro do Itape-
mirim a Alegre e de Santa 
Leopoldina a Affonso Claudio 
e Santa Thereza, no Estado 
do Espírito Santo ; 

k) de Aquidauana 1i. Sant'Anna 
de Paranahyba, no Estado de 
Matto Grosso ; 

!) de Cordeiro a Cantagallo, 
na extensão de sete kilome-
tros, mai.s ou menos, da Es-
trada de Ferro Leopoldina, 
no Estado do Rio de J anei-
ro; 

ni) da cidade de Castro 1i. villa 
de S. José da Boa Vista, de 
Curityba 1i. cidade de Serra 
Azul, no Porto da Linha, na 
Serra Negra, ã villa de Gua-
rakesala, no Estado do Para-
nâ.; 1 

n) da cidade de Iguatú 1i. villa 
de Tanhâ., passando por Sa-
boeiro e Assaré, no E;stado do 
Cearâ.; 

o) de Mossorõ a Pau dos Fer-
ros, no Rio Grande do Norte; 

p) prolongamento da tinha de 
penetração do Estado a a Pa-
rahyba, trecho Campina Gran-
de a Batalhão ; e da ~e Picos 
a Santo Antonio de Balsas, 
no Estado do Maranhito ; 

g) linha de circuito, no trecho 
do E ngenho Central, em Ma-
ranhão, ã Boa Vista, no Es-
tado de Goyaz ............. . 

6. • Auxilias á. Agricultura-Augmen-
tada de 660 :000$000, papel, e 
500$, ouro, assim d,istribui-
dos: 

a) distribuição de plantas e se-
mentes aos agricultores e 
auxilio 1i. Sociedade Nacional 
de Agricultura, para a ma-
nutenção do horto da Penha, 
no Districto Federal, com-
prehendendo um viveiro de 
plantas fructiferas, qa som-
bra e industriaes, no campo 
de experiencias e demonstra-
ções de viticultura e pomolo-
ll"ia, além do estudo agrlcola 

Ouro Papel 

361:134$454 9. 367 :497$000 
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e industrial e da propagan-
da de fibras textis nacionaes 
e accl!madas. Destinada des-
ta verba a quantia de réis 
25 :000$000 para a uxiliar os 
campos vit!colos de experien-
cia e demonstração no Dis-
tricto Federal, pertencentes 
ao engenheiro civil Aristote-
les Ambrozlno Gomes Calaça, 
mediante as seguintes com-
pensações: 

I. · Fornecerâ. ao Governo da 
União, para serem distri)lui-
das pelos Estados, annual-
mente, até 25.000 mudas de 
bacellos das videiras acclima-
das e seleccionadas para me-
sa, vinho e porta-garfos, du-
rante o prazo de cinco annos. 

II. Ministrara. aos interessados 
todos os esclarecimentos e 
informações sobre a cultura 
da videira, permitt!ndo-lhes 
visitar os campos de expe-
riencia e demonstração e 
acompanhar as diversas ope-
rações culturaes, comprehen-
dido o estudo sobre a patho-
logia e therapeu tica da vi-
nha . 

III. Para cumprimento destas 
disposições o Governo fará 
contracto, estabelecendo as 
n ecessarias garantias, no sen-
tido de serem observadas as 
obrigações correspondentes ao 
auxilio prestado, sem o que o 
engenheiro Aritoteles Ambro-
zino Gomes Calaça não en-
trarâ. no gozo do citado a u-
xilio, 160 :000$000; 

b) auxilio aos agricultores e 
criadores, directamente ou 
por intermedio dos governos 
dos Estados e municipios, pa-
ra o transporte, nos termos 
do art. 17, '§ 39, da lei nume-
ro 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903, e art. 13 da lei nu-
mero 1.313, de 30 de dezem-
bro de 190·4 ( 1) de animaes 

Ouro Papel 

(1) Art. 17 da lei n . 1.145, de 31 de dezembro de 1903: E' o Po-
der Executivo autorizado: 

XXXIX . A despender até a quantia de 100 :000$ com a acquisição 
de 11ementes e plantas, do paiz e do estrangeioo, para serem distribui-
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reprocluctores ele raça, inclu-
sive cães de pastor, aves do-
mesticas e outros animaes ele 
utilidade economica, a jtiizo 
do Governo, e tambem para 
a organisação de registros 
herà-books e stuà-books dos 
animaes de raça, comprehen-
dendo os que jâ. existem no 
paiz e os que forem Impor-
tados, bem como os respecti-
vos productos, comprehen-
dida a quantia de 31 :000$000 
para pagamento ao governo 
do Estado de Minas, impor-
tancia que despendeu com fre-
t e, seguro e outras despezas 
de transporte de diversas ca-
beças de gado, ele differentes 
raças, de varios pontos ela 
Europa até o porto do Rio 
ele J a neiro, 200 :000$000. 

O Governo regulamentar!\. o 
serviço el e introclucqão e re-
gistro ele animaes, qom o In-
tuito de estabelcer o policia-
mento sanitario, o selecciona-
mento dos gados e a estatis-
tica de producção pastoril no 
paiz; 

e) propaganda, por intermedio 
ela Sociedade Nacional de 
Agricultura, dos synclicatos 
agrico la s e sociedades coope-
rativas, por meio de publica-
ções apropriadas, con feren-
cias publicas, n os centros 
agricolas, etc., e da~ applica-
ções inclustriaes flO a lcool, 
conforme as conclusões do 
Congresso elas Applicações In-
clustriaes do Alcoo l, reunido 
nesta Capital, em 1903, réis 
30 :000$000; 

d) a uxilio ao Synelicatp Assuca-
reiro da Bahia para a funda-
ção e primeiro estabelecimen-

Ouro Papel 

elas pelos agricultores, e com o pagamento das clespezas de transpor-
te desde a granja elo procluctor até a fazenda elo introcluctor, de ani-
maes ele raça cavallar, bovina, suina, lanigera e caprina, destinados â. 
r eproclucção e aclquiritlos por fazendeiros ou criadores e estabelecimen-
tos agricolas ou pastoris, corrprehendendo esta concessão os animaes rle 
raça que forem adquiridos np paiz e houverem de ser transportados de 
um Estado para outro. (A.v,,zso, pag. 52. ) 

Viàe o art. 13, verba 5•, da lei n. 1.316, de 31 ele dezembro de 190•1. 
(Avulso, pag. 20.) 
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to ele uma estação agronomi· 
ca, nos termos elo art. 17, n. 
5, da lei n. 1.135, de 31 de 
dezembro de 1903 (1) ; no 
Estado ela Bahia, 100 :000$; 

e) auxilio á Sociedade de 
Agricultura Alagoana, trans-
formada em "Syndicato Agri-
la" para a fundação do pri-
meiro estabelecimento ele uma 
estação agronomica, nos ter-
mlls elo art. 17, n. 5, ela lei 
n. 1.145, ele 31 ele dezembro 
de 1893 (2) , no Estado ele 
Alagoas, 50 :000$000 ; 

f) fundação ele uma estação 
agronomica, comprehenclenclo 
laboratorios de chimica e zoo 
e phytopathologia e postos 
meteorologicos e zooteclmicos, 
no proprio nacional elenomi-
naelo Fazenda Santa Monica, 
no Rio de Janeiro, a cargo da 
Sociedade Nacional ele Agri-
cultura, e tambem para des-
envolver o campo de demons-
tração e o curso de agricultu-
r a pratica na mesma fazenda, 
100 :000$000; 

g) augmen to ele 30 :000$000, na 
consignação - subvenções á 
sub-consignação Publica-

Ouro Papel 

(1) Art. 17 da lei n. 1.145, ele 31 de dezembro de 1903: E' o Po-
der Executivo a utorizado: 

V. A despender,po ri ntermeclio deste Ministerio, até a quantia 
ele 250 :000$ para auxiliar nos Estados e no D istricto Federal a funda-
ção de estações agronomicas e renologicas, campos de experiencia e de-
monstração e postos zootechnicos, que a iniciativa particular se propu-
zer a crear com o intuito ele aperfeiçoar as d iversas culturas e creação 
elo gado, não excedendo de 100 :000$ o auxilio para cada u ma das esta-
ções agronomicas. · 

Paragrapho unice. Para a concessão elo auxilio, quanto ao synclicato 
agrícola, é necessario o preenchimento elas seguintes condições: 

ci) que o syndicato agrícola, organizado ele accõrdo com a lei nu-
mero 979, de 6 de janeiro de 1903, tenha, pelo menos, seis mezes de exis-
tencia regular, a contar ela data do i·egistro dos respectivos estatutos; 

b) que o synelicato apresente préviamente ao Governo o plano da. 
fundação e o respectivo orçamento, discriminando a quota do auxilio 
estadoal, afim ele ser determinada a importancia do auxil io ela União ; 

o) no caso de dissolução do syndicato, o material existente será 
transfeirdo para outra associação congenere; 

cl) o Governo deverá reservar para si o d ireito de fiscalisar o funccio-
namento da estação agronomica ou campo ele experiencia, e tc., nomean-
do em commissão pessoa idonea para esse fim. (Avulso, pcig. 44 e 45.) 

(2) Vide nota n. 19 a esta lei. 
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ções scient!ficas e techn!cas-, 
Inclusive a publicação da 
Brazilian JJJngineering cincl Mi-
ning Reviev, sendo a subven-

. · ção paga por numero publica-
do mensalmente; 

h) .500$ (ouro) contrl•buição 
correspondente ao 1° anno, ao 
Instituto Internacional de Agri-

• cuM:·1H13. .de Ro:rna. . ......... . 
6.• Agasalho e transporte de immi-

grantes · espontan eos. Augmen-
tada de 60 :0000$, sendo, na 
consignação "Material" réis 
15 :000$, para a reforma de 
dous batelões e uma catraia ; 
15 :000$, para substituição do 
do encanamento de agua sub-
marino, e 30 :000$, para o 
transporte de immigrantes es-
tra ngeiros ou nacionaes para 
os Estados . . ........... .. . 

7.• Subvenção ás Companhias de Na-
vegaçãio. . .............. ~ 

8.• <GaTamtia doe J•ui;os. . . . ....... . 
9.• Estradas de ferro federaes: 1 

I. Estrada de Ferro Central do 
Brazil - Reduzida de 1 :200$ 
na rubrica - Gratificaçpes di-
versas - a s ub-consignação 
ao sub-director, ajudaittes e 
inspectores da 4• divisão, sen-
do esta sub-consignaçã,o as-
sim redigida : - ao sup-clire-
rector, ajudantes e infipecto-
res da 4ª divisão. Engloba-
das na rubrica Material-
as consignações - Reparação 
elo material rodante e qeposi-
tos e acquisição elo mitterial 
rodante-, e elevada a som-
ma ele 1.950 :000 $000 a réis 
2. 500 :000$. Reduzida n~ mes-
ma rubrica e ' 4• divi~ão a 
consignação - Combustível, 
lubrificantes, estopas e diver-
.sos - ele 4. 500 :OOO$poo a 
3. 800 :000$. . . • . . . .. •, ..... 

II. Estrada ele Ferro D . ~rhere
za Christina (pessoal e ma-
terial) .. . .......... : ..... .. 

III. Estrada ele Ferro Oe~te ele 
Minas (pessoal e material) .. 

IV . Estrada de Ferro SantfL Ma-
ria ao Uruguay - Elin\inada 
a consignação de 598 :oqo$OOO 
(pessoal e material) pqr ter 

>;. ·· .. ,, 

1 :·315$000 

2' 776 :061$622 
2. 8'64 :·604$298 

. , ... 1 ., 

810:040$000 

244:755$700 

1.290:280$824 

. '11 

33.363:~36$870 

402:000$00.0 

2.128:000$000 
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sido arrendada a estrada á 
Oo11ipagnie Auxiliaire des Ohé-
mins de Fer at• Brésil. 

V. Para terminação dos estudos 
em andamento - planos e 
orçamento - da Estrada de 
Ferro Timbõ a Propriã (lei n. 
1.126, ele 15 de dezembro de 
1903) (1) ................. . 

10.• Obras !ederaes nos Estados -
Augmentada de 1. 730 :000$000, 
sendo: 150 :000$ par ser au-
gmentada dessa importancia 
a consignação destinada ás 
obras do porto do Maranhão, 
ficando a Companhia encar-
regada desse serviço obrigada 
a augmentar a quantidade de 
cães e dragagem, na propor-
ção determinada na clausula 
IV do decreto n. 4.081, de 22 
de dezembro de 1903 (2) ; 
30 :000$, para arrazamento do 
Baixinho, no porto do Natal; 
200 :000$ na consignação -
Portos e rios de Santa Catha-
rina - para melhoramento 
da barra e do porto de Itaja-
hy; 1. 200 :000$ para que se-
ja elevada dessa importancia 
a consignação - Obras con-
tra os effeitos da secca - Es-
tudos e construcções de açu-
des, poços e outras obras, in-
clusive as que facilitem o 
transporte por terra e por 
agua (pessoal e material) ; 
50 :000$, para obstrucção do 
canal entre a ponte do Ro-
lim e o Baixio Grande, afim 

Ouro Papel 

100:00 0$00 0 

(1) A lei n . 1.126, de 15 de dezembro de 1903, autoriza o Gover-
no a construir uma estrada de ferro que, partindo de Timbó, no Esta-
do da Bahia, vá terminar em Propriá, no de Sergipe. (Este decreto 
etcha-se p1ibliaado no "D·iario Offiaia!" n. 299, de 23 elo mesmo mez ele 
dezembro.) 

( 2) Clausula IV do contracto que acompanha o decreto n. 5. 081, 
de 22 de dezembro de 1903: A companhia se obriga a construir, no mi-
nimo, annualmente, vinte e cinco metros de cáes e a dragar, tambem 
no minimo, por anno, trinta e trinta e cinco mil toneladas de vasa e 
areia o Jogar destinado ao ancoradouro dos n avios ou em outro, si o 
a ncoradouro já estiver com a precisa profundidade. A quantidade, po-
rém, de metros de cães a construir e da dragagem será augmentada n a 
proporção da elevação que porventura houver na verba destinada ao 
serviço . 

O producto ela dragagem será de preferencia ap,roveitado nos pon-
tos do cáes que mai.s precisarem de a terro. ( Diario Offiaial, n. 304, de 
29 de dezembro de 1903.) 
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de ser f eito o restabelecimen-
to elo regimen elas aguas do 
porto ele Antonina, no Estado 
elo Paraná: 100 :000$ para o 
estudo e execução elas obras 
necessarias ao melhoramento 
elo ancoradouro ele Cabo Frio, 
á en trada da lagôa de Ara-
ruama . No - Material - da 
consign ação para o Porto da 
Parahyba, accrescen tadas as 
seguintes palavras: inclusive 
conservação da ponte de Sa-
nhoá; reduzida de 500 :000$ a 
consigna.ção de 1.000 :000$ -
Barras e portos do Rio Gran-
de do Sul - ficando assim re-
digida : Conservação e fiscali-
sação da barra e do por to do 
Rio Grande do Sul - Pessoal 
e material - 500 :000$. Redi-
gida assim a r ubrica - Açu-
des e irrigação no Ceará -
Açudes no Quixará - Pes-
soal administrativo : 

E ngenh eiro-chefe. . . , 14 :400$ 
Engenheiros ajudantes 

(2) . . . ............ ' 
Secretario-pagador .. . 
Almoxarife. 

Pessoal operario e 
material- Obras ele 
irrigação em Quixa-
dá, estudos de ou-

14 :400$ 
4:800$ 
3:600$ 

37:200$ 

tros açudes. . . . .. ~32 :400$ 
Açude do Aracahú-

mirim e outros, pes-
soal e material.. . . 245 :000$ 

11. • O b'nM Pii,bUcc<s i~a 
dleral. 

Inspecção geral : 

515 :000$ 

0cflp'1tcil Fe-
' 

I. Augm entacla de 8 :365$, sen-
do : 2 :000$ na aqm>nistra-
ção - Deposito Centra 1 -
Material, ex-pediente, a ·1 u-
guel de casa, etc. ; 6 :365$ 
na E&trada 1I e Ferro do Rio 
do Ouro - sendo no Eoot'i-

2·3 VicLe 1nota n . 15 a esta l•ei, 

Ouro Papel 

5. 05 1 :752$500 
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pt<or lo Cen tral - Pessoal -
um servente-estafeta, a 365$, 
com a (l!arla ·ele 4$; 2 :000$, 
na co·ns lgnação - V ig·iJam-
cia de man:anclaes na 2• di-
vis ão. Conservação e custeio 
ela rêde ele distribuição -
4 :000$, no material, sen·do 
assim redl@lda a sub-consi-
gnação - .F'erramen-tas, acqui-
sição d e vehiculos e ele a ni-
mires , torrrug>ens, reparos do 
ma!terlal ·r·ocla·n-te '3 diversos 
neic .e .sísari.os ao serviço 
2. 742 :660$000. 

II. Ins tallação na Ca,pltal da 
Republica do paNilhão bra-
sileiro na Exposição de São 
Luiz a·ugmentada de 400 :000$, 
700 :000$000 . .. . .... . . . .. .. . 

12.• Esgoto ela Capital Fe<le1·ctZ -
Diminui ela d•e 81 :102$·595 a 
consig nação - Taxas de es-
gio to dos preclios e cortiços .... 

13.• ni1tmi!Ju1ção P1oblica na ICctipifytZ 
FecberaZ - .~Ulgmentada de 
1 :200$, •no ma~erial, para au-
•g.mento ·elo aluguel de casa 
·para a Inspectorla ; e ele 
279:5166$3318, paiJP Jetl, ,e, /de 
279 :566$33'8, ouro, 'para a·u-
gm e n-lo da consi·gnação des-
ti<nada a.o serviço da iHumn-
nação publica da Capital IF'e-
d•eral con t1·actad<o com a So-
c iedrude A:nonymia do Gaz do 
Rio de Jruneiro ......... . . . . . 

H .• Fiscctlização - Augmen1taJcl,a de 
110 :000$ para a com.missão 
fiscaliz·ad ora da rêd·e de via-
ção fenea do Rio <Gran de do 
Sul, a rrendada á 001n11rogn~e 
A 1ixiliCU1·e eles Ohémi1i8 ele Fer 
cm Brésil, lnclurno "'ª tabe lla 
o s•eguinte: 

1 en·~·enhei1·0-chefe 24 :000$ 
1 eub - engerthei ro-

ohefe .. . ..... . 15:650$ 
enge nheiros-fis-

caes .. ····· .. .. 43 :300$ 
2 concl·udores 10 :120$ 
3 escrip1urarios .. 10:950$ 
1 continuo 1:200$ 

Ouro Papel 

~: . 
1 ' 

3. 442 :660$000 

4.981:867$405 

810 :840$000 909:055$000 

f' '"l 
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1inclusi<\r.e .gratifi-
cação do em-
.pregado de JJ'a-
zend a, ·para <to-
mada .de oonotas, 
a luguel de escri-
'.P to rio e eX'J)e-
dieinte 
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4:780$ 

110 :000$ 

Augmentad1a de 2 :400$, as-
s im u·.efügid·a: .em v.ez de -
·Compa'Ilhi·a S.al e N1avegação, 
vencim entos d.o fiscal, 13 :600$, 
>diga-se: C'o m<p ª"" h ia C om-
imercio e Na-vegação, etc . 
6 :000$ . AuLg'm e n<t aid ·a de 
13 :725$ .a conS>i•gnação -
{Ji.arla d os oeng.enheiros-fls-
caes •e SU'.Pipreissas ru; sub-oon-

~i;'na~õoersbo- f1:':~ª ~e~~~~ 
.guayana e Esti,axJ .. a d(l JJ',enro 
do Rio Grande a Baré, ·Pe-
lotas a •S. J:Jou.renço e Minas 
de S. J er.onymo, xior \lSta.r.em 
tn!Cluida.s 1111a irêde da viação 
ferrea a rrendada lá Oooiiriiagtnie 
Auxiliare des C1hémMis de F er 
au B '!"ésil, füL :importamcia de 
·23 :·500$. Aru .gmen t .a1d ·a d·e 
24 : 9 5 O$ a comsignaçãio 1d.esti-
:nad,a á fisca!iza.ção daSf obras 
d·e melhora.mentos do ;porto da 
J3ruhia, .fic&lldo ··esia assim •d'is-
i!TJ•buida: 

1Vienci1m•entos •dio ·ern-
1genhei ro-fiscal . 18 :000$ 

·Idem d-O en•g.enhei-
ro-a j·udante 9 :000 $ 

DeS>pezas de escri-
'.P!orio •e fisoaM-
zação, 1ilrlolwsive 
'!)essoal 1~ :000$ 

3117 :000$ 
1"5 .. • Observatorio do Rw ele J·pm.efi,o 

- iAugrnentaida <l·e 11 :000$ , 
'l])a consi.gnação - Ma terial 
a s ub-consignação par<L .~ccrui
sisão ·e concerto de inst·rqmen-

~· ," 1\ 

' 

.:i • ·~ . 

3 :600$0 00 781:4 85 $000 
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:tos •e sua insba1laçãio, custeio 
1'1!a -0ffüci:na, .pequenos reparos 
do edifido, 1va.nspo11re do 
ma.terial e o necessario ao 
serviço em geral. ........... . 

16.• Rlepartições e lagares ex-tinctos 
Elevada de 7 :200$ para rpa,ga-
m.enro de ve ncimentos a 'Um 
chefe de secção -rel•ntegr·ad-0, 
,em 1serviço l!la Secretaria de 
Estado. Di·mi·nuida da 1mpor-
1laincia de 6 :000$ ma rubrica 
"'Directoria Gerail de 0E&tatis-
tka» por ter fallecido um che-
fe de secção ......... ....... . 

17, • Ev.e.nt1iGie:s ..................•.•. 

Ar.t. 15. .E' o fP,resid:ente da Repu·blica autcriza.do : 

J. A d•e&pender : 

98 :600$000 

42 :36 0$000 
150:000$000 

a) 10 :000$ em rpremios á razão de 1$ por kilogremma, aos seri-
ei-cultores que apresenta.1'em ca&ulos de :producção nacional; 

b) até 60 :000$ •par-a antmaçã:o da ~ndustria da seda, sendo: 5 :000$ 
e:m ,premios, cu·io m:aximo ·não exceda •desta quamtia, ·aos sericiculto-
,r.es que oprovarem, a ·juizo do Govenn.o, iter ·PE>!Jo menos 2.000 pés de 
amoreiras regularmervte tratados, devendo ser -Os rprem!os proporoionaes 
á ünportancia das culturas, e 45 :000$ pa1·a auxiliar oo d·uas oprimeiras 
faibri·cas .que empregairem, .na fiação, unicamente casulos de ;producção 
naciomal; 

oC) até 800 :000 $ ·para a conclusã:o da •e1'evaçãio da .Unha da 'Estrada 
de Ferro Cen•tra:l do a3r.azil entre S. Diogo e . Christovão ; 

d) aité 050 :000$ ;para auxllfa.r o trabaLho de civiJ.ização dos indios, 
por meio d•e subvenções e lfo11ruecimen;to de 1ma;!Jerial; 

•e) até 250 :000$ oom os •estud-0s •e mais traibalhos concernentes â 
expl•oraçãio d•e minas ·de carvão de >pedra nos Esiba.dos d a Republica e 
a promover, por temrpo 0ruão excedente de 10 ainnos, o con.s·umo de ear-
vão nacional ma .EstraJda de 'Ferro Oentra.l do (Brazf.J o0u em outros ser-
v•iços :fed·eraies e uutras ·estradas, de accovdo com as ad1mirnstrações 
deS1tlais, na oproporção oa.nnual q-ue ·fôr julgada rnecessairia, :fazendo os es-
tudos precisos par.a demonstra.ir as vaintagens do0 empr.ego do mesmo 
caTvão; 

f) atê a quain-tia dJe 25 :00 0$ !J)ara auxillar a >pubMcação em timguas 
estranigei.r.as do Jiv,ro de 'Pro1laiganda O Brazil Ac-tuwi; 

g) a importaincia .de 11 :100$1·78 para rpagar as gra;tificações que 
deixavaim de receber OS ru:nrunuenses 'e l)l'raticantes da OOmmistr.a.ção dos 
Correios do Districto IFedera.l, {]:UJe, .nos 'J)ef\iOdos de 15 de •llOV'embro a 
31 de .dezembro d•e 1902 e de 1 de Jaineiro ·a 31 de dezembro de 1903, 
exercera.iro, .em commissão, o ·Jogar de fi·el ina.s s uccu.rsaes da mesma 
admiinistnação, e ma'!l-Oadas aJbona,r d ,e .a.ooordo .com IO art. 341 do iregu-
lamento dos .correi-0s e aviso do Mtni•S•terio da lnduetria •e Viação, n. 182, 
de 1'5 d.e outubro de 1902; 

h) a quantia •necessaria para •o aibasteoimento de a:gua aJOS s~iün
tes -pontos do Dfstrido !Federa l : Sepetiba, Lrajá, ·Santíssimo e P .ec1ra llla 
freg·uezia de >Guara.tiba. ' 

II. A en:trar em •accordo, ma vigencia desta lei l 
CI) com os a:rrendatairloo dais ·estradas d·e fer.ro d'ed•eraes, .par.a 0 
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f1m de ser subsütuida n·eHas a JUum1.naçã:o a petroleo pe)as la:mpad.as a 
a lcool. 

Para facili tar esse a.cco r do, podet'á o Presidente da R epublica ·ad-
n1ittir que .figur·e a co11npra dessas lampad1as •nas .contais do ·Custeio ; 

b) co.m as emprezas d·e es traid.as a.e ·erro, co ncecl idas pela Unii1o, 
e que g'()·Z·em c11e favores ,pecu.nla:rios, paira o fhn clie pro·mover a subs-
t!ituição do petrol·eo .pelo a.lcool, na illumin ação das ooc·açõe·s, clepositos, 
off ic inas e depenclencias. 

Para fa,cil ita1· esse 1a•ccorcl•O pod.e rá Q Pnes1'd·en.te d.a Republica a·rl -
mittir que ·fi.g ure a compra das la:mpadas .nas contais ·elo custeio; 

c ) com as <liversas c ompanhia s ele •es·traelas d•e f.erro, com as quaes 
tem trafego .mutuo ele 1elegrammas, para o fim de innovar os accor-
clos Ol'a •existentes, m ed ia nte ·co n cl<ições m enos onerosas para o publico; 

rl) com o Governador elo Estado da Bahia, para o fim ele lhe ceder 
o direito, que se r ese rvou a União, de resgátar o trecho ela estrada ele 
ferro T1'Ctin Roc<cl c/.e Nazc<reth, que parte de Santo Antonio de J esus e 
vae a tê a cidade ele Amargosa, mediante indemnização correspondente ao 
pagamento de juros e outra s despezas que a União hou ver fei to em 
f>1, vor da m esma eJllpreza, de conformidade com o contracto ele 15 ele 
Dezembro ele 1888 (1) e com a obrigação de desenvolver a construcção. 

cQ com as emprezas particulares de linhas telegraphicas e companhias 
ele estradas de ferro, para o fim ele estabelecer o trafego mutuo com as 
linhas telegraphicas fecleraes, ele modo a ha rmoniza r as t axas claquellas 
com as destas; 

!) com o Estado elo I io Grande elo Sul, para a cessão á União elas 
linhas telegraphicas ele sua propriedade; 

III. A m a ndar proceder( na vigencia desta lei, á substituição, n as 
estradas ele ferro federaes, dos motores a gazolina ou petroleo, por mo-
tores a a lcool. 

IV. A r eformar o serviço da fisca lização elas estra das de ferro e vias 
maritimas e flu viaes. 

V. A estabelecer, por m fliO ele accôrdo directo, o serviço ele permu-
tação ele e ncommen clas postaes, colis 71ostci1tx, entre o Correio brasileiro 
e os elos outros paizes que fa11em parte ela União Postal Universa l, obser-
vadas as seguintes condições : 

ci) d ireito ele perceber cada um elos paizes permutantes m etade ela 
somm a elas taxas ele expedição e transito marítimo cobradas por a mbos 
os paizes, sobre todas as encommendas r ecebidas e expedidas; 

b) f aculdade a cada um elos m esmos Correios, el e cobrar ou não 
para si as taxas addicionae\;, segundo os seus interesses e conforme a 

onvenção Postal de Washington; 
e) gratuidade ele transpqrte marítimo por par te das companhias que 

gozem el e privilegios de Plfqu etes em qualquer dos paizes, para as 
encommendas a expedir pelo~ Correios brasileiros . 

§ 1. 0 Os accôrclos ex is tentes serão denunciados e revistos ele confor-
midade com estas bases. 

§ 2. 0 O Presidente el a Republica escolherá entre as r epartições postaes 
ela Republica as que el evem ser consideradas ele permu ta s, adquir indo 
por a luguel armazens a propr iados, quanclo nas sédes claquellas· r eparti -
ções não houver espaço sufficiente. 

§ 3. 0 Para supprir a faltfL de funccionarios do quadro, inclispensaveis 
ao desempenho elo serviço, seirão nçimeaclos outros , em commissão, obser-
vadas as disposições elo reg ulamento approvado pelo decreto n. 2. 230, 
d e 10 de Fevereiro ele 1896 (2). 

( 1) Goll. elas Leis, 2° vo/., pag, 616 . 
( 2) Regu lamento elos Correios. (Gol!., pct{). l.~7 ,) 
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VI. A fazer as op·erações de credito necessarias para execução do 
serviço a que se refere o numero antecedente. 

VlL A adoptar providencias e celebrar os accôrdos que forem neces-
sarios, para cohibir o uso da lenha como combustivel, nas locomotivas 
elas estradas ele ferro s ujeitas á sua administração ou fiscalização, in-
cluindo ssa prohibição nos contractos ele arrendamento que tenha de 
celebrar. 

Paragrapho unico. Nenhum favor ou concessão será feito ás em-
prezas de estradas de ferro que se utilizarem ela lenha como combustivel 
n as suas locomotivas. 

VIII. A construir edificios para Correios e Telegraphos, nas capitaes 
elos Estados da Bahia e ele S. Paulo, podendo, em relação a este ultimo, 
entrar em accôrclo com o respectivo governo mediante permuta com o 
proprio nacional e outras condições que forem julgadas convenientes. 

IX. A prolongar até as minas de manganez do l<ilometro 501, ramal 
de Ouro Preto, o alargamento já realizado, até Gagé, podendo despender 
até a quantia ele 300 :000$000. 

X. A conceder até 100 :000$000 ao synclicato agrícola elo Estado ele 
Pernambuco, que requerer auxilio para a fundação de uma estação agro-
nomica com todos os aperfeiçoamentos modernos, nos termos do artigo 

17 ela lei n. 1.145, de 31 ele Dezembro de 1903 (1). 
XI. A abrir os necessarios creclitos : 
a) para pagamento das gratificações que forem arbitradas aos enge-

nheiros incumbidos elo recebimento ou entrega elas estradas ele ferro, 
encampadas ou arrendadas; 

b) para a construcção ele estradas de rodagem, que liguem entre si 
as capitaes ele quaesquer Estados, observadas as seguintes regras: 

l", as estradas terão no mínimo 7,m ele largura e 30,m ele raio nas 
curvas; a sua declividade maxima será de 8 olo; 

2°, o leito e as obras de arte devem ser calculadas para supportar 
o peso ele 14. 000 kilogrammas repartido por 4 rodas; 

3", a iniciativa ela construcção dessas estradas pôde ser do Governo 
Federal, dos Governos estadoaes e municipaes e até mesmo de simples 
pa rticulares, que independentemente ele qualquer formalidade por parte 
elo Governo ela União, emprehenclam e levem a effeito taes commet-
timentos; 

4", o pagamento sõ se fará depo is que as estradas estiverem con-
cluidas de extremo a extremo e houver em sido submettidas ás neces-
sarias m edições e provas ele resistencia, obtido préviamente o compro-
misso formal, por parte dos Governos competentes, de que não deixarão 
estabelecr no leito dellas trilhos de qualquer natureza, canalizações aereas, 
ou subterraneos, fios, barreiras, postes, construcções ou qualquer outra 
cousa que possa embaraçar a livre circulação, que tambem não poderá 
ser embaraçada com a cobrança de pedagios, licença ou exhibição de 
quaesquer documentos; 

5•, o pagamento será limitado, qualquer que tenha sido o tempo 
da execução e a difficuldade das obras, á proporção do soldo e etapa 
de 100 soldados do exercito durante um anno, para cada extensão de 
10 kilometros de estrada e respectivas obras de a rte, tudo comple-
tamente prompto : 

6•, os officiaes e solc1ados do exercito que forem commissionac1os 
para esse fim perceberão quantia igual ao soldo que normalmente fizerem 
jús, mas quantia que lhe será paga de uma sõ vez, depois que a estrada 
esteja completamente prompta e na prorogação exacta ma rcada no n. 5 
a saber: o soldo ele 100 homens, officiaes ou soldados, durante u~ 
anno, para cada extensão ele 10 kilometros; 

.(1) Vicie nota n. 19 a esta lei. 
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e) para desapropriar, por utilidade publica, os predios ou terrenos 
necessarios e fazer construir edificios proprios, em cada um dos quaes 
funccione uma das cinco succursaes do Correio da Capital F ederal e 
uma das estações telegraphicas. O preço total das acquisições deve ser 
tal que o seu rendimento, a 6 olo ao a nno, não exceda os a lugueis 
que actualmente pagam as duas repartições fundidas em cada uma 
das novas casas. 

X II. A applicar para a construcção das linhas ferreas que servem á 
ligação geral entre os Estados o r egímen da lei n. 1.126, de 15 de Dezem-
bro ele 1903, (1) ou outros, que não importem onus maiores para o 
'.rhesouro. 

XIII. A auxiliar com a qua ntia de 20 :000$000 a commissão executiva 
encarregada da Exposição Agrícola Industrial e Artistica do L yceu de 
Artes e Officios da Bahia, provando a commissão que o município e o 
Estado ela Bahia concorreram tambem para o referido certamen com 
quantia nunca inferior a 20 :000$000. 

X IV. A mandar, na vigencia da presente lei, proceder aos estudos 
para o prolongamento da estrada de ferro de penetração do Estado da 
Parahyba, trecho Campina Grande a Batalhão. 

XV. A conceder á viuva do professor F. M. Draennert o auxilio de 
15 :000$000 para a impressão elo Manual W. A. Henry, Feed and Feedings 
(Forragens e nutrição), traduzido pelo referido professor, obrigando-se a 
mesma viuva a entregar m etade da edição que fizer ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas, afim de ser distribuída do modo o 
mais conveniente. 

XVI. A conceder ao Gqverno Municipal da Villa de Santa Cruz do 
Rio Pardo, Estado de S. Fjaulo, os favores e mais vantagens que lhe 
forem applicaveis, do decreto n. 994, ele 21 de Julho de 1903 (2) 
para a construcção, por aclrninistraÇão ou concurrencia publica, de uma 
ponte sobre o rio Para napa.nema, na estrada que liga aquella villa á 
de J acarézinho, no Estado qo Paraná. 

XVII. A prorogar por um anno os prazos constantes do contracto 
celebrado com a actual Coppanhia Estrada de F erro de Goyaz, a que 
se refere o decreto n. 5 . 349, de 18 de Outubro de 1904 (3). 

XVIII. A promover o :povoamento elo solo, mediante accõrdo com 
os governos estadoaes e comJ]>anhias particulares, pelo regímen que m elhor 
convier a cada caso, podendo, para as respectivas despezas, abrir cre-
dites até a quantia de 1. 000 :000$000. 

XIX. A fazer, em conjuncto ou separadamente, interna ou exter-
namente, todas as operaçõe~ de credito necessarias á melhoria do ser-
viço de abast ecimento de as;ua potavel á Capital F eder a l, incluídas a.a 
ilhas de Paquetá e Governador, realizando as acquisições e obras conve-
nientes, praticando todos os f!emais actos n ecessarios á consecu ção desse 
melhoramento, observado o disposto no art. 22 da lei n . 1. 313, de 30 
de Dezembro de 1904 (4). 

(1) E>sta lei acha-se pul,)licacla no Dia?'io Qfficial n. 299, de 23 de 
Dezembro de 1903. (Vide nota n. 21 a esta lei.) 

(2) Este decreto vem P!fblicado no D iario Official n. 172, de 24 ele 
Julho de 1903. 

(3) Este decreto ach<a-se publicado no Dicirio Officici l n. 256, ele 2 
de Novembro de 1904, pag. 5.172. 

(4) Art. 22 da lei n. 1.913, de 30 de Dezembro de 1904 : Na reor-
ganização do serviço de aba~.tecimento da agua para a Capital F ederal, 
segundo ~ autorização constimte do orçamento da Industria, Viação e 
Obras Publicas, o Presidente da Republica fará as necessarias alterações 
nos r egulamentos ns. 2. 794, de 13 c1e J a neiro de 1898, e 3. 056, ele 24 
ae outubro do mesmo anno, tendo por fim applicar o disposto nos §§ ~· 
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XX. A, dentro do presente exermc10, revêr o contracto celebrado a 
27 de Maio de 1904 com o engenheiro civil Eugenia de Andrade, em 
virtude do decr eto legislativo n . 1. 0·40, de 9 de Setembro de 1903 (1) 
podendo prorogar os prazos para os estudos., inicio e conclusão das obras, 
no mesmo conLracto estipulados. 

XXI. A contratar as obras da barra do Rio Grande do Sul e as do 
porto da cidaele do m esmo nome, mediante pagamento daquellas em 
titulas ouro; emi tt iclos aos juro e amortização que forem combinados, 
es tabelecendo a responsa bilidade do contractante pelo exito e conser-
vação das obras, e cobradas as taxas de barra e porto que forem n eces-
sarias, corntanto que não excedam das de Santos. 

XXII. A r ealizar os melhoramentos do porto de Cabo Frio, podendo 
despender a qu a n t ia necessaria, de accôrdo com o orçamento e os estudos 
feitos, e cobrar as taxas estabelecidas nas leis e concessões em vigor. 

XXIII. A a dqu irir direito de propriedade da obra origina l, publi-
cada em inglez pelo Dr. Antonio José ele Sampaio, intitulada A g en eral 
clesorivtion of the ccittle breeciing 0011ivcir ecl ioith t he oonditions of the 
Jl 1·gentine Re1niblio cincl A iistrcilici, e a mandar reeditai-a, afim de servir 
no extrangeiro como meio de propaganda em favor do desenvolvimento 
e aperfeiçoamento da industria pastoril no Brasil; indemnizando, porém, 
o autor com a quantia ele 20 :000$000, tira da ela verba 5• - Auxilias á 
agricu ltura, lettra g, destinada a publicações scientificas e technicas. 

XXIV. A equipa ra r o suburbio da capital do Estado ele S. P aulo ser -
vido pelo r am al paulista ela E strada ele Ferro Central do Brasil ao subur-
bio .ela Capita l Federal servido. pela mesma estrada, para os effeitos ela 
igua ldade dos preços das passagens e fretes. 

Art. 16 . Continúa em vig·or o n . X II elo art. 22 da lei n. 957, de 
30 ele Dezembro ele 1902 (2) autorizando o Governo a reorganiza r os 
serviços ele navegação a cargo elo Lloy cl Brasileiro, com as seguintes 
a lter ações : 

e 5• elo art. 1° ela lei n. 2 .6 39, ele 22 ele Setembro de 1875, determinando 
o numero conveniente de g rupos de predios classificados pelo valor loca-
t)vo, como estabelecielos n o art. 8°, pa ragrapho unico, ela lei n . 953, de 
29 ele Dezembro de 1902. ( V·icle as clisvosições refericlcis ncis notas ns. 23 
a 25 á lei n. 1.313, ele 30 ele D eze1rvbro ele 1904. Aviilso, vag. 14.) 

(1) Publicaelo no D iar·io Ojfioial n. 214, ele 12 de Setembro de 1903, 
PfLg. 4.153. 

(2) Art. 22 da lei n. 957, ele 30 ele Dezembro ele 19 02 : E' o Poder 
Executivo autorizado : . .. ....... .. ............ ........ . .. ........ ... .. ..... ...... .. .... ... 

X II. A r eorganiza r os serviços ele n avegação que estavam a cargo 
elo Lloyd Brasileiro, contractando-os com uma ou m a is emprezas que 
m elhores vantagens offer eçam ao publico e ao Thesouro, a juizo elo 
Governo, observadas as seguin tes condições : 

a.) não excederão as subvenções á importancia consignada na pre-
sente lei, poelenclo ser conceclielas as vantagens e isenções constantes de 
contra ctos a nte riores com o Lloyel; 

b) o prazo elo contracto não será maior de 10 annos; 
o) os generos de producção naciona l terão os fretes os ma is reelu-

ziclos, não super iores, na média, aos que v igoravam na data da le i n. 834, 
ele 1901, estabelecendo no contracto a forma e os prazos ele r evisão ela 
tarifa, cabendo ao Governo a faculclade ele, em qualquer t empo, determi-
n a r as n ecessar ias reducções, em casos de calamidade publica; 

cl) o contract ante se obrig·ará a fo rnecer vapores extraorcl inarios, 
afim el e transportar as m er caclor\as dos portos interm celios, desde que 
a requisição lhe tenha sido feita com a nteoedencia ele ~O dias, pelo 
m enos, e por navios capazes, quando os navios orclinarios não possam 
fa zer esse serviço. C,Aviil so, v ags, 2~6 e 27.) 

19 



292 

a) a a ctual subvenção de 1. 663 :699$992, papel, poderá ser r eduzida 
a 1 . 000 :000$000, ouro, no exer cício de 1906 ; 

b) .no co;ntnwto ficara consignaãa a s ubvenção a:nm1a l d•e 1.300 :000$, 
ouro, firmada ahi a obrigação, por pa rte da empreza, de manter em 
effectivo trafego as segu\ntes linhas : 

1" linha do norte (entre Rio e Manáos) ; 
2•, linha, do norte, rapida (entre Rio e Manáos) 
3°, linha de Pernambuco ao Pará (entre Pernambuco e Parl1) ; 
4•, linha de Pernambuco ao Rio Gran de (entre Perna mbuco e Porto 

Alegre); 
5•, linha de Sergipe (entre Sergipe e Rio) ; 
6•, linha norte e sul (entre Parã. e Rio Grande) 
7•, J<i•nha do .sul (entne Rio e Porto AJeg.re); 
8•, linha elo Rio ela Prata; 
9•, linha Corumbl1: 

10•, linha ele Cuyabl1 (entre Corumbli. e Cuyabá) 
11', linha elo Alto Paraná; 
12•, linha elo Uruguay; 
13•, linhas auxiliares. 

Mediante o estudo commercia l e financeiro, que o Governo farâ, dada 
a hypothese ele resultar clah i a conveniencia de est ender a navegação á 
America elo Norte, a subvenção poderá ser elevada a té 1. 663 :699$992, 
ouro, ·resalva.n<lo-se, en tretanto, a pos.si•bfi ida<ie ele redu zil-a po terior-
mlente á. Ji.nha de cabo·tagejm, por accôrclo e'lltre o Govenno e a em -
.pneza; 

e) caso se verifique a necessidade de affectar a totalidade ela sub-
venção votada ao ser,·iço ele juros e de amortização ele um emprestimo 
destinado a construir a nqYa frota do Lloyd Brasileiro, oeverá. este 
m aterial ficar hypothecado ao G01-erno para garant ia da effectivielaLle 
elo contraCtto: 

e) no caso da clausu la preceden te, a regularidade elas viagens serrt. 
garantida por tÍma elas fôrmas segu intes: 

I por um fundo especiaj depositado pela empreza e sempre integra -
lizado, para pagamento elas multas correspondentes ás viagens que não 
forem feitas; ou 

II pe la obrigação ele coq1pletar na mesma linha ou em outras linhas, 
em viagens extraordinarias, a j u izo elo Governo, o numero de mllhas 
não percorridas ; 

!) a empreza co·ntract:i1nte se o.briga.rá a .promover o estabe-Jeci -
.mento do ·traií'ego muLuo com •as emprezas ele naY-egação '1:ra.nsatla111tica que 
sirvam ao Brasil, pelos seus prlncipaes portos, e com as estradas de 
ferro que venham ter a pqrtos servidos pela emp1·eza, acautelados os 
interesses do fisco; 

g) o pessoal do mar será organizado por meio de corpos convenien-
temente arregimentados e obrigados ao uso de uniformes que forem 
nppr ovados pelo Ministerio da Marii.ha; 

h ) no contracto se estipular á a clau sula elo estabelecimento ele ca-
maras frigor ificas em condiç1$es convenientes para o t ra nsporte de fructas 
e generos de facil deteriorat:ão en t r e os d iversos portos elo pa iz e pa ra 
os portos extrangeiros. 

Art. 17. Conti'nuam em vigor as disposiçôes constanf!es dos rns. I, IH, 
IV, XT (accrescentada a a u tor ização para a brir o n ecessario credito a tê 
a quantia. ele 50 :000 $000 ), Jof:II (reduzido a 45 :000$000 o credito), XIII, 
Xl!V, XVI (-e.stend•i<los os favores 'â.s em prezas que farem a .n a vega~ão 
fluvial dos Estados), XVJ'II, XX (excluidos os prolonga mentos d!t 
;matrada de Ferro Central ele P e rn rimbuco para Pesqueira, ela Conde 
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d'E<u e da de Po.nto Alegre a Uruguayana; e in>eluid>0.s os prol-0nga-
mentos : 1° ela Estrada de Ferro Central do Brasil, ramal de Santa Cruz 
a Itacurussá; 2° até á cidade de Diamantina e o ramal da estação de 
... lfredo Maia á. cidade ele Porto ele Cachoeira, fazendo-se a ligação das 
duas grandes r"'u es, Estrada e1e Ferro Central elo Brasil e Estrada de 
Ferro Victol'ia a Diamantina; n a Estrada ele Ferro Oeste ele Minas, a 
ligação ela linha de Lavras á Estrada de Ferro Central do Brasil, 
pela forma que fôr mais conven iente; a construcção do ramal de Lavras 
a Tres Cora~óes; da linha ele Gonçalves Ferreira (ou outro ponto mais 
cori.ve.n·iente) a B'ello Horizon·te ; o ramrut de S. Sebastião a D . . p ,e ,J.ril'Cl e o 
de I ju hy, no Rio Gl'ancle elo Sul; o ramal de Parnahyba a Oliveira, na 
Est1,ada de F e rro .S. Francisco. 111a E.ah.ia; a construcção da Estrada 
d·e Ferro d•e S. Luiz a Caxias; <0 proMngamento ela .Estnadad·e :Fe.i' ro 
Oeslil d•e M1°nas a té a o pon-to inicial oda >estrada de Ie1-.ro que do Tri-
an·gulo 1::.ti•nreü·-0 pa rbir em direcção ao Estado de Goyaz (Companhli·a 
Alto .,·oca.ntins, cessionaria) e um ramal que, partindo do ponto mais 
conveniente elo referido prolongamento, vá á cidade ele Catalão, bem 
assim a construcção de uma estrad a de ferro da cidade de Uberaba á 
elo Prata, podendo abrir os creditos necessarios), XXII! (podendo o 
prazo ser ampli a do até 60 a.nnos, quando o arrendatario se obrigar a 
construir prolongamentos e ramaes de utilidade publica, destinados ao 
desenvolvimento economico das reg iões interessadas, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVIII (na parte referente 
á Estrada de Ferro de Guaratiba por tracção a vapor ou electrica), 
XL, XLI (accrescentaclo á lettra -- e - in-fine deste numero; bem 
como os estudos que forem necessarios em: outros portos), XLII (accres-
centando, depois ela palavra - propaganda - as seguintes : procluctos 
agrícolas, industriaes e extractivos, destinada a quantia de 30 :000 $000, 
afim ele ser entregue á Sociedade Paulista de Agricultura, como auxilio 
para exhibição e propaganda, na proxima exposição de Milão, dos cafés 
e cacáos do Brasil ; e a que julgar conveniente para auxiliar o Museu 
Commercial, fundado pela Academia do Commercio elo Rio ele J aneiro) 
elo a rt. 17 éla lei n. 1.145, ele 31 ele Dezembro de 1903 (1); as dos 
arts. 21 e 22 rla mesma lei ( 2) e as dos ns . VIU, XXII e XLIII do 

(1) A.rt. J 7 ela lei n. 1:-145, ele 31 de Dezembro ele 1903: E' o Poder 
Executivo autorizado : 

I, III, IV, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII. XX. XXII!. XXIV. 
XXV, XXVI, XXVII, xxx, xxxrr, XXXIII e xxrv. (Acham-se 
transcriptos nas notas ns. 10 a 13 appostas â. lei n. 1. 316, de 31 de 
Dezembro ele 190 '1.) 

XXXVIII. A prorogar atê 31 rle Dezembro ele 1905 o prazo fixado 
pela lei n . 957, de 30 de Dezembro ele 1902 (art. 22, n. XIX) para con-
clusão dos 100 primeiros kilometros da estrada de ferro ele Uberaba a 
Coxim; e por dous annos o prazo ela concessão ela estrada ele ferro 
da praça ela Republica á bana ele Guaratiba, sem onus algum. (A clis-
vosição i·efei·idn nchn-se trcinscrivtci nci notei n. 21 á lei n. 1 . 145. ) 
.... . .. . ........ 6 . .. . ... . .. .. . . ............................... . . ... . 

XL, XLI e X LII. (Acham-se transcrip tos na nota 13 á lei n. 1 . 316, 
ele 31 ele Dezembro de 1904.) 

(2) Art. 21. ela. lei n. 1.145, ele 31 de Dezembro de 1903 : Con-
tinú a em vigor, na vigencia desta lei, a disposição elo n. XII do art. 22 
ela lei n. 957, ele 30 ele Dezembro de 1902, com as seguintes modificações : 

O contractante se obrigará a fornecer transporte sufficiente e im -
m ediato a toclos os generos de producção nacional. 

Na lettra e elo citado n. XII substituam -se as palavras 
vi17oravci?n nn ria.ta dn lei n . 834, ri.e 19_01, pelas segl!intes; 

aos qne 
aos que 
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art. 22 da lei n. 957, de 30 de Dezembro de 1902 ( 35), e os ns. V e X 
(ampliada a a utorização em r elação aos demais rios do mesmo Estado) 
elo art. 14 da le i n. 1. 316, el e 31 de Dezembro ele 1904 ( 36), podendo 
o Governo a brir os creditos necessarios para occorrer â.s clespezas respe-
ctivas. 

Art. 18 . a execução ele serviços elo Ministerio da Inclustria, a pres-
t ação r1e contas do primeiro adiantamento não é indispensavel pa ra a 
r alização do segundo, nã o podendo, entretanto, r ealiza r-se o t erceiro 
ad ia ntamento sem que a prestação ele contas elo primeiro se ache liqui-
dada, seguindo-se a mesma dispos ição em r elação aos subsequentes. 

Si o ser y iço continuar no anno seguinte, o segundo adiantamento 
elo novo exercício não poclerâ. se r ealizar sem que a prestação ele contas 
do ultimo exercício a nterior se ache liquidada. 

Art. 19. A's emprezas de electriciclade gerada por força hydraulica, 
que se constituírem para fins t1e u t ilida cle ou conveniencia publica, poclerâ. 
o Presidente rla Republica conceder isenção de direitos aduaneiros, cli-
r eito ele desapropriação dos terrenos e bemfeitorias indispensaveis â.s 
installações e execução tlos respect ivos serviços e demais favores tam-

vigoraYam a ntes ela lei ele 11 de Novembro de 1892, que r egulou a ca -
bota gem nacional. 

Na lettra cl, em vez ele: <los vortos inter?neclicirios, diga-se : de 
quaesquer portos. 

Art. 22 . Continúa em \igor, na vigencia desta lei, o n. XVII elo 
art. 22 ela lei n. 957, ele 30 ele Dezembro de 1902, supprimidas desta 
disposição as palavras : -· da renda liquida produzida pela Estrada ele 
F erro Cenlral el o Brasil pos exercícios de 1902 e 19 03 e a alinea e;, 
abrin do para esse fim creflilos espec iaes. (.As clisvosições refericlas vêm 
transariptas nas notas 25 e 26 á lei n. 1. 145, pags. 55 e 56.) 

( 35) Art. 22 da lei n. 957, de 30 ele Dezembro ele 1902: E' o Poder 
Executivo autorizado: 

Vlll. A prorogar os cçmtractos para conducção el e malas e alugueis 
de casas pa r a os serviços elos Correios por espaço nunca maior ele tres 
annos. 

XXII. A entrar em accôrdo com os arrenclatarios das estra das ele 
f erro nacionaes, ele modo a serem r eduzidas as tarifas elas mesmas 
estradas em relação ao transporte elos generos ele proclucção nacional. 

XLIIL Ach a -se transcripto â. nota 24 apposta â. lei n. 1 . 145, ele 1903. 
(36) A r t. 14 da lei n. 1. 316, ele 31 de Dezembro de 1904: E ' o 

Presidente da Republica a u torizado : 

V. A auxiliar com 30 :00 0$000 a Sociedade Nacional de Agricultura 
para montagem de um lal;>oratorio onde sejam preparados os ferm entos 
alcoolicos seleccionados para a distribuição gratuita entre os agricultores 
e clistilladores. 

XI. A promover os melhoramenLos que facilitem a navegação dos 
rios Paraguassú, na Bahia, Itapicurú, S. Bernardo e Sangradouro da 
Lagôa ele Santo Agoslinho, no Mar anhão, Parnahyba e Igarassú, no 
Piauhy, Cuyabâ., em Matto Grosso, Goyanna, em Pernambuco, Uruguay, 
no Rio Granel e elo Sul, e Sant' Anna , no Rio cll& Janeiro, podendo 
c1espender nessas obras at~ 330 :000~000. 
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bem comprehenc1idos 110 art. 28 da lei 11. 1.145, de 31 de Dezembro 
de 1903 (1) . 

Art. 20 . Os agentes dos correios de 2•, 3• e 4• classes, para terem 
posse e exercicio, são obrigados a prestar uma caução corresponclen te a 
um anno dos seus venc imentos ou gratificações, conforme a classe, po-
dendo essa caução ser prestada tambem em cadernetas da Caixa E co-
nomica Federal, na thesouraria das respectivas administrações postaes 
e s ub-administrações. 

Ar t. 21 . E ' o Presidente ela Republica a utodzado a innovar o con-
tracto com a Empreza Fluvial de Navegação do Baixo S. Francisco, a 
que se refere o cl ecrelo n. 5 . 085, de 22 de Dezembro de 1903 (2). 

Art. 22 . O producto r esultante da applicação das multas regulamen-
tares aos empregados ela E strada de Ferro Oeste de Minas, continua rá a 
ser r ecolhido á Caixa ele Soccorros Oeste de Minas, para constituir 
o patrimonio da mesma associação beneficente. 

Art. 23 . Fica sem effeito o disposto no art. 27 ela lei n. 560, de 31 
ele Dezembro ele 1898 (3) e. restabelecidas as füsposições dos arts. 341 
e 342 do regulamento approvado pelo decreto n. 2 . 230, de 10 de F eve-
reiro de 1896 ( 1) . 

Art. 24 . No regulamento que o Governo expedir pelo Ministerio da 
V iação, para a exigenc ia , durante o exercicio desta lei, de dados esta tis -
t icos, como cond ição prévia da execuçã.o de todas as fo lhas de pagam ento 
das repartições e funccion a rios federaes, se disporá que a r espectiva 
publicação seja feila no Dicirio 0/ficicil, pelas verbas normaes de publi-
cação do expedien te da Directoria Geral de Estatistica. 

Art. 25 . O Presidente da Republica é autorizado a despender pela re-
pa1'tição do Min isterio da Fazenila, com os serviços designados nas se-
gu intes verbas e com appl icação da renda especial, em ouro, 
.J1. 976 :349~069, e, em papel, 95 . 741 :982$933 . 

Ouro 
1 . Jul'os e mais despezas da divida 

externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 55 0 :448$ 889 
2 . Idem e a mortização do empr estimo 

externo para o r esgate das 
estr adas de ferro encampadas. 8 . 264 :880$000 

Papel 

(l.) Art. 23 da lei n . 1.1'!5, de 31 ele Dezembro ele 1903: - O Go-
verno promover á o aproveitamento da fo r ça hydraulica pa ra transfor-
mação em energ·ia electrica applicada a serviços fecleraes, poclenelo auto-
rizar o emprego elo excesso ela força no desenvolvimento da lavoura, 
elas industrias e outros quaesquer fi ns, e conceder favores ás emprezas 
que se propuzercm a fazer esse serviço. Essas concessões serão liv res, 
como det e rmina a Constitu ição, ele quaesquer onus estacloaes ou muni-
ci11aes . (Av1ilso, pcig. 56.) 

(2) l'ublico n o Dicirio Oflicial n. 304, de 29 de Dezembro ele 1903, 
pag. 5. 921. 

(3) Art . 27 ela lei n . 560. ele 31 de Dezembro ele 1898 : Fica dero-
gaclo o r egula mento expedido com o decreto n. 2 . 230, ele 10 ele Fevereiro 
ele 1896, nos artigos e para os effeitos em seguichi inelicados : 

No a rt. 333, pa rte que consig·na g ratificação aos empregados do 
gabinete elo elirector; art. 341, para ficar limitada a ajuda de custo a 
dous me~es de vencim entos, e a cliaria até 4 olo dos vencimentos, não 
exceelenclo estes de 200$ mensaes e a 2 0 10 para os vencimentos supe-
riores: a rt. 342, que fi ca supprimiclo; a rt. 346, para o fim ele ser sub-
mettida á a pprovação do Congresso, na proposta da elespeza a tabella 
de class ificação ele agencias, seu pessoal, g ratificações fixas e venci-
mentos que elevem perceber os agentes e seus ajudantes. (Co!!., pcig. 10 4.) 

( 4) Vide not<L n. 15 a esta lei, 
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S. Idem dos emprestimos internos Lle 
1868, 1879 e 1897 ........... . 

4. Idem da divida interna .. .. ..... . 
5. Pensionistas . ....... .. . ........ . 
6. Aposentados ..... ........ . ..... . 
7. Thesouro Federal - Augmentada 

de 5 : 100$, em virtude do de-
creto n. 1. 352, de 2 2 de Jul-
lho de 1905 (41) ........... . 

S. 'l'ribunal de Contas ...... . . ..... . 
9. Recebedoria da Capital Federal .. . 

10 . Caixa de Amortização - Augmen-
tada: de 800$, em v irtude do 
supracitado decreto, que elevou 
a 3 :600$ os vencimentos de 
funccionarios desta repartição; 
- de 10 :500$ para occorrer 
ao pagamento de cinco carim-
badores, á razão de 4 :200 $ a 
cada um . ... . ...... . ..... .. . 

11. Cada da Moeda - Augmentada 
de 1 :000$ para quebras ao 
thesourei ro .... ......... . 

12. Imprensa Nacional e Dietrio Offi-
cic!Z .. ........... . ......... . 

13. Laboratorio Nacional Qe Analyses 
14. Administração e custeio dos pro-

prios nacionaes .... . .. . .... . . 
15. Delegacia do Thesouro em Londres 
16. Delegacias Fiscaes - Augmenta-

da de 18 :620 $, senpo: 12 :720$ 
para que seja abon11-da a grati-
cação. de 15 010 sopre a grati-
cação do delegado e os venci-
mentos dos demais emprega-
dos da Delegacia Fiscal em 
Minas; 2 :400 ~ Plj-ra aluguel 
ela casa em que funcciona a 
Delegacia Fiscal ' em Matto 
Grosso e 1 :000 $ para o da 
casa onde funcciona o carto-
rio da mesma delegacia ; ele-
Yacla a 3 :000 $ a SLJb-consigna-
ã.o destinada á aqquisição de 
moveis na Delegacia em Ser-
gipe ... . ............. . . . .. . 

17. A lfandegas Augrnentada de 
12 :600$ para augmento da gra-
tificação, que fica elevada a 
150$ para cada um, de 30 ser-
ventes da sala do expediente 
e do archivo da A\fantlega da 

Ouro 

929:284$000 

100:000$000 

36:600$000 

Papel 

8.339:520$000 
25.756:084$000 
6.83 9:99 4$612 
2.752:191$173 

1.195 :170$000 
415:400$000 
459 :200$000 

337:965$000 

811 :655$000 

1 . 913:080$000 
137:400$000 

73:840$000 

2.148 :23G$922 

( 41) Decreto n. 1. 352, de 22 de Julho de 1.905: Equipara em venci-
m entos o pagador e fieis ela pagadoria do Thesouro F ederal aos the-
soureiro e fi eis ela Caixa cl~ Amortização, e e leva os elo archivista desta 
repartição. (Dicwio Officictl n. 172, de 26 ele Julho de 1905. ! 



297 

Capital l<'ederal ; - de réis 
1.252 :900$, sendo : de 1: 300$ 
para gratificação annual de 
100$ para fardamento a cada 
um elos commanc1antes c1a fo r-
ça tlos guardas nas Alfandegas 
da Capital Federal, Bahia, 
Mace ió, P ernambuco, Ceará, 
l\íar a.nhã.o, Par á, Manáos, 8an-
l.os, Porto Alegre, R io Grande 
Llo Sul e Uruguayana; de 
50 :000$ para o concerto da do-
ca. do .l\.rsenal el e 1\íal'inba. 
da Bahia; de 1 :600$, por ser, 
na Alfandega de Pernambuco, 
substituida pela seguin te a 
Labella do pessoal e.as capata-
zias: 

7 Ajudan tes de fi eis a 
•!$ em 300 dias.. . ..... 8 :400$ 

6 Confcr n tes de 2• clas-
se a 5$ em SOO dias... 9 :000$ 

2 Mandado res a 6$ e m 
300 dias . ... . . .. . .... . . 3 :6UU$ 

14 Abrido res u 3$ em 300 
dias . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :600$ 

10 Vigias de por tas a 
'1$500 em 300 dias . .. . . 13 :500$ 

12 •.rr ubalhadores de 1• 
classe a 4$500 em 300 
cl ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 :200~ 

100 D itos de 2• classe a 
3$500 em 300 d ias.. . . . 105 :000$ 

10 Marcadores a 3$ cm 
300 cl ias .. ...... ... . . . . 9 :000$ 

1 1. 0 Machinista a 7$ em 
300 d ias .. . . . . . . ... . .. . 2 :100$ 
2°. m ach inistas a 5$ em 
300 dias. .. . . .... . . . . . 4 :500$ 

3 Ajudan tes a 4$ em 300 
dias . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :600$ 

1 Carapina a 5$ em 300 
dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :500~ 
Ped reiro a 4$ em 300 
d ias . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :200$ 

190:200$ 

e po r ser redu zida no respe-
c.:li,·o lllatcrial a •15 :000$ a sub-
c.:ons ign ação para combustivel 
e lubr ifican tes; de 1.200 :000$ 
para occor rer á despeza com 
a acquis ição el e um cru zador 
ou rebocador de a lto bordo pa-
ra fiscalização elas baldeações 

Ouro Pap~l 

'·· 
.; ,,., .. 

,~ ':" . -· .. :. 
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ele mercadorias fora ela ba rra 
do Rio Grande do Sul e r es-
pectivo pessoal e necessario 
material ; compra de um guin-
gaste a vapor, destinado á 
Alfandega elo Rio Grande e 
ind ispensavel despeza com o 
r espectivo materi a l n ecessa1·io 
ao seu funccionamento; acqui-
s ição de uma lancha a vapor 
para a Mesa de R endas de 
Santa Victoria do Palmar, Es-
tado do Rio Grande elo Sul, 
destinada á fiscalização na 
lagõa Mirim e o necessario 
pessoal e materia l pa ra o seu 
f unccionamento ; pa1·a os con-
certos de que carecem os pro-
prios nacionaes onde funccio-
n a m a Alfandega elo Rio 
Gra nde do Sul e o Registro 
Fiscal do Pontal da Barra, no 
Estado do Rio Grande do Sul ; 
acquis ição ele uma lancha a 
vapor com fund o de ferro, des-
t inada ao serviço da Alfande-
ga de Porto Alegre; acquisição 
ele outra lancha a va~or desti-
nada ao serviço da .Nlfa nd ega 
de Pernambuco; de uma lan-
cha a vapor ou ele dous escale-
r es para o serviço d?- Alfa n-
dega da P arahyba, bem como 
para o pessoal e matierial ne-
cessarios ao funccionamento 
dessas embarcações e tambem 
para creação ele postofi fiscaes, 
acquis ição do materia l, custeio 
respectivo, guardas e mais pes-
soas necessarias a essas esta-
ções, reparos e concertos ele 
pontes e eclificios aduaneiros e 
e ma is necessid ades t' rgentes 
elas a lfandegas, a juizo elo Go-
verno; - de 12 :600$ para se-
r em elevadas, de 0,8~ ojo a 
0,9 5 oJo, as quotas s9bre lo-
tação ele 18. 000 :000 $, na Al-
fandega de Pernam blfCO. 

18 . Mesas ele R endas e Collectorias 
- Augmentacla ele ~ 3 :480$, 
sendo : 1 :800$ pa ra pagamen-
to elo a luguel ele casa da Mesa 
ele Bella Vista em Matto Gros-
so; 60 0$ para o m esmo [im 
ela que serve ele quartel da. fo r-
ça ele linha destacada na Mesa 

Ouro Papel 

10.97 0:506$240 
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de Rencla& ele Macahé; 1 :080$ 
pol' ser elevada a 60$ mensaes 
a gratificação dos remadores 
e a 70$ a do patrão na Alfan-
dega da Parahyba; de 20 :000$ 
para construcção de edifício e 
armazem necessarios ao func-
cionamento da Mesa ele Renda~ 
ela Foz do Iguassu' e de 
40 :000$000 para acquisição E 
custeio ele uma lancha a va. 
por para o serviço da fiscali. 
zação aduaneira a cargo da 
mesma Mesa de Rendas .. .. . 

19. Empregados ele repartições e luga-
res extinctos .... . .......... . 

20. Fiscalização e mais despezas dos 
impostos de consumo e trans-
porte . . . .... . ............. . 

21. Commissão de 2 alo aos vendedo-
res particulares de estampiihas 

22. Ajudas ele custo ............... . 
23. Gratificação por serviços tempora-

rios e extraordinarios . .. . . . ... . 
24. Juros elos bilhetes do Thesouro .. . 
25. Idem elos emprestimos do Cofre ele 

Orphãos .................. . 
26 . Idem dos depositas elas Caixas Eco-

nomicas e Montes ele Soccorro 
27. Idem diversos ... . ............. . . . 
28. Porcentagem pela cobrança exe-

cutiva das diviclas ela União. 
29. Commissões e corretagens ... . ... . 
30. Despezas eventuaes ........... .. . 
31 . R epos ições e restituições . ........ . 
32 . Exercícios findos ............... . 
33. Obras - Augmenlacla: de 100 :000$ 

sendo destinada a importancia 
ele 200 :000$ para o inicio das 
obras do eclificio ela Alfandega 
elo Maranhão ;-de 12 :000$ pa-
ra installação provisoria da Se-
cr taria da Camara Synclical 
elos Corretores de Fundos Pu-
bl icos desta Capital e installa-
ção definitiva da Bolsa e da 
Secretaria da Camara Syndical 

nos commodos que lhes são des-
tinados no edifício da Associa-
ção Commercial, logo que se-
jam terminadas as obras que 
se estão fazendo, de conformi-
clacl e com a respectiva escri-
1)tt1ra ........ . ..... . ... . . . . 

34. Creditas especiacs .............. . 

35:000$000 
15:000$000 
50 :000$000 

100:000$000 

325 :036$180 

2.963:480$000 

50:859$986 

2.357:400$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 
480:000$000 

650:000$000 

7.000:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
20:000$000 

150:000$000 
450:000$000 

2 . 000:000$000 

892:000$000 
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35. Servigo de cstatistica commerclal. . . .. ... ... .. . . 270:000$000 

28.406:249$069 79.825:282$933 
___ ... ':;.; , ]' .... 

Applicctçiio ela renda especial 

1. Fundo de r esgate e de garantia 
do papel -moeda ..... . . .... ... 9.410:100$000 9.150:000$000 

2. Idem de amortização dos empresti-
mos internos ... . .. . ......... .......... .... 2 . 030:000$000 

3. Idem para a caixa de resgate das 
apoiices das estradas de ferro 
encampa das ................ 160:000$000 1.658:000$000 

.J. Idem para as obras de melhora-
mentos dos portos ... . .. . . .... 4.000:000$000 3.030:000$000 

Total .... .. ...... . ... .. . 41. 976 :349$069 95.741: 982$933 

Art. 26. E' o Presidente da R epublica autorizado : 
l.• A abrir no exercicio de 1906 creditos supplem entares, até o ma-

ximo de 8 . 000 :000$000, ás verbas indicadas na tabel!a que acompanha a 
presente lei. A's verbas - Soccorros publicos - e - Exercicios findos -
poderá o Presidente da Republica abrir creditos supplem entares em qual-
quer rnez do exercicio, comtanto que a sua totalida d e, computada com a 
dos demais creditos a bertos, não exceda do rnaximo fixa do, respeitada, 
quanto á verba - Exerci cio~ findos - a disposição da lei n. 3. 230, de 
3 de Setembro de 188 4, a rt. 11 ( 42). No maximo fixado por este artigo 
nã o se comprehendem os creditos a be rtos aos ns. 5, 6, 7 e 8, do orça-
mento do Ministerio do Inter ior. 

2. 0 A liquidar os debitos qos bancos, provenientes de auxilio á lavoura. 
3. 0 A. conceder o premio de 50$ por tonelada aos navios que forem 

construidos na R epublica e cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, 
podendo abrir os creditos que forem n ecessarios. 

4.• A. abrir eredito para 1:f ltimar as clespezas com o serviço da u nifor-
mização elos typos das apolices. 

5. 0 A applicar o saldo exi13tente das apoiices emittidas de accôrdo com 
o decreto n. 4.865, de 16 de Julho de 1903 (43), na compra, construcção ou 
adaptação de predios para repartições de Fazenda nesta Capital. 

6. 0 A r eorganizar as caixas economicas dentro dos recursos das mes-
mas, sem onus para o Estadp. 

7. 0 A elevar de 0,57 a 0,65 o to a porcentagem para pagamento das 
quotas que percebem os empq~gados da Alfandega de Santos. 

8. 0 A equiparar a diaria do pessoal das capatazias da Alfandega 
da cidade elo Rio Grande do Sul á c1ue percebe o referido pessoal na Al-
f a ndega de Porto Alegre. 

( 42) Art. 11 da lei n. 3 . 230, de 3 de Setembro de 1884: Por dividas 
de exercicios fin dos, entendem-se as que tiverem por origem o paga-
1nento de serviços prestados ao Estado em exercicios j á encerrados, em 
virtude de autorização conceçlid a por lei de orçamento ou por qualquer 
outra especia l, com fundos decretados nos t ermos do art . 14 ela lei 
n. 1.177, de 9 de Setembro de 1862, comtanto que a importancia dos 
serviços por pagar não exceda á consignação dos respectivos fundos. 
( Goll., pag. 30.) 

( 43) Autoriza a emissij.o de 17.300:000$ em apolices especiaes. 
(Diario 0fficia1 n. 141, de 17 d.;i Junho de 1903,) 
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9. 0 A elevar ele 40 a 50 o numero de g·uarelas da A lfandega da 
cidade do Rio Grande do Sul, afim ele ser convenientemente attendido o 
serviço de fiscalização de cargas, descargas, baldeação, transito e guarni-
ções de n avios nos portos das cidades do Rio Grande e Pelotas, no Estado 
elo Rio Grande elo Sul, abr indo para esse fim o necessario creclilo. 

10. A despender, na vigencia desta lei, com a conclusão das obras 
da ponte de descarga e elo novo armazem ela Alfandega elo Ceará, o saldo 
elo credito de 119 :000~. d istribuído á Delegacia Fiscal do mesmo Estado 
por conta da verba 17" do art. 19 da lei n. 1. 316, de 31 de Dezembro 

Lle 1904 (1), para as refe rida~ obras. 
11. \ fazer operações de redilo se fôr insufficienle a renda ordlna-

ria, para a acquisição ele m>1.terial naval e a construcção do Arrsenal de 
Marinha, de accôrdo com a amori~ação que lhe ê dada no art. n. 
da presente. lei o). 

12. A r eorganizar o serviço fiscal de inflammaveis, ficando 1Jrohibido 
o despacho sobr e agua e tornando renda elo Estado a que provêm ,desse 
serviço nos trapiches alfandegados deste porto. 

13. A resgatar, no exercicio de J 908, as apoiices, ainda em circulação, 
elo primeiro emprestimo interno, com os recursos autorizados para o res-
gate dos diversos emprestimos internos posteriores. 

14. r\ subordin ar o pagamento das folhas do pessoal das diversas 
repartições federaes, inclusive as secretarias dos tribunaes, á condição 
do fornecimento prévio e mensal de dados estatísticos, relativos ao res-
pectivo serviço. de accôrdo com os modelos que forem determinados, po-
dendo impôr multas, na importancia de um a cinco dias dos respectivos 
venci1úcntos, aos 'wlores de inforn1ações erradas ou deficientes. 

15. \ permittir que o conselho fiscal da Caixa Economica de Porto 
Alegre despenda até u. quantia de 200 :000~ para a acquisição de tcneno 
e construcção de um ecl ificio adequado ao funccionamento da mesma 
caixa, correndo esla clespeza por conta dos r ecursos proprios desse es-
tabelecimento. 

16. A permittir ao conselho fiscal da Caixa Economica e Monte de 
Soccor ro da Bahia dispõr de 150 :000$, do seu fundo el e reserva, parn, 
compra ou edificação ele um predio para n elle funccionar devidamente 
essa instituição sem onus algum para o Thesou1·0. 

Art. 27. Fica relevado o Estado do Rio Grande do Norte da resti-
tuição füc quantia ele 50 :000$ que recebeu do Thesouro Nacional paru, 
soccorros aos indigentes durante a ultima secca. 

Art. 28. As verbas destinadas a serviços feitos por pessoal que não 
conste ele quadros especificadamente mencionados em tiibellas elo orça-
mento só poderão ser despendidas cada mez por duodecimos vencidos. não 
sendo licito exceder esses duodecitnos senão quanào en1 algum ou alg-un:; 
mczes ante1·iores elles não houverem s ido attingidos, mas tão sómente 
na proporção da economia reali>,a c1'1.. de modo que se 11ão esgote " con-
s ignação total antes ele findo o exercicio. 

Art. 29. A porcentagem '1.bonada aos colleclores o es<:riyães, nus 
termos elo dccrelu n . 1.193. tle 2 de Julho de 19 fl 4 (2) será. no que ex-
ceder de 600 :000 , na importa11cia da arrecadação, de 0,3 %. 

(1) Verba - Alfandegas. 
e) Vide decreto n. 5.875. do 27 do Janeiro elo 1006, lcttrn b, no Aclcli-

lamen Lo a es la 1 ci. 
(2) Decreto n. l.193, Lle 2 de ,Julho <le 1904: l<'ixa '1.S porcenta-

gens elos coilecl ores e oscrf\'ãcs cla0s collectorias feLleraes, e dá ou : n1 s 
prnvidencias. (Publicado no JJictrio O/Jioial n. 15 ·1, de 5 elo mesmo mez 
e anno). 
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Art. 30. As moedas de prata que se cunharem de ora em dlanle terão 
o valor, peso, tittilo e 111orlulos segu in tes: 

Va!Qr em ?'éis 

2~000 
1$000 

$500 

Peso 

20,000 
10,000 

5,000 

Titulo 

900 
900 
900 

33 
26 
22 

§ 1. 0 A tolerancia para mais ou para menos no peso das referidas 
moedas será de 1 decigramma pane as ele 2$, ele 5 cent igrammas para as 
de 1$ e de 25 milligrammas para as de $500; o da composição da liga 
mon etaria será de 2 millesimos para mais ou para menos. 

§ 2. 0 As moedas de que trata o art. 1. 0 terão no anverso a effigie 
da Republica com o barrete phrygio, a éra do cunho no enxergo, e a ins-
cripção: Republica dos Estados Un idos do Brasil; e no reverso, em a lga-
rismos romanos, o peso de cada moeda, o seu valor respectivo e a ins-
cripção: Ordem e Progresso e 15 de Novembro ele 1889 . 

§ 3. 0 As moedas ele prata não serão admittidas nem na receita e 
despeza das estações publicas, n em nos pagamentos particulares (salvo 
o caso de mutuo consentimento destes) senão até a quantia ele 20$ (de-
creto n. 625, de 28 de Julho de 184 0, a rt 2.0 ) (46), quanto ás moedas ele 
2$ e 1$, até 10$, quanto ás moedas de 500 réis. 

§ 4. 0 As moedas do titulo de 917 serão desmonetizadas e recunhadas 
de accõrdo com as disposições do ar t. 6. o e § 1. o 

O cunho da prata ãos particulares será regulado pelo a rt. 4.0 da lei 
n. 1.083, de 22 de Agosto de 1860 (47) , marcando o Governo o qtwntmn 
da senhoriagem, conforme estiverem a taxa cambial e o preço da prata. 

Art. 31. O Governo fica autori1:ado a proceder á cun hagem da prata, 
aproveitando a prata existente na asa da Moeda, e com o producto desta 
cunhagem e por meio de operações de credito, a adquirir mais prata e 
proseguir na cunhagem, para substituir por moeda de prata as notas do 
'.rhesouro de 2$, 1$ e 500 réis. 

Art. 32. Continuam em vigor o decreto legislativo n. 1.111, de 27 ele 
Novembro de 1903 (48), a utorizando o credito ele 3 :000$ para occorrer 
á ' restituição devida a os herdeiros dp finado Agostinho José Cabral e o de 
n. 1.072, de 14 ele Outubro de 190~ (49), para a publicação da Revistei 
elo Club ele Enqenhariei. 

Art. 33. Conlinuam tambem em vigor as disposições cl) : do art. 26, 
ns. 15 e 16 da le i n. 1.145, de 31 depezembro de 1903 (50) ; as elo a:rt. 32 

(46) Art. 2.0 do decreto n. 625 , de 28 de Julho de 18 •10: As moedas 
de prata, de que trata o art. 1.0 , pão serão admittidas nem na receita 
e despeza das estações publicas, n em nos pagamentos entre particulares, 
salvo o caso ele mutuo consentimenlo destes, senão até a quantia de 
vinte m il réis. (Coll., vtig. 104). 

(47) Art. da lei n . 1.083, de 22 de Agosto ele 1860 : O Governo só 
poderá admit lir o cunho da prata dos particulares em caso ele n ecessida-
de, devendo " senhoriagem pertencer á Fazenda Publica. ( Coll., vag. 3 5). 

(48) ·vicZe Dim·io OJJicicil n. 281', de 2 de Dezembro de 1903. 
(49) Viele Dia.rio OJJioiaZ n. 244, de 18 de Outubro ele 1903. 
a) Vide decreto n. 5.875, de 27 de J aneiro de 1906, lettra ei, no Acl-

ditamento a esta lei. 
(õO) Art. 26 da lei n. J.l. 45, d 31 de Dezembro de 1903: lll ' 0 Go-

verno auto ri zado : 
............ . .... .. .. ...... ... . . ..... . ... . ......... . ..... .. ..... ... ·~ ... 

15. A restituir ás Camaras Municipaes de Bomjardim, Rio de Janeiro, 
Iguape, S. Paulo e á Prefeitura ele Bello Horizonte, Minas Geraes, a 
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do decreto n . 95 7, de 30 de Dezembro de 1002 ( 1) ; elo a rt. 72 da lei 
n. 834, de 30 de novembro ele 1 90 1 (2) e 28 da lei n. 1.145, ele 31 ele 
Dezem bro de 1903 (3), relativas á. Imprensa Nacional. 

Art. 3'1. As despezas com funeraes elos f.unccionarios publ icos e com 
o pagamento de aj ud as el e custo f icam s uj e itas ao registro a voslei·ioi·t 
elo '.Cribunal de Contas, nos termos do art. 164 do regulamento que baixou 
com o decreto n . 2 . 409, ,1e 23 de Dev.embro de 1896 ( 4) . 

impor tancia elos impos los e direitos adua,neiros pagos respectivamente 
em 1 89 6, 1900 e 1902, pela importação elo material para o serviço ele 
a,bastecimenlo de <1.g ua e desenvolvimento ue força electrica,, di spensadas 
as fo rmaiicla.des exigi<ltts nos arts. 2° e 6° do decreto n. 947 A, de 4 de 
Novembro de 1890, abr indo-se para isso os necessarios credilos. (As dis-
vosi.ções rnfericlas vêm trmisc1·ivtas n ci nolci n. 30 á c!itci lei n. 1.145, ele 
1903). 

lG. A liquidar su as contas com os gstados, paga,ndo-lhcs o que vc-
rifi ca1·-lhes ser devido, ab rindo pa,ra isso os necessarios cr ecl ilos. (Avulso, 
vcigs. 63 e 64). 

(1) Art. 32 ela lei n. 957 , de 30 de Dezembro de 19 02 : Todos os 
pagamentos de despezas de mate riaes serão centralisados no 'L'hesou1·0 
ou nas Delegacias, com excepção daquelles que forem feitos pelas Secre-
tarias elo Congtesso e pela Mordomia elo Palacio elo Goven10 e dos que, 
obse1·vada aquelia centralisação, possam retardar a marcha dos 1·es-
pectivos serviços, pagamentos q ue continuarão a ser effectuados pelas 
p rop rias repa1 tições, depois ele habilitadas, mediante registro prévio e 
ele clistribuiçãc ele credito, ouvido o Thcsouro sobre a conveniencia el e 
serem Ceitas as referidas despezas pelas contadorias respectivas. (A·vnlso, 
vcigs, 38 e 39). 

(2) Art. 27 ela lei n. 834, de 30 ele No embro ele 1901 : Os tra balhos 
graphicos e accessorios das repartições e e ·tabelecimentos publicos da 
Capital F ederal, para cuja despeza são cons ignadas verbas nesta le i, 
serão executados, exclusi,·amente, pela Imprensa Nacional, não devendo 
sei' ordenada, nen1 paga, despeza algu1na, por conta das 1nencionadas 
verbas, sendo de confonnidacle com este preceito. Exceptuam-se desta 
r egr a os serv iços peculi a r es ela Alfancleg·a da Capital Feder al e os cln 
Repartição ele Estatistica, que continuarão a ser f eitos nas offícinas ty-
pographicas dessas repartições. 

Paragrapilo unico. 86 por ordem expressa do Ministro da Fazenda 
e nos termos determinados no decreto n . 1.541, e, de 31 de Agosto de 1893, 
potlerá ser feito na mesma Impren sa qualquer trabalho para par ticulares, 
com o pa,garr.ento a prazo, e g ratuitamen te, só com a utorização legisla tiva. 
(.Ll vulso, vcig 24) . 

(3) Art. 28 da lei n. 1.145, ele 31 de Dezembro ele J903 : A impor-
ta ncia das verbas vota das nas leis de orça mento pa ra os trabalhos gra-
ph icos e accessorios das repartições e estabelecimentos federaes da Ccopi-
tal da Hepublica não sahirá do Thesouro. 

A' proporção que esses trabalhos forem sendo executados pela Im-
prensa Nacional, na fó rma da legislação em vigor, e á vista da r equisição 
da repartição respectiva e da conta ela Imprensa , a esta se rá creditada. 
a importa nc ia elos se rv iços feitos, até o maximo das verbas votadas pa.ra 
cada r epartição ou estabelecim ento. (Avnlso, vcig . 66). 

(4J Art. 16_4 do re~ulamento n . 40H, ele 23 de Dezembro de 18~6 : 
O 'l'ribuna.l só pude apu rar a legalidade de despeza.s, depois de realiza das 
quanclo cons tarem de ordens ele paga m ento ou ele ma,ndados ele supprl-
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Art. 35 . Ficam approvados os creditos, na somma de 185 :520$964, 
ou ro, e 92.83 8 :!l 89~80G, papel, constantes da tabella A . 

Art. 36 No exer cici o da. presente iei poderá o P residente da Rep u-
blica a brir ê1·eclitos suppiernen tares )Jara as verbas incluidas na tabella B. 

A.rt. 37. O vag-an1e11to a C: l'eclo1·ts de dividas de exeec ic ios findos 
sení. fe ·ito pela. verba - ·mxercicios findos - desde que os creditos votados 
p;lra despeza:.~ elo respectivo exe1·cic10, y_uanGo CO i rente, dejxare1n sal-
dos, imlependemlo ele relacion'1.mento para pedido ele credito elo Con -
gresso l\facional. 

Al't. 38. Fica extens iva a disposição elo art. 4.º da lei n. 3.313, de 
lG de Outubro de 1886 (55), ás despezas do funeral ou lu to do mon tepio 
dos empregados publi cos . 

.r1-rt. 39 T~r o Governo a u tor izado a expedir novo r egul arnento para 
cobra nça dos llnposLos .de consun10, podendo reorganiza1· o serviço 
da. re~,mectiva flscaJ ização, sen1 a ugn1ento ele clespezi..L, estabelece r 111ul-
tas para os casos e m que se tornaretn necessarias 1 din1inui1' razoa.vel -
n1m1te as c1u e se a chan1 estabelecidas e fazer qua.esquer outras n1odifi-
cncões no senti c"io ele 111 elho1·ar e ga.1 a.nt il' a f".,r recadaçfto elos n1 esn1os 
impostos. 

J.\..rt. 40. n evoga.1n-se H.S disposições en1 contra.ri.o . 
Rio de J aneiro, 30 de Dezembrn de lil05, 17" da Repu blica. 

FRAN'"ClSCO DE: PAULA ROORIGU J.:s ALVF.S. 

LeopoMo ele Bulhões. 

'1'1 BELLA A 

Leis n. 5Sn, rle il de Setembro âe 1850, cw/;, 1° ~ 6° e n. 2.348, ele 25 ele 
Agosto c/.e 1873, c1.rt. 20 

l\1 TNJ$'1'ER10 DA JUS'1'1ÇA E NEGOCIOS INT l<;RTORES 

Decreto n . 5.14 8, de 29 f'le Fevereiro ele 1004 . 

Pa.vel 
AJ1 1·e o cred ito extraord inario Pf!.l'a paga m ento elos sub-

sid ios elos Senado 1·es e D eputa.elos .. . .... . .... . . . 1.173:150$000 

mento de fundos , e el e operaçõel'j de credi to dev icla m e11te a utori7.ados nos 
seguintes casos: 

a) de pa.gamenlo de let t ras do Thesouro e ele quaesftuer titulos da 
divid a fl uctuanle e dos juros dev idos; 

b) de despezn.s miudas e de expediente das r epartições; 
a) de operações de credito q.utorizadas em lei, quando fôr necessarin. 

a reserva para o seu ho1n exito; 
cl) de s uppl'imentos de funqos para .compra ele generos al imenti cios, 

eombuslive1 e mater ia prima P'fl'ª as offic in as de estabelecimentos pu-
J;J icos e para as estradas de f eno; 

e) de clespezas fe itas em p13 riodo de guerra ou em estado de s it io. 
( Goll., vcigs. 823 e 82•1). 

( 55) Art. 4" da, le i n. 3.313, de 16 ele Outubro ele 1886: A clispos icão 
do art. 3° da lei n. 3.271, de 28 de Setembro de 1885, ê extensiva ás dtvi-
das el e exercicios findos, que prov ierem ele vencim entos ele aposen tados 
e jubilados ; ele soldo, meio soldo e etapa ele offic iaes e praças elo Exer-
cito e Armada do serviço activo, inval idos e rero1·maclos, de pensões e 
1non.teplos. ( Oo!!., vn,r;s. Gl e 62) . 



305 

Decreto n. 5.149, de 29 de Fevereiro de 1904 

Abre o credito extraordinario para pagamento dos ser-
v iços dos debates da Camara dos Deputados e Se-
na do .. . .. . . . . . . ..... . .. . . . . . ... . 

Decreto n. 5.1 G5, de 14 el e Março ele 1904 

Abre o credito para os serviços ela Directoria Geral el e 
Saude I'ublica . ...... . ....... . ......... .. ..... . . 

Decreto n. 5.186, ele 4 ele Abril de 1904 
Abre o credito especial para as despezas creadas pelo 

clecreLo n. 1.152, de 7 de Janeiro de 1904 . ....... . 

Decreto n. 5.193, de 18 de Abril de 1904 

Abre o credito s upplemenlar á verba "Soccorros I'u -
bli cos 

Decreto n. 5.208, de 2 de Maio de 1904 

Abre o credito para a insmllação a,, secção ela Jus Li ça 
l•'ederêt l ... .... ...... . ..... . .. ..... . ........... . 

Decreto n . 5.215, ele 11 de Maio ele 1904 

Abre o credito para occorrer ás despezas com a organi-
zação do Terrilorio do Acre ..... . . ..... ... . .. ... . 

Decreto n . 5.236, de G de Junho de 1904 

Abre o crecli o supplemenlar á verba " Soccorros l' u-
blicos .......... .... ..... . .. ... . . . . ............ . 

Decreto n . 5.27 2, d de Agosto de 1904 

Abr e o credito s upplementar á verba "Soccorr os P u-
IJlicos •· ............. . ....... .. ........ ... .. .. .. . 

Decreto n. 5.309, de 12 de Setembro de 1904 

Abre o credito supplementar ás verbas "Subsidio dos 
Sen adores., e "Subsidio dos Deputados" . ... . .... . 

Decreto n. 5.310, de 12 de Setembro de 1904 

Abre o cr eclilo s upplernentar ás verbas "Secretaria do 
Sena.elo" e "Secr et::nia da Camara dos Deputados" 

Decreto n. 5.330, de 26 de Setembro de 1904 

J\ bre o c redito extraordinar io para pagamento do juiz 
subslituto do presid ente da Côrte ele ~\ ppellação .. 

Decreto n. 5.345, de 17 de Outubr o de 1904 

,Abre o credito s upplemen tar ás verbas "Subsidio dos 
, enn,clores e "Subsidio dos D eputados" ........ . . . 

Pcivez 

l fi l.:811. $923 

3.685 :141$000 

27 :684$160 

:mo :OOO $OOO 

7 :G0 0$000 

GD2:100$000 

600:000$000 

800:000 $000 

Gl8:750 $000 

G:oooiooo 

618:750 ººº 
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Decreto n . 5.346, c1e 17 el e Outubro de 1904 

.·\ IH'e o credito supplen1entar ú.s Yerbas "Secreta.ria do 
Senado·· e "Secretaria ela Cam,wa nos Deputados" . . 

Decrdo n. 5.370, de 21 (le Novemb r o ele 1904 

.i\.hre o cr ecl i to supple111en tar ~t.s verbas "Sec1·etari a do 
Senado n e "Secretai· ia. ela Ca1r1;:t l';'"\, dos Deputados" . . 

D ecre to n . 5.372, ele 21 el e Novem br o ele 1. 904 

/ d1r o crccl ilo supp.!e mentar >cs verbas "Subs idio elos 
Sen'1.clores" e ·'Subsidio c1os Deputados" . . .. .. . . . 

Decreto n. 5.389, el e 1 O ele Dezembro ele 1904 

J\hrc o credito exLr::to rclinario para as cles pezrts com a 
grtrnn t i>t clet ordem e ela segurança publicas .. ... . . 

Decreto n. 5.3n, de J 2 ele De~embro ele 1904 

Al1re o crerlito supplementa r ás verbas "Subs idio elos 
Sen adores,. e '·Subsidio elos Deputados" . .. .... ... . 

Decreto n. 5.393, ele l f ele Dezembro cle1904 

J\ !Jre o credito supplementar ás verbas "Secretaria elo 
Carna1·a dos Deputados" e "Secretaria do Senado 11 

Decreto n . 5.405, ele 2q de Dezembr o d e 1 904 

,, t.lre o credito ex traorcl inario pp.ra o pagamen to elo a u-
gmento elos ven cimen tos dos 11rofessores do I nstitu -
to Benjam in Conslant e Nacional ele Surdos-Mu dos 

Decr et o n . 5.416, el e 2 ele J a neiro d e 1 905 

Abre o oredito extra orclina rio par a despezas com o 
al iRta rn en to dos eleitores da, Republica . ..... . . . . . . 

Decreto n. 5.443, ele 30 el e J a n eiro ele 1905 

A.hr e o cr ed i to extraor d in ario p a r a pagamento el e el es-
pezas com o ser viço el e exames de preparatorios . . 

D ecr et o n. 5.487, ele 20 ele Ma r ço de 1905 

A hrc o credito extraorcl inario para acquisição ele uma. 
télri ele A urelio 11'ig u eireclo ...... . ..... .. . . . . .. . . 

Decr eto n. 5.500. el e 30 ele Março ele 1 905 
A Jwe o credito extra.orclinario ipra pagamento ele cles-

pezas no Territorio elo Acr~ .. .. . , ... . , . . . . .. .... . 

ravez 
80:000$000 

80 :000$ 000 

fll8 :7fi0$000 

1 . 000 :000$000 

6l 8 :7ó0$000 

80:000$000 

34:153$206 

15 0 :0 0 0~ 000 

31:889$a5o 

60 :000$000 

22:43 1$939 

11.495:578$244 
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MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Decreto n . 5.169, A, ele 17 ele Março de 1904 

Abre o credito extraordinario para despezas oriun-
das de negociações entaboladas pa ra solução de 
questões internacionacs .............. .. .. . ... . . 

Decreto n. 5.226, de 30 de Maio de 1904 

Abre o credito para despezas com o tribunal estabele-
cido pelo Tratado de P etropolis . . . .. . . . .. . . ..... . 

! -
MINISTERIO DA MARINHA 

Decreto n. 5.490, de 23 ele Jl!Iarço ele 1905 

Abre o credito suJplementar á verba "Fretes, passa-
gens, etc . . . ........... . . . .. .. ....... .. ......... . 

_;_.. ,_ . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Decreto n . 5.472, de 2 ele llfcirço ele 1905 

Abre o credito supplementa r á verba "Tra nsporte de 
tropas, e te. " . • ...................... . ..... . ..... 

P apel 

800:000$000 

200:000$000 

l.01l0 :000$000 

Papel 

93:315$916 

93:315$916 

Papel 

480:372$875 

480 :372$875 

M I NISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decreto n. 5.127, de 2 de Feverei.ro do 1·904 

Abre o credito especial para continua-
ção do prolongamento da Estrada 
de Ferro de Baturité . . .... . ... . 

Decreto n. 5.128, de 2 de Fevereiro 
de 1904 

Abre o credito especial para ser ap-
plicado ao custeio de diversas es-
tradas de ferro ........... . . . ... . ...... ·· · ·.· ... 

Papel 

500:000$000 

2 "4 21_ :000~000 
2t 
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becreto n . 5.199, de 19 de Abril de 
1904 

Abre o credito para ser applicado ás 
obras do prolongamento da Es-
trada de Ferro Central do Brasil 

Decreto n. 5 . 210, de 10 de Maio de 
1904 

Abre o credito especial para despezas 
com o prolongamento da Estrada 
de Ferro de Baturitê ...... . . . .. . 

D ecreto n . 5.264, de 30 de Julho 
de 1904 

Abre o credito extraordinario para ser 
applicado ao custeio de diversas 
estru.das de fer ro ...... ... ..... . . 

Decreto n. 5.281, de 
de 1904 

de Agosto 

Abre o credito especial pa ra prolon-
gamento da Estra da de Ferro de 
Baturitê ....................... . 

Decreto n. 5.350, de 18 de Outubro 
de 1904 

Abre o credito supplementar á verba 
"Revisão da rêde de dis tri buição " 
- 4• divisão - Obras publicas .. 

Decreto n. 5. 363, de 3 de Novembro 
de 1904 

Abre o credito para o custeip da Es-
trada de F erro do Paranã ..... . . 

Decreto n . 5.388, de 6 de :pezembrú 
de 1904 

Abre os creditos especiaes pa ra a li-
. quidação de taxas de }elegram-

mas, sob o regimen do trafego mu-
tuo ... . ... . ..... . ..... , .... . . . . 

Decreto n. 6.481, de 16 d!l Março 
de 1905 

Abre o credito supplementar á verba 8• 
do art. 16 da lei n. 1.115, de 31 
de Dezembro de 1900 .......... . 

1.200:000$000 

350:000$000 

2.068:000$000 

300:000$000 

550:000$000 

567 :100 $000 

34 :420$145 124:947$838 

5:814$000 
---------

34: 420$145 8.086 :8 61$ 838 
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l\UNISTER!O DA FAZENDA 

Decreto n. 5.144, de 27 de Fevereiro de 1904 

Abre o credito para occorrer ao au-
gmento de despeza proveniente 
das alterações feitas nos quadros 
do pessoal da F a zenda ... . ..... . 

Decreto n. 5.155, de 5 de Março 
de 1904 

Abre o credito extraordinario para a 
mudança da Delegacia Fiscal em 
Pernambuco .................. . 

Decreto n. 5.203, de 23 de Abril 
de 1904 

Abre o credito para o pagamento do so-
licitador da Fazenda Nacional pe-
rante o Supremo Tribunal ... .. . , 

Decreto n. 5.217, de 11 de Maio 
de 1904 

Abre o credito para despezas com aju-
das de custo aos empregados do 
Territorio do Acre . .............. . 

Decreto n . 5.218, de 16 de Maio 
de 1904 

Abre o credito para pagamento do pes-
soal e material da Mesa de Ren-
das do Acre . .. . .............. . . 

Decreto n. 5.223, de 28 de Maio 
de 1904 

Abre o credito para acquisição de uma 
lancha destinada ao Alto Juruá .. 

Decreto n. 5.262, de 30 de Julho 
de 1904 

Abre credito para in stallação da Mesa 
de Rendas de Bella Vista, no 
Estado de Matto Grosso . ........ . 

IDecreto n . 5.992, de 27 de Agosto 
de 1904 

Abre o credito para a installação da 
Mesa de Rendas da Foz do Iguas-
sü, no Estado do Paraná ... . ... , 

Ouro PapeZ 

453:509~000 

100:000$000 

2:165$504 

20:000$000 

299 :87.3$330 

30:000$000 

12:333$333 

7 :300~000 



Decreto n . 5.327, de 24 d'e Setembro 
de 1904 

Abre o credito para despezas com a 
acquisição de bens da companhia 
Estrada de Ferro União Soroca-
bana e ltúana . .. ... . ...... . .... . 

Decreto n. 5.343, de 13 de Outubro 
de 1904 

Abre o credito parad espezas com a 
Estrada de Ferro União Soroca-
bana e Itúana ..... . ...... . ... . . 

Decreto n. 5.419, de 7 de Janeiro 
de 1905 

Abre o credito supplementar á verba 
ºAlfandegas" . . . . . .. . ......... . 

Decreto n. 5. 450, de 4 de Fevereiro 
de 1904 

Abre o credito supplementar á verba 
9• do art. 25 da lei n. 1.145, de 
31 de Dezembro de 1903. T . . . . . . . • .... .. . ... .. . 

Decreto n. 5.451, de 4 de Pevereiro 
de 1905 ' 

Abre o credito para pagan1ento de 
despezas extraordinarias com o 
serviço de lançamento de impostos 

Decreto n. 5.462; de 18 de Pevereiro 
de 1905 

Abre o credito supplementar á verba 
" Recebedoria da Capital Fede-
ral" 

Decreto n. 5.484, de 18 dfl Março 
de 1905 

Abre o credito supplementar á verba 
" Mesas de Rendas e Collecto-
rias" 

Decreto n. 5. 486, de 18 de Marco 
de 1905 

Abre o credito supplementar á verba 
11 Ajudas de custo" . ............ . 

Decreto n. 5.491, de 25 .dfl Março 
de 1 905 

Abre o credito supplementar á verba 
"Çalxa de Amortização" ......... . 

65.325:000;000 

2d68 :800$000 

50 :368P76 

17:800$000 

10:000$000 

36:825$370 

347:552$324 

20:000~000 



su,. 
Decreto 11. 5.492, de 25 de Março 

de 1904 
Abre o credito supplementar á verba 

"Alfandegas" ... ..... . ... . .... . 

Decreto n. 5.493, de 25 de Março 
de 1905 

Abre o credito s upplementar á verba 
" Juros dos depositos das Caixas 
Economicas e .Montes Soccor-
COl'·l'O» 

Decreto n. 5. 497, de 30 de Março 
·de 1905 

Abre o credito supplementar á ver-
ba "Recebedoria da Capital FP.de-

ral " 

Decreto n. 5.498, de 30 de Março 
de 1905 

Abre o credito supplemen tar ã verba 
"Mesas de Rendas e Collecto-
riaS" 

RESUMO 

Ministerio da Justiça . . ...•... .... . .. 
Minlsterio do Ext erior ......... .. .. . . 
M inisterio da Marinha ......... ... .. . 
Ministerio d a (}u erra . . . . ........ . .. . 
Ministerlo da Industria ..... ..... ... . 
Minister io da Fazenda ......... . .. . . . 

151:100$819 

267:375$817 

2.181:216$261 

71.682:260$93 3 
12 :141$218 

20:000$000 

151:100$819 71.682:260$933 

34:420$145 
151:100$819 

P apel 
11. 495 :578$244 

1.000:000$000 
93:315$916 

480:372$875 
8.086 :861$838 

71 . 682:260$933 

185 :520$964 92.838:389$806 

Rio de J aneiro, 30 de Dezembro de 1905, 17° da R epublica. - L eo-
poldo de BtbZTl:õç1J. 

T.A!BELLA B 

Verba.s dia 01·çarneqito para as qwaies o Governo pocl!e1·á GJbirir cnn 
dito supplemventar no ex·er C'lc-io cLe 190·6, ele accôrclo · com a~ 
Zeis ns. 358, de 9 de setembro cte 1850, 2 .0348, de 2·5 cVe ago'sfi<J 
ae 1873 e 428, de 9 ae deze1nbro dle 1896, art. 28 dei l ei n . 490, 
ae 6 de dezembro de 1887. 

MINISTERIO DA JUS'l'IÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros piiblicos. 
Siibsidio aos D eputcidqs e Senciclore$ - Pelo que fôr preciso d urante 

jl,S pl'Ol'O!'íaÇÕ \'l~· . 
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Secretciria ao Senaelo e det Crr ni.cwct cios De11utados - Pelo serviço 
stenographico e de redacção e publicação dos debates dura nte as proro-
gações. 

HJNISTERIO DAS RELAOÕES EXTERIORES 

Extraordincwias no exte1·ior. 

M!NISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 

Classes ineictivas - Soldo para officiaes e praças reformadas e in-
validas. 

Munições ele bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos na-
vios da Armada. 

M1mições naveies - Pelos casos fortuitos ele avaria, naufragios, ali -
jamento ele objectos ao mar e outros sin istros. 

F1·etes - Para commissões ele saque, passagens autorizadas por lei, 
fretes de volumes e ajudas de custo. 

Event1iaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos es-
trangeiros e em Estados, onde, não ha hospitaes e enfermarias, e para 
despezas de enterramento e gratificações e extraordinarias determina-
das por lei. 

MINIS'rERIO DA GUERRA 

Hospitcies e enfermetrias -- Pelos medicamentos e utensis a pra-
cas de pret. 

Soldo e gratificetções - Pelas gratificações de voluntarios e enga-
jados e premios aos mesmos. 

Etcipas - Pelas que occop-erem além ela importancia consignada. 

Classes inactiveis - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 
officiaes e praças reformados. 

Ajudeis ele custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que via-
jam em com missão de serviço. 

M ateria! - Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAOÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia ele juros ás Estnulas ele Ferro, aos Engenhos Centrctes e 
Portos - Pelo que exceder ao decretado. 

M!NIS'rj>RIO DA FAZENDA 

Juros da divida internet fmiclaclct - Pelos que occorrerem no caso 
de fundar-se parte da divida quctuan te ou de se fazerem operações de 
credito. 
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Juros da divida i11sc1·i11ta, eto. - Pelos reclamados além do alga• 
rismo orçado. 

Avosentados - Pelas aposentadorias que forem concedirlas além 
do credito votado. 

Pensionistns - Pela pensão. meio soldo, montepio e funeral, quando 
a consignação não fõr sufficiente. 

Oaixn de Amortização - Pelo feitio e assifl"natura de n otas. 

Recebedo1·ic• - Pelas porcentagens aos empregados e commissõea 
aos cobradores, quando as consignações não fõrem sufficientes. 

Alfa?tClegns - Pelas porcentagens aos empregados, quando as con-
signações excederem ao cred ito votado. 

Mesas ele Renela.s e Ool!eotoricis Pelas porcentagens aos empre-
gados, quando não bastar o cr edito votado. 

Ooininissões aos vendedores particulnres de estam11ilhas - Quando 
a consignação votada não chegar para occorrer ás despezas. 

Ajn<las de custo - Pelas que forem reclamadas a lém da quan tia 
orçada. 

Po1·oentagem pela co breinça excc1itiva das elivielas ela Unicio - Pelo 
excesso da arrecadação . 

Juros diversos - Pelas importancias que forem precisas além das 
consignadas . 

J1ii·os elos bilhetes do 1'heso1w·o - Idem, idem. 

Oommissões e corretagem - Pelo que fõr necessario além da somma 
concedilla. 

Ju1·os elos emprestimos do Cofre elos 01·phcios - Pelos que forem 
reclamados, si a sua importancia exceder á. do credito votado. 

Juros dos devositos das Cciixets Economicas e elos Montes de Soo-
co1To - Pelos que forem devidos além do credito votado . 

Exercioios finclos - Pelas aposentadorias, pensões, ordena.dos, 
soldo e outros vencimentos ma rcados em lei, e outras despezas, nos 
casos do a r t. 11 da lei n . 2. 330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e ?·estitui.ções - Pelos pagamentos reclamados quando a 
importancia delles exceder á consignação. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro ele 1905, 17° da Republica. -
L eopoldo de B 1ilhões. 



ÀNNO DE 1907 

LEI N. 1.616 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1906 

Orça et receitei gercil ela R epi1blicc1 elos Estf!Clos Uniclos elo Brazil para o 
exm·cicio de 1907, e elá oiitras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A R eceita Geral da Republica dos Estados Unidos do Bra-

zil é orçada em, ouro, 69. 575 :280$889, papel, 228 :355 :0 86$956, e a des-
tinada á appl icação especial, em ouro, 13. 921 :000 $ e, papel, 18.991 :913$043, 
que serão realizadas com o producto do que fôr arrecadado dentro do 
exerclcio da presente lei, sob os eguintes títulos: 

ORDINARIA 
1 

I1npoi·tação 

1. Direitos de importação para con-
sumo, de accôrdo com a tari-
fa expedida pelo decreto nume-
ro 3.617, de 19 de 1narço de 
1900, com as modificações in-
troduzidas pelas leis ns. 1.144, 
de 30 de dezembro de 1903, 
1.313, de 30 de dezembro de 
1904 e 1.452, de 30 de dezembro 
de 1905, excepto no que se 
refere aos ns. 704, 705, 707 e 
740 (sómente quanto ftO arame 
farpado e grampos para cer-
ca) da citada tarifa, cujas ta-
xas continuam em vigor; e 
mais as seguintes a lterações: 
cobrado por kilogram;ma bruto 
o imposto sobre sueco de uvas, 
creado pela cit. lei 1.452. Ele-
vados : a 60$, o imposto por 
cabeça de gado asinipo. muar 
e cavallar, menos os reprodu-
ctores e animaes de cria, que 
já teem entrada livrp; a 200 
rêis por kilogramma qe carnei-
ro frigorifico; a 2oq rs. por 
kilgr. o imposto sobre a pa-
lha de centeio, de trigo, de 
aveia e de outras plantas, p:.,-

Ouro Papel 

' - " 
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ra capas ou envoltorios de 
garrafas ou garrafões e em-
balagens diversas, e a 200 réis 
por kllogramma o imposto so-
bre o xarque. Sujeito ás ta-
xas: de 10 réis por kilogram-
ma o papel de descarga em 
bobinas, para proteger a im-
pressão ele jornaes em machi-
n as rota tivas ; de 40 réis por 
kilog ramma o fio vegetal (si-
sai), proprio para ceifadeira 
-atadeira; de 5 o/o all vcilo-
rem os a utomoveis (ca r ros ou 
embarcações) destinados a ser-
v iços inclustriaes, conclucção de 
materiaes e transporte de m er-
cadorias . Incluidos : o chinosol 
n a classe 11•, no grupo elo ly-
so l, e tc., com a taxa de 600 
réis, r azão de 25 o/o , desde qu e 
pela a na lyse official se verifi-
que ser unica m ente desinfe-
ctante; no n. 330 o tõro de 
choupo, asp, a la mo e out ras 
madeiras brancas proprias pa-
ra o fabrico ele palitos pa ra 
phosphoros, pagando 20$ cada 
m etro cubico; no n. 659 - as 
fitas metallicas e cobertas vi-
trificaveis, bra ncas ou colori-
das para ceramica ou ferro -
kilogra mma - 6 O réis, razão 
20 o/o; no n. 728 - o "rube-
roicl ",equiparado ás chapas gal -
vanizadas para cobrir casas, 
paga ndo 100 r éis por kilogram-
ma; no n. 1009, entre as ma-
chinas para escrever, as lino-
t ypos e as destinadas ao re-
gistro de pagamentos .. .. . . . 

2 . 2 o/o , ouro, sobre os ns. 93 e 95 
(cevada em gTão), 96, 98, ·100 
e 1O1 da classe 7 • da tarifa 
( cereaes) nos termos do a rt. 
1° da lei n. 1.452, de 30 de de-
zembro de 1905 .... . ... ..... . 

3. Expediente ele gen eros livres de 
direitos de consumo . . . ... .. . . 

4 . Dito de capatazias .. . ....... . . . . . 
5 . Armazenag·ens. . . . ............ . 
6 . Taxa ele es ta tística . . .. . ........ . 

Entrallci, sahilla e estaclia de n avios 

7. Imposto ele pha r ões ...... . . .... . . 
8. Dito de docas ... . ... .. ......... . 

1 ~ ;."• . 

·--~ 

66. 000 :000$ 000 105. 000 :000$000 

900:000$000 

290:000$000 
110 :000$000 

2 .000:000$000 
1.400:000$000 
3. 200 :000$0 00 

350:000$000 

10:000$000 



A.ddicioiiaes 

9. 10 o/o sobre o expediente dos gene-
ros livres de direitos ....... . 

Exportação 

10 . 5 o/o dos direitos de exportação do 
territorio do Acre (destacados 
dos 23 o/o cobrados sobre a 
borracha ad valorem) . . .... . 

I nterior 

11. Renda da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil .............. . 

12 . D ita da Estrada de Ferro Oeste de 
Minas. . ............... . 

13. Dita da Estrada de Ferro D. The-
reza Christina . . . ..... . . . 

14. Dita da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro. . .. ... . .... . .. . 

15. Dita do Correio Geral, equ iparadas 
ás fixadas para a correspon-
dencia interior do B razil as 
taxas para a destinada a qual-
quer paiz da America 1do Sul, 
sendo creados para esse fim 
typos de sellos especiaés ..... . 

16 . Dita dos Telegraphos, fixadas as 
seguintes taxas, que iambem 

~!go~~~~·n~~ra es~a~1:i1ie:ns:o~ 
a reducção de 75 o/o, ' e sup-
primidos os telegrammas pre-
teridos: 100 réis por palavra 
dentro de um Estado; . 200 
dois Estados; 300 ~is por 
pail-0.v.ra dentl'-0 d·e rt:q~s Es-
tad·OS; 400 réis •por .palavra 
dentro de qua1ro 14s.tados, 
e 500 n·éis 1po.r ipalavra dentro 
de oinco ou maii~ E s-
taidos . .. . . .......... . ..... . 

1 7. D ita da Fazenda de Santa Cruz 
e outras. . ......... . .. . . 

18. Dita da Casa de Correcção .... . . . 
19. Dita da Imprensa Nacional e 

Diario O fficial. . ...... . . 
20. Dita do Laboratorio Nacional de 

Analyses. . ......... . . . 
21. Dl.ta dos Arsena~s ....... . ...... . 
22. Dita da Casa da Moeda ........ . 
23 . D ita do Gymnasio Nacional . . .. . . 
24. Dita do Instituto dos ::\urdos-

Mudos e dos Meninos Cegos 
25. Dita do Instituto Nacional de 

Musica. , .. , .......... , . 

Ouro 

400:000$000 

Papel 

200:000$000 

1 .826:086$966 

28.000 :000$000 

2.000:000$000 

100 :000$000 

200:000$00 0 

6.800:000$00 0 

.5. 500 :000$00 0 

70:000$000 
10:000$000 

600 :000$000 

170:000$000 
10 :000$000 
10 :000$000 
70:000$000 

5:000$000 

12:000$000 
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26. Dita das matriculas nos estabe-
lecimentos de instrucção su-
perior ............ . .. . .. . . 

27 . Dita da Assistencia de Alienados 
28. Dita arr ecadada nos Consulados. 
29. Dita dos proprios nacionaes .... . 
3 O. Imposto de sello .............. .. 
31. Imposto de transporte ......... . 
32. Dito de 3 1/2 % sobre o capital 

das loterias federaes e 5 o/o 
sobre as estadoaes ... . .. . . . 

33. Dito sobre subsidies e vencimen-
tos. . . ..... . ......... ... . 

34. Dito sobre o consumo de ag·ua .. . 
36. Dito de 2 1/2 % sobre os divi-

dendos dos titules de compa-
nhias ou sociedades anonymas 

36. Dito sobre casas de sport de 
qualquer especie, na Capital 
l<'ederal. .. . ....... . ... . .. . 

37. Contribuição das companhias ou 
e mprezas de estradas de ferro 
e outras ........ . ......... . 

38. Fóros de terrenos de marinhas .. . 
39. 'L audelnios . ............. . ...... . 
40. Premi os de deposites publicos ... . 
41. T axa judiciaria ... .'_. .... . . . .... . 
42. Dita ele aferição de hydrometros. 

4 3. Taxa sobre fumo ..... . ........ . 
44 . Dita sobr e bebidas ........... . . 
45 . Dita sobre phosphoros 
46. Dita sobre o sal de qualquer pro-

cedencia .. . .... . ..... . ... . 
47. Dita sobre calçado ............ .. 
48. Dita sobre velas .............. .. 
49. Dita sobre perfumarias .... . . . . . 
50. Dita sobre especia lidades phar-

maceubicas naci()maies e es-
trangeiras ......... . .... . . . 

51. Dita sobre vinagre ........... .. 
52. Dita sobre conservas .. . ........ . 
53. Dita sobre cartas de jogar ..... . 
54. Dita sobre chapéos .. . ... . ...... . 
55. Dita sobre bengalas .. . ......... . 
56. Dita sobre tecidos ..... . ... . ... . 
57. Dita sobre vinho estrangeiro ... . 

EXTRAORDINARIA 

58. Montepio da Marinha . ........... . 
59. Dito militar ................. . . . 
60. Dito dos empregados publicos ... . 
61. Indemnisações. . . .. . .......... . 
6 2. Juqis ç1e cap\taes nacionaes . . ... , 

1 . 000:000$000 

4:000$000 

50:000$000 

106:666$667 

•••••••• • ,1 • •• • 

800$000 
200$000 

8 000$000 
4 000$000 

700 OOO~OOQ 

350:000$000 
100:000$000 

$ 
170:000$000 

13.000:000$000 
3.800:000$000 

1 . 350 :000$000 

3 . 400:000$000 
2.000:000$000 

1.400:000$000 

6:000$000 

1.500 000$000 
20 OOÓ$000 
40 000$000 
30 000$000 

130 000$000 
10 000$000 

5.600 000$000 
5.000 000$000 
6.600 000$000 

3.300 000$000 
1.200 000$000 

330 000$000 
400 000$000 

600 000$000 
160 000$000 

1.100 000$000 
160 000$000 

1.100 000$000 
30 000$000 

9 .3 00 000$000 
800 000$000 

150 000$000 
250 000$000 
700 000$000 

1.000 000$000 
GOO 000 $000 
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63. Ditos dos ti tu los da Estrada de 
Ferro da Bahia e Pernambuco 

64. R emanescente dos premios de bi-
lhetes de loterias . ......... 

65. Imposto de transmissão de pro-
priedade, no Districto Federal 

66. I•mposto <'.!e ·i1nd·ustrias e 1prof·Is·sões 
1110 Dist1,ido Federal. . .. . .. . . 

67. Proclucto do a rrendamento das 
a.reias monaz.iticas ........... 

RENDA COM APPLICAOÃO ESPECIAL 

li'•unclo ele resgate elo vapel- moeela 

f 1.0 Renda em papel proveniente 
do arrendamento das estra-

1 das de fer.ro da União .... 
1 2. 0 Producto da cobrança da divi-
1 da activa da União em paipel 

1 . i 3.0 Todas e quae.sq.uer rendas 
1 eventuaes percebidas em 

1 •papel ......... . . .. ... . .. . 

\ 

4. 0 Os saldos que forem 1 apurados 
no orçamento. . . . ....... . 

5.0 Dividendo das acções do Banco 
do Brazil pertencentes ao 

l Thesouro ....... . ...... . . 

Fmido de garantia do vapel-moede1 

r 1.º 

1 1 2.º 

, 3.• 

2. i 
14.0 

1 
1 5.º 

l 

Quota de 5 o/o, ouro, sobre 
todos os direitos pe impor-
tação para consumo . . ... . 

Cobrança da divid;i. activa, 
ouro . .. . . .. . . .......... . 

Producto integral do arrenda-
mento das estradas de ferro 
da União, que tiver sido 
ou fôr estipulado em ouro 

Todas e quaesquer rendas 
ieventuaes em ouro ....... . 

Direitos de exportação do ter-
ritorio do Acre (18 o/o do 
total de 23 % eic\ valorem 
cobrados sobre a borracha 

Fundo vara a cciixa do resgate das 
avo!ices deis estradas de ferro en-
cmnvadas 

S. Arrendamen to das mesmas estra-
. · · pas ele ferro , . , , . , .... . .... , 

Ouro 

1 :614$222 

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

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

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

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

9.000~000$000 

1:000$000 

110:000$000 

200 :000$000 

160 :000$000 

Papel 

$ 

26:000$000 

2.200:000$000 

.2. 700 :0 00$000 

200:000$000 

"1 

450:000$000 

900:000$000 

1.500:000$000 

$ 

1.350:000$000 

G.573:913$043 
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Fundo de arnortizaçcio elos empresti-
timos internos 

fReceita proveniente ela venda de 
/ generos e ele proprios na-
/ cionaes .... .. .......... . . 

4. { Deposi tos : 
/ Salclo ou excesso entre o re-l ~~~~m~~.t~ .. . e .. ~s ... re·s·t'.t.~i~ 

Fiindo destina.do ás obreis ele melho-
rmnentos elos vortos, execittcidàs 
velei União 

fRio de Janeiro .. ..... ..... .... . . 
1 Maranhão ....... . .. ........... . 
1 Fortaleza . . . .... . ......•.... . ... 
I Natal ....... . ... . .. . ... . ... .. . . 
/ Parahyba .. .. .........• . ....... 

5. ~ Paranaguá . . ............... . . .. . 
/Recife . . .. .. . ...... . ... . ....... . 
/ Maceió (J'araguá) ... . ........... . 
/ Florianopolis ........ .. ......... . 
L Rio Granel e elo Sul . . . .... ... . . . . 

4.000:000$000 

450:000$000 

30 :000$000 

3 .000:0 00~000 

1.000 :000$000 
150:000$000 
200 :000$000 
130:000$000 
100:000$000 
100 :000$000 
800 :000$000 
100:000$000 
150 :000$000 
800:000$000 

Art. 2.º Em relação ao moclo da cobrança do imposto de importa-
ção para consumo, vigorará o disposto no n. III elo art . 2° ela lei 
n . 1.452, ele 30 de clezembro ele 1905 (1), apenais com as seguintes alte-

(l) O art. 2° ela lei n. 1.452, ele 30 de clezembro ele 1905, dispunha 
assim: E' o P residente ela Republica autorizado: 

III. A cobrar o imposto ele importação para consumo, de accôrdo 
com as 1eis v igentes, da seguinte fórn1a 

ci) 50 o/o em pa.pel e 50 o/o em ouro, sobre as mercadorias constan-
tes dos n s. 1, 9, 23, 24 ( excepto arminho, castor, lontra e semelhantes, 
m arroquins, camurças e pell ica.s), 30, 41, 52, 53 (excepto presuntos. 
paios, chouriços, salames e mortadellas ) , 60, 63, 69, 91, 93, 98, 99, 100, 
102, 104, 106, 109, 115, 123 (excepto azeite ou oleo de oliveira ou doce), 
124 (que pagarão as taxas da tarifa.), 137, 159, 172, 178 (com relação 
aos a.ciclos muriatico, nitrico e sulf urico impuros), 179 ( excepto as a.guas 
naturaes de uso therapeutico), 196, 204, 213 (sómente quanto ao chlo-
rureto de soclio), 227, 228, 259, 279, 280, 326, 330, 410 (excepto palhas 
elo Chile, ela Italia e semelhantes, proprias para chapéos e tecidos se-
melhantes), 437, 465, 468, 469 (ceroulas, camisas, collarinhos e punhos 
de a lgodão), 470, 472, 473, 474 (excepto belbutes, belbutinas, bomba-
zinas e velludos), 488 (excepto alpacas, damascos, merinós, cachemi-

ras, gorgorões, riscados royal, setim ela China, tonquim, risso ou vel-
luclo de lã e tecidos semelhantes não classificados), 517, 534, 538 (só-
mente quanto ao brim e a cregoella), 547, 562 (ceroulas, camisas, col-
larinhos e punhos de linho), 563, 612 (excepto pa.pel para escrever ou 
para desenho de qua lquer qualidacle, branco ou côres ; papel para im-
pressão ou typographia, papel de séda, branco ou de côres, para copiar 
cartas e sem colla, e o oleado, carbonisaclo, oriental, de arroz, ela China, 
vegetal e semelh a ntes, papel com lhama ele ouro ou prata falsos para 
flores ; massa ele qualquer qualidade para a fabricação de papel), 613, 

·620, -625, 641, 642, 703, 732, 749, 751, 757, 805 (carro,s de estradas de 



racões: 1°, quanto ás mercadorias elo n. 124 da Tarifa, observar-se-ha 
o que. dispõe a lei n. 1 . 499, de 1 de setembro de 1906 (2) ; 2°, quanto á 
quota de 50 o/o, ouro, será cobrada emquanto o cambio se mantiver 
acima ele 14 d. por 1$ por 30 dias consecutivos, só deixando de o ser 
depois que, pelo mesmo prazo, elle se mantiver abaixo de 14 d., tomada 
para esse fim a média da taxa durante 30 dis e passando a cobrar-se 

35 o/o , ouro, desde que o cambio baixe a 14 d. ou menos. 
Art. 3. 0 E' o Presidente da Republica autorizado: 
I. A emittir, como antecipação ele receita, no exerclcio desta lei, bi-

lhetes do Thesouro até a somma de 25. 000 :000$, que serão resgatados 
até o fim do mesmo exerci c io. 

II. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 
da lei n. •628, '1e 17 de se tembro de 18õl (2), os dinheiros proveni•entes 

aos cofres de orphãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de 
premios de loterias, de depositos de caixas economicas e montes· ele soc-
corro e dos depositos de outras origens; os saldos que resultarem do en-
contro das entradas com as sahidas poderão ser applicados ás amorti-
zações dos emprnstimos internos ou os excessos das restituições serão 
levados ao balanço ao exercício. 

III. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos 
dos portos, executados á custa da União : 

1°, a taxa, a té 2 o/o, ouro, sobre o valor official da importação do 
porto ao Rio de Janeiro e das Alfandegas do Rio Grande do Sul, ex-
ceptuadas as mercadorias de que trata o n . 2 do art. 1°, podendo es-
tender a cobrança da mesma taxa nas mesmas condições aos demais 
portos e as fronteiras da Republica, desde que se resolva a emprehen-
der systematicamente, a.s obras de melhoramentos dos mesmos portos 
em geral e dos rios navegaveis; 

2°, a taxa de um a cinco réis por kilogramma de mercadorias, que 
forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor, destino ou 
procedencia dos outros portos. 

ferro e pertences) e 1. 060 das Tarifas das Alfandegas, a que se refere 
o decreto n. 3. 617, de 19 de março de 1900; 

b) 65 o/o papel e 35 o/o ouro, sobre as demais mercadorias não men-
cionadas na lettra antecedente. . 

A quota de 5 o/o, cobrada em ouro, da totalidade dos direitos de im-
portação para consumo, será destinada ao fundo de garantia : a de 
20 o/o as despezas em ouro e o excedente será convertido em papel para 
attender ás despezas dessa especie. 

Os 50 o/o , ouro, srão cobrados emquanto o cambio se mantiver acima 
de 15 d., por 1$, por 30 dias consecutivos, e, do mesmo modo, só dei-
xarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo prazo, elle se mantiver 
a.baixo de 15 d. Para o effeito desta disposição tomar-se-ha a média 
da taxa cambial durante 30 dias. 

Si o cambio baixar a 15 d., ou menos, cobrar-se-hão do imposto 
de importação sobre as mercadorias de que trata a lettra ci, 65 o/o em 

papel e 35 o/o em ouro (Avulso, pag. 11). 
(2) Decreto n. 1.495, de 1 de setembro de 1906; 

Art. 1.º As cervejas a que se refere o n. 124 da Tarifa ficam su-
jeit!!Js, por força da presente lei, ás cllsposições do art. 1°, n. l, e da 
lettra a, III, do art. 2° da lei n. 1. 452, de 30 de dezembro ele 1905, a 
excepção da cerveja preta marca "Guiness" de fabricação ing-leza a 

qual pagará a taxa da Tarif'a, sendo 50 o/o em ouro, nos termos da let-
tra "' do n. 3 do art. 2° da referida lei. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. (Publicado no 
bicwio Of/icicil n. 205, de 4 do mesmo mez e anno) . 

. ( 3) Tra.nsc r.ipto em nota sob n. 5 a Iel n. 1. 4i•2. 
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Paragrapho unico. Para accelerar a execução das obras referidas, 
podera. o Presidente da Republica acceitar donativos ou mesmo auxilio a 
titulo oneroso, offerecidos pelos Estados, municipios ou a·ssociações in-
teressadas no melhoramento, comtanto que os encargos r esultantes de 
taes auxílios não excedam o producto da t axa indica da. 

IV . A alterar as taxas actuaes para pennas de agua do abasteci-
mento aos particulares da Capital Federal, a té o limite estabelecido 
na lei n. 2.630, de 22 de setembro ele 1875 (1), pod en do a ugmentar o 
numero de classes ou categorias das mesmas pennais, mantido sempre o 

supprimento diario de 1. 200 litros para cada uma. 
V. A alterar o regímen e o valor das taxas para o serviço de es-

gotos nesta Capital, de modo a estabelecer, quanto possível, o equili-
brio entre o producto elas taxas cobradas aos par ticulares e as quantias 
por esse serviço pagas á Companhia City I rnvrovements. 

VI. A rever o r egulamento expedido pelo decreto n. 5. 87 4, de 27 
de janeiro de 1906, no sentido de fazer recahir o imposto de transito 
de 20 o/o sobre todos os bilhetes de passagens, qualquer que seja o seu 
preço, excluindo os de trens de suburbios da Capital Federal e elas ca-
pitaes elos Estados, os que servirem para os trarnways ou carris urbanos 
de t r acção a nimada, a vapor ou electrica, e os a que se refer em as con-
ções e, a, e, f e g do art. 4° do citado decreto ( 2) ; mantidas, porém, 
as diSlposições do ar.t. 2° sobre o ma.ximo do imposto a cobrar ( 3), e 

bem assim sobre a porcentagem estabelecida para series de bilhetes ou 
assignaturas. 

VII. A modificar o serviço de fiscalisação dos impos tos de consu-

( 1) O decreto leg islativo n. 2. 639, de 22 de set embro de 1875, au-
toriza o Governo a despender até a quantia ele 19. 000 :000$ com as des-
apropriações e obrais necessarias ao abastecimento el'agua á capital elo 

Imperio. 
O limite alludido na disposição é o que consta do § 4° elo art . 1°, 

' saber: 
§ 4.º As referidas taxas terão por base o valor locativo dos pre-

clios, serão addicionadas a decima urbana e graduadas até o maximo 
ele 120$ annuaes, devendo decrescer logo que produzam juro superior a 
6 o/o e mais ele 1 o/o sobre o capital não amortizado ( Ool. das leis, vo / .. I, 
pag. 77). 

(2) Art. 40 do decreto n. 5. 874 , de 27 de jaine:i ro de 1906: S ão 
isenltos d-0 imposto: ...... ... .. ..... .. .. ......... ...... ....... . .. ... .... .. .......... .... . 

e) As passagens inferiores a 10$ nas barcas a vapor elas compa-
nhias subven cion adas pela União e pelos Estados; 

d) As que, para o exterior, tomarem os membros elo Corpo Diplo-
matico e suas familias; 

e) As dos Indigentes que tiverem ele ser repatriados; 
f) As gratuitas, concedidas ás creanças menores de dois annos; 
g) As passagens e passes concedidos por conta ela União e dos E s-

tados, assim como as do serviço elas compa nhias ou emprezas (Diario 
O/ficial n. 47, de 27 de fevereiro de 1906) . 

( 3) Art. 20 do mesmo decreto n. 5. 87 4 : O imposto sobre os bilhe-
tes comprehendidos na lettra a do artigo a n tecedente será cobrado na 
r azão ele 20 o/o elo custo das passagens singelas ou de ida e volta, não 
se podendo cobra r mais ele 2$ por bilhete de qualquer classe ou deno-
minação. . . 

Paragrapho unico . Os bilhetes de series ou ass1gnaturas men-
saes trimestraes ou annuaes ficarão sujeitos ao imposto na ra zão de 
U o/o do seu custo (Mesmo Dim·io n . 47). 
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mo - revendo os respectivos regulamentos e exped indo novos - sem 
augmen to da despe"'ª· 

VIII. A rever o regulamento n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903 
(1), sob as seguintes bases; 

a) Consolidar em um s . . regulamento as disposições do decreto 
n. 4. 270, de 10 de dezembro de 1901 (2), segundo as alterações feitas 
pelo decreto n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903 (3), em virtude da 

lei n. 953, de 29 le dezembro de 1902, art . 2°, n. 12, que autorizou a 
sua revisão (4) e as da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, 
art. 25, .§§ 1° e 2° (5), e lei n . 1.316, de 31 de dezembro de 1904, 
art. 20, n . 14 ( 6), regulamentada pelo decreto n . 5. 466, de 25 de fe-
vereiro de 1905 (7), observando na mesma as seguintes disposições: * 1. 0 A ga rantia inicial, a que, pelo art. 2° elo referido regulamento, 
são obrigadas as companhias ele seguros marítimos e terrestres, em di -
nheiro ou em apoiices da divida publica, serâ. de 50 :000$ para as com-
panhias que tiverem o capital de responsabilidade não superior a 
300 :000$; de 100 :000$ para as que o tiverem de ma is ele 300 :000$ a 
600 :000$; ele 150 :000$ para as que o tiverem de 600 :000$ a 1. 000 :000$, 
e de 200$ 000 para as que tiverem capital superior a 1 . 000 :000$000 . 

§ 2.• As companhias, que operarem em seguros marítimos e terres-
tres, não poderão assumir riscos em cada seguro isolado superiores a 
40 o/o do capital. 

A essa s companhias, porém, serâ. licito excederem esses limites, 
desde que o excesso seja no mesmo dia da emissão ela apoiice reasse-
gurado em outra companhia, que esteja autorizada a funcciona r e isto 
conste da apoiice emittida (Av1•!so, pag. 19). 

1.• As clespezas com a repartição da secretaria ela Inspectoria ele 
Seguros serão custeadas com as contribuições que, consideradas como 
imposto, pagarão as companhias ele seguros, em geral, que estiverem 
funccionanclo sob qualquer regimen, ou vierem a funccionar, quer sejam 
nacionaes, quer estrangeiras, e serão fixadas por igual para todas as 
companhias, independente da contribuição que a estas ultimas cabe por 

( 1) Este decreto regula o funccionamento das companhias de se-
guros maritimos e terrestres, nacionaes e estrangeiros (Ann. ao Rei. 
da Faz. do anno de 1904, vol. 2°, pag. 16). 

( 2) Tem o mesmo objecto do decreto precedente ( Col. das leis, de 
1901, vol. 2°, pag. 264). 

( 3) "Vide nota supra sob n. l. 
( 4) ... fazendo nelle as alterações aconselhadas pela ex:periencia, 

e submettendo â. apreciação elo Congresso a parte que depen der ele sua 
approvação (Disvosiçcio refer'icla). 

(5) Art. 25 ela lei n. 1.144, de 30 ele dezembro de 1903: Ficam 
approvadas as disposições constantes do paragrapho unico do art. 30, 
§ 1• do arl. 39, art. 69 e § 4° elo art. 70 do regulamento que baixou 
com o decreto n. 5. 072, de 12 de setembro de 1903 . 

(6) Art. 20 da lei n. 1.316, ele 31 de dezembro de 1904 : E' o 
Presidente da Republica autorizado: 

14 . A equiparar a gratificação dos dous auxiliares da Inspectoria 
de Seguros â. que venciam os mesmos empregados ela Superintendencia 
de Seguros Maritimos e Ter1:estres, não excedendo a verba para essa 
despeza â. quantia recolhida ao Thesouro pelas companhias fiscalizadas 
(A1mlso, pag. 47). 

(7) Decreto n. 5.466, de 25 de fevereiro de 1905 - Altera a t a-
bella de r etribuição do pe1soal da I n spectoria de Seguros (Annexo ao 
R ei, ela F az. de 1905, vol. 2°, pa g. 80) . 
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força do art. 5 4 do regulamento n. 5 . O 7 2, de 12 de dezem br0 de 
1903 (1). 

2.• As companhias que pretenderem reencetar operações, té'.abrir 
agen cias já autorizadas ou estabelecer novas agencias, desde qu~ para 
este ultimo caso dependam de autorização especial do Governo, \ só o 
poderão fazer desde que préviamente se sujeitem ao regimen geral das 
leis em vigor. 

3.• As companhias que, funccionando sob o regimen dos arts. 8º 
e 9° do t'egtilamento n. 5.0~2. <le 12, de dezemibtro tde 1903 (2), a~:ilo
varem ou prorogarem os prazos dos contractos de seguros terrestres e 
maritimos emittidos até a data em que -fôr expedida a consolidação ou 
que dessa data em deante effectuarem novos contractos de seguros, se-
rão obrigadas a constituir no Brazil uma reserva de 20 o/o dos lucros 
liquidos verificados annualmente, nos termos do art. 20, n. 2 do re-
gulameruto n. 5. 072, .de 190'3 (3), sob .pena de .lhes ser cassada a au-
torização para funccionar. 

4." E' nullo todo o contracto de seguro que fôr parte de maior im-
portancia segurada e não contiver declaração especificada das impor-
tancias seguradas, pra zos e nomes dos demais seguradores. 

5." Incorrerá n a multa de 10 % sobre o valor dos contractos, que 
infringirem a disposição do paragrapho supra, cada um dos contractan-
tes que constarem dos contractos ou de quaesquer documentos indica-
tivos, que forem apprehendidos. 

6.• Serão sellados e rubricados, nos termos do Codigo Commercial, 
os livros de registro das apoiices emittidas ou renovadas, que todas as 
companhias de seguros, de que t ratam os paragraphos supra, ficam 
obrigadas a manter em dia, sendo facultado o seu exame á Inspectoria 
de Seguros, sempre que o exigir. 

b) To elos os generos de exportação s. . poderão ter despacho pelas 
alfandegas da União depois de exhibido o documento de seguro fei t o 
em qualquer companhia nacional ou estrangeira, autorizada a func-
cionar no paiz . 

e) Poderá ser dispensada a exhibição do documento de seguro de 

1(1) Art . .54 do regulamento q.ue baixou com o dec . .n. <5.07i2, de 
12 de dezembro de 1903: As companhias estrangeiras respondem, ex-
clusivamente, pelo pagamento da gratificação annual destinada ao fis-
cal que funccionar junto a cada companhia (Annexo ao Deg. da Faz. de 
1904, vol. 2°, pag. 24) . 

(2) .'\,1,ts . 8°, 9° do regulamento n. 5. 072 , de 12 de dez.embro de 
1903; 8.• As companhias, que funccionarem na data deste decreto, con-
tinuam sujeitas â.s leis vigentes ao tempo em que se instituíram, ou ás 
clausulas dos decretos que autorizaram a organizarem-se aquellas que 
clependiam da a utorização do Governo. 

9.º Como medida de ordem publica ficam, entretanto, as compa-
nhiais actuaes sujeitas ás d isposições do art. 2° ns. III, IV e V e ás 
disposições dos caps . VI e VII . 

Em geral, ao regimen estatuido neste clecreto ficam sujeitas as que 
se reorganizarem ou assumirem novas responsabilidacles nos casos pre-
v istos no art. 70 (Annexo ao Rei. da Faz. de 1904, 2° vol., pag. 17) . 

(,3) 1.A.rt. 2° do regu:lamen:to n . 5.072: As com.pamhias de seguros 
são obrigadas: 
... . .. . ..... . ..... . .. .. ........... . .... . .. .. .. ............ . .......... 

II. A estabelecer, quando forem de seguros terrestres e mari timos, 
uma reserva estatuaria nunca inferior a 20 % dos lucros liquidos, a qual 
será empregada em valores nacionaes, taes como: apoiices federaes da 
divida publica, titulos garantidos pela União, immoveis situados no ter-
r itorio nacional, hypothecas a curto prazo e acções de estradas de ferro 
(Anneroo ao Rel. da Faz. ele 1904, vol. 2°, pag·. 16). 



que trata a lettra anterior, substituida por declaração do proprietario 
do genero de que a exportação é feita, corren do o risco por conta da 
fazenda. 

IX. A, para melhor attencler aos in teresses da producção na -
cional: 

1°, revêr as tarifas elas estradas de ferro federaes, sob a sua im-
mediata administração; 

2°, ent1·ar em accôrdo com os arrendatarios das arrendadas para 
a revisão das suas tarifas, podendo reduzir de 30 o/o , no maximo, a 
quota de arrendamento ; 

3°, en trar em accôrdo com as emprezas e companhias particulares, 
que explorem concessões federaes ou estadoaes de viação ferrea e flu-
vial, para a revisão de suas tarifas, podendo conceder-lhes isenção de 
impostos aduaneiros (excluídas as taxas especiaes para construcção 
dos portos e a de expediente), sómente para o materhil destinado á 
construcção e ao trafego de suas linhas, inclusive os ramaes destin ados 
a completar rêdes de viação. 

X. A en trar em accõrdo : 
a) com os governos das Republicas do Urug uay e do Paraguay, no 

sentido de liq"Uidar os respectivos debitos para com o do Brazil ; 
b) com os governos dos Esta dos productores de areias monaz íticas, 

a fi m de regularizar a sua exploração e o seu commercio . 
XI. A m odificar a taxa dos dire itos de impor tação, até mesmo dar 

en trada livre de direitos, durante o prazo que julgar necessario, para 
os artigos de p rocedencia estrangeira que possam competir com os simi-
lares produzidos no paiz pelos1 trusts. 

XII. A conceder franquia postal: 
a) aos jornaes, revistas e publicações de caracter agrícola, industr ial 

e commercial e boletins officiaes publicados pelos governos dos Estados 
e do Districto Federal, desde que lenham distribuição gratuita, assim 
corno á correspondencia e remessa de sementes d istribuídas gratuita-
mente pela Sociedade Nacional de Agricultura e pelas societlr1des con-
generes dos Estados . 

b) Aos livros impressos, de qualquer natureza, remettidos para as 
bibliothecas publicas da União, dos Estados e dos Municipios; á R evistei 
do Instituto Historico e Geographico do Rio Grande do Norte, ao Bo-
letim do Museu Paranaense e ás publicações de distribu ição gratuita da 
Associação Paulista de Sanatorios e das L igas contra a Tuberculose, 
da Capital Federal, Bahia ~ Pernambuco. 

XIII. A conceder isenção de direitos aduaneiros: 
1. 0 Aos instrumentos de lavoura e machin ismos dest inados ao fa-

brico e beneficio de productos agricolas, assim como aos apparelhos 
para o fabrico de lacticinios, directamente importados pelos agricultores 
ou respectivas emprezas, e machinismos e apparelhos para montagem 
de xarqueadas e para o fabrico de adubos e de cellu lose de bagaço de 
canna de assucar, pagando 5 o/o de expediente. 

2. 0 A's drogas e utens ilios que fo rem importados para uso das as-
sociações ou ligas con tr a a tu berculose . 

3.0 A's sementes e aos exe.mplares de p la n tas vivas, aos reprodu-
ctores finos de gado vaccum, cavalla r , muar, lan igero e suín o . 

4. 0 Aos ovulos do bicho de seda. 
6. 0 Ao material importa,do pela Companhia da Estrada de Ferro 

Leopoldina para os prolongamentos, custeio e melhoramen tos das smts 
linhas ferreas , sómente para objectos que n ão tiverem similares na 
producção nacional. Gosarão do mesmo favor tod·as as estradas de ferro 
qu e tenham feito ou fi zerem, nos fretes de gen eros de p roducção na-
cion a l, reducções equivalentes ás fe itas por aquell a companh ia, pagan-
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do, como esta, 10 o/o de expediente e as taxas es]l1'lciaes para construcção 
dos portos. Esta medida vigorará atê que o Governo promova o dis-
posto no n. IX - 3°. 

6. 0 A's embarcações de remo e vela destinadas exclusivamente ao 
sport nautico, com bancos movediços e seus accessorios, remos, velas, 
forquetas, croques, braçadeiras, mastros, macas, cannas de leme, guar-
da-patrões, fios de barcas para driças e escotas, importados directa-
mente pelos clubs de regatas. 

7. 0 Ao material importado para a construcção de engen hos centraes, 
assim como para a construcção e prolongamento de estradas de ferro e 
obras de portos, por concessão a particulares, pagando 5 o/o da ta xa de 
expediente os artigos, cuja taxa não fõr infer ior a esta . 

8.• A's folhas estampadas e accessorios para a fabr icação de latas 
para manteiga, banha, toucinho, doces ou carnes, quando directamente 
importados pelos prod uctores destes artigos, que pagarão 5 o/o de expe-
diente. 

9. • Ao material importado por individuos ou emprezas que se pro-
puzerem a realizar a cultura nacional e economica do cafê, cacáo, fumo, 
a lgodão e fibras textis, animaes e vegetaes, a proceder ao seu beneficia-
m ento em installações centr aes, convenientemente montadas ; promo-
vendo tambem o Presidente da Republica, junto ás estradas de ferro 
federaes e ás companhias de navegação subvencionadas ou de qualquer 
outra fõrma a ux iliadas pelo Estado, uma r educção razoavel nas tarifas 
de transporte para os productos beneficiados nesses estabelecimentos. 

a) si os estabelecimentos forem fundados por syndicatos agricolas, 
organizados de accõrdo com a lei n. 979, de 6 de janeiro de 1903 ( 1) , 
os materiaes pagarão 5 o/o nd vciloreni, independentemente de despacho 
do Ministro da Fazenda, na fõrma das leis alfandegarias; 

b) só gozarão das vantagens estatuidas no presente artigo as 
insta llações centraes e os productos nellas beneficiados, quando os go-
vernos locaes dos Estados ou do Districto F ederal, onde fo r em estabele-
cidas, lhes concederem tambem favores . 

10. A quaesquer machinismos e instrumentos importados pelos Es-
tados, municipios e par ticulares, que se destinem ás suas fab ricas de 
sericultura , desde que empreguem na fiação e tecelagem unicamente 
casulos de producção nacion al. 

11. Aos objectos dest inados ao Museu Greldi, no Estado dó PaTá, 
e aos importados pelos governos dos Estados para as colonias indigenas 
e civilização dos indios. 

12. A' requis ição dos governos dos E stados, dos municipios e do 
Districto Federal, pagando 5 o/o de expediente, ao material importado 
para ser applicado pelos mesmos em suas obras, feitas por administra -
ção ou contracto, e que tenham por f im o saneamento, embellezamen to, 
abastecimento de agua; ao material metallico para rêde de esgotos ; ao 
m a teria l para calça mento, inclusive britadores, motores respectivos e 
rolos ou compressores para macadamização, melborarnentos e conserva-
ção de barras e portos, construcção de fornos para incineração do lixo, 
pontes, illuminação, estradas de ferro e v iação electr ica, inclusive o que 
se destinar ao desenvolvimento de força para estes fins; ao destinado 
a laboratorios de a na lyses; á mobilia e ao material escolar importados 
pelos mesmos governos; a o mater ial pa r a colonias correccionaes e casas 
de prisão com trabalho ; aos animaes e material destinados aos corpos 
de policia e de bombeiros; ao material necessario á praticagem de 
portos e á desobstrucção de ba ixios e canaes e, fina lmente, a todo 
aquelle que fõr de immediata n ecessidade ou utilidade cios governos dos 

(1) Este decreto vern trcinscri1it o na nota n. 3 á lei n. 1.144, de 
1903. 
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Estados, dos municipios e do Districto Federal ou das respectivas re-
partições. 

A mesma isenção e para os mesmos fins poderâ. ser concedida pelo 
Governo da União para serviços ele sua competencia. 

13. Aos canos e a todo o material ceramico necessario para ser-
viços de esgotos nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 
Santa Catharina, Amazonas, Rio Grande do Sul e Paranâ. e na cidade 
de Nitherohy, no Estado elo Rio de Janeiro (nos termos do citado de-
creto n. 947 A, de 1890). (1) 

14. A's machinas de elevação de agua, de qualquer systema, com-
prehendido o respectivo motor; aos cataventos, poços tubulares, bombas, 
encanamentos e mais accessorios destinados ao abastecimento ele agua 
nos diversos municipios do Estado do Ceará e nos que forem flagellados 
pela secca, e que forem importados pelas respectiYa s camaras com o 
fim de entregai-os â. servidão publica. Igual favor será concedido â. 
pessoa que os importar por sua conta e para seu uso, nos referidos 
Estados. 

A dispensa dos direitos, nesses casos, incluído o de expediente, será 
solicitada ao Ministro da Fazenda pelos intendentes municipaes. 

15. Aos motores, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas e quaes-
quer utensilios que utilizem como combustível o alcoo1 puro, carburetado 
ou desnaturado, pagando 10 o/o de expediente. 

16. Aos animaes destinados aos jardins zoologicos e aos que forem 
importados para exhibições zoologicas e scientificas. 

Paragrapho unico. Os animaes, de que trata este numero, uma vez 
mortos, serão entregues aos museus das respectivas circumscripções. 

17. Na vigencia desta lei, ás bolas, redes e outros objectos necessa-
rios aos jogos de foo~-ball, crikets e t ennis, importados directamente 
pelos clubs desses spoi·ts. 

18. Ao material destinaqo á construcçao do mercado da praia 
D. Manoel, na Capital Federa) . 

19. Aos apparelhos destina dos á illuminação e ao movimento pelo 
alcool. 

XIV. A decretar, si o julgar conven iente, a cobrança integr a l aos 
direitos aduaneiros em ouro sohre as mercadorias constantes dos ns. 124, 
130, 131 e 136 de Tarifa (bebidas alcoolicas). 

A1't. 4.° Continúa em vigor o art. 3° da lei n. 1.452, de 30 ele 
dezembro ele 1905 (2), assim modificado: 

(1) O decreto n. 947 A, qe 4 ele novembro ele 1890, regula e fisca-
lisa as concessões de isenção de direitos de importação ou consumo. 
(Gol. das Leis, pag. 3232). 

(2) O art. 3° ela lei n. 1.452, de 30 de dezembro ele 1895, rezava 
assim: 

Art. 3. 0 Pagarão sómente 5 o/o ad valorem de imposto de importa-
ção: l º , locomoveis agrícolas; 2°, valvulas de borracha para bombas de 
ar e para outras machinas de qualquer fórma ou feitio; 3°, télas ele 
arame de cobre ou latão, cones de papelão ou couro para turbinas e 
peças componentes de baterias de diffusão; 4°, escovas de arame, ferro 
ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos; 5°, manometros para 
indicar pressão de vapor e de vacuo, indicadores de temperatura; 6º, 
tubos de cobre, ferro ou latão, para caldeira e para apparelhos de con-
centração e evaporação; 7°, moinhos para quebrar e pulverisar assucar; 
8º, crivos e seus supportes e travessões para fornalhas; 9°, tachas, 
moendas e engrenagem com os seus accessorios; 10°, apparelhos de 
movimento ou transmissão, comprehendendo polias, eixos, mancaes, 
1uvas, chavetas, anneis e collaFes de suspensão; 11°, trilhos com todos os 
seus accessorios, grampos, cha.pas de juncção, parafusos, desvios, con-



Pagarão sómente 5 % acl vcilonmi, de direitos de importação; al~m 
dos artigos mencionados no art. 2'•, '§;§ 33 e 36, das' Preliminares· da 
Tarifa do fio (arame) liso, galvanizado ou não, n. 7, para cer cas, e 
n. 11, para enfardar a:lgodão, forragens e outros productos ag-ricolas, 
do fio proprio para empa de videiras, mais os seg·uintes : 

1°, locomotivas agrícolas ; 2°, valvulas de borracha para bomba de 
ar ,e p.a.ra out·ra.s m aülli.n:as 'ele •qualquer fó:mna •ou dJeU.ti.o; ·3°, têlas de 
arame de cobre ou latão, cones de papelã:o ou couro pa1'a turbinas e 
peças componentes de baterias de diffusão; 4° escovas de arame, feriro 
ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos' ; 5°, manometros para 
indicar pressão de vapor e de vacuo, indicadores de temperatura; 6°, 
tubos de cobre, ferro ou latão, para caldeira e para apparelhos de 
concentração e evaporação ; 7º, moinhos para quebrar e pulverizar o 
assucar; 8°, crivos e seus supportes ·e travessões para fornalhas; 9°, 
taxas, lnoendas e engTenage111 co1n os seus accessorios; 10°, appaTelho 
de movimento ou transmissão, comprehendendo polias, eixos, mancaes, 
luvas, chavetas, anneis e collares de suspensão; 11°, trilhos com todos 
os seus accessorios, grampos, chapas de juncção, parafusos, desvios, 
contratrilhos, cruzamento ou corações, agulhas para desvios e appare-
lhos de manobrai-os; 12°, locomotivas e vagões com os seus accessorios; 
13°, alambiqu es e columnas dist illatorias com seus accessorios; 14°, 
fôrmas e passadeiras, crystalizadores para purgar e refinar assucar e 
cal especial para fabricação; 15°, bombas de ferro ou outro metal para 
qualquer liquido ou ma.ssa, ou abastecimento de agua quente ou fria; 
... 6°, vidros e tubos de vidrn para apparelhos de evaporação e concen-
tração, para inclicadores de nível de agua ou outro liquido dentro dos 
apparelhos ou caldeiras; 17° arame farpado e o ovalado, sendo este 
ultimo das seguintes dimensões: 18X16 e 19 X 17, inclusive moirões de 
ferro ou aço para cercas e os respectivos esticadores; 18°, os desnatu-
rantes e carburetantes do alcool ; 19°, os toneis de ferro, estanhados, 
para o transporte de alcool, e os aparelhos destinados ás applicações 
indus t riaes do alcool •; 20°, ferramentas, enxadas e fouces destinadas á 

tra-trilhos, cruzamento ou corações, agulhas para desvios e apparelhos 
de manobral-os; 12°, locomotivas e vagões com seus accessorios; 13°, 
alambiques e columnas distillato rias com seus accessorios ; 14°, fõrmas 
e passadeiras, crystallisadores para purgar e refinar assucar e cal 
especial para fabricação; 15°, bombas de ferro ou outro metal para 
qualquer liquido ou massa, ou abastecimento de agua quente ou fria; 
16°, vidros e tubos de vidro para apparelhos de evaporação e concentra-
ção, para indicadores de nível de agua ou outro liquido dentro dos appa-
r elhos ou caldeiras; J 7°, arame farpado e o ovalado, sendo este ultimo 
d•as 1segu,i111:tes ,fünwmsões: 1'S X 16 e 19 X•l 7, dnclusive m.01lirões· 1dJe rfe:r'ro ou 
aço para cerca e os respectivos esticadores; 18°, os desnaturantes e 
carburetantes do alcool ; 19°, os tone is de ferro, estanhados, para o 
transporte de alcool, e os apparelhos destinados ás applicações indus-
triaes do alcool; 20°, ferramP.ntas, enxadas e fouces destinadas á la-
vom'a. Quando os rnachinismos, apparelhos e objectós acima ' discrimi-
nados forem ; importados por syndicatos agrícolas ou directamente pelos 
agricultores. gerentes de emprezas agrícolas, proprietarios de campos de 
cr·ilação e, ·bem. ass,im, ,p:elos -GovieN1os d1os Estados e .dos 'Mu.nici•ptlos. 

Paragrapho unico . Prnvado que o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos mencionados, com a re-
ducção do imposto, para vendei-os ou cedei-os a pessoas esti'anhas á 
associação, será imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sendo pelo 
pagamento responsaveis solidariamente os associados. 

No caso de reincidencia, a multa será do dobro e o syndicato será 
dissolvido por acto da administração publica (Avulso, pag. 76). 
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!avom·a; quando os machinismos, apparelhos e objectos acima discrimi-
nados forem importados por syndicatos agricolas ou directamente pelos 
agricultores, gerentes de emprezas agricolas, proprietarios de campos de 
criação e, bem assim, pelos governos dos Estados e municipios. 

Paragrap!lo unico. Provado que o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos mencionados, com a redu-
cção 1c1.o .i.mposto, pa.ra vend~l-os ou ced·el-os a pessoa estramha á associa-
ção, sérá imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sendo pelo paga-
mento responsaveis solidariamente os associados . 

No caso de reincidencia, a multa será do dobro e o syndicato será 
dissolvido por acto da administração publica. 

Art. 5. 0 O despacho das mercadorias, de que trata o art. 3° da lei 
n. 1. 452, de 1905 (1), com as modificações desta, será autorizado 
pelos inspectores das repârtições aduaneiras, precedendo a prova da 
qualidade do importador. 

Art. 6.0 Os bancos exclusiva=ente de credito agrícola e que, por 
seus estatutos, exercerem funcções de syndicato, servindo de intermedia-
rios a agricultores ou a associações destes, gozarão dos mesmos favores 
a;duaneia·os de que lega1mente g·osem os symdicaitos, em relação ás 1rrn-
portações que fizerem no exercício das funcções destes. 

Art. 7. 0 Emquanto não se expedir novo regulamento em substitui-
ção ao approvado pelo decreto n. 5. 890, de 10 de fevereiro de 1906 
( 2), fica elevada de 3 a 7 % a base para as differenças de que trata 
o art. 108 do mesmo regulamento ( 3), continuando, em tudo mais, 
em vigor a medida constante do citado artigo. 

Art. 8.0 Nenhum direito ~e con sumo pôde ser cobrado sobre generos 
de producção nacional cujos similares de producção estrangeira não 
possam ser importados como nocivas á saude publica, porque a venda 
de taes generos, nacionaes ou estrange iros, ê prohibida e deve fazer 
incidh: os que a execul .. airem Tia.'> .penas ,a,o •art . 159 elo Go.d.igo p .enal. ( 4) 

Art. 9.° Ficam comprehendidos no \§ 32 do art. 2° das disposições 
preliminares da Ta rifa (5) os livros de propaganda escriptos em lingua 
estrangeira, que . se occupa rem exclusivamente do Brazil. 

(1) Vi<le not~ precedente, n. (2). 
( 2) Este decreto dá novo regulamento para a. anecadação e fisca-

J.isação d'O dmpo.st<:i de co·nsump (1Vi·d1e Amn. ao Rei. -O:a Fazenda, de 1906, 
2• parte, pag. 46) . 

(3) Art. 108 do regulam1mto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906: 
Si na conferencia fõr encontrada differença para mais da quantidade 
manifestada, não excedendo c1e 3 %. se cobrará simplesmente o imposto 
devido. Si essa differença fõr além de 3 %, cobrar-se-ha o imposto em 
dobro da quantidade accrescida , sendo metade da importancia adjudi -
cada ao conferente e ao agente fisra l ou empregado que hou ver verifi-
cado o accresci010; si a differença fõr para menos, qualquer que se.ia o 
seu qiwntmn, o imposto será cobrado n a razão da quantidade total, con-
stante da guia (Ann . ao Rei. da Fazenda, de 1906, 2• parte, pag. 75). 

Vlide o ar.t. 14, § 3° desta lei. 
( 4) Arl. 139 do Codigo Penal (decreto n. 847, de 11 de outubro 

de 1890): Expõr á venda, ou ministrar substancias venenosas, sem 
legitima autorização e sem a~ formalidades prescriptas nos regulamen-
tos sani tarios : 

Pena - de multa de 200$ a 500$000 ('Vo!mne das Leis, de 1890, 
mez de outubro, pag . 2689). 

( 5) Art. 2° das Preliminares da Tarifa: Será conced ida isenção c1e 
direitos de consumo, mediante as cautelas fiscaes a que o inspector da 
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Art. 10. Na concessão das isenções de direitos de importação, per· 
niittidas pela presente lei, serão sempre r espeitadas as di sposições do 
decreto n. 947 A, ele 4 de novembro de 1890 (1), applicaveis ao caso de 
carros para estradas de ferro e t1·amways. 

Art. 11 . Os despachos das a lfandegas da Republica sobre ouro 
a.nmedia>do ou ouro em 1ban·a para o exiterior fücam &u.jeitos ao sello 
proporciona l de 2 o/o sobre o va·lor .el o ouro, sempr.e que a taxa cambial 
fôr infeTior a 15 c1. por 1$000. 

Este impo.sto será rnduzido a ·11 o/o, quando o caimbio ·atti.ngi.r a 1•5 d. 
o u estiver a.cima dessa tax.a. 

p ,a raigrapho unico. E'xce.ptua-se apenas o ouro •ex.poPtaido em barra 
ou em :pó d•irecta1mente •pe.la.s co rnp runh ias c'be nnd•neração e .por e llas 
extrah ido das snms m -i.mais, ficando o •P.residentie Kla RJepubJi.ca autoriz1lido 
a regu.Jamentar a cobranç.a do impoo•to, ora creado. 

ADt. 12 . !Não ·POd-erá esr posto á venüa pa:ra consumo café to1-.rado 
e moido artifici·a l sem que essa co.ndiçã:o de fa.brico seja clara.mente 
con.signada nos respectivos ·envoltorios, f-ica1ndo o mesmo cafré su.jeito 
ao imposto de 500 Péi-s 1por kilo ou fracção de kilo, q'lle será co.brado .por 
seHos colJados aos .mesmos emvoltorios . 

Os ·inf-ractoTes, Ja.b1,i-cantes ou oommerciaintes se.rão passiveis ·dam'lJlta 
ele •3 :000$. sempre que nãio fôr declaTada a na tnr·eza da fabr icação do 
cafré aTtifida l ou qu e •esse -café seJa -exposto á venda sem est:aT de-
vôd·a:mente sellado, ca•bendo m.etaide do valor da multa ia.o agent e fiscal 
que a 1 .. m1puzer . 

E' co.nsiderado artif icial o café que '11ão tiv-e.r s-ido exclus ivam ente 
faibricado com o ,grão d•essa .rubi'a.eea. 

Art. ·1.3 . Fica pror-0gia do pelo ex·ercicio desta lei o prazo, de que trata 
o art . 20 da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903 (2). 

Art. 14. Fica creado .a imposto de consumo ·interno: 
de 1$500 ·por kilo <1-e manteiga de producção na.cional que ,não seja 

de le•i te •pu ro ; 
de •6 40 réis .por !ti-lo de •bainha a1,tifi ci·al (similares da .barJ.ha), de 

producção ·nacional. 
§ 1. 0 Este im'Posto será cobraiclo na fórma dos regulaimentos vig-en-

tes e das instrucções que forem •eX'pecJ.ioda:s pelo Gov·eimo. * 2. 0 A m·ain.tei,ga e 'ª· bainhla, cl·e q ue t r a•ta ·este ·a r.ti.go, só IJ)Oderão 
ser expostas a oonsumo tendo ums respectivas !Jatas ou quaesquer outros 
emrv-0ltori os a decla r ação, de modo visível, de ·<<'manteiga :arifioia:l» e 
«·banha artifii!ial>>. 

§ 3. 0 ü.s prod·uctos nocivos á saud·e •não 'PO'derão .ser eint1•egues ao 
consumo. 

Alfandega ou a dministrador de Mcsa5 de Rendas julgar necessarias, as 
seguintes mercadorias e objectos: 
........ . .. . ..... . .. . -. . . . . .... . ...... . . ..... .................. . ... . * 32. A's obras ele a rte, die .p i~i ·tura, esou1ptu•1'a e semelhantes 1)ro-
duzWas por artistas nacionaes fóra do paiz e que forem importadas na 
Republica.. bem como a s obras de ig ua l natureza de a utores estr angeiros 
introduzid as por estabelecimentos de instrucção de bellas-artes, existen-
tes na Republica e ás que forem julgadas de utilidade immediata para o 
estudo e modelo, e contribuírem para o progresso e desenvolvimento da 
arte nacional (Tarifa, pag. 8) . 

(1) Vide nota n. 2, pag. 3129. 
( 2) O decreto n. 4. 697, de que trata a dispos ição r eferida, vem tra ns-

cri.pto ma nota dl . 14, aµposta á lei n . 1.14'4, de ,30 de ·de,.,embro de 1903 
(Avii1$o, pag. 17). 



aso 
§ 4.• S erão apprehendldos e inublll zados os prod uctos que .não con• 

tiverem o rotulo de que tra•ta o § 2°, p recedendo & 'llecessa:ri a ana lyse. 
§ 5.• Aos ·infra.ctores applicar-se~bãio as penas de 1 :0 00 $ a ,5 :0 00$ e 

o dobro •nas reinddencias, sem prejulzo das ,penas cvlm·Lnaies •em q ue ln-
corre1·em, sendo taE'S multas cobradas execu H'Vam ente, na fó rrna, dos re-
gtu lamentos vigen·tes . 

Art. 15 . Nta s estradas d·e f·en X> da Uniã o .far-se-ha o t ra nsp.oa·te .g ra -
tuito de aHenados que se desÜnem aos rnanicomios man tidos ou s ubsi -
diados rpela U.nião ou pelos Estados. 

§ 1. 0 A concessão do transporte gratuito depen de11á de requisição 
d<>s cheJ.les de .policia dos Estados ou do D istricto Federa•! ao diTector 
da estrada. 

1§ 2. 0 Só se concedel'â o trans·porte gratuito para os enfenmoo q ue 
tenham -Oe ser gratu itame n te >tratados, •em virtude do seu •estado de J)O-
breza, 111.os mam icoml·os a que se .r efere este ·artigo. 

·Art. 16. Conbinúa em vhgor o ant. 15 da lei n . 95 3, de .2'!J de dezem-
bro de 1 902 (1), est endida a sua d isposição á Est rada de F erro Oeste 
de Minas . 

Art. 17. Continuam em vigor as disposições dos •ns. vm. VIII, X, 
X I , XV, XVI do a.rt. 2• da ~ei n. 1.45·2, de 30 de dezemb1X> de 19 0·5 (28), 

(1) Ar t. 15 da lei n . 953, ele 29 de dezembro de 1902: A t a rifa actua l 
so·bre o mi lho - '400 réis por sacco de 62 1 12 k ilogramma<S, ·na Estr.<1da 
de ill1erro Oentral, applica-se a todos os out-ros cereaies (Avi~lso, pa;g. 1·5). 

( 28 ) ATt. 2° da lei n . ll45 2. ele ,30 de dezembro de 1905 : E" o iP.re-
s iden te da Republica aiurtorizado: 

• •••• •• • • • · • •' ' . •• • • • • • • · • ' • • • ' •• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • ' ' ' • • ,f . • I• • • • • • 

VII. A reformar as dis.posições regulamen bares relati•v·as ao im-
posto sob1ie facturas consu laires, de modo a impeclir q u e c= ·uma só 
fac,tura sejam despachadas merca<lorias •Pa.Ta -diversos impo1'ta.ilores e 
seja alterado o yalor real qas merc adorias, podendo impôr m ultas aos 
infracto1'es. 

VLDI. A ampliar as medidas d.e fiscalização e penais estabeleci das 
nos ,,.,rts. 147 e 361 da Nova Consolidação das Leis das Alfrundegas e 
Mesas <'!·e Rendas, no senticlo ele reguia,rizar o tr&'lls i to •tei'res't!'e. na•s 
fronteiras ·da Republica, das mer-cadorias já despachadas, conceclenc10 
ás 11epartições fiscaes guias çie tna nsito para o hnterior ãs q ue provarem 
haver si<lo introduzidas legalmente, estabelecendo n as ditas repartições 
o registro de entradas e sahidas que mais convenha aos exames elas 
])liocedencias e quaesquer outras medidas que julgar necessard·as ,para 
aca.utelair os interesses da Ffi.zen<la Nacional •e faciJ.itar o serviço d·a •re-
exrpo1rtação . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ... . .. . ··•\ • ..... 

X . .A en trar em acco.rdo com os ªo ver.nos dos E stados cafeeiros para: 
ci) regular o commerdo d<> café; b ) promover a sua valorização; 

o) 01'gani7..ar e manter um serviço regulai· e permanente ele propaganda 
do café, com o fim de augimen tar o seu consumo. 

O Governo Federal poderá endossar ais operações de credito q ue, 
para ess.e fim, fizerem o s governos dos Estados i·nteressados uma vez 
que sejam observadas ias s~õntes condições : 

a ) os Estados assegura1·ão á Un iã o rurn•a gara nt ia em ou1·0, s u fflc i-
e ntte p a ra o se r viço ele pagam·ento el os ju.ros e •a.m ortiza ção d•o empres-
t im o; 

b) esta garantia be.riá caracter defini tivo para todo o prazo do em-
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e os artig·os 1 7 e 18 da referi ela lei ( l), bem corno todas as dispos ições 
d.as leis éJ,e orçamento anteceden tes, que ;não versa;r em ·parücul1armente 
sobt"e a. Jixação da r.ecei ta e clespeza, &<»bne aJUtorização •para ;m a rca:r ou 
augm·eintar vencimentos. •refonmar repartições ou a . ·leg islação fi scal e 
que inão ten•ham •sido expressaoU'en le revogadas. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Ja•neiro, 30 cie dezembro ele 1'906, 18° da Republica. 

AF>'ONSO AUGUSTO MOREIRA ;E'ENNJ.. 

Davicl Camp!3tci. 

prestimo e a1ão ficará dependendo de leis cJ.e eff.eito .anll!uo, l'ev()-g'avels 
cl'e um anno para outro pelo poder l·egislatl;vo dos Es·trudos; 

.e ) o prod•ucto •ela o peração d•e credito só .poderá ser app l.icado a 
ma•n'ller •um p,r eço mínimo para o café de •expoTtação, não 1)od endo ser 
destlniado a em1)restimo de qualquer nwtm·eza ou acl'ean ta.mento a lavra-
cl1ones, comanissarios ·e •exportaidores ou a ·quem quer q·u e ·seja, nem cl es-
v iaiclo pelos Estados ·para q•ualquer outro fim ; 

tcl) 0. impQ.l•tamcia do .emprestimo será deposltaicl•a no Thesouro Na-
cion al ou nas Delegacias F1iscaes, senclo .entregue 1á medicl·a elas necessl-
d•ades e MqTU•i·dada.; as operações. o •pToducto biquido dellas seriã. reco!lhid-0 
ao r es·pect.ivo deposito; 

e) todos os luc ros realizados ·nas oper ações de valorização serão 
app!icaidos ·á .amortização do emprestimo. 

XI. /'. entrar em acooo·do com os governos dos Es>tacclos proclucto-
res de assucar pa1·a .promover sua ·valorização nas mesmas cond·içõcs 
estabelecidas no .numero antecedente . 
........ . .. . .. .. , . .. .............. . ......... . ......... . .. .. .. . ... . .. . . 

XV. A ,prorogar até 9 honas ela noite a visita de entrada aos va1)ores 
ele linha reguiar. 

10s empregrudos i·ncum·bidos das v is i·tais, tanto aduaneira como ele 
p<J!icia e sa·ude. são obrigados a executar esse serviço indepenclente-
m en·te de ma.for remunewtção, podendo, ·entretan to, o Mi·nistro rla Fazenda 
arbitrar- lhes uma g r a1:ifücação por esse accrescimo de serviço, a qual 
se1"á pa.ga 1pelas compam hias pr01p.rieta..1•ias dos va1po1-es que gosa~·em 
ae.ssse fa:vor. 

XiVI. A ado.ptar o .paipel sellado ·na a1'1•ecadação do imposto ao sello 
d•o 'J)apel (A vnlso. ·pags. 12 a 16 ) . 

(1) Estes artigos são os que se seguem : 
_'\,r t. 17. iConitinúa em v.ig.or a diS1)osição elo n. 1·3 elo art. 20 ela le i 

n. 1 . 34'3. d·e 30 d•e a·e~em·bro d·e 190.4, que auto ri za o Govemo a re for-
mar a. tab e!Ja cl<:>s emolumen1t-0s consulaia·es, approvada ·pelo decreto 
n. 2. 832, ·cJ.e 14 de m !l.'rço .de 118•98. 

A•rt. 118. Cont·inúa em vigor a disposição ao a1•t. 6º d·a lei n. 1.144, de 
30 ele clezembrn d•e 1903, q.u·e se 11efere •á •tarifa differenciâ l compensa-
dor a de concessões tei tas a generos •nacionaes, 'Podendo a compen sação 
es tencle·r-se aos seguin tes ai1,tiigos : ma·ch ionas de escreve'" caixas frigorífi -
cas, 1)i::rnos, bala<Dças e moi·nhos de vento (Avt~lso, pag. 20). 



LEI N . 1.617 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1906 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercicio de 1907, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1.0 A despeza g·eral da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

para o exercicio de1907 é fixada na quantia de 315. 478 :637 $795, papel, 
e 52. 22•1 :247$733, ouro, distribuida pelos respectivos ministerios, na 
fórma abaixo : 

Art. 2.0 O Presidenle da Republica é autorizado a despender pelas 
r epartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com os ser-
viços destinados nas seg·uintes verbas, a quantia de 31. 379 :813$801, 
papel, e a de 10 :700$, ouro: 

1. Subsidio do Presidente da Repu-
blica ..... . .... . ........... . 

2. Subsidio do Vice-Presidente da 
Republica . ..... 1 • •• • • • • •• • • 

3. Gabinete do Presidente da Repu-
blica - Augmentá.da de réis 
14 :400$ para representação 
dos officiaes da Casa Militar, 
abonada a cada um a grati-
ficação especial de 200$ m en-
saes ..... . ................ . 

4. Despeza com o Palacio da Presi-
dencia da R epubl\ca - Au-
gmentada de 50 :000$ para 
remonta de animaes, para 
mobiliario e outras despezas 

5. Subsidio dos Senadore15 ......... . 
6. Secretaria do Senado : 

Pessoal. Augmentada de réis 
31 :142$350, sendo: 19 :882$350, 

pagamento de gratificações 
addicionaes: de 30 % ao di-
rector, ao vice-djrector, ao 
porteiro do salão, ao ajudante 
do porteiro da Secretaria 
(este de 22 de fevereiro em 
deante) e a um continuo; de 
25 % a dous officiaes e ao 
ajudante do porteiro da Se-
cretaria (este até 21 de fe -
vereiro) ; de 20 % a um of-
ficial (de 14 de f e;vereiro em 
deante) e a tres cpntinuos; e 
de 15 % a dous officiaes 
(sendo um delles até 31 de 

Ouro Papel 

120:000$000 

36:000$000 

72:600$000 

151 :440$000 
567:000$000 
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..... 
fevereiro), e a dous contl· 
nuos, tudo em virtude de de-
liberação do Senado, de 17 
de novembro deste a nno ; 
3 :3 00$ para pagamento de 
vencimentos a um continuo 
dispensado do serviço por de-
liberação do Senado de 17 de 
setembro; 7 :200$ para os de-
mais um official nomeado em 
virtude da deliberação do 
Senado ele 18 de dezembro 
de 1906; 6 :600$ para os de-
tnais dous continuas, tan1be1n 
nomeados em vinude ela ci-
ta d a deliberação; 1 :000$ 
para o augmenLo de venci-
men Los do porteiro da Secre-
Laria, idem; 360$ para o ac-
crescimo ele 10 % nos do 
ajudante elo mesmo porteiro, 
idem. R eduzida de 7 :200$ 
para vencimenlos de um offi-
cial dispensado do serviço, já 
fallecido . 

Mule1·ial. Augmentada de réis 
33 :700~. sendo : 4 :G00$ para 
pag·amento de salarios a 
mais cinco sei·ventes ; 1 :200$ 
para aluguel de casa ao por-
teiro do salão, substituida a 
respectiva consignação p ela 
seguinte :- Aluguel de casas 
para os porteiros da Secreta-
ria e do salão; 24. :900 $ na 
consignação -Serviço tachy-
graphico, revisão, etc., fican-
do esLa assim redigida: Ser-
viço tachygraphico em cinco 
mezes 60 :000$, revisão e re-
dacção dos debates á razão 
de 4 :116$666 por mez, em 
12 mezes 49 :400$; 3 :000$ na 
consignação - Gratificação a 
um director do serviço de re-
dacção, etc., que ficara.. assin1 
redigida : Gratificação a 
ajudante do redactor das 
actas para o Dictrio elo Con-
gresso, á razão de 500$ por 
mez, em 12 mezes, 6 :000$000 

7. Subsidio dos Deputados .... . ... . 
S. Secretaria da Camara dos Depu-

tados. . ........ . 
9. Ajudas de custo aos membros do 

Congresso N [cciona l. ..... 

ÜUL'O 

f.J -1.l 

Papel 

: r 

407:~74$468 
1.908:000$000 

522 :05 8$118 

275:000$000 
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10. Secretai'la de Estado Augmen-
tada da quantia de 71 :300 $, 
sendo : 5 6 : 3 O O$ para eleva-
ção de vencimentos do pes-
soal, de accôrdo com a lei 
n. 1 . 555, de 13 de novembro 
1906 (1) ; 12 :000$ para ele-
var a 24 :000 $ a consignação 
- gratificação ao pessoal do 
gabinete do Ministro; 3 :000$ 
no - Material - na consi-
gnação Organização, impres-
são e revisão do orçamento. 

11. Gabinete do Consultor Geral da 
Republica. . ..... . ..... . 

12 . Justiça Federal - Augmentada 
de 62 :100$, sendo: 9 :100$, no 
pessoal da Secretaria do Su-
premo '.r r i b u n a I Federal, 
assim distribuídos; para um 
offioial 5 : 200~ annuaes e para 
um amanuense 3 :900$ an-
nuaes; 1 :800$ no material 'para 
elevar o salario de quatro ser-
ventes a 120$ mensaes o de 
cada um; 1 :200$ para grati-
ficação mensal d 100$ ao em-
prega do que se rve de auxiliar 
ao procurador gera l da Repu-
blica; 50 :000$ Pa ra alimenta-
ção, vestuario e t ransporte de 
presos pobres, condemnados 
pela Justiça FedE1ral ou á sua 
disposição nos E~tados ... . . . . 

13. Justiça do Districto Federal -Au-
gmentada de 1 :Op0$ no mate-
r ial da Côrte de Appellação, 
para a cons ignaçilo - Conser-
vação e limpeza do edifício -
e de 184$ para e m aterial da 
Procuradoria Geral, sendo : 
uma assignatura do Dia,..io OJ-
ficial 24 $, uma collecção de 
leis 10$ e objectos de expedi-
ente 150$000 ..... . .. .. ..... . 

14 . Ajuda de custo a magistrados -
Augmentada de ~ :000$ a con-
signação - Pari+ occorrer ao 
pagamento de primeiro estabe-
lecimento, etc.- e diminuída 
de igual quantia a -Para aju-

ouro Papel 

435 :653$118 

20 :800$00 0 

942 :804$118 

412:193$059 

(1) Decreto Legislatjvo n. 1.555, de 13 de novembro de 1906 
Eleva os vencimen tos do:~ funccionarios das Secretarias de Estado da 
Justiça e Negocios Interiores, da Guerra, da Marinha e Industria, Via-
ção e Obras Publicas ( D iario Official n. 264, de 15 do mesmo mez e 
anno). 
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da de custo a juízes seccionaes 
quando chamados ao serviço 
do Supremo Ti·ibunaJ Federal. 

15. Policia do Districto Federal -Au-
gméntada, na Repartição da 
Policia, da quantia de 96 :425$, 
sendo : na consignação - Pes-
soa! sem nomeação -14 :235$ 
para um mestre da lancha a 
vapor, com a diaria de 9$, um 
machini<>ta com a mesma dia-
ria, um foguista com a de 5$, 
quatro marinheiros com a de 
4$ cada um; Material - réis 
50 :000 $ para acquisição de 
uma lancha a vapor; 10 :000$ 
para custeio, carvão, lubrifi-
cantes, etc ., e 2:190$ para 
diarias de 3$ a cada um dos 
dous auxiliares da policia do 
porto. Elevada de 111 :000$ a 
125 :000$ a consignação -Alu-
gueis de casas para secreta-
ria, deiegacia, estações e pos-
tos. Na sub-consignação -
Padiolas e camisolas, camas, 
etc.-20 :000$, redija-se assim: 
Padiolas, camisolas, camas, 
colchões, travesseiros, utensí-
lios, asseio, publicações e des-
pezas eventuaes, 12 :239$500, 
-Armamento, cartuchos, cin -
turões, g uias do Rio de J a-
neiro e apitos, 7 :760$500. 

Accrescente-se a seguinte sub-
consignação :- Para sustento 
dos presos do deposito da poli-
cia, 6 :000 $000. 

Na Guarda Civil - augmenta-
da de 308 :110$, sendo : réis 
75 :920$, para mais 32 guar-
das de 1" classe, 430 :700$ para 
para mais 236 gufLrdas de 2" 
clase e 780$ para gratificação 
ao chefe do expediente, de ac-
cõrdo com ô que dispõe o de-
creto n . 6.042, de 23 de maio 
de 1906 (1). ·Eliminada a 
quantia de 199 :290$ de 156 
guardas de 3• classe, extincta 
pelo citado decreto. Na - Casa 
de Detenção, reduzida de réis 
174 :000$ a 168 :000$ a sub-
consignação-Sustento, curati-

H:000$000 

(1) Decreto n. 6.042, de 23 de maio de 1906 - Altera o art. 40 do 
regulamento da Guarda Civil, approvado pelo. decreto n. 4. 762, de 5 de 
fevereiro ele 1903 (Diario O!ficial n. 121, de 2.7 do mesmo mez e l!-nno). 
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vo, vestua rio dos presos e com-
bustivél - por ter sido trans-
ferida a quantia de 6 :000 $ 
des ta su b-consig·nação par a 
constituir u1na sub-consigna-
ção-na Repartição da Po licia 
- destinada a sustento dos 
presos nessa repartição .-Au-
gmentada de 1 :200$, no ma-
terial, para - Al ug uel de casa 
para o a judan te do adminis-
trador - á vista do disposto 
no art. 11 do decreto n. 4. 7 6 6, 
de 9 de fevereiro de 1903 (1); 
e de 20:000$ pa ra construcção 
de um deposito de menores in-
dependente. Augmentada de 
19 :700$ a consignação -Co-
lonia Correccional dos Dous 
Rios - pa ra construcção de 
uma casa para padaria, instal-
lação de esgotos e outras 
obras . Augmentada de 30 :000 $ 
a consignação - Escola Cor-
recciona l Quinze dr Novembro 
- para conc1usão das obras 
para nova installa.ção na fa-
zen da da Bica. Njl- - Força 
Policial : Augmentjl-da de réis 

~~;.~~~~a~: ;:;:~in~~ :f'ee~~1;,~ 
cimentos, sendo: a um capitão 
5 :9 72$500, a dOJ.tS tenentes 
4 :535$250 a cada um, a dous 
alferes 4 :058 $ a C'fda um, qu e 
ficam aggregados em virtude 
de sentença judiciitria que an-
nullou os respectiyos decretos 
de reforma. Diminuída no ma-
teria l a quantia de 74 :700$, 
sendo: 30 :0 00$ n~L s ub -consi-
gnação - Remonta de a ni-
maes; 4 :500$, na de - illumi-
nação de quarteü,;, enferma-
rias, Bibliotheca N.acional, etc., 
e 40 :200$ na de - Acquisi -
ção de animaes para o com-
pleto da Força. f\.ugmentada 
no pessoal da Secretaria de 
Policia, de 600$ Pfl:ra quebras 
ao thesoureiro; e de 800 :000$ 
no-Materia l----f3 enc

1
lo: 400 :000 $ 

-----
(1 ) Art. 11 do _d:cr~ tp n. 4 . 766'. de 9 ele fevereiro el e 1908: Todos 

os empregados res1duao no estabelecimento, â excepção, dos escriptura -
rio, a manuense, escrevente, medico e a lmoxarife (Dicvrfo Offioial n . 37, 
de 13 ·dó mesmo mez e a nr110) . 



para a installação de caixas 
de avisos policiaes, respecti-
vas r êdes, car ros de tran spor-
te e m a is materia l rel a tivo a 
esse serviço; 400 :000$ n a -
Consignação - para continua-
ção de obras ............... . 

lG . Casa de Correcção .............. . 
17. Guarda Nacional - Redigida a 

consignação - Para gratifica-
ção ao continuo e servente, 
aluguel de casa, etc .-assim: 
Para gratificação ao chefe do 
estado-maior, quando official 
da milicia, 6 :000$; para gra-
t ificação ao continuo e serven-
te, etc., até "outras despezas ", 
6 :344$000 ........ . . . ... . .. . 

18. Junta Commercial - Diminuida de 
1 :400$ n o material, sendo re-
duzida a 1 :200$ a gratificação 
ao a uxiliar de escripta da Jun-
ta dos Co'rretores e a 400$ a 
con s ignação para objectos de 
expediente da mesma Junta .. 

19. Archivo Publico ... ... . ... . . . . . . . 
20. Assistencia a alienados-Augmen-

tada de 1 :200$ no material -
para despezas do gabinete den-
t a ria claquelle estabelecimento 

21. D irecto ri'â Geral de Saude P ublica 
-Augmentada de 119 :245$, 

sendo: no pessoal 7 :200$ para 
ven cimentos dos delegados de 
sau de dos portos de S . Fran-
cisco e de Itajahy, no Estado 
de Santa Catharina, á razão 
de 3 :600$ a cada um, em v ir-
tude do d isposto no decreto le-
gislativo n . 1 . 504, de 10 de 
setembro de 1906 (1), e réis 
4 :350$ para elevar a 10 :950$ 
a consignação destinada ao 
pessoal sem nomeação da In-
spector ia de Saude de Alagõas, 
ass im organizado : um mestre 
de lancha com a diaria de 7$, 
2 :555$; um machinista com a 
diaria de_ 7$, 2 :555$; um fo-

Ouro Papel 

7.220:726$768 
255:562$043 

29:000$000 

42 :946$118 
118 :996H18 

2.085:394$548 

(1) Decreto L egislativo n. 1.504, de 10 de setembro de 1906 - Man-
da que figurem fazendo parte definitivamente do 1° districto sa nitario 
dos portos, as delegacias de sau cle de S . Francisco e Itajahy,. no Estado 
de Santa Catharina, e dá ou tras providencias ( Dia.rio O!ficial n . 11, de 
12 do m esmo mez e anno). 



g uista com a diaria de H, 
1 : 46 0$ ; quatro marinheiros 
corn a dia ria de 3$, 4 :380$.-
No material: 1 :095$ para dia-
ria a o interprete, na Reparti-
çiio Central ; no L aboratorio 
Bacterio logico, 4 :800$ para 
alug·uel de casa: 10 :000$ para 
conservação do ed ifi cio do La-
zareto de ·.ramandaré, con cer-
tos e r eparos do material do 
serv iço e acqu1s ição de uma 
machina de Clayton, pa r a des-
infecção no m esmo la zareto ; 
e levada a 10 :000$ a consigna-
ção para o custeio e conse:tWa-
ção dos transportes maritimos, 
na Inspectoria de Saude do 
Porto de Alagôas. No materia l 
ger a l, 8 :0 00 $, para ser elevada 
a 18 :000$ a sub-consignação 
- Aluguel do predio para. o 
serviço de prophylaxia da fe-
bre amarella, ju stiça engenha-
ri a sanita rias; e 50 :000$ para 
a compra e custeio qe uma lan-

~~;t~ª~: ~~~~:%~~1:0 ~a~~=V~~ 
da de 25 :200$, a 6q :000$ para 
estabelecimentos de uma esta-
ção de desinfecção e isolamento 
no Estado do Rio Grande do 
·Sul, acquis ição 1.de un11a ba r ca de 
desinfecção com ªllparelho de 
Clayton (pequeno modelo) e 
de uma lancha par11 fiscaliza-
ção sanitaria na inspectoria do 
porto do m esmo Estado. Dimí-
n uida de 3 :0 00$ no material do 
Hospital de S. Sebastião, sen-
do: 2 :000 $ na consignação -
Conservação do material - e 
1 :000$ na destinada a moveis. 
Reduzida de 3 :360 i\ a cons i-
gnação - Materia, constru-
cções e eventuaes- a ra o ser-
v iço geral. Augmentada de 
3 :360$ pa ra mais quatro ma-
rinheiros, sendo dqus na In-
spectoria San itaria do :Pia uhy 
e dou s na InspectoJia Sanita-
ria do Ceará; de 5+ :100$ des-
tinada a despezas com o pes-
s oal das lanchas Fernandes 
Pinheiro, Rocha Fwria e llian-
guvnhos em serviço extraord i-
n ario, assim distribpida; 

Ouro Papel 

J. 
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Lancha F ernanaes l'"in he'i.ro: 

1 mestre a 9$ 
diarios . ... 3 :285$000 

1 machinista 
idein .... . . 3 :2 S5 $00íl 

2 foguistas a 
6$ dia rios 
cada um .. 4 :3 80$000 

õ marinhei-
ros a 5$ 
ca dil. um .. 9 :1 25$000 20 :0 7 5~ 

Lancha Rocha Faria: 

1 mestre a 9$ 
diarios .. . . 3 :285$000 

1 machinisla, 
idem . . .... 3 :285$0 00 

2 .foguistas, e 
6$ cada u m 4 :3 80$00 0 

2 m arinhei-
ros a 5$ 
cada um .. 3 : 650~00 0 1·1 :GO O$ 

L a ncha M anguinhos ; 

1 mestre a 
7$500 dia -
rios. .. ... 2 :73 7$500 

1 machinista, 
idem.. . .. 2 :737 $500 

2 marinhei-
ros a 5$ 
cada um .. 3 :650 $000 D :1 25$ 

Enfermaria fluctua nte : 
4 marinhei-

ros a 5$ 
cada um.. . . . . . . . . . 7 :300 $ 

Z2. Faculdade de Direito de S. Paulo 
-Augmenta da da quantia de 
86 :400 $, pa ra pagamen to do 
augmento de vencimentos a 20 
lentes e oito substitutos, de 
accõrdo com o decr eto legis -
lativo n . 1.500, de 1 de se-
tembro de 1906 ( l) ......... . 

Ouro Papel-

5. 'õ42 :69D $000 

378 :740$000 

(1) Decreto Legislativo n. 1.500, de 1 de setembro de 1906. -
Eleva os vencimentos dos lentes das Escolas Polytechnicas e de Minas, 
das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, de Direito do 
Recife e de S. Paulo e dos Gymnasios Nacional e dos substit utos e pro-
fessores das referidas escolas e faculda des (Viario O!fioial 11. 210, de ll 
do mesmo mez e anno) . 
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23. Faculdade de Direito do Recife -
Augmentada da quantia ele 
86 :400$, para pagamento do 
a ug mento ele vencimentos, a 
20 lentes e oito substitutos, de 
accõrclo com o ci taclo decreto 

24. Faculclaele ele Medicina elo Rio de 
Janeiro -Augmentada de réis 
165 :400$, sendo : 10 :000$ para 
construcção de um amphithea-
tro para as lições ele clinica 
propeeleutica e medica; 86$400$ 
para pagan1ento do a ug1nento 
ele vencimentos de 27 lentes 
e 12 substitutos, ele accõrdo 
com o citado decreto; 12 :000$ 
para gratificações especiaes a 
que tl'm direito os lentes de 
clinica, por excesso ele traba -
lho, em virtude do decreto 
n. 1. 387, de 28 ele abril el e 
1854 (1) ; 57 :000$ para au-
gmento de vencimentos elos as -
sistentes, secretario e p repara-
dores, de accôrc"l'.o co1n a lei 
n. 1 . 546, ele 5 de novembro de 
1906 (2). Eliminada a quan-
tia ele 7 :200$, ele vencimentos 
de um lente e~ d isponibili-
dade, por ter fal eci do. Desti-
nada da consign, ção - rara 
melhorar a installação de aulas 
e laboratorios, etc .-a quantia 
de 8 :000$ para melhorar o la-
boratorio de bacteriologia . . . . 

25. Faculdade de Medicina da. Bahia-
Augmentada de 197 :200$, sen -
do: 90 :G00$ pa1•a pagamento 
elo augmento de vencimentos 
ele 28 lentes e 13 substitutos, 
de accôrdo com p referido de-
creto; 12 :000$ para as gratifi -
cações especiaes a que têm di -
reito os lentes de clinica., por 
excesso de trabajho, em virtu-
de do decreto n. 1 . 387, de 28 
abril de 1854 p) ; 54 :GOO~ 
para augmento de vencimentos 
dos assistentes, secreta.rios e 

397:002$ 000 

817 :392$2 36 

(1) Decreto n. 1.387, de 28 ele abril de 1854 - Dá novos estatutos 
ás Escolas de Medicina (Gol. ele Leis, pag. 195). 

(2) Lei n. 1.546, de 5 de novembro de 1906 - Eleva os vencimentos 
dos assistentes, preparaqores e secreta.rios. das Faculdades de Medicina 
do .Rio de J aneiro e da Elah i[t, e da Escola Polytechnicá. (Dl.m·io Officínl 
n . 257, de 7 elo mesmo m ez e anno). 

(3) Vide nota n. 6 a esta lei. 
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preparadores, ele accôrdo com 
a lei n. 1.646, de 6 de novem-
bro de 1906 ( 1) ; e 40 :000$ 
para custeio do serviço da Ma-
leruidade, que serã por decre-
to do Governo annexada á Fa-
culdade e devida mente reg·ula-
mentada .. ..... ...... . .. ... . 

26. Escola Poly techn ica - A ugmenta-
da de 152 :100$, sendo : 91 :200$ 
para pagamento do augmento 
de vencimentos de 26 lentes e 
oito subs t itutos e oito prefes-
sores, de accôrdo como men-
ciona do decreto; 12 :000$ para 
acquisição de instrumentos 
pa.I·a o observatorio e respe-
ctin.s installações ; 15 :400 ~ 
para installação de uma sal a 
:le calculo e de outra destina -
'la a deposito ; 12 :500$ para 
installação de uma sala desti-
na a electrotechnica; e 21 :000$ 
para a ugmento de vencimentos 
dos assistentes, secretario e 
preparadores, ele accõrdo com 
a lei n. 1. 646, ele 5 ele novem-
bro ele 1906 (2) .... . ... .. . . 

27 . Escola de Minas -A ugmentada ele 
64 :200$, sendo: 48 :000$ para 
pagamento do augmento de 
vencimen tos de 14 lentes, sele 
substitutos e um professor, ele 
accôrdo com o citado decreto; 
1 : 2 O O$ para o secretario ; e 
15 :0 00$ para completar a in-
sta.Ilação de gabinetes e atelier 
destinados ao estudo da ele-
ctro-technica ; appl icando-se, 
desta quantia, a de 1 :2 00$ ao 
laboratorio concedido a alguns 
professores desta e demais es-
colas ... .. ......... .. . .... . . 

28. Gymnasio Nacional - Augmentada 
da quantia de 118 :800$ para 
pagamento do a ugmento de 
vencimentos : sendo 54 :000$ 
para 15 lentes do inter nato, 
57 :600$ para 16 lentes do ex-
ternato e 7 :200$ para augmen-
to de vencimentos dos lentes 
ele Historia do Brazil e de ita-
liano ( cadeiras ext inctas ), 

(1) Vide nota n. 7 a esta lei. 
( 2) Vide nota n. 7 a esta lei , 

Ouro Papel 

902 :191$45t 

664 :156$118 

320:000$000 

... 
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tudo de accôrdo com o citado 
decreto . .. . .. . . . . .... . . .... . 

29. Escola Nacional de Bellas-Artes .. . 
30. Instituto Nacional de Musica ..... . 
31. Instituto Benjamin Constant -Au-

gmentada de 56 :969$500, sen-
do: 9 :860$, no Pessoal, de ac-
côrdo com a lei n. 1. 583, de 
13 de dezembro de 1906 (1), e 
47 :109$500 no Material para 
aterro e drenagem do terreno 
a nnexo ao edificio do Instituto 

32. Instituto dos Surdos-Mudos ...... . 
33. B lbliotheca Nacional . . ... . .... .. . 
34 . Museu Nacional - Diminuida da 

quantia de 12 :000~ pela redu-
cção do numero de trabalhado-
r es de 30 a 20 .......... .. .. . 

35. Serventuarios do culto catholico .. . 
36. Soccorro:s publicos -Augmentada 

de 122 :000$, sendo : 24 : 000~ 
para ser elevada de 2 :000$ 
mensaes a subvenção elo Dis-
pensãti'o S. Vicente ele Paulo, 
sob as mesmas 1condições da 
lei do orçamento de 1906 (2); 
10 :000$ á Associação Prote-
ctora elos Cegos Dezesete de 
Setembro, para auxiliar, n esta 
Capital, a fund9-ção de uma 
escola profissioital e asylo 
para cegos adu ltos desampa-
rados, de accôrdo com o artigo 
42 do a:ecreto n. 408, de 11 de 
maio de 1890 (3); 2 :000 $ 
para auxilio c1€j 10 :000$ a 
cada um dos In~ti tu tos Pas-
teur do Recife e de S. Paulo; 
18 :000$ para o auxilio de réis 
1 :500$ mensaes ao Instituto 
de Protecção e .f\.ssistencia á 

Ouro 

10 :700$000 

Papel 

G74 :558$354 
139:952$236 
191 :634$287 

298 :307$618 
133 :239$118 
212 :212$118 

156 :873$118 
171 :300$000 

(1) Decreto Legislativo n. 1.583, ele 13 ele dezembro de 190G -
Autoriza o Presidente da Hepublica a crear mais logar(ils no Instituto 
Benjamin Constant, extingue alguns elos existentes e f ixa os vencimentos 
do respectivo pessoal (D-iario Official n. 291, de 16 elo mesmo mez e 
anno) . 

(2) Lei do orçamento da clespeza para 1906, n. 1.453, ele 30 ele 
dezembro ele 1905, art. 2°, n. 36 : A subvenção só será mantida emquanto 
o Dispensario prestar soccorros aos individuos que delle precisarem, sem 
attenção ás confissões religiosas a que pertençam (.Avulso, pag. 26). 

(3) A.rt. 42 do decreto n . 408, de 11 de maio de 1890 - O Governo 
providenciará de maneira que os alumnos de que tratam os artigos pre-
cedentes (40 e 41) não tiquem expostos á m i.seria, creanclo para esse 
fim casas de trabalho e fundando asylos para os invalidos, ou a uxili a ndo 
as associações que se destinarem a zelar pela sorte dellcs ( Ool. ele JA~is, 
pag. 1027). 
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Infancia do Rio de Janeiro ; 
20 :000$ para augrnento e au-
xilio ao Asylo ele S. Luiz (da 
Velhice Desamparada), auxi-
lio este que só será mantido 
emquanto o asylo recolher os 
individuos que do m esmo pre-
cisem sem attencler ás confis-
sões religiosas a que perten-
çam ; 20 :000$ para auxilio á 
Maternidade da Capital Fe-
deral; 10 :000$ como auxilio á 
Casa ele Caridade existente em 
Cabo Frio, Estado do Rio de 
Janeiro, para reabrir o seu 
hospital. . . ... ............. . 

37. Obras - .Augmen tada ele ....... . 
1. 084 :3 52$500, sendo : . . .. . . , 
13 :087$500 para obras no ecli-
ficio do Forwn, á rua elos In-
validos n . 108; 20 :000$ para 
diversas obras e continuação 
ele outras na Colonia Corre"-
cional elos dous Rios; 450 :000$ 
para conclusão elas obras ela 
Faculdade ele Direito elo Re-
cife; 150 :000$ para concerto~ 
e r eparos no edifício do pala. 
cio elo Presidente da Republi-
ca e s uas clepenclencias ; 
71 :265$ para obras ele imper-
meabilidade elo sólo ele a lgu-
mas clepenclencias elo Hospício 
Nacional de A 1 i ena d os ; 
100 :000$ para continuação elas 
obras do novo Desinfectorlo 
Central ( em construcção ) ; 
mo :00 0$ para a conclusão das 
obras ela Policlinica elo Rio ile 
J aneiro; 50 :000$ par::t reparns 
urgentes no edifício da Facul-
dade de D ireito ele S . Paulo e 
reforma completa do mobl lia-
rio; e 80 :000$ para calçamen-
to do pateo interno do quartel 
do Corpo ele Bombeiros, re-
forma i:la installação electrica, 
pintura interna e externa ele 
todas as companhias e mai~ 
dependencias. . . . . ... .... . . . 

3~ , Corpo de Bombeiros - Aug·menta-
cla de 5 :185$, sendo: 3 :360$, 
para pagamento ao major Joa-
quim Domingos elo Prado, re-
formado por decr eto ele 12 ele 
março de 1906; 730$ ao solcla-
,10 Alberto elo Carmo, refor-
nrndo por decreto de 9 de maio 

SOQ:000 $000 

1.869:704$618 
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de 1906; 730$ ao soldado Josê 
Simões da Fonseca, r efo rnia -
clo por decreto ele 13 de julho 
19ü6; e 365$ ao soldado Fran-
cisco Fructuoso el a Cruz, re-
formado por decreto de 18 ele 
junho ele 1906, incluh1clo esse~ 
nomes n a tabella dos refor-
mados. 

39. Magistrados em d isponibilidade . . . 
40. Serviço eleitoral .. 
41. Empregados de repartições extin-

ctas ... 
42. Prefeitura, justiça e uu trus des-

pezas no tenitorio do Acre .. . 
43 . Eventuaes . ......... . .......... . 

S37:403$0úU 
362 :•100$000 
1 00:000~000 

1: 800~000 

957:800~000 
100:000$000 

Al't. 3.° Contim1am em vigor as a u torizações contidas nas lettras 
a e li do 11. iII do a r·t. 30 d·a lei 'n. 1. 453, ele 30 ele Dezembro de 1905 (1). 

Art. 4.º Continúa em vigor o credito ele 500 :000$, aberto pe lo 
cleci'eto ,n. 1. 324, d>e 2 d•e Janeiro de 1·905 (2). '[)ara ·as despezas com ü 
'l'erceiro Congresso Scientifico Latino-Americano. 

Art. 5.º Fica em vigor o credito ele 2. 600 :000$, aberto a 11 ele 
Dezembro de 1905 , para construcção do ed ifi cio des tinado á :Sibliotheca 
Nacional. em v irtude ela autorização constante do clecreto n. 1. 434, da 
1mesma ·data ('3 ) . 

Art. 6.º Fica prorogaclo
1 
até 31 de Dezembro ele 1907 o prazo ele que 

trata o art. io, 'n . G, do depreto ·n. 1.151, de 5 de Janeiro de 190 4 ( 4). 

(1) Art. 3° da lei n. 1. ·4·5·3, d•e 30 cl·e Deze1nbro de 1·905 - Fica 
o Presidente da Republica autorizado: 

II - ~-\. n1andai· in1p1Thnir du rante a vigencia desta Jei , na In1-
prensa Nacional : 

co) 3. 000 exemplares elo trabalho ele vu lgarização pe las classes 
populares i11titu lado Hygiene alimentar, do Dr. Eduardo de Maga-
lhães, pertencenclo á União metade ela ed ição ; fazendo para isso a 
necessaria 09eraGã.o de cred ito ; 

b) 3. 000 exe1n.plares do D·iccio1i.1•,io Chorogravh-ico, Historico e 
Esl.alistioo de P enwmbiico, organizado pelo D r. Sebastião de Vascon-
cellos Gal\·ão, pertencendo ('e União metade da edição (AvitZso, pag. 28.) 

(2) Decroto .n. 1.32·4. cl,e 2 ele Jan.,i·ro d'e 1'905 - Aulor-iza o 
Presid ente da Republica a abrir ao Ministerio ela Justiça e Negocios 
InleriO J"C·s o c:reel ito especial de 500 :000~ para occorrer ás despezas 
com a realiza ção tlo CongTesso Scientifico Latino Americano, e dá 
outras providencias (Dictrio 0/ficictZ n . 5, de 6 elo mesmo mez e anno. ) 

(3) D ecreto n. l . <t'34, ele l1 ele O.e21embro cie 190,5 - Autoriza. o 
Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores o cred ito c1e 2. 5QO :000~, para a constrncção elo eclificio desti-
nado á Bibl iotheca Naciont-1 (Diario OfficiaZ n. 289, ele 14 elo mesmo 
m ez e anno.) 

(4) o a1,t. 1° .ao deo11eto n. 1. l.51, de 5 de J,a1nei1·0 .a.e 190·1 re-
org·amiza a Directo ria Geral ele Saude Publica e es1Jeciofica su~cs alt1,i -
buições. 

O § 6° desse a rtigo diz ass im : 
No fim de tres mrnos, a contar da data ela decretação elos regu-

la mentos a que se r efere a presente lei, seja ou n~o ex ti neta a febre 
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Art. 7.0 Aos Estados que despenderem annualmente com a verba 
Vencimentos a professores incumbidos de ministrar instrucção pu-

·blica p·rim·aria, •leiga e gratu4ta, J}e:lo menos 10 ºIº >Cla sua ·recci-La. 
poderá a União conceder a subvenção annual correspondente a 25 010 
daquella dotação orçamentaria. 

Paragrapho unico. Para conceder tal subvenção, o Presidente da 
Republica entrará em prévio accõrdo com os Governos dos Estados, 
fixando as bases e condições que r eputar convenientes e podendo 
abrir os necessarios creditas. 

Art. 8.° Fica o Presidente da Republica autorizado: 
ci) a subvencionar com 20 :000$ cada uma das seguln.tes institui-

ções: Escola Commercial da Bahia, Escola Pratica de Commercio de 
S. Paulo, Academia de Commercio do Rio de J aneiro, Instituto His-
torico e Geographico Brasileiro ; com 12 :000~ . cada unia das Ligas 
Contra a Tuberculose de S. Paulo, Districto F ederal, Bahia, Recife e 
Campos e com 21 :000 $, a de Juiz de Fora; com 9 :000$ a Escola Livre 
de Engenharia de Pernambuco; com 8 :000$ o Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros; com 5 :000$ cada uma elas seguintes: Acade-
mia Nacional de Medicina, Escola Pratica de Commercio do Pará e a 
elo Ceará; com 4 :000$ a escola manticla pela Associação dos Empre-
gados no Commercio de Porto Alegre; com 15 :000$ a construcção do 
I-Iospjcio de Alienados em 1'herezina, Estado elo Piauhy; com 20 :000$ 
o Sexto Congresso Brasileiro de Medicina e C irurgia a realizar-se em 
S. PaulQ na primeira quinzena de Setembro ele 1907; com 20 :000$ 
o Instituto Commercial, com sécle n a Capital Federal, em prestações 
trimensaes ao representante jurídico dessa pessoa moral; 

b) oa expedi>r !IlOVO !'egulaimen<to para a B·iblioth'eca .Nacional, para 
o In·stituto N •acion1a l ele M1usica .e para a E.scola Na.ci<H1al de '13ellas 
Artes, reorganizamdo-os como 1fõr mais conv.e:ntcmte aos seus, sem acu-
gmenlo de desp'eim; 

o) a despender com obras e serviços publicas, no territorio do 
Acre até cinco por cento elo proclucto ela arrecadação elos direitos 
de exportação do mesmo territorio ; 

ci) a estabelecer laboratorios ele ensino teclmico industrial nas 
cscio.Jas (]·e engenhao·ia, 1poa·endo contractar o p.essoaJ teclln-i.co 1necessario 
e a·brir o pr·eciso .c110doito wté a qu!mbia d•e 200 :000 $000 ; 

e) a entender-se com os governos dos Estados, ajustando os 
m eios de serem instituidas escolas profissionaes e elementares, abrindo 
para isso o necessario credito até 500 :000$000; 

f) a despender até a quantia ele 30 : 000~ com a consolidação ele 
toda a legislação sanitaria e a elaboração elo respectivo codigo, Incum-
bida essa tarefa a pessoa ele reconhecida competencia; 

g) a auxiliar a manutenção do Lyccu de Artes e Officios desta 
Capital, a compra de ma.teria prima para a installação ele suas offi-
cinais e a mon>ta.gem do gaibi>nete >d€ 'i)hysi ca e chimica, p Q{1emlo para 
esse fim <liespe:ndier a1é á Qua•ntia >Cle 50 :0 00$, ·cli s lribuid•a -como julg·ar 
conveniente; 

amarella da cidade do Rio ele Janeiro, srá o novo pessoal, nomeado 
em virtude da presente lei, dispensado, voltando os antigos funccionarios 
ela hygiene terrestre a perceber os vencimentos que tinham antes. 

Os funccionarios ela Directoria Geral ele Sauele Publicfl. que, em 
v irtude do decreto n. 4. 46{l, de 12 de Julho ele 1902, foram transfe-
ridos ela Municipalielade do Districto Federal para o Governo da 
União, contar ão, para todos os effeitos, o tempo de serviço que tinham 
na repartição de hygiene municipal (Dicirio Offiofol n. 7, de 9 elo 
mesmo mez e anno.) 
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h) a despender a quantia de 100 :000 $ -para auxiliar a construcção 
do novo ed ificio do Lyceu de Artes e Officios desta Capital; 

i) a , mediante annue11cia da Prefeitura do Districto Federal, r e-
ceber desta, sem nenhuma compensação, a transferc11cia do serviço 
do Necroterio Publico, Inclusive o novo predio a construir 11ela Com-
panhia Novo Mercado, passando o dito serviço á polic ia ela Capital; 

j) a vender em leilão o material existente 110 Lazareto de 'l'aman-
daré, em Pernambuco, desuecessario ao funccionamento da estaçã.o 
sanitaria, devendo a e:scolha daquelle material ser feita pelo medico 
fila Saude do porto daquelle Estado, satisfeitas as exigencias legacs, 
para ser o leilão effectuado, e r ecolh ido o proclucto liquido deste ao 
Thesouro Federal; 

k) a despender 1. 000 :000$ com a conclusão elo eclificio destinado 
á Escola Nacional ele Bellas Artes; 

!) a mandar imprimil· na Imprensa Nacional, abrindo para Isso 
os necessarios credi tos : 

I. 3. 000 exemplares da obra inedita elo fallecido escriptor brasi-
le iro José Pedro Xavier Pinheiro, intitulada Dante e ct Divina Come-
lUa, pertencendo á União a metade da .ed·ição ; 

II. 3. 000 exemplares ela obra Anatomict da cabeçct, do Dr. João 
Benjamin Ferreira Baptista, preparador ela cadeira ele anatomia descri-
ptiva ela Faculdade de Meclicina elo Rio ele J aneiro, pertencendo á 
União metade da edição ; 

III . 1. 000 exemplares ela obra Histo1·ia clci Litteratura Espirito -
Scmtense, original do Dr. Affonso Claud io, cabendo á União m etade 
da edição; 

IV. 3. 000 exemplares da , Historia elo Brasil, do Dr. Luiz de Quei-
roz Maltoso Maia, ficando m il reservados ao Governo, abrindo este 
para isso os necessarios creditos; 

111) a contractar com o Dr. Felisbello Freire a publicação do 
A 1·chivo Parlcmi entm', revista mensal, não excedendo a despeza, de 
30 :000$000. 

Art. 9.0 E' o Pod er ExecutiYo autorizado a fazer, na vig·encia 
da presente lei, as despezas necessarias para installar definitivamente 
a 1guarda da Presiclencia da ftepubl'ica nas immediações do :pala,cio do 
Governo, abr indo para isso o preciso credito. 

Artt. 10. Foica o Governo •autxn·faaJClo a despend·er até ti. quamtia de 
75 :954$, para conclusão elas obras encetadas no eclificio (proprio na-
cional) occupado pelo Jnsli tu to Historico e Geographlco Brasi leiro e 
pela D irectoria Geral de Esta t is tica, podendo contractar a respectiva 
execução. 

Art. 11. F ica o Presidente da Republica autorizado a liquidar, 
por conta do saldo que fôr verificado no credito aberto pelo decreto 
n. 5.690, doe 2 de ou1tubro de 1905 (1). a,5 contas die desa.propr!ação de 
edificios e terrenos adquiridos :para construcção de quarteis r egionaes. 

Arf. 12. !Fica o Governo au·toriza<lo a <lespe'llder até á quantia 
de 100 :000$ para occorrer ás despezas com o pessoal e material 11eces-
sarios ás turmas supplementares do Gymnasio Nacional, fica11do sus-
Xpensa a adm4ssão de alumn os .gratuitos emquanto houver extranu-
merarios. 

(1) Decreto n. 5. 690, M :, ·ele outubro ele 1905 - !Abre ao !\'Iinis-
terio ela Justiça e Negocios J nte riorcs o credito ele 4. 000 :000$000 para 
despezas com a organização fl<i força policial do Districto Federal 
(Dicirio Official 11. 235, de 8 q1n· mesmo mez e rumo.) Esl<> Diario dá 
o d•ecreto como sendo de 2 de setembro. 



Al't. 13. Fica o Poder Execulivo autorizado a abrir o necessario 
credito para dar aos membros elo co rpo docente do Instituto Benjamin 
Constant o aeerescimo de vencimentos que tiverem os lentes elo Gy-
mnasio Naciona l, •pela l·ei ·11. 1.500, d•e 1 .de setembro .de 1906 (1), <ie 
con·f•0·1'll11id•aid1e ·com o art. 210 do kl·eoreto •n. 408, .d e 17 .d·e maio de 1890 
(2) , combi1nado com o decreto legislativo n. 1.29~. de 19 de dezem-
bro de 1904 ( 3 ) . 

·Ar.t. 1•1. Fica o Podei· Execuüvo a u loriza.do a abrir o <:redito pre-
ciso para desapropriar a chamada Fazenda de Manguinhos, onde se 
acha o Instituto Serotherapico Federal, com exclusão dos terrenos em 
que a Prefeitura tem em 'construcção os fornos para incinerar o li x e 
da cidade, ass im como as ad jacencias necessarias a este serviço de 
oruem municipa l. 

Art. 15. Fica relevada a prescripção pa ra r ecebimen to de a judas 
de custo, a que tiverem direito Deputados e Senadores, f icando para 
este fim o Gov.emio autorizado ·a faz.er as nec.essarlas operações -Oe 
e11edi to . 

A•rt. 16. O Proo i<l en-te .da Repub1'ica é :mtori zado a despenà"c r, 
pelo Minislerio elas Relações Exteriores, as sommas de 1. 95 1 :661$396, 
ouro, e 1. 41l5 :800$000, papel, com oss cnr iços ·des ignwd<>s nas seguinl·es 
verbas ; 

Seoretcwici ele EstcicJ.o 

a) Pessoal. ..... . .... . .... . . . ...... . 
li) Material, incluida a irnportancia, ao 

cambio de 27 cl. por 1$, com 
que o Brasil concorre para a 
Secretar ia Internacional elas 
'rarifas .. A .. duaneiras, para o 
Biirecm of Amel"'locm Re1mulics 
e para o Escriptorio Interna -
cional das Estradas de Ferro ; 
e augmentacla da qua ntia de 
10 :000$, papel, pa1·a manu-
tenção ela bibliotheca e do ar-
chi''º .......... .. .... ...... . 

E mpregados em d isponibilitlad e .... . . 

( 1) Vide no la n. 5 a esta le i . 

Ouro 

9:161$396 

P apel 

257 :200$000 

9·1 :G00$000 

50:000$000 

(2) Art. 210 ~lo .aecl'eto n. 40 8, de 17 de ma io ele 1890: Os membros 
elo Corpo Docente do Instituto gozarão dos direitos e vanlagcns de que 
actualmeate gozam ou veaham a gozar por lei os professores do Ins ti-
tuto Naciona l ele Instrucção Secundaria ( Goll. elas L e-is, pag. 1 . 047.) 

(3) Deo1,eto L egisla Mvo n. 1.299, <le 19 de d·ezernbro ele 1904. -
Torna ex tensivo aos professores e repetidores elos Institutos B enjamin-
Co nstant e Nacional ele Surdos-Mudos o accrescimo ele vencimentos que 
tiveram os Lentes do Gymnas io N aciona l pelos decretos ns . I. 075, de 
22 cl'e 111<>vembro de 1.S9 0. e 1. 19 ,l , de 28 el·e cl<izembro d.e 1892 (D·iario 
Of/iu•ict! n. 29G, el e 21 elo mesmo m ez e anno.) · 
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Extraorclinarias no interior, augmenta-
da ela quantia de 60 :000$ cles-
t inada ao pagamento da taxa 
de tcl cgrammas para o xte-
rior 

Commlssões de limites ..... . ........ . 

Legações e cons ulados - Augmentacla 
ele 169 :000$ para 1mgamento 
elos vencimentos dos primei-
ros e segtmclo5 secretario.s ue 
accôrclo com o decreto nu-
m·ero l :561, de 22 cl·e J1ov.cm-
bro de 1906 (lJ. 

Pessoa 1 e material ela legação .. ... . . . 
Consul geral em Hamburgo ......... . 
Chanceller cm Hamburgo ...........• 
Vicc-consu\ em J3remen ....... . . . . ..• 

Argentina 

Pessoal e material da legaGão - au-
gmentacla de 4 :000$ para re-
presentação ... . ... . ....... . 

Co 11sul geral em Buenos Aires . . ..... . 
Yicc-consul c1n H.osario ... ... . . .... . . 
Vicc-consul cm }>osculas .. . . .. . . ... . . . 
Vice-consul cm Santo 'l'homé . . .. .. . . . 
Vice-consul em Libres .... .. ...... . .. . 

A 1;s tria-H·1mgrfo 

l'cssoal e material ela legação ..... .. . 
Consu l geral e1n '"rrieste .... . ....... . 

Belgioci 

Pessoal e material da legação .... . .. . 
Consul geral em Antuerpia ...... . 

Hol.Zcmcla 

Enviado extraordinario e Ministro 
· plenipotenciar io, com 6 : 666~6G6 

ordenado, 3 :333$334 ele gratifi-

Ouro 

39 :500$000 
12:oooiooo 

4:000$000 
4:000$000 

43:500$000 
12 :000$001) 

1 :000$000 
•1 :000$000 
4 :000$000 
.J :0 00$000 

2G:500SOOO 
10 :000$000 

27:500$000 
12:000$000 

Papel 

384 :000$000 

700:000$000 

( 1) Determina que os chefes cJe missão diplomalic:a tenham dir<'ilo 
á 1l isponibiliclade, nos lermos Çla legislação v igente, quanllo t iverem pri-
meira nomeação nesse posto, e dá outras providencias (Dim·io O/ ficicil 
n. 270, d·e 29 de novembro •de 1906.) 
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cução e S :000$000 de r epre-
sentação . . . . . . .. . . . . ...... . 

Aluguel da casa para a ehan cellaria 
ela legação . .. . ..... . ..... . . . 

Exped len le ela legação . ........ . ... . 
Cunsul geral em Rotterclam .. . . .. ... . 

Bolivici 

Pessoal u material da legação .... . . . . 
Consul em Villa-Bella. .. . . .... . .... . . . 
Expccliente do consulac1o em Vi lla Bella 

Ccinaclá 

Consul cm Montréal. .. .. . .. . .. . . . .. . 

Chile 

} ' u350tLI e mater ial ela legação ..... . . . 
Cunsul ger al em Valparai so . . . . . • . . . . 

Colmnbici 

PessmLI e ma leria! da legação ... . ... . 

Cub!t e .4. mericci Centrei! 

1 Miuistro residenle com 4 :000$ de 
ordenado, 2 :000$ ele grntifica-
cação e 10 :000$ ll r presen-
tação ..... . . ....... . ...... . 

-~luguel ele ·cosa pa1·a a chancelaria da 
legação em Cuba ...... . . ... . 

.Aluguel ele casa para a chancclla ri a ela 
lC'gação na America. Central .. 

T0xpe<liente da l eg·a.çfto ern Cuba ... 
Expediente da legação n a Americu 

Central ... .. . . . . ... . 

I"cssutLl e n1a.teria.l ela legação . ..... . . 

.l!Jstaclos Uniclos clci Americci 

Pessoal e n1a.ter ial da enJbaixada, au-
gm cnlacla ele 6 :000$ no mate-
riul para. aluguel de casa ... . 

C'onsul g eral em Nova Yor k ..... . ... . 
Chanceller em Nova Yorlc .. ... . .....• 

F rançci 

J cssoal e materia l ela l egação. 
C'onsu ! geral no I-Iavrc ... . . .. .. .. .. . 
Con ·ui em Par iz . .................. . 

Ouro 

18 :000$000 

2 :000$000 
500$000 

8:000$000 

24:500$000 
8:000~000 

500$000 

4:000$000 

30:500$000 
10:000$000 

i 1:500$000 

16 :000$000 

2:000$000 

2:000 000 
500$000 

500$000 

21:500$000 

81 500$000 
12 000$000 

4 000$000 

46 000$000 
12 000$000 

8 000 $000 

Papel 
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Consul em Marselha . ......... . . . . . . 
Consul em Bordéos ..... .. . .. .. . .... . 
Consul em Cayenna ........ .. ...... . . 

Brci-Brelcinhci 
Pessoa l e materia l da legação, a ugmcn-

tada de 3 :000$ para represen-
tação .. .. .... .. .......... .. 

Consul ger'a1 em Liverpool. ......... . . 
Cha nccller em Liverpoo l . . . . ..... . . . . 
Consul em L ondres . ..... . ...... . . .. . 
Consul em Carcliff .................. . 
Consul em Southampton ... . .. ... . . .. . 
Consul em Georgetow n .. .. . . . ...... . 

Hesvcinha 

Pessoal e materia l da legação .... . . . . 
Consul geral em Barcelona . ... . . ... . 
Vice-consul em Vigo .. .. .. ......... . . 

Itcilia 
Pessoal e material ela legação ....... . 
Consul geral em Genova . .. ... 1 •• •• ••• 

Clmnceller em Genova . . . . .. . ....... . 
Consul cm Napoles ... . ........ . . . .. . 

Japão 

P essoal e materia l ela legaç>w ... . . .. . 
Consul em Yo ko\1a ma .... ....... . . . . . 

Mex i co 
P essoal e materi a l el a legação ... 

Pessoal e m a terial da legação .. . ... . . 
Consul gera l em .Assumpção .. .. ... . . 

Perií 
Pessoal e m ateria l da legação .. . . . . . . 
Consul geral em Iquitos ..... . . ... . . . 

Porti;gcil 

Pessoal e materi a l da legação .. ..... . 
Consul geral em L isboa ... . ........ . 
Chanceller em Lisboa . . ..... . .. . 
Consul no P orto ....... . ......... . . . 

RussicL 

8:000$000 
8:000$000 

500$000 

49 :500$000 
12 :000$000 

4 :000$000 
8 :000$000 
8 :000$000 
8:000$000 
8:000$000 

23 :500$000 
10:000$000 

4:000$000 

39 :500$000 
12:000$000 

4 :000 $000 
8:000$000 

21:500$000 
8 :000 $000 

26:500$000 

24 :500 $000 
10:000$000 

2~: 500~000 
10:000$000 

40:000$000 
12:000$000 

4 :000$000 
8 :000$000 

27 :500.)000 
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Scmta Sé 

I essoal e material ela legação ...... . . 

Pessoal e material ela legação ....... . 
Consul ger al em Genebra ... ...... .. . 
Expediente elo consulado em Genebra. 

Pessoal e material ela legação .. .... . . 
Consul geral em Montevicléo . ........ . 
Consul em Salto . . .......... . .. . .. . . 

V eneznelci 

ressoai e material ela leg·ação . ...... . 

Ajuda ele custo .. . .... ~ .. .. . . ....... . 

Extraorclinarias no exterior, sendo 
100 :0 00$ para a representa-
ção elo Brasil nos congressos 
internacionaes que se reuni-
rem dentro do exercicio .. ... . 

Ouro 

23:500$000 

23 :500$000 
10:000$000 

50 0$000 

39:500$000 
12:000$000 

8:000$000 

23:500$000 

150:000 $000 

600:000$000 

Papel 

Art. 17. Fica o Presidente da R epublica autorizado a abrir os cre-
clitos necessarios para occorrer ás despezas com as negociações que jul-
gar convenien te entabolar e concluir para ajustes r eferen tes á m elhora -
mentos e navegação dos rios que se estenda m a territorios extra ngeiros 
e para regular o commercio internaciona l. 

Art. 18. O P residente ela Republica é autorizado a despender pelo 
Ministerio ela Ma rinha, 35. 024 :561$788, pa pel, e 1. 305 :•l04$130, ouro, 
com os serviços designados nas verbas seguintes : 

1. Secretaria ele Estado - Reduzida 
ele 52 :0 92$ pela suppressão elas 
quotas relativas ao secretario 
elo ministro (empregado civil) 
e ao consumo ele agua; e au-
gmentacla de 22 :7 80$, sendo 
21 :700$ para attender ao au-
gmento ele vencimentos elo pes-
soal, em virtude da lei n. 1555, 
de 15 de Novembro ele 190CT 
(23), e 1 :080$ para a elevaç>Lo 
do salario elos serventes ( l ) 
el e 8401a1:200$ por anno . 

( l) l'i<le n ota n. 1 a esta lei. 

Ouro Papel 

191 :355 $0 00 
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2. Conselho Naval .. . ............ . •. 
3. Quartel General ... . ........... . . 
4. Supremo Tribunal Militar .. .... . . 
5. Contadoria .. ................... . 
6. Commissariado Geral da Armacla. 
7. A uditoria .. A ugmentada de 1 :200$ 

para um servente ... . ... . ... . 
8. Corpo da Armada e classes anne-

xas. Supprimida a importancia 
ele 14 :880$ ela gratificação de 
posto de um capitão de fragata, 
sete capitães ele corveta e um 
capitão -tenen te elo quadro ex-
traordinarlo e augmentada de 
2 :222$ para differença ele ven-
cimentos de um alm irante elo 
mesmo quadro, sendo 1 :200$ 
para gTatificação ele posto e 
1 :022~ para etapas, calculadas 

n. 
10. 

11. 

12. 
13. 

a 1$400 . ...... . .... . ........ . 
Corpo de Marinheiros Nacionaes . . 
Corpo ele Infanter ia de Marinha-

augmentacla ele 65 :165$175 pela 
transferencia da quota sem e-
lhante que figu rava na tabella 
14 - Força Naval - e que 
será assim clistribuicla: 40 :000$ 
para o pessoal encarregado elo 
corte e confecção elas peças de 
fardamento; 1 :825$ pp.r a paga-
m en to a 10 praças que traba-
lharem .como operarips, a 500 
réis diarios, e 23 :340p 75 para 
engajamento el e praçp.s e gra-
tificações ele voluntarias ..... . 

Arsen aes - Augmentaair de réis 
542 :000$, sendo 530 :qOO$ para 
operarios extraorclinarios e 
12 :000$ para o pessoal encar-
r egado do mov imento das ma-
deiras, quantias essas trans-
f eridas das verbas ~2-Mate
rial ele construcção naval-e 
23 - Obras .... . .. , ....... . 

Capitanias ele portos . . ......... . 
Balisamento ele portos - Augmen-

tacla de 400 :000$ para acquisi-
ção ele um vapor apropriado 
ao serviço de suppriprnnto de 
gaz no bali samento illuminati-
vo elo Estado do Rio Grande 
elo Sul, augmento des~e balisa-
mento e da usina de f abrica -
ção elo gaz Pintch, j!\- ex isten-
te na capitania elo m í'smo ER-
tado ............ . .......... . 

Ouro 1'apel 

44 :540$000 
90:740$000 
28:800$000 

241 :532$500 
40:560$000 

29 :350$000 

7.269:552 $500 
2.891:000$525 

443:990$784 

4.394:704$66 8 
452:375$000 

450:000$000 
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14. Força Naval - Diminuida de réis 
65 :165$175 pela transferencia 
de igual quantia para a ta-
bella 10 - Corpo de Infanta-
ria de Marinha ......... . . .. . 

15. Hospitaes - Assim distribu lda a 
quota destinada á acqu isição 
ele roupa para os doentes do 
Rio de Janeiro; 32 :000$ para 
o Hospital ele Marinha e réis 
12 :000$ para a Enfermaria de 
Copacabana ................ . 

16. Repartição da Carta Maritima -
Augmentada de 410 :000$000, 
sendo : 120 :000$000 para .con-
strucção de um pharol de 4• 
ordem na costa do Albardão, 
no Estado elo Rio Grande do 
Sul; 100 :000$ para acquisição 
de um pharol de 3" ordem 
grande modelo, para assigna -
lar a Tutoya, com armaclura 
para luz gyratoria, columna 
metallica com 25 metros de 
a ltu ra, base sobre esteios de 
rosca, systema Mitchell; casa 
para residencia de tres pha-
roleiros, comprehencl ida na 
base ela torr e do pharol e cles-
pezas com a sua montagem ; 
20 :000$ para colloca~ão <le qua-
tro boias illuminativas no por-
to de Florianopolis, sendo duas 
no canal do sul e duas no do 
norte; 170 :000$ para constru-
cção ele tres pharoletes de 6• 
ordem na L agôa Mirim, no 
Estado elo Rio Grande do Su l, 
nos lugares denomina dos Pon-
tas do Alegre, elo Jaguarão e 
elas Afogadas, e melhorar o ba-
lisamen to illuminativo da mes-
ma lagôa .... .. .... . ........ . 

17. Escola Naval - A ugmentada de 
95 :400$000 para dar cumprimen-
to ao decreto n. 1.500, de 1 de 
Setembro de 1906 (1), combina -
nado com o art. 218 do regulame-
to da Escola Naval, annexo ao 
de n. 3.652, de 2 ele Ma io de 
1900 (2) ........ . ... . .. .. ..... . 

(1) Vide nota n. 5 a est"' lei . 

3. 448 :526$629 

323:429$000 

,.-

1 .314: 4~4$000 

589 :887$400 

(2) Art. 218 elo regulamento eh Escola Naval, annexo ao decreto 
n. 3.G52, de 2 ele Ma io de 1900: Os membros do magisterio terão todas as 
vantag·f'nS de que g-ozam ou v ierem n. gozar os membros elo m a.gisler lo dAs 
ontras eAPo las superiores, civiR ou rnllitn.res. (Gol. cla.s Leis, 1° vol., 2• par-
te, pag. 571). 
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18. Classes inactivas . ............. • •. 
19. Armam ento . . . .. ....... .. ... .. .•. 
20. Munições d e bocca . ... ........ . . . 
21. Munições naYaes .. .. . .... . ...... . 
22 . M>a•teria l de co.nstr.ucção ·naval 

Diminuida de 512 :000$ pela 
l r ansferencia p ar a a v erba 11"-
Arsenaes - das quantias de réis 
500 :000$ destinada ao pagamento 

. de opera rios extr aorclinar ios ,e 
J 2 :000$ para o p essoal en carrega-
do do mov imento das madeiras, de-
vendo ser assim r edigida: "Pant 
concertos de navios e embarcações 
miudas, acquisição de lanchas, ês-
caleres, machinas, caldeiras, fer-
ramentas, material para t01·pedos 
e concertos de machinas e caldei -
r as, portas dos cl iques, cábr eas e 
con clusão d e obras ele illumin ação 
e esgotamento dos cliques, inclusi-
ve 3 :600$ para o material da Es-
cola ele Torpedos - Augmen tada 
de 300 :000$000 .......... . .. . ... . 

23 . Obras - Augmentada de 75 :000$, 
sendo 50 :000$ para as obras do 
cães do .Arsen a l da Bahia e 
25 :00 0$ pa r a reparos e conserva-
ção da Mortona do Arsenal elo La-
dario e reduzida de 30 :0 00$ pela 
transfer en ci a para a verba 1• -
Arsenaes - da quantia destinada 
ao pagamento de operarios extra-
orclin arios ...... . ............. . . 

24 . Combu stivel - .J.\ ugment~fcla el e 
498 :•137$800 . . . . - .. . ...... .. . . . 

2 5. Fretes, passagens. etc . ... ....... . 
26 . Eventuaes - Assim redigida a 

pa r te r el at iva ao pessoal : "Para 
differenças de soldos, em virtude 
de l ei, a officiaes reformado:;, quan-
do em activ iclade, entenos, grati -
fi cações por serviços extraordin a-
rios, compreh end icla a torryarla de 
~antas, trabalhos de estatistica 
feitos p ela Contadoria de Marinha 
e outras despezas não p r evistas" .. 

27. Commissão em paiz extrangeim-
Augmentada de 590 :296 $ (.E 66.400) 
para attender ao pagamento de pas-
sa.gens e differenças ele v encimen-
tos em paiz extrangeiros, na com-
missão fiscal i zadora elas obras dos 
novos encouraçados e dos oCficiaes 
que, para se aperfeiçoarem, forem 
ass isti r ás constru cções des1ses na-

Ouro rapei 

969 620$582 
25 0 000$000 

G.l.37 023$200 
1.400 ººº*ººº 

1.388:000$000 

525 :000 ~000 

1.500:000 $000 
370:000$000 

230:050~000 



3!55 

vios, rnachinas, ar1na1nento e be1n 
assim do pessoal artistico designa-
do para a ux iliar a commissão. Re-
duzida ele 72 :250$ para auxiliar a 
commissão. Reduzida de 72 :250$ 
pa.ra eliminação de oito capitães-
Lenen Les, sendo seis do corpo da 
Armada e dous elo corpo ele enge-
nheiros navaes ; dous inachinistas, 
garan tia elas rnacnmas das ca-
nhoneiras, e por se ter considerado 
un1 capitão ele corveta e u1n ca-
pilão-tenente adclidos militares no 
extrangeiro, em vez de dous capi-
tães de corveta ( •) ......... . . . 

Ouro 

1.305404130 

Art. 19. E' o Presidente da Republica autorizado: 

Papel 

1. 0 A vender o material reputado inutil, inclusive navios julgados 
imprestaveis , applicanclo o producto da venda em r eparos de proprios 
nacionaes, acquisição de material necessario á instrucção pratica, que 
devem dar as esco las de aprendizes marinheiros, em concertos ele na-
vios e outro material fluctuante, podendo para estes concertos despender 
até 1 . 000 :000 $000, abrindo os creditas necessarios. 

2. 0 A revêr o regulamento do Corpo de Officiaes-Marlnheiros, no 
sentido de facilitar ingresso no mesmo corpo aos foguistas, artilheiros, 
torpedistas e timoneiros procedentes das escolas profissionaes, figurando 
os primeiros como machinistas praticas e os restantes nas respectivas es-
pecialidades. 

3. 0 A adquirir por 200 :000$ a ilha do Carvalho, de propriedade do 
Estado do Rio de Janeiro, com os edificios alli construidos, para servir 
de quartel ou hospital, abrindo o necessario credito. 

4.0 A mandar construir, para experiencia, os submarinos ou sub-
mersiveis de invenção nacional, que forem julgados aceitaveis, depois de 
ouv idas as opiniões competentes sobre o assumpto, podendo para esse 
fim abrir o credito até a lmportancia de 670 :000$000. 

5. 0 A adquirir, para o serviço da Capitania do Porto de Santos, uma 
lancha movida a gazolina, podendo para esse fim abrir o credito necessa-
rio e despender com o seu custeio e pessoal até a quantia de 10 :000$, 
na vigencia desta lei. 

6. 0 A despender até a quantia de 50 :000$ com a construcção de um 
quartel para a Escolad e Aprendizes Marinheiros em Cabedello, no Es-
tado da Parahyba, abrindo o n ecessario credito. 

7.0 A adquirir para o serviço da Capita nia do Porto da Parahyba do 
Norte uma lancha a gazolina, podendo para esse fim abrir o credito ne-
cessario ao seu custeio. 

8.0 A v1mder, permutar ou arrendar, á Companhia Internacional de 
Docas e Melhoramentos do Brasil, os edificios e terrenos do extincto 
Arsenal de Marinha da Bahia, se assim convier aos interesses publicas, 
ouvidos a repeito os Ministerios da Marinha e da Industria, Vi a çfw e 
Obras Publicas. 

9. 0 A despennder, abrindo o n ecessario· credi to, até n quantia de 
i 2.000.000 (17.780 :000$), para attender ao pagamento da.s prestações 
attinentes ao contrato feito para a construcção dos nav ios e a outros 
contratos que forem firmados de accõ1·do com as modificações autorizadas 
pelo decreto n. 1.568, de 24 de Novembro de 1906 (decreto legislativo 

( •) Vide o Additamento. 
23 
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n. 1 . 2%, de 14 de Dezembro de 1904, lei n. 1.453 , üe 30 de Dezembro 
de 1905, art. 7°, § 10 ( 1 ) . 

10. A firmar oontrato para o appare!hamento dos diques existentes 
na ilha das Cobras, ou em lugar apropriado, de modo a servirem para os 
novos couraçados, podendo abri r credito e despender no exercicio a qua n-
tia de 600 :000$000. 

11. A remover para ponto conveniente da Bahia do Rio de Janei ro 
as diversas dependencias e officinas do Arsenal de Marinha do Rio, que 
se acham actua !menle dessiminadas em varios pontos afastados e expostos, 
de modo a attcnder ás necessidades da sua segurança e ás exigencias 
de conserYação e repa ração do ma.Leria! .fluctuante, podendo adqu irir 
os terrenos que fore1n necessarios e alienar os que, desoccupados, não 
foren1 1nai.s }..irec!zos ao serviço publico, applicando ao n1esn10 fin1 a iln-
ponancia das alienações e despendendo mais até a quan tia de 200 :000$, 
abriudo os necessarios credilos. 

'2. _\ clPepenàer até a quan tia de 50 :000$ com a acquis içiio de um 
rebocaUOt' ]Ja.ru o ,.;eviço de E:occon·o3 111al'iLir:1os a eai'go da Capita11ia do 
PollO de Parsna3-uã., Esl:i.dc do I'tt.raná.. 

l 3. A, sem auf;menLO de despeza : 
<~) rever o regulan1?ni.o das ~~sco~a3 de ... ~\prend izes ~.1:a.rinheiros de 

inodo a se1· _po~~sivei ac opta.r nessas escolas os proeessos de enino pro-
pdos á forina~ão tias el.}ttipagens destina.das ao serviço, nos nlodernos navios 
de guerra; 

b) r eorganiza t· o Conselho Naval, transformando-o em Conselho do 
Aln1i1·ctntatlo; 

e) rever o 1 0,5'U1 a,1nenlo da Secretaria, Quarte'i-General, Contadoria, 
Dib!iothecn.., M·uceu e .r\.rscna. s, de inancira a collocar a administração 
e1 11 conr1ições ele obter rendi1nento n1elhor das verbas do orçarnento; 

li) 1·efo1·rr1ar u regulan1ento da. Escola. Naval e os das escolas pro-
fi:;:sionaes, n1odelando-os de conforn1idade com o que nesses assu1nptos 
se 1 en1 fFilo nas n1a.rínhas 1nais fLdiantadas, de maneira que aos alun1nos 
, ... officiaes1 nesLes est;i,he1eci111entos, se_jr:..m n1inistraclos todos os conheci -
1nc1L.os technicos, e~igidos de quep1 é incu1r.bião da dh·0cção e do movin1en-
lo dos complicado· apparelho~ do mecanismo 11"1.val; 

e) rc[orma.r o Comn1issar:aao Gren.l da A..r1na.da.. conservando o depo-
sito já f:':h.istente c-0111 as r eclLlt'çõcs ju lg;;i.cl:=ts convenientes; 

/) revêr o regula1uento das 1-)êl~p i tanias elos por tos, fazendo as altera-
ç:ões que j ulgar convenientes. 

O novo regulamento e quae quer outros que forem expedidos serão 
postos immediatarnente em exeColjção; 

g) desa.propri:-,r por u t ilidade publica, por intermedio do Ministerio 
da Marinha., as ilhas elo Engenho e Mocanguê Grande, no interior da 
bahia do Rio de Janeiro, podenqo effectuar as operações de cred ito que 
forem necessarias. 

(1) Decreto legislativo n . 1.296, de 11 ele fovcmbro de 1001 . l'icle a 
nota n . 7 á lei n . 1.453, de 30 ele Dezemb1·0 de ·1905. 

Decreto n. 1.568, de 24 de Novembro de l 906. - Modifica o p la no n a -
n1,J ela iei n . l.296, de 14 de Novembro de 1904 (Dictrio Ojficial n . 274, de 
27 ão m s1110 1nc~ e anno). 

Art. 7. 0 da lei n . 1.453, de 30 de Dezembro de 1905 : E' o P residente 
da Hepublica autodz<1do, na vigen«ia !lesta lei, a usar das segu intes me-
didas de governo e ac11ninist.ração . ... ... . . ... ... .. . . ... . .... .. . . .... . . 
. , .. . , .. , , . . . . , , .. , • .... . . .. , , r · . . . .. , . • • •• . .. .... .. ... ... ... · • ·• 

l O. Adquirir até tres boi:ts illuminadoras para a barra do Rio de J a -
nei1 o, con·enclo a~ despezas pela verba da Carta Maril.ima (Av1ilso, pag. 
37) . 
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r\..rt. 20. Os engenheiros navaes1 emquanto exercert:nn as funcções te-
chnicas de seu co1 pü , ea1 q~u..sque r cargos e ~specialidade, te1·ão as grati -
ficações das tabellas anteriores á le i n. 1.473, d 9 de Janeiro de 1906, 
confol'me dispõe o a rt. 78 ua mesma lei (1) . 

A r t. 21. Con t in úa em vigor o § 70 da lei n. 1.453, de 30 de D tJ -
zembro de 19 05 (2), afim c1e permittir a realização de coné1·r1.to8, r1 01· 
tempo nunca maior de cinco anucs, quando versarem sobre a luguel ue 
casa, conslrucções n av~e~ . 1':;. !:w:r0 C.a ar1n'11nento, illuJTl!naç:ão de fo2·ta-
l ez.::.1s, L11a.'l e !Ju.~:;0:3 e. :.: f:.U•: 1·1::t o!.1 fo;: ;1 ed rnunto de azu::t a qtu1,.~, 1 ~-;_e 1~ .... es;::; .. t.s 
d~ner~ dcncia.s . 

- .Art. Z2. O Presld._n Lê d~\. l{epublica é autorizatlo o. cl c.>~pcr: d et pelo 
1\íinisturio da e ui:.t i-a , co 1nos ecrviço.:; ctes if.:,'11.ados ri ct.s sezuir1~es verba s , 
a quantia de 38.8:! 3 :497~070, em papel, e 100 : 000~000, em ouro. 

1. Administração geral - Augmen-
tada de 23:300$ para execução do 
decreto leg isla tivo n. 1.555 de 13 
de Novembro ele 1906 (3) . .. .. . 

2. Supremo T r ibuna l Militar e au-
di tores ... .. .... , . . . . .. .... , .. . . 

3. Direcção Geral de Contabilidade 
da Guerra ...... . . . . . ........... . 

4. I ntendencia Geral da Guerra ..... . 
5. Instrucção mil itar: Nas subconsi-

gnações - Escola de artilhari>t 
e engenharia - Escola de appli-
cação de artilharia e engenha ria 
-Escola ele applicação de infanta-
ria e cavallaria, substi tuida a de-
nominação do cargo de fiscal pela 
de sub-director, - o qual percebe-
rá. em vez de - commissão acti-
va de engenheiro, como chefe -
a g ratificação de 3 :000 $. N as sub-
consignações - Escola de Guerra 
e Collegio Militar - s ubstituida 
a denominação do cargo de-com-
mandanle - pela de - director. 

Ouro Papel 

475 :455$000 

205 :000 $000 

236 :580$000 
327 :87 6$00 0 

(1) Lei n. 1. 473, de 9 1le J a ne iro ele 1906 . - Define os cargos de 
ca.tegorias correspondentes, no Exercito e na Armada e dá outras provi-
dencias (D-iario Official n. 10, ele 13 do mesmo m ez e anno) . 

A rt. 78 da mesma lei: Os officiaes submetlidos ao regimen desta lei, 
qüe estivet•e1n exercendo funcçõ es e 1ncargos, cujos ven cin1 e11tos en1 s·ua 
totalidade sejam superiores aos mencionados nas presentes tabellas, conti-
nuarão a perceber os vencimentos a que actualmente tê m direito, até dei -
xarem ou serem substituidos nos ditos ca rgos ou funcções (mesmo D iario 
Officicil n. 10, pag. 240 ). 

(2) Art. 7º ela lei n. 1 . 453, ele 30 ele Dezembro de 1905 : E ' o Presi-
den te da Republica autorizado, na vigencia desta le i, a Ul!ar d:' S segu intes 
m edidas de governo e administração : . . ........ . . . ..... . ... . 

§ 8.º Firinar contratos a respeito de alugueis de C:.->~Sd..tl, Ulun1inação 
e abastecim ento de agua, até o maximo de cinco annos, na hypothese de 
se extinguirem, na vigencia desta lei, os conlrat.os celebrados até en tão, 
ou forem necessarias para atlender a novas ins tal!ações administrativas 
(Av.,zso, pag. 36) . 

( 3) 1'icle nota n . l a esta lei. 
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- e a de - fiscal pela de - sub-
director, percebendo este em vez 
el a - commissão activa de enge-
genheiro como chefe, - a gratifi -
cação de 3 :00 0$. Deduzida a im-
portancia de 15 :000 $ da su b-con-
signação da rubrica 9• - Para 
as funcções nas commissões de 
guarnições ou fronteiras, etc. Au-
gmentada de 4 :200$ na consigna-
ção - Collegio Militar - para 
pagamento de vencimentos a um 
professor vitalício reintegrado por 
sentença judiciaria confirmada ; 
e destinada da consignação - Di -
vel'sas vantagens - gratificações 
por tratados, compendias e memo-
rias, escriptos sobre as doutrinas 
ensinadas nas escolas militares e 
preinios aos alumnos - · a impor-
Lancia de 5 :000$ para pagamen-
to do pi·emio a que tem direilo o 
Coronel Anlonio V icente do Espi-
I'ito Santo pela publicação da sua 
obra sobre Direito Militar, desti-
nada ao ensino. Ka consignação 
- Escolas i-egimentaes - depois 
da palavra - funcção - accres-
centado : além do que tiver corno 
subalterno dos corpos . .. ... . . .. .. . 

6. .\.rsenaes, depositas e fortalezas. 
Augmentada de 16 :584$, sendo de 
•J :800~ de g ratíficação para um 
electricista, 3 :660$ correspo11den-
te á diar ia de 10 ~ para um <tj4dan-
le de electricista e 5 :12 •1$ corres-
pondente á diar ia de 7$ para dous 
foguisla:s, tudo na forta l za 
da L age. Augmt:nlaela a inelf!. de 
1 :000~ para o mestre da officimt 
da e"-'i:incta secção de fun ileiros 
do Arsenal de Guerra de :Malto 
Grosso, Cyriaco Leite da Silva, 
gratificação annual a utorizada pe-
lo decreto n . 1. 485, de 6 de Agosto 
ele 1906 (1); de 2 :000$ par:i- or-
denado de um mestre de officina 
extincta ...... .. ............... . 

7. Fabricas e laboratorios . .. . ... . . . . 
8. Serviço de Saude - Hospital Cen-

tral . .. .......... . .. .. ........ . . 
9. Soldos, etapas e gratificações de of-

ciaes - Na consignação - Gra-
tificações - Corpos arregimenta-

Ouro Papel 

1.448:414$500 

1.304:996$414 
368:031$300 

843 :420 $000 

(1) Decreto n. 1.485, de 6 ele Agos to ele 1906, v ide Dia.rio Officic1Z 
n. 182 de 8 de Agosto de 1906. 
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dos - rect ificada a quantia des -
tinada a 252 commandantes de 
companhias, esqu·adrões e baterias, 
d izendo : 261 :120$, em vez de 
241 :920$; e, no final da mesma 
consignação, depois das palavras-
e gratificações por serviços espe-
ciaes e extraordinarios, accres-
centado: inclusive a graliCicação 
mãrcada no art. 58, 1" parte, da 
lei n. 1.473, de 9 de Janeiro de 
1906 (1), aos praticantes nos di-
versos serviços militares e aos ve-
terinarios e picadores, percebendo 
as gratificações respectivas, de 
posto e de funcção, os officiaes 
que exercerem as funcções de su-
balternos e os que exercerem, co-
mo subalternos, as funcções de 
amanuenses do estaclo--maior, di -
recções gerae:s e outras commis-
süe!f. Deduzida desta rubrica a im-
portancia ele 15 :000$ da subcon-
signação - Para funcções nas 
commissões de guarnições ou fron-
teiras, etc. -, Augmentada ele 
173 :760$ para as gratificações de 
funcção dos estados-maiores de 
tres divisões e 11 brigadas, resul-
tantes da reorganização das for-
ças dos 4º, 50 e 6° districtos mili-
tares correndo o excesso de despe-
za, entre funcções de districtos e 
de um corpo de Exercito, pela con-
signação de commissões de guar-
n ições e fronteiras .... . ..... ... . . 

10. Soldos, etapas e gratificações de 
praças de pret - augmentada els 
3.500 :125, para soldo, etapa e gra-
tificação de voluntarios a mais 
5 . 000 praças . ... ..... ... . ...... . 

11 . Classes inactivas . . . .. . . . ... . .... . 
12. Ajudas de custo. Augmentada de 

200:000$000 ... .. ... ..... ...... . 
13. Colonias Militares - Appilcada 

em outra que o Governo fica au-
torizado a estabelecer na margem 
direita do rio Oyapoc, a consigna-
ção de 15 :400$ destinada á Colo-
n ia Pedro II ....... . ...... . .... . 

Ouro Papel 

17 .794:288$0 00 

16.320 :218$500 
2.195:322$356 

400:000$000 

157:000$000 

(1) L ei n. 1.473, de 9 de J aneiro de 1906 (Vide nota n. 27 a esta 
lei) . 

.Art. 58, 1" parte da mesma le i: Os officiaes addidos a algum corpo 
ou repartição, fazendo o serviço que lhes competir, terão a gratificação 
de auxiliar ( 120~) se forem superiores, e da subalternos, se forem capi-
tiies ou tenentes (Diario Official n. 10, de 13 de Janeiro de d06), 
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14. Obras milita res - Ma teria l -
supprimidas as palavras: acqu i-
sição de um edificio em Porto 
Alegre para hospital da guarni-
nição do 6° districto m ilitar. -
Da importancia para - Obras de 
fortificações e defesa do littoral 
etc. destinadas as quantias de ; 
40 :000$ para concertos no qua r-
tel em Sant' Anna, cidade de São 
Paulo; 100 :000$ para as obras do 
quartel-general do 2° districto mi-
litar e do 2° e 40° batalhões de ln-
fanteria bem como para os r epa-
ros de que carece a fortaleza do 
Brum; e 45 :000$ para construcção 
de um pavilhão e compra de ma-
chinas, etc., para o Laboratorio 
Chimico e Pharmaceutico Militar 
- Augmentadas as seguintes con-
signações: de 250 :ij 00$ a 400:000~ 
para as obras de fo r tificações do 
porto de Santos; de 40 :000$ a 
1 00 :00 0$ para obras do quartel de 
S. João d'El-Rey, em M inp.s Ge-
raes ; de 30 :000$ a 100 :000$ para 
construcção de um q uartel em Bel-
la Vista. na fronteira com o Para-
guay; de 100:000$ a 350:0QO$ pa-
ra o quartel em Lorena, sendo es-
te augmento destinado á ponclu-
são das r espectivás obras - Ac-
crescentadas as seguintes consig-
nações: de 100 :000$ para q quar-
tel do 21° batalhão de inf;'l.nteria 
em Corumbá nos terrenos cedidos 
pela Municipalidade; de 20 :0 00~ 
para o paiol de polvora em Corum-
.,,~; ele 80 :000*, para a r econstru-
cção do quartel do 8° d<;> infante-
ria em Corumbá ; de 30 :000$ para 
d. construcção de alojamep.tos e 
r efeitorio no quartel do 2° d.e arti -
lharia em Corumbá; de 15 :000$ 
para as obras do quartel do 19° 
batalhão ; de 100 :000$, pa ra o ini-
do da construcção de um quartel 
na cidade de Nitherohy, no E s ta-
do do Rio de J aneiro; de 50 :000$, 
para as obras do quartel do 85° ba-
talhão ele infanteria em M1rnáos ; 
de 50 :000$ para as obras ç1a en-
f e rma.ria. militar de Manáos ; 
de 80 :000$. para o es lahclecimen-
to de um lazareto em Matto Grns-
so e em lugar que o Goverpo jul-
gar conveniente para o Lra~amen-
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to de officiaes e praças acommet-
tidos de beri -beri n esse Estado; 
dP. 200 :000$, para reconstrucção 
do quartel da cidade de Obidos e 
fortificações da mesma cidade . 
comprehendendo reparos na anti-
ga fortaleza, podendo despender 
10 :000$ para reconstrucção cl oe. 
quarteis do 4° batalhão de arli-
lharia e do 15° de infantaria em 
Belém; de 50 :000$ para inicio da 
construcção de um hospital mili tar 
na cidade de Curityba; de 30 :000$ 
para a do da guarnição de Santa 
Catharina ; de 120 :000$, para a 
conclusão das obras do edifício 
do commando do 3° dislricto mi-
litar; de 120 :0 00$ para as obras 
do quartel do 9° bata lhão na Ba-
hia; de 333 :000$, para as obras 
no Rio Grande do Sul; de 100 :000$ 
para serem reparadas as fortifi-
cações de Matto Grosso - Applica-
clas da verba geral as quantias 
necessarias para obras de forti-
ficações em Tabatinga, Rio Içá, 
forte de S. Joaquim e construc-
ção ele quarteis nas Prefei turas rlo 
Acre e de um picadeiro para o Es-
tado-Maior do Exercito ......... . 

15. Mate ri al - Administração Geral 
- N. 3. Direcção de Engenharia. 
elevada a consignação de 10 :000$ 
a 15 :000$. N. 10, Escola de Arti-
lharia e Engenharia, augmentada 
de 9:000$ para 59:000$ sendo ap-
plicada a quantia de 50 :000$ na 
montagem de gabinetes. N . 11, le-
tra b, Collegio Militar, a uggmen -
tada a consignação de 16 :000$ pa-
ra 25 :000$; n. 25, Serviço de Saucle 
- Medicamentos. drogas, apposi -
tos, etc .. augmentada a consigna-
ção de 50 :000$; n. 31, diversas des-
pezas, accrescentando, depois das 
palavras: Invernada de Saycan, 
o segu in te: sendo apvlicculc• todc• a 
si.a rende• na compra de eguas e 
pastores correspondentes e no des-
envolvimento dos seus differentes 
r amos de serviço. Accrescentadas 
as seguintes consignações de ..... 
15 :00'0$ para compra rle uma lan-
cha a vapor, destinada a embar-
que e desembarque de forças fede-
raes em F'aranaguá; e de 6 :000$ 
para pessoal e custeio da lancha; 

5.204:500$000 



e de 160 :000$ para a acquisição de 
quatro lancha>< a vapor, 'sendo uma 
para o 1° districto, uma para o 3°, 
uma para o 6º e uma para o 7°, a 
estacionar em S. Borja ou Itaqui. 
- Augmentada de 1.075 :00 0$ para 
fardamento a mais 5.000 praças, e 
de 200 :000$ na consignação 
despez.-.t>; especiaes - para os ex-
traord 'narios com as grandes ma-
nobras das tropa s. 

16. Commissão em paiz extrangeiro, 
ouro ao cambio de 27 d. por 1$000 100 :000$000 

A r t . 23. E' o Presidente da Republica autorizado : 

11 . 612 :395$000 

a) a mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem nos 
conhecimentos militares por espaço ele um a dous annos, até dous offi-
ciaes poi:: armas e corpos especiaes, inclusive o Corpo de Saude, com 
o respectivo curso e capacidade reconhecida e comprovada em trabalhos 
escriptos, correndo a respectiva despeza pela rubrica 16• do ar't. 1. 0 ; 

b) a mandar para outros paizes como addidos militares ou em com-
missão, para estudarem os diversos assumptos militares e o progresso 
los respectivos conhecimentos, officiaes superiores ou capitães habilita-

dos inclusive elo Corpo de Saude, que hajam provado sua capacidade 
~ aptidão ou produzido algum tralbalho escripto ou invento util ; 

e) mandar para os principaes paizes, por espaço de dous annos, afim 
de s·e aperfeiçoar nos conhecimenfos militares, o al umno de cada uma das 
escolas do Estado-Maior, de Artilharia e Engen haria, nesta Capital, e 
ele Gu erra, em Porto Alegre, qu~ houver completado o respectivo curso 
e t iver sido classificado pela cpngregação como o primeiro estudante 
entre os que com elle frequentarem o ultimo ann o escolar; 

ü) a reorganizar e desenvolver os arsenaes de guerra, ele modo q ue 
as su_?.s officinas sejam destinadas exclusivamente para a confecção do 
maferiàl ele guerra propriamente dito, entregndo-se á indm:lr ia particular 
o fornecimen to de objectos alheios ao material bel!ico, submett.endo, pos-
teriormente. á approvação do P oder Legislativo a reorganização que 
fizer; 

e) a despender a importancia preciza para a reforma dos edifícios 
que, no Asylo dos Invalidos da patria, são destinados á habitação elas 
familias dos asylados ; 

f) a mandar construir no local mais conveniente um grande campo 
ele instrucção para as tropas das tres armas do Exercito; 

g) a despender até 10 :000$ para a installação, na 3" secção do Estado-
Maior, de um serviço completo el e photographia, com laboratorio para 
preparas de reactivos, placas e papeis sensiveis ; 

h) a mandar determinar o lqcal e levantar a pla.nta e o orçamento 
de duas pontes, uma .sobre o rio Ca,maquan, para assegm·ar as communica-
cões entre as guarnições de S. Boria e S. Luiz. e outra sobre o rio Betuhy, 
entre S. Borja e Itaqui; 

i) a mandar cercar de arame pma legua de sesmaria do campo nacio-
nal de S. Gabriel, em S. Borja, para invernada dos ca.vallos dos regi-
mentos estacionados nesta cidade e n de S. Luiz, arrendando o restante, 
duas leguas e 28 quadras de sesmaria, mediante concurrencia publica; 

j) a permittir que limitado n umero ele ofíiciaes, que desejem aperfei-
co:i.r seus con hecimentos militares, possam permanecer no extrangeiro de 
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um a dous annos, percebendo somente os vencimentos militares de que 
trata o art. 2° do capitulo 1° da lei n. 1.473, de 9 de Janeiro de 1906 (1) 

Art. 24. O fardamento para as praças do Exercito deverâ. ser con-
feccionado na séde dos districtos militares ou dos commandos de guar-
ni;;ão. 

Art. 25. O Ministro da Guerra discriminarâ. no relatorio correspon-
dC11te ao proximo exercicio as importancias arrecadadas como receita 
pelo conselho economico de cada um dos batalhões, regimentos e corpo-
rações dependentes do mesmo ministerio, espeficanclo as fontes dessa 
receita eventual e o seu destino. 

Art. 26 . O Governo, ele accôrclo com a Prefeitura Municipal de 
Nitheroy, Capital elo Estado ao "R io ele J aneiro, liquidarâ. o debito com 
a mesma Prefeitura, proveniente do aluguel elo proprio municipal praça 
do Mercado, por alojamento do 38° batalhão de infantaria do Exercito, 
clescle 1894 até a data em que foi o mesmo proprio transferido a um 
particular, em 1905, a brindo para esse fim os necessarios creditos. 

Art. 27. O Governo providenciarâ. para que, com a urgencia possivel, 
sejam organizados os orçamentos necessarios á reconstrucção dos fortes 
de Coimbra e 'l'abatinga e seu r espectivo artilhamento, afim de serem 
submettiàos á apreciação do Congresso e votados os respectivos creditos. 

Art. 28 . O Presidente c1a Republica mandará, pela verba respectiva, 
por intermedio ela Directoria Geral de Engenharia Militar, proceder aos 
necessarios estudos para o prolongamento do r amal ferreo de Lorena a 
Bemfica, até encontrar a Estrada de Ferro Sapucahy, tendo por base 
o emprego da electricidaàe como força motriz . 

Art. 29. F ica r estabelecido, como credito especial e para o mesmo 
fim, o credito concedido pelo decreto n. 255, de 19 de Dezembro de 
1894 (2). 

Art. 30 . Fica o Governo autorizado a melhorar as condições mate-
riaes dos officiaes e pra ças de pret dos 1° e 7° c1istrictos militares, espe-
cialmente no que se refere á etapa. 

Art. 31. O Governo abrirâ. o credito de 223 :200~ para dar execução 
á lei n . 1.500, de 1 ele Setembro de 1906 (3), ele accôrdo com o art. 77 
da lei n. 1.473, de 9 ele .Janeiro do mesmo anno (4). 

Art. 32. Fica o Governo autorizado a reorganizar, sem augmento ele 
pessoal, o Collegio Militar, e a remodelar o pessoal do Hospita l Central 
c1o Exercito, de conformidade com as exigencias dos novos serviços já 
citados e installados nos mesmos estabelecimentos, submettendo taes 
actos á approvação elo Congresso. 

Art. 33 . Fica o Governo autorizado a abrir o credito necessario 
para pagamento das vantagens ele membro do Supremo Tribunal Militar 
ao Marechal reformado Candiclo José ela Costa, a contar de 19 de Se-

(1) Ai·t. 2" elo CAp. J , da lei n. J. 473. de 9 ele .Janeiro ele 1906: 
Esl"'s venchnentos (os militare.s) são 1·e·fe1 en•t.es .ao 11osto .J.e ca::la .militar, 
á s ua a limentação e á responsabilidade e representação do cargo que 
exerce cada um; dahi a divisão <los .mesmos, •em sol<lo, .etapa ·e gratifi-
cação · ( Diario Officfa,z n . 10, d·e 13 ido mesmo mez <i anno.) 

(2) Decreto n. 255, de 19 ele Dezembro de 1894: Concede aos Minis-
terios ela Guerra e da Marinha o credito de 27 . 000 :000 $, ao cambio de 
27 d. esterlinos, para reconstituição do material do Exercito e Armada. 
(Gol!. das Leis, pag. 74.) 

( 3) Vi ele a nota n. 5 a esta. lei. 
(4) Art. 77 da le ; n . 1.473, de 9 de Janeiro ele B06: ns officiaes 

do corpo cocente elo F.xercito e da Armada continuarão a perceber os 
::;eus ,·endmentos milita res anteriores a esla lei e mais os que como pro-
fessores lhes competem peios r espectivos regulamentos (Dia.rio Official 
n . 10, ele 13 do mesmo mez e anno.) 
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tembro de 1896, relevando a prescripção em que tenha incorrido, se o 
Governo lhe reconhecer direito ás a lludidas vantagens. 

Art. 34. O Presidente da Republica é autorizado a despender pe10 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas a importancia de 
6 . 413 :633$13 8, ouro, e 82. 21'1 :406$799, papel, com as seguintes verbas: 

1• Secretaria: 
Augrnentada de 44 :740$, ele con-

formidade com o decreto nu-
mero 1. 555, de 13 ele Novem-
bro ele 1 906 (1) . .......... . 

2• Estc•tistioc• . ....... ......... . ..... . 

3• Correios : 
Augmentada de 260 :000$, papel, 

r edigindo-se na consignação : 
Directoria Geral, vantagens 
especiaes, a sub-consignação : 
aos chefes de turma da d ire-
ctoria geral, etc., em duas 
partes elistinctas, assim cl is-
crirninadas : gratificação addi-
cional de 10, 20, 30 e 40 o !o a 
todos os empregados da dire-
ctoria geral ; d~s administ ra -
ções e sub-administrações e 
inclus ive carimbadores dos 
Correios da R epublica, que 
contarem mais ele 10, 20, 25 e 
3 O annos <l e serviço posta l e 
completa effectiviclade, abona-
da com a restr icQão do a rt. 337 
do decreto n. 22~0. de l.O de fe-
vereiro de 1896, 300 :000$ ; a 
gratificação aos empregados 
dos coneios ambulantes e do 
ser vi~o mar.itimo e ans clav i-
cularios da directoria geral, 
abonada de accõrdo com o 
art. 3·l0 do regulamento; dita 
aos empregados da clirectorla 
geral para inspcccionar as 
administ rações ; dita aos em-
pregados das administrações 
designados pelos respectivos 
administradores para inspec-
cionar as agencias suas subor-
d inadas ; aos agentes emba1·-
cados, aos fieis das succursaes 
da Capital Federal, aos fieis 
que fo ram nomeados em com-
missão para outr1ts r epartições 
postaes da Republica e por ser-
viços executados em com missão 

( 1) Vide a nota n. 1 a esta lei. 

Ouro Papel 

359:760$000 

172 :592$500 
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ou fora ele horas elo expediente 
orcl inario, fixadas ele accôrdo 
com o art. 341 elo regulamen-
to ; elita ele accôrdo com o ar-
tigo 342 elo mesmo regula-
mento (1) e por su bstituições 
210 :000$. Augmentacla aincla 
de 15 :000$, papel, na dir ecto-
ria geral - Material - para 
telegrammas exterior es. Eleva-
da a sub-consignação 11 Aos 
Agentes, a judantes, etc. ", a 
2 . 040 :000$, e a ele "Conelucção 
ele malas, etc." a 2.567 :00 0$. 
Augmentaclo ele 53 :047$500 pa-
ra pagamento do augmento elos 
uraticantes, carteiros e serven-
tes elas agencias ele l •, 2" e 3• 
classes das Adminis trações dos 
Correios elo Rio Grande elo 
Sul, Minas, Bahia, Pernambu-
co e Pará, de accôrclo com os 
arts. 347 e 348 elo decreto nu-
m ero 2. 230, de 10 de Fevereiro 
de 1896 (2), em virtude de 
equiparação decretada pela lei 
n. 1. 429, de 5 de Dezembro ele 
1~05 (3) . .. ......... . ...... . 

4.• '.l'e legraphos: 

Augmentaaa de 83 :600~. sendo: 
no pessoal da Adminis tração 
ele 2 :920 $ para mais dous ser-

Ouro Papel 

180 :00 0$0 00 12. 547 :843$800 

(1) Art . 337 do decreto n. 2.230, de 10 ele Feverci1·0 de 1896 : 
No calculo das antiguidades, de que t r a tam os artigos anteriores, será 
excluido o anno em que o empregado tiver dado mais de 30 faltas se-
guidas ou interpola das, por qualquer motivo, ou aquelle em que soffrer 
aigun1n prova cliscipHnar ele n1ulta ou suspensão. 

P~ra1<rapho unico. As gratificações acld icionaes por antiguidade serão 
para todos os effeitos, consideradas como augmento de vencimentos ( Col. 
dos Leis, pag. 238.) 

Arts. 3,10, 341 e 3•i2. Estes artiqos ciol.ani-se trcmsm·ivtos ás noteis 
14 e 15 avpostas á lei n . 1.453, de- 30 de D eze11ibro de 1905 (Avulso, 
pcig. l'l.) 

(2) Art. 347 do decrelo n. 2 . 220, ele 10 ele Fevereiro de 190G: Os 
praticantes , carteiro e serventes elas agencias de 1 • classe terão os 
vencimentos, onus e vantagens estabelecidos parâ empregados da mesma 
categoria das repartições postaes a que as agencias estiverem direct:~
ment subordinadas, inclusive o direito á promoção, quanto aos prati-
cantes e carteiros ( Col. das L eis, pag. 2'12.) 

(3) Lei n. 1.129, de 5 de Dezembro ele 1905 : Equipara os ven ci-
mcmtos elos empregados das Administrações dos Correios do R io Grande 
c1o Sul, Pará, Pernambuco, Bahia e de Ouro Preto, em Minas Geraes, 
aos ele igual categoria ela el o Esta.elo ele S. Paulo (Dicirio Officia l n. 283, 
ele 7 de Dezembro de 1905 . ) 
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ventes; na consignação-Admi-
nistração Central, mater ial, 
4 :000$, para expediente, publi-
cações, etc. ; no cr edito para 
consignações do art. 3 6 do re-
gulamento (1), 5:880$; no 
aluguel e reparação de casas, 
supprimindo-se as palavras "e 
r eparação", 28 :800$; em fer-
ramentas, apparelhos, etc., 
1 O : O O O$ ; transporte, seguro, 
da consignação "linhas e es-
~ações», ma.teria), 7 :000$; 111a 
su.b- -consigmaçãio ·<< S e .r v 1i ç o 
optico e me te -o rolo gi co», 
2'5 :000~ , sendo 10 :000$ '!>M·a a 
<lOlllstrucção «'lie ·UJ111'a. caisaJ aipro-

priada para o Obscrvatorio de 
Curityba e 15 :000$ para mon-
tagem ele mais um observa-
torio em ponto conveniente, 
como seja Caetitê, no Estado 
da Bahia. Augmentada a inda 
de 452 :000$, assim elistribui-
dos: 400 :000 $ Pt,ra a reforma 
ela rêele telephonica e telegra-
phica ela CapitE\:l Federal -

Pessoal e Material; 40 :000$ rm-
ra a conclusão elas obras do 
predio d stina<lo ao Correio c1e 
Campos e rnconst.rucção elo dos 
'l'elegraphos na resma cidade 
e 12 :000$ para o restabeleci-
mento ela linha telephonica en-
tre a semaphora do Monte Mo-
reno e o pharol de Santa Luzia, 
ligada á Capitap ia do Porto 
do Estado do Es11irito Santo, e 
mais um pequeno ramal do re-
ferido pharol á ilha da Baleia, 
onde se acha estabelecido o 
serviço dos praticos e soccor-
ros n avaes elo Estado. Au-
gmenlada da qu;·mtia de réis 
300 :000$ para novas constru-
cções, destinada principalmen-
te a melhorar os circuitos in-
teriores ex istente~. duplicando 
os conductores, qncle necessa-
rios, e ao fecha~ento de ou-
tros circuitos suqstitutívos da 
linha tronco, e á construcção de 
novas linhas, preferidas as sub-

(1) Art. 36 elo r egul(l.mento n. 4 . 053, de 24 ele Junho de 1901. Este 
w·Hgo cicha-se trcmsc1·i.vto á nota n. 16, civvosta á lei n. 1. 4(í3, cl11 3Q 
d.e Dezembro ele 1905 (Av11lso, 'PªQ· 46. ) 
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vencionadas ou auxíliadas pelos 
governos estadoaes ou munici-
paes, na proporção das subven-
ções ou auxílios por elles con-
cedidos - Pessoal e material. 

5." Auxi!-ios á AgriC1tltura: 
Augmentada de 810 :000$, papel, 

sendo: 100 : 000~ para a funda-
ção de uma estação agrono-
mica ; redigida a consignação 
de sementes e plantas da se-
guinte forma : D istr ibuição de 
plantas, sementes e instru-
cções respectivas aos agricul-
tores, etc., 200 :000$; 500 :000$ 
para auxi iio aos Estados, ás 
m unicipal idades, aos syndica-
tos e associações agricolas que 
fundarem estações agronomi-
cas, postos zootechnicos e 
campos de demonstração.obser -
vando-se, quanto aos syn-
a icatos e associações agríco-
las, o disposto no art. 17, n . V, 

da lei n. 1.145, de 31 de Dezem-
bro de 1903 (l) não exce-
dendo o auxilio a cada muni-
cipalidade, synd icato ou asso-
ciação a quantia de 20 :000$; 
.mals 130 :000$ n.~ consignação 
da rubrica - Subvenções -
Publicações que fica assim re-
digida: Publicações de pro-
paganda no paiz e no extran-
geiro, 100 :000$; e de 700$, 
ouro, para a contribuição an-
nual do Governo destinada á 
manutenção do Congresso In -
ternacional Permanente de 
Navegação, de accõrdo com a 
lei n. 1. 49 3, de 21 de Agosto de 
1906 (2); assim redigida a 
consignação-Auxilio aos agri-
cultores e criadores para o 
transpot'te etc. da .seguinte 
fórma: AuxdJio.g aos agricul-
tores e criadores para a in-

377:801~121 10.749:525$000 

(1) Art. 19 da lei n. 1.145, de 31 de Dezembro de 1905: E' o 
Poder Executivo autorizado . . . . . .... . . . . . ........ . .............. . .. . . 

V. Este numero vem transcrivto á nota n . 19, á lei n. 1. 45 3, d 11 3 O 
de D ezembro de 1905 (AV1ilso, vcig. 52.) 

(2) Lei n. 1.493, de 21 de Agosto ele 1906. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a inscrever o Brasi l entre o numero dos paizes que contribuem 
para a manutenção do Congresso Internacional Permanente de Nave-
gação (Diario O!ficial n. 196, de 24 do mesmo mez e anno.) 
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troducção ele a nimaes desti-
nados á r eproclucção e combate 
c1e ep izoo tias, de accôrdo com o 
ri:- g-n~an1ento que para esse fim 
expe.:i r o Governo, 200 :000$. 
Augmentada de mais 50 :000$ 
1i o.r a a uxili o á catechese elos 
in dios e á manutençã o e cles-
c n-,/0! ".~11~1er:to d i..lS co lonias 
agricolas ele Matto Grosso, 
cons tituida pelos mesmos, sob 
a direcção da missão salesia.-
na. Augmen ta.da. ainda. ele 
100 :000$ para conservação elo 
palacio Monroe e acquisição 
de mobilia para o m esmo .. .. 

6." Agazalho e transport e ele immi-
gr ant es estrangeiros : 

Augmentacla de 1 20 :000$000 n a 
sub-consignação - Conserva-
ção e reparação elo material 
f luctuante. . . . . . . . . . 

7." Subven ção ás companhia~ de na-
v egação: 

Augmentada ele 363 :69 ? $992000, 
ouro, para a subvenção ao 
Lloyd Brazileiro, de conform i-
dade com o decreto P. . 6.116, 
ele 27 rle agosto ele po6 ( l) 
e ele 36 :000$, papel, J'./ªra exe-
cução do con tracto co:rp a Com-
panhia ele Navegação a Vapor 
elo R io Parna hyba, dE• confor -
midade com o decreto n . 5.060, 
ele 1 ele dezembr;i rle 1903 (2). 
Eliminadas as palavras "e 
das Velhas" n a con sign a.ção-
Navegação dos r ios ~ . Fran-
cisco e das Velhas . . . . .. ... . 

8.n Garantia de juros . . .. .. .... .. . 

Ouro 

16:001$040 

1. 663 :699$99 2 

3 . 36 1: 690$985 

Papel 

1. 385 :040$000 

22 6 :755$70 0 

1 . 1 48 :361$70 0 

1. 290 :280$82 ,1 

(1) Decreto n . 6 . 116, de 21 de agosto de 1906. Concede ao Lloy cl 
Brazileiro, sob a f irma ele M. Buar que & Comp., autorização para in i-
ciar a navegação ela linha arqericana (Diario Official n . 198, ele 28 elo 
mesmo mez e anno.) 

(2) Decreto n . 5.0GO, ele l ele dezembro de 1903 . Autoriza a cele-
bração do contrac to com a Companhia de Navegação a Vapor do R io 
Parnahyba para o sen,iço cl€) navegação a vapor en tre a cidade ele 
Pamahyba e o porto ele Tutoya (Diario Off ioial n. 284, de 6 elo mesnio 
mez e anno) . 
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O. • Estradas de Ferro Federaes : 

I . Estr:d?. de Ferro Central do 
Brazil: 

J\u05mentada de 600 :6 00$, papel, 
sen do 600 :000$ para a con-
clusão da elevação ela linha 
entre S. Diogo e S. Christovão 
e 600$ na 2ª divisão elo tra-
fe~o , fazenrlo-se as segu intes 
alterações na tabella : em vez 
de quatro segundos escriptu-
rarios, seis segundos escriptu-
rarios, a 'l :200$ , ficando a 
verba elevada ele 16 :800$ a 
25 :200$; em vez de quatro 
segundos esci·ipturarios ::i. 
8 :6 00$, cinco terceiros escri-
pturarios a 3: 600$, elevando-
se a verba de 14 :400$000 a 
18 :000$, tudo ele accõrdo com 
o decreto n . 1.451, de 29 de 
de:;;embro .de 1905 11) ·; na 
mesma divisão - Tnspectoria 
elo movimento, em vez de 48 
concluctores de 211 classe, 46, 
deduzindo-se da importancia 
de 201 :600$, 8 :400$, ficando 
reduzida a consig n ação a rs. 
193 :200$; e em vez ele 109 con-
d uctores de 3° classe, 108, cle-
cluzinclo-se da importancia ele 
327 :0 00$ a ele 3 :000$, reduzi-
da a consignação a 324 :000$ . 

.Augmentarla a inda ele 2.800 :000$, 
assim clistribuiaos : Na 4" tli-
v isão : 1.200 :000$, para acqui-
sição de material ele tracção 
e movimento, destin ado a 
transporte ele minerio, espe-
cialmente; 1. 500 :000$ para 
reparação de carros e vagões, 
podendo para esse serviço r e-
correr â. industria particular. 
Na 5• divisão, rubrica - Con-
servação da linha e eclificios : 
100 :000$ para reparação ela 
estação Central. 36.564 :03G$870 

II. Estrada c1 e 
Ferro Oeste de 
M inas . . . . 2 .1 28 :000$000 

Ouro Papel 

38.692:036$870 

(1) Decreto n. 1. 451, de 29 ele dezembro de 1905. Autoriza o Pre-
sidente da. Republica a inaugurar, n a 2' d iv isão do escriptorio elo tra-
fego da Estrada ele Ferro Central do Brazil, tres lagar es de escriptura -
rios, e a reduzir, na inspectoria rlo movimento, dous Jogares de conclu-
ctores ele 2• e um de 3• (Diario Official n . 2, ele 4 d e janeiro de 1904). 
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III . Estrada ele Ferro D. Thereza 
Christina : 

Eliminada a verba, por ter sido 
arrendada a estrada por de-
creto n. 5.977, de 18 de abril 
de 1906 (1). 

10.• Obras Fecleraes nos Estados: 

Augmentada de 500 :000$ para a 
construcção de um trecho de 
cáes na cidade de Corumbá, 
no rio Paraguay, de 80 a 100 
inetros de extensão no logar 
onde se acha a ponte da al-
fandega, e que permitta a atra-
cação facil dos vapores e a 
carga e descarga das merca-
dorias. Uma vez construido o 
cáes, o Governo cobrará a 
taxa de cáes, de accõrdo com 
a lei em vigor. Augmentada 
de 250 :000$ para concluir o 
arrazamento da Baixinha, no 
porto do Natal, no Rio Gran-
de do Norte, e de 50 1:000$ pa-
ra a construcção do cáes no 
porto c1e Cabeclello, :qo Estado 
da Parahyba, entre a fortaleza 
de Cabedello e a curva do rio 
denominada Camaláo, e que 
permitta a atracação facil elos 
vapores e a carga e descarga 
das mercadorias. Uma vez 
construido o cáes, o 1 Governo 
cobrará a taxa de cáes, de 
accôrdo com a lei eln vigor. 
Mantidas as consignp.ções de 
300 :000$ para a b:rrra e o 
porto elo Rio Grande êio Sul, 
inclusive a quantia para a 
fiscalisação, e de 50 :000$ para 
os trabalhos necessarios ao 
restabelecimento do regímen 
elas aguas no porto de An-
tonina, no Estado do Paraná, 
substituída a consignação -
Açudes e irrigação no Ceará 
- pela seguinte :-Açudes e 
irrigação no Ceará - Conser-
vação do açude de <~uixadá, 
creação e custeio de um cam-
po de demonstração a elle an-
nexo, estudos e obras de ou-
tros açudes - Pessoal e ma-

(1) No Diario Officicil n . 220, de 22 ele sete11ibro de 1906 . 
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teria!. . . ........ 269 :600$ 
Açude do Acarahú-

mirim e outros -
Pessoal e material.. 245 :400$ 

515 :000$ 

11•. Obi·as na Oa1)'ital Federal : 

Augmentada. d·e 20 :0 00$, .para saneamento 
da •Lagôa Rodrigo de Freitas, a1a Capital Fe-
Federal. Assim, ddstribouida oa verba destinada 
á - I1nSJP·ecção Geral elas Obras Publicas : 

A ànioiniistraçc'io central 

Pessoal: 

1 Inspector geral . ..... . . .. . . 
2 Chefes de cliviisão . .... . . . . . 
7 Engen.heiros de dlstTicto .. . . 
5! Co.nductores technicos 

1 'Desinhista de 1" classe .... . 
•2 Deslnhistas de 2• classe .... . 
1 Secretario ....... . ... . ..... . 
1 Contador ........... .. .. . 
1 Fiel do deposito central .... . 
1 Ajudante d-e füel .. . .. ... . .. . 
3\ AdministradO>fes de florestas 
1 Ao·chivist•a. ......... . . . .. . . . 
1 1° Escripturario ......... . . . 
3 Segun-Oos -Oi tos .......... . 
4 Aman uenses ............ .. . 
3 Prati·cantes ..... . ......... . . 
2 A.ux ioJ.iar es de escrd·pta 
1 Po.t' tehro .............. .. .. . 
3 Coin.Uniuos . ................. . 

Dial'ia d·e 8$ ao inspecto r ge-
•ral; de 7$ aos chefes de d i-
visão; de 6$ aos engenheiros 
de districtos; de 5$ ao con-
ductor geral dos encana-
mentos, conductor es technicos 
e de 3$ aos auxilia1'es de es-

12 :OOD $000 
16 :80 0$000 
42:000$000 
15:000$000 
4 :80 0$000 
6:000$0 00 
6:000$000 
4: 80 0$000 
4 :800$000 
3 :600$000 
7 :650$000 
3 :000$000 
4 :200 $0 00 

10: 80 0$000 
12:000 $000 

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

171 :450$000 

·Cr ipta 36 :500$000 . . . . . . . . . . 207 :950 $000 

Mate1·ia·l : 

Ex•p diente, 'Publicações. ·i-m -
p·1·essões diversas, despezas 
miudas e de prompto ·paga-
m ento, serviço telephonico, 

5. 821:752$500 



illuminação do edifi.cio e taxa 
rle esgolo em 33 Preclios ... . 

Serviços diversos 

R eparos rle proprios nacionaes 
e construcção de predios n e-
cessarios a-0s s erviços das 
Obras P•ublicas da Ca'J)Ha:I 
F edera l, limpeza, elo edi fício 
da r epartição e <lespezas im -
previstas . 

.Pessoal e material mecessa-
ori os ao serviço ..... . 

Deposito oen.trcil 

Pessoal e material n eccssarios 
aos serviços, ônclusive aluguel 
de oasa .... . . ............. . 

PRLMEIRA DIVISÃO 

Vigilanoia de ma-
nanoiaes 

P essoa.! e materi a l necessarios 
ao serviço ...... . .... . . .. . .. . 

Conservação dos encanamentos 
ooncluotores · 

P essoal e materi-a.L lllecessairios 
a o serviço 

TrabaZhos ele desobstnooçcio de 
rios, obras cliverscis e desveza~ 
imvrevistas 

Pessoal e material necessarios 
a o serviço . . ..... . ........ . 

Estrada de Ferro do Rio d' Ouro 
- EJ sorilpt'orio central 

;Pessoal: 

1 giuair<la-livros .... ... . 
1 <th esourei•ro .. ....... . 
1 a lmoxa,rjfe ........ . 
1 1° escriptiurarlo .... . 

6 :000$ 
4:000~ 
4 : 800~ 
4:200$ 
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38 :960 $000 

78 :4 00$000 

41:6 45$0 00 

366 :955$000 

43 :000$000 

86:872$500 

20:0 00$000 
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1 2° dito . . . . ..... . . . . 
1 amanuense . . 
1 estafeta sen"E>nte a 

4$ em 365 di<a s ..... 

Ma:teriail : 

3 :600$· 
3:000$ 

1 :460$ 

Ex•pedien.te, despez-as miudas e 
diversas .... .. . . . . .. . ..... . . 

TRAFEGO 

Estações e pai·aclas, linhas tele-
graphicas e te lephoni,cas e 
1novinien,to 

Pessoal e material 1necessar:ios 
para tod'Os os serviços do 
Jrafego, eX!pediente, a lug.u•eis 
de casas e diversos .... . .. . . 

LOCOMOÇÃO 

Tnicção e officinas 

Pessoal e materiail .necessairios 
'PaTa todos os serviços da 
looomoçã.o, combust!vel, J.u-
b~ifica•ntes, estapa, material 

27:860$000 

3:000$000 

92:775$000 

rodante e d iversos.. . . . . . . . . 207 :832$500 

Vici pm•mcmente 

Pessoa.! e ma:teTiaJ .necessarios 
para a sua -conservação, i·n-
cluindo feTramentas, v igas, 
dormen tes, conservação de 
edif!cios e diversos... . .. . ... 193 :172$500 

Constnicções e revaros de esta-
ções, varcidas, ccisas ele tm·-
mas e ofti,c·>11 as 

Pessoal e material necessarios 
aos serviços . . .. . .... . . . . .. . 

•SEGUNDA DIVISÃO 

Conservcição elas f lorestas e elos 
ca111Ãnhos elo aqneducto ela Cci-
rioca 

Pess"Oal e ·m ateor ia l necessan!os 
aos serviços . .. . .. , . . , .... . 

10:000$000 

684:512$500 

61:732$500 

Ouro Papel 



Conservaçeio <leis 1·epresas, aqu.e-
eliictos e reserve1to1·ios 

Pessoal e mater ial necessarios 
aos serviços, ino~.usive illumi-

•naÇ;ão dos mesmos . .. .. . .. . ... . 

Consei·vaçcio e custeio lla ré<le 
<le elistribwição <le aguei 

Pesso,11 e material necessarJos 
a.os serviços, inc~usive o neces-
sario 'Para t r abal hos fõra das 
horas .regimentaes, acquisição 
de ferramentas, vehiculos, 
combus tivel, ·fer ragens, re-
·mon ta de ani mia es, recon -
st r ucção de calçam entos,tra,n-
sporte de .pessoal , a l:ugueis de 
pred ios •pa<ra escri·ptorios e de-
positas do d isbricto e objectos 
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54 :495$000 

para expediente dos mesmos. 543 :6.50$000 

S1wviço de hydronietros 

Pessoal e material n .ecessarios 
'Pª"'ª este serviço, lndusive 
acq.uisição de a'))pa•relhos . . . .. 

!11specçcio de ceinalizações e cai-
xas de agiia domiciliares 

Pessoal e m aterial n ecessarios 
a este ser viço . . .. ... . . . . 

Proseguinim~to <la rê<le ele dis -
tribuiçlio de 111rnne1s de agiia e 
registros de i,ncendio 

Pessoal e mater ial necessarios 

59 :400$000 

20 :000$ 000 

a este serviço... . ... . . . .. . . 200 :000$000 

Esgoto ele aguas p•l1wiaes--!Con-
servaçlio de galerias, cons-
tnicçlio de galerias e co lle-
cto1·es, renioçlio de resf.ll111os 
extrahi<:los das nies1ivas e sm·-
viços extraordinarios e invpre-
vistos 

Pessoal ·e mate r ia.J necessarios 
a estes serviços, inclus ive ob-
jectos de expediente e ou tPos. 101 :795$ 500 



llevisão clct récle., no'licis cana-
lizações, acqiiisição de vro-
·JJrieclacles que interessem ao 
a.bastec·i?nen,to) constrncção e 
cc·ncertos ele revrezas e pe-
qiltenos reservatorios_, recon-
stnwçcío ele ca'iJçmnentos vro-
veniente <los serviços de r e-
·viscío e ou~>ros _ melihormnentos 
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Pe8soal e material n.ecessarios.. 650 :000$000 

1.691:073$000 

12." Esgotos clei Capiteil Federal. . 
13." Jlluminaçéio piiblica ela C'avitcil 

Ji'ecleral : 

Augmentacla de 15 :480$, papel, 
para diarias ao pessoal te-

Ouro 

chnico e auxiliar .... . .... . . . 810 :840$000 
14.• F'iscalizaçc'lo: 

E li minada a consignaç.ão 
Trmnway Roacl ele Nazareth, 
de 7 :500$, por ter sido trans-
ferido ao Estado da Bahia o 
direito que t inha a União so-
1.Jre a estrada, por força da 
lettra D, II, do art. 15 da lei 
n. 1. 459, de 10 de dezembro 
ele 1905 (1). 

Augmentada de 37 :000$ para a 
fiscalização das obras do por-
to do Pará, em virtude do de-
creto n. 5.978, de 18 de abri l 
ele 1906 (2); incluindo na 

2.762:540$500 

Papel 
4 .9 81 :86 7$405 

924:535$000 

(1) Art. 15 da lei n. 1.453, de 30 de dezembro de 1905: E' o 
Presidente ela Republica autor izado ......... . .. .. ........ . ........ . . . 

II. A entrar em accordo na vigencia desta lei. 

cl) Com o Governador elo Estado da Bahia, para o fim de lhe ce-
der o di reito, que se reservou á União, de resgatar o trecho da estrada 
ele ferro Tnmi Roeul ele Ncizareth, que parte de Santo Antonio ele Jesus 
e vae até a cidade de Amargosa, mediante indemnisação correspondente 
no pagamento ele juros e oulras despezas que a União houver feito em 
favor da mesma empreza, de conformidade com o contracto de 15 de 
dezembro de 1888, e com a obrigação de desenvolver a construcção 
(Aviilso pag. 611) . 

(2) Decre to n. 5.978, de 18 ele abril de 1906. Concede ao enge-
nheiro Percival Fa,rquhar autorização para executar as obras de me-
lhoramentos do porto ele Belém, no Estado elo Pará (Dicirio Offfoiul 
n. 1O4, <le 8 ele 1nciio elo rnesmo cinno) . 
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tabella o seguinte : "Com mis-
são fiscal das Obras elo Porto 
elo Pará - Pessoal e m ate-
rial 37 :000$ " . 

A ugmentacla ele 18 :000 $ pa ra a 
fiscalização das obras do 
porto de Massiambú e da Es-
trada de Ferro D. 'l'hereza 
Christina, por força do de-
creto n . 5. 977, de 18 de abril 
n. 5.977, de 18 de abril de 
de 1906 (1), incluindo na ta-
bella o seguinte: "Commis-
são fiscal das obras do porto 
de Massiambú e da Estrada 
de Ferro D. Thereza Chris -
tina - Pessoal e material, 
18 :000$000." 

Na consignação - Navegação, 
elevada de 2 :200$ a verba. 

Augmentada ele 12 :000 $ na ru-
brica - Emprezas diversas, 
accrescentaela The S. Pe~ulo 
Traniway L ig ht einel Power 
para vencimentos elo enge-
nheiro fiscal, 12 :000$ (de-
creto n. 6 . 192, de 23 ele ou-
outubro de 1906 (2). 1 

Eliminada a consignação--Com-
panhia ele Navegação Cruzei-
ro do Sul, 3 :000$, por ter 
sido rescindido o contracto. 

A ugmenta de 10 :800$ pal·a fis-
calização das companhias de 
n avegação Rio ele J aneiro, 
São João ela Barra e Citmpos 
e Esperança Marítima, inclu-
indo-se na tabella em Jogar 
ele "Companhia de Nave,gação 
Cruzeiro do Sul", o segu inte: 

Companhia de Navegação Rio 
de J aneiro, vencimentqs elo 
fiscal, 3 :600$000. 

Companhia de Navegação São 
João ela Barra e Campos, ven-
cimentos do fiscal, 3 :600$000. 

Companhia de Navegação Espe-

(1) Decreto n . 5 . 977, de 18 de abril de 1906. Approva as clausu-
las para o contracto referente ao arrendamento da estrada ele ferro 
D . Thereza Christina e á construcção das obras ele melhoramentos do 
porto de Massiambú no Estado de Santa Catharina (Diario 0/jicial 
n . 22, de 22 ele Setembro de 1 90~) . 

(2) Decreto n. 6.192, ele 23 ele ou tubro de 1906. Concede á The 
s. Paulo Trmnwav Light anel Power Gonivany, Limiteel os favor es 
constantes do decreto n. 5 . 646, de 22 de agosto de 1905, e dá outras pro-
videncias (Diario Official n. 249, de 27 elo niesnto 1nez e anno). 
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rança Maritima, vencimentos 
do fiscal, 3 :6 00$000. 

Na rubrica - Navegação, con-
s ii,'llação dos rios S . Fran-
cisco e das Velhas - elimi-
das as palavras "e das Ve-
lhas•:. 3 :6 00~000 ......... . .. . 

15.• Observatorio do Rio ele Janeiro: 

Augmentada de 9 :00 0$, sendo 
3 :000 $ na consignação - Ma-
terial, etc. - e 6 :000$ na sub-
consignação - Acquisição e 
concerto, etc . - que fica as-
assim redigida - Acquisição, 
con2erto de instrumentos e 
sua installação, custeio da 
officina e trabalhos de geo-
clynamica, 30 :000$000 ..... . • 

16.• Repartições e lo gcires extinctos : 

17.• 

Eliminado um 2° official, por 
ter sido aproveitado para pre-
encher uma vaga de 2° offi-
c ial da Secretaria da Indus -
tria e Viação, e reduzida a 
verba de 4 :000$. Augmentacla 
de 4 :320$, por força do de-
creto n. 1.555, de 13 de no-
vembro de 1906 (1) ..... 

Eventiwes .. .. . . ....... .. . . . ... . 

3 :600$000 

Art. 3 5. E ' o Presidente ela R epublica a utorizado : 

I. A despender : 

851 :235$000 

107 :000$000 

42:680$000 

150:000$000 

e<) 10 :0 00$ em premias, á razão de 1$ por kilograrnma, aos serici-
cultores que apresentarem casulos de producção nacional; 

I>) até 60 :000$ para animação ela industria da seda, sendo : 5 :000$ 
em premias, cujo maximo n ão exceda desta quantia, aos sericicultores 
que provarem, a juizo do Governo, t er, pelo menos, 2. 000 pés de amo-
reiras regularmente tratados, devendo ser os premias proporcionaes á 
importancia das culturas, e 45 :000$ para auxiliar as duas primeiras fa-
bricas que empregarem, na fiação, unicamente casulos de producção 
nacional. 

O Presidente da Republica, no regu lamento que expedir para exe-
cução da lei, estabelecer á o modo e os meios de prova para o r eco-
nhecimento da concessão dos premias; 

e) até 50 :000 $ para a uxiliar o t rabalho ela civilização dos índios, 
por meio de subvenções e fornecimentos de material ; 

cl) até 250 :000 $ para estudos geologicos, pesquizas e exploração 
de minas no t enitorio da Republica, ele accõrdo com as instrucções 
que para este fim baixar o Governo ; 

( 1) Vicle nota n. 1 eles ta lei. 
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e) até 1. 000 :000$ para prnmover na capital da Republica uma 
exposição n acional agricola, industrial, pastoril e de artes liberaes, no 
a nuo de 1908, abrindo para isso os çreditos necessarios. 

O PTesi-Oente .aa ReJ:Jlll·bUca entrará em a,ccordio com os governado-
res ou .presildentes dos lEsta;dos e o Prereito .ao Districto F'ederal pa1·a 
a realização d·e exposições Tegionaes com•o· preparatorias da macional, 
podendo a;uxiliar os Es•bac1os, que o 1 equisHare.m, com a quantia que 
julga.ir conVJeniente ; 

f) a quainia de 17 :·500$ .para pagamento do rna;terial encommeinclado 
dwdo poT .conta do Estacl•o· do !Maranhão ·e destinado á Hnha telegra-
•P·bJi.ca, em ·constr.ucção, ido Engienho Central (<Mara1nhão) á Boa Vi.sta 
(Goyaz); 

g) até á i:mportancia de 150 :000$ •Pª"ª acquisição de •um :novo ba-
•telão a vapor destinado ·a<0 transporte a.e ma•teria1 d .ra,ga;do :no .porto 
do R eci.fe, abri•ndo para isso o n•ecessario .cred·irt:o; 

h) •60 :000$ para lançamento de um trilho intercalar da bi•tola de 
um metro entre as •estações da Pairahyba <d-0 Sul e E ·ntre Rios, ma Es-
trada de Ferro Central ao Brazil; 

i) atê á quanNa de .50 :000$, ·com a acq·uisiçfuo de um riebocaidor 
desti11ado ao serviço dos melhoramenotos do por.to aa Bahia; 

j) até ·600 :000$ para ma·ndai· fazer estudos e promover melhora-
mentos dos rios navegaveis do paiz; 

k) até 1. 00 0 :000$, papel, .para ·auxiliar as QOOperativas de credito 
agricola, qc•e se organizarem d.e accor.fü.J com a l·ei, sobre as bases se-
guintes : 

1", o auxilio .não excederá de 50 :000$ a cada coopera-biva, salvo 
tratando-se de ·uma união ou federação de mais de .tr.es .cooperativas 
ou SY111dicatos agrícolas, poderndÓ .neste caso e~evar - se até 200 :000 $000 ; 

2•, o ·prazo do em.presttimo não .excederá de 21 mezes, o juro será 
de 5 o/o e o contracto se1'á f.eito por ·escriptura '])Ublica, com is•ençã.o 
de se!Io e quaesquer -dirietos fecljlraes; 

3•, serão prefer.idas as cooper ativas de .c1iedito que forem 01iga.-
niz8Jdas so•b 'ª <base da responsi'Lbilidad·e ·pessoal, solidaria e illimi ta,da 
dos assooiaia os ; 

4•, ·nos Estados em qu-e •houv-er banco tde credito agricola, que se 
pTo.ponha, '])elos seus esta;tuoo.s, a operar -em emprestimos a favor dos 
syndicatos e coopera~ivas agricolas, o <Govenno poclerá distribu ir o au-
:>..-ilüo por .inlernneclio d<> baJllCO, cl'Otm o qual contractará directamente, 
dev·endo, neste caso, o j·uro ser .c).e 4 o/o, não exced•endo de 50 o/o do ca-
pital Tealizado a imporrt:a.ncia total do 'auxilio. 

Paragraphto ·unico. O IPresi-den·te da Republica fa!'á as operações 
de credito que ·forem necessarias para dar •execução a este artigo, po-
d•ewdo •emiltir apoiices de juro até 5 o/o . 

II. tA entrar em •accôrdo, 111a vigencia d•esta lei : 
a) com os arrendatarios das -estriadas de ·ferro federa,es, .para o 

fim de ser subsbitu1da neHas a illuminaçã.o a petroleo ']}elas lam'])a;das 
a alc-001. 

;}'Iara •facilita,r esse accorclo, poderá o Presidente da Republi·~a ad-
rnit1:ir que figure a compra ·dessas lam·padas nas contas do custeio; 

b) com as empreza5 1d·e estradas de ferro, concedidas pela União, 
e que gozam de favores pecmüarios, pa11a o fim de j)'romov·er •a •s-ubsti-
tuiçfuo do .petroleo pelo akool, na •iJ!umi:nação das estações, depositos. 
oMidnas e dependencias. 

Pa.ra afcil-itar esse a-ccôrdo poderá o Presidente tda Repuhlica ad-
mittir que .figu1,e a com,pra das lampadas nas contas ·do custeio ; 
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e) ·com as ·emprezas pairticulares d·e li·nhas te'l0egraphi.cas e com-
pa.nhi·as de •estraid•as de 1f.erro, para o füm 1d·e es•ta.bel0ecer o traif.e,go mu-
tuo 1com •as linhas :telegraph'icas fed•erae·s, d·e mod10 a harmoni,,a.r as 
taxas d·aq ueUa.s com as ·d·es t.a.s ; 

cl) com o Estado 1e1'0 Rio Gram·d•e <do Sul, pm·,a a cessão á União 
das .Jinhas •te'loeg'ra.phi<Ja.s :d•e sua ;pro;pri•ed·a.de ; 

e) com o .gov·enruo <'Lo Esba.c1<0 ~l'e S. Paulo, para que a este seja 
facilitado cr·eaHza.r 1a; constr•u.cção «'Le •tra']'.liches nos pO'l·tos do littoral 
nor.t·e e r•econ·s1truir o dáies da Prai·nha em Ubrutuba, vis•ando facA!i~aT á 
na;v.egação d•e cab<o1ta.g·em os me~os commo·clos para ·carg·a ·e d!escarga 
das em·bar.cações ; 

f) com os .g0ov·ernos dos E stad·os e elos munidpios, '!)ara o e:ioter -
~ninio 1c1os •gafianhqtos, pall'ia com•sf!n11c~~o •e •Coinservação íd!e açu&es, 
a.bertura •d!e 1poços ·e ap.pücação ele outras 1med1•das tendentes a P·rem'U-
1n"ir -os effe!i~os da .seoca, :poel<endo ~)at'.a tal f'Lm o·ealizar a.s mecessardas 
operações .ae credito ; 

g) com a Rio ele J cune•i\"O City Jonprovements Connvcmy, Umuteci, 
a;füm d·e tnduir no ico.rutra;oto ·f·eito com a m·esma as modificações que 
j·ulgar mecessa0rias a ;meJ.hoJ·a,r· o serviço a seu cango, -fazem.a.o .para ·isso 
as necessari·as operações de @edito; 

h) com a Anv.a.zon Tele!J,rcivh Comvcony para o <fim. d·e ser prolon-
gadJa a res,pecüvia linha .ae Ca1rnetá a Alcobaça, ']'.lassandv .por BaUãio e 
Mooaj-uba e correndo a .cl•espez.a n·ecessaria pe-ki. verba do art. 3·!, i·u-
briica 4ª - '"reiegra;p·hos. 

LI!. A mamdar proioecler , rna v•i.genoia des·ta Iei, á .substituição, 111as 
estr.adas de fe1To f ·ederaies, !Cl·os motores 'ª gaz0Hn1 ou .petroJ.eo por mo-
iJO'Pes a aloool. 

IV. iA. •es'tabelecer por m•eJ.o d•e aocordos ·d·ire.ctos o serviço d•e per-
muta cloe encom.mend<a1s postaes do Correio BraziJ.ei-ro ·com o ·dos Es-
trudos Unido.s ·dJa Ame·rica c110 Norte 1e, bem assim, .com o d•e qualquer 
outoro •paiz que f':iça pat'te dª U:nião Postal U.n<hnersal. 

§ 1. 0 Para supprir a fa.Jta ele f.unccio·nari·os elo quadro, inclis·pen-
saveis ao d'esem']'.l·e-nho 'do serviço , serão nomea.dos outno<s em oommissão, 
observadas as ·d!isposições do .r.egulam.ento a·pprovrudo 0pelv -ciecr,eto m. 2.220, 
ele 10 ele fevereiro ele 1 896 (1 j. 

§ 2 .0 O a?lre·sidenbe da Roepublioa, ·escolherá •entre ·as ·r·epartiçõe" 
po,staes as ·qure ·cl·evam ser consi"1eradas ae permutas, ad'qu1·rinc1o :por a,lu-
guel armaz·ens ª 'PTO·PTiados, qua.nd-o nas séd•es d·aquella;s repar.tições não 
houver espaço suffici,e·nte. 

N. A 'faz·er as operações <de 'credito rruecessa;rias para execução do 
s·erv·iço a que s·e t'ef·ere o numero anbece-d·ente. 

VI. A ·pro'Jo11JgaT até lás mina;s ele m:anga.nez do lülometro 501, ra-
mal de Ouro Preto, o ala.r g'amento já r •ealizado a'té Ga.gé, 0podenodo rJes-
P nder até á qua1ntia !Cl•e 300 :000$000. 

VII. A .constr·uir e,clifidos para C orrel·os •e 'I\elegN1;phos nas oapHaes 
dos Esta,dos ·da Ba;hia e ,s. 1P.a.ulo ·e ,em Porto AJ.egre, abri.ndo p·a,ra 
isso os n·eoe-ssa·dos crecli.tos, podendo entrar rem accord10· co1n os res-
pecti<vos .governos, mediante ·permuta com pro.prio naciOll1lal •e outras 
condições que for.em jul•gadas coruv·e·ni•entes. 

VIII. A ofaze'r, em .CJ01njuncto -ou sepana.damente, iinterna -ou .ex-
•ternam·entre, toda,s as o·p.era\)ões ·d!e c1,edato nec•es·sartas •á melhoria do 
serviço de abasteci·mento .ele agua potavel á Capital Federal, iincl·ni·das 
as ilhas de .Pa.quetá e Governacl·or, realdzan·do a.s a,cquisições e obras 
cC>nv·eni.entes, praticando ·todos -D"S {Vemais ·ac1os .neC'es·sari•o·s á ·consecução 

(1) Regulamento elos correios (Gol. clcis Le·is, pag. 157). 
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<lesse melho1-am'6Ilto, o.bservaido o <l'isposto no art. 22 da lei n . 1 . 313, 
de 30 de dezembro de 1904 (1) . 

IX. A realizar os m eH1o rame·ntos do porto de Oabo Frio, pod>endo 
d'espender a quanloía necessaria, de ,accordo com o oTçamento e os 
estudos Jle~tos, e cobrar as taxas estabeleciCfas na lei e •Con.cessões em 
vigor. 

X . A a,brir o necessarlo cr.ecli to para custei'º da Estada de Ferro 
D. Thet'6za Christina, no çorrente ·exercicio, •emquanto não fôr entre-
gue ao t'especbívo arrendatario (Decreto de 18 de abril de 1906 (5'1) . 

Xi! . A 1'eorganizar o s·erviço ·de melhora.meurtos dos 110'1'tos da R·e-
pubHca, de açudes e irri·gação .ao Ceará, abri-n.do os Tiecessarios creditos 
e pCld·endo distribuir as verbas respectivas, de accordo com as tabellas 
que forem O•r,ganizad·as. 

XII. A aideanta>r por em.prestimo, pelo prazo de 10 arrnos, aité a 
quwnt>a de 4'89 :000$, aos ·actuaes funccioni.arios da Administração dos 
Correios de Ouro Preto, como auxilio ª '°s :mesmos, para coru;t.ru.irem, 
em Bello Horizo.nie, casas para suas i·esidencias, faZ1endo para iss0 as 
necessa1·ias operações d·e c refü.to •e o.bserv1a>das a proporção da ;ta.bella 
abaiXK> ·e as condições seguintes : 

a) o ad•ea,ntamento .será feito a •Cada fl1nccionario em Ü'es pres-
tações, sendo a primeira de· 30 o/o sobre a importancia oo·tal, Jogo qua 
seja iniciada a construcção do predio; a segunda, de 40 o/o quando es-
tiver em meio; e a terceira de 30 o/o, quando estiver terminada, tudo a 
juízo do engenheiro do Governo ; 

b) as casas só poderão ser construidas em terreno de plena pro-
priedade do funccionario, e ficarão, terreno e casa, hypothecaclo~ ao 
Governo até completa indemni~ação do acleantamento feito ; 

o) os planos e plantas elas elitas casas deverão ser préviamente exa-
minados por engenheiros do Governo e sô serão approvados clescle que 
se verifique que a casa terá valor pelo menos igual ao do adeantamen-
to feito; 

el) a indemnização dos adeantamentos realizados pelo Governo far -
se-ha por deducções mensaes de 10 o/o , sob o total elos adeantamentos 
feitos ao funccionario, a querp fica permitticlo pagar por prestações 
maiores, para, antes elo prazo de 10 annos, tornar-se proprietario do 
respectivo predio ; 

e) no caso de fallecimentq do funccionario, antes ele terminado o 
pagamento ela indemnização, será permittido aos respectivos herdeiros 
continuarem a fazer as prestações na fôrma estabelecida n esta lei, afim 
de se tornarem, afinal, proprietarios do predio, que, caso não o façam, 
será pelo Governo vendido em hasta publica, para pagar-se do que a in-
da fôr devido. 

(1) Art. 22 ela lei n. 1.313, de 30 de dezembro ele 1904 : 

1<CNa organôzaçãio do serviço de abastecimento de agua para a Oa-
p~tal Federal, segwn<lo a a utovização consta111te iLo orçame:nfo da ln-
,fütstri·a, Vi·ação e Obras Publicas, o P.resid,errte ·da Repu,b!1ca fará as 
1D.ecessarilas alteraçõ·es TIOS .reg.ulflll11entos ns. 2. 79 •1, de 13 de ja.i1e.i1·0 de 
1898, e 3. 056, de 24 de outwbro do mesmo anno; tendo 'POl' füm applicar 
o -Ois•posto nos §§ 4° e 5° .do ar·t. 1° da lei TI. 2639, de 22 de setembro de 
1•8\75, d'eterminando O ·numero ·COnVeni·ente ·iLe grupos d·e predios cla-
SifkOOO•S 1Jebo valor locativo, como estabelecidos ·no art. 8°, paragrapho 
urui'Co, da lei n . 953, <1e 29 ·d'e dez,embro de 1902. (As <Usposições referi-
das nesta nota vem transr;r;,ptas ás notas ns. 2!3 e 24 <:la lei '11-. 1.31•3, ele 
3(1 ele clezembro de 1'904. ) 

(54) Vic!{e notan . 49 a esta, l•ei. 
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Tcobe!Zci relnti·vco ao adeantmnento aos actuaes funccionarios ela Aclmi-
nisl?'C!Ção dos Correios ele O 11ro Preto, que seio tarnsvericlos vciro 
B ello Horiz onte 

o 
E< z o o 
"' "' A --- ---- --- ----

a :OOO$ 300$ 25$ i00 

II 5:000$ 500$ 41$666 

III 8:000$ 800$ 66$666 

IV 10:000$ 1:000$ 83$333 

-- --- ---

V 12:000$ l :200$ 100$000 

OA'L'EGOilIA 
DOS Fu··acroNARIOS 

Servente de 2ª . ... 
)) » l• .... 

l O annos Distribuidores .•. . . 
Continuo . ... . ..... 
Carteiros de 3• . . , . 
Praticantes de 2ª •. 

---
Carteiros de 2ª . . .. 

'. O annos i> )) ! • ... . 
Praticantes de 1 a .. 
Amanuenses . .... . . 

Por teiro . . ....... . 
Fiel. . .. .....• .. . 

l O annos 3°• ufficiaes ...... 
2os » • • .••..• 
i as » 

10 annos 
Chefes de secção . . 
'I hesoureiro . . . .. , . 
Contador .......... 

10 annos Administrador . .. . 

'fütal. 489:000$ 48:900$ 4:074 "960 10 aunos 

XIII . A promover : 

540$ 
1: 200$ 
l.:100$ 
J :200$ 
1:100$ 
1: 100$ 

- --
2:200$ 
2:4UO$ 
2:200$ 
2:600$ 

3:600$ 
3:600$ 
3:600$ 
4:500:$ 
5:400$ 

6:000$ 
7:000$ 
7:200$ 
---
10:500$ 

l 
7 
8 
1 
6 

10 
--

2 
6 

16 
8 

2 
1 
l 
4 
8 

2 
1 
l 

--
1 

96 

a) por meios os mais expeditos o leYantamento da carta <;-..3ral da 
Republica, abrindo para esse fim os necessarios creditos e entran do em 
accõrdo com os governos dos Estados que tiverem serviço dessa n a -
t ureza j á realizado ; 
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b) o povoamento do sô lo, mediante accôrdo com os governos es-
tadoaes e emprezas ele estrada de ferro e de navegação fl uvial e com-
panhias particulares ou s imples proprietarios, pelo regimen que melhor 
convier a cada caso, podendo desapropriar os terrenos particulares q11e 
forem inclispensaveis á fundação ele nucleos coloniaes, ele conformiclarle 
com as leis que regem a materia, e para as r espec tivas clespezas abr ir 
creditos até .a quantia de 6. 000 :000$000; 

e) o consumo do carvão nacional na Estracla ele Ferro Central <lo 
Brazil OLl em outras estradas e serviços f ederaes, m edia nte accônlo com 
as respectivas administrações. · 

XIV. A subvencionar : 
ci ) com 500 :000$ annuaes, no m aximo, á companhia ele n avega·;ão 

que estabelecer carreira regular entre o Brazil e o ;Tapão, com o·- intui-
to de desenvolver as re:•_ ções comm erciaes ·entre os dous ·paiz-es e o trans-
porte ele immigranles; 

b) com a qua ntia de 60 :000$, por anno, á companhia ou pessoa que 
fizer a n avegação r egular elo rio Ibicuhy até Cacequi, servindo os por-
tos de S. Borja, Itaqui e Uruguayana, com dous vapores e as chrct>Ls 
necessarias ao t ransporte de cargas, obrigando-se ao cumprimento da:; 
condições est a belecidas pelo Governo Federal ; 

e) a companhia que se propuzer a fazer o serviço ele n avegaçã.o 
cos teira elo sul elo Estado ela Bahia, nas mesmas condições do contracto 
celebrado com a empreza que faz o serviço de navegação costeira do 
Maranhão. 

XV . A pagar: 
a) á v iuva elo Dr. Antonio J"osé de Sampaio a quantia ele 25 :000 $, 

como indemnização dos servi?os prestados ao paiz por seu marido, sem 
d ireito, em qualquer tempo, de haver da União indemnização alguma 
pelos machinismos, a pparelhos e quaesquer melhoramentos que o fall e-
cido houver introduzido nas J'azenclas arrend adas; 

b) á vi·uva, á f.ilha soJ.1.ei1a e aos f'ilhos menores d-o Dr. Manoel 
Martins Torres a quantia ele 30 :000$, em remuneração de serviços pres-
tados pe lo mesmo finado CO\TIO arbitro elo Governo da Republica, em 
d iversos arbitramentos proce:,>saclos perante o Ministerio da Industria, 
V iação e Obras _. Publicas, fa~enclo para esse fim as necessarias opera-
ções de credito. 

XVI. A terminar o alarg:i,mento ela bitola da Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil até a cidade de S . Paulo, a brindo para esse fim os cre-
ditos necessarios. 

:x;vn . A rea:.izar os melhor ame:itos de que carece o porto de Ca-
nanéa, no Estado de S. Paulo, in clus ive a sua dragagem, abrindo para 
esse fim o cred ito necessario. 

XVIII . A abrir os creditas necessar ios: 
a) para fazer estudos para a s ubstituição ela tracção a vapor pela 

eleetri ca, no serviço de suburbios da Estrada ele Ferro Centra l elo Bra-
zil e a realizar essa tra nsforrpação, caso julg ue conveniente; 

lJ) para, entrando em aceôrdo com o governo elo Estado ele Minas 
Geraes, construir um ramal da Estrada de F erro Central ao Brazil, 
que parta da estação de Sabará, adquirindo os trabalhos já execu tados 
e continuan do a conslrucção até á cidade ele Ferros, de conforrnicla tl e 
com o que determina a lettra lJ do n. XVII elo art . 22 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de 1902 (1) ; 

(1) Art . 22 da lei n. 957, ele 30 de dezembro de 1902: E' o Poder 
Executivo autorizado : 

XVII - let tra b - a execução elas obras da Estrada de Ferro Cen-
tral do Bra zil ficará a cargo da div isão provisoria, sujeita á directoria 
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e) até õO :00 0$ para a reparação, concer to, adaptação, mobiliaric' 
e utensilios ela parte elo ecl ificio occupaclo pela Ca ix.i. ele Amortização, 
afim ele clar desenvolvimento ao serviço elo Correio na Administração 
desta Capital; 

cl) para dragagem elo porto ele Paranaguá, ele accôrclo com os es-
tudos elo capitão ele corveta, senaclor Inclio elo Braz\l; 

e) para pagamento elas gratificações que foram arbitra.das aos en-
genheiros incumbidos do recebimento ou entrega das estradas de ferro 
encampadas ou arrendadas. 

X I X . A aplicar para a construcção das linhas f crreas que servem 
á ligação geral entre os Estados o regimen da 1·3i n . 1.1213, 1l e 15 rle 
dezembro ele 1903 (1), ou outros que n ão importem onus maiores para 
o Thesouro. 

XX . A rnamcl a r m·gani 7.a.r as iba,ses -elo Codigo R ura l e Flor.estai e 
dos ele Min eração e Aguas <l a Reipu·bhca, subm·eútendo-as á a1p.provação 
d-0 Cong resso em sua proxima sessão, e, bem assim, -0 cadas.tro ela,s es-
t radas em .trafego .no paiz e dos r.ios ~ qu>édas ele agua susce:ptiveis de 
ªl•Plicação a fins ele u~ili(1a.c1 e 1publica, a;bri ndo 1pa.ra isso os necessari os 
1::rP r!i los. 

L'XI . A manda.r fa ze r os es<t u·J<0s necessarios : 
a ) para prolongia.rnemto d·a Estrada el·e l!'erl"O do Estado ela Para-

hyba <lo Norte, trecho da Al•agôa Grand•e a .<\,r eia, ,pndenel·o despender 
até a quan ~ia de 20 :000$000; 

b) 1para 1prnceder á co.nstrucção <le linhas telegraplücas e estradas 
<le .ferro de caraciter es<trategico, pe lo Ml<11.isteri10 da Viação, podendo 
este entrar em accâl,do com o ela G uerra 1Para wt iHzação, nes te serviço, 
do .pesso'a'l -techn1co e praças de pret <lo exercHo, abJ·ind-0 opara ttsso os 
credi tros nece~sarios . 

XXII .. \. a uxHia.r a fu.ndação de cou delarias, n os ponitos do te.rri-
t orio nacional q.u.e julgar mais eo.nvenientes a esse fim, podendo abrir 
cr~ d itos a.t>é a im1Portancia de 100 :000$000. 

XXIII. }, mandar imprimLr na I mpr en·sa Nacional a Revista do 
Club {!e Jj]ngEnha1ria, durante <O a:imo ele 1907, de accõ.r clo com· a lei 
n. 1. 072, de 14 ele outubro de 1903 ( 2) . 

XXIV. A dcsJ)'en{1er aJté a quanrtia de 4 . 000 :000$, ouro, podendo 
1: b1 ir os n,'r.essarios cr e·:litos ou fazer as precisas operações de orecli't-0, 
pn rn \'.l•es·emvolver, .nos paizes estra•n·geiros, o coI1S1umo d:os divers'Ds pro-
du c los agrtlcolas ·brazileiros, "'s·ta belecemdo <premJos e subvençõ·es . 

§ 1. 0 As subvençõ·es s erão principalmente concedida,s á s empreza.s 
e aos .pa.r.ticu.lar es que : 

ci) na,s localidades, o.nele já exista.m casas .que n eg·ociem em café 
ernem grão, estaibelieçam , por sua co;nta, torr efaicções onde o eafé m'D1do 
seja ·vendi-elo a .retal·ho ou já f!>l'eparado .corno nos cafés desta Capital ; 

b) neooas local.ida.d<es ou n as s·uas <proxim·i•d'&des est aibdeçam casas 

da estrada, emquamto o Govenno .não j·ulgar n ecessaria a crj.a ção de com-
missões a e lle d irectam ente oobo•rd1nadas; a e:icecução K'las obras, porém , 
s i o Governo entender que não as deve fazer po·r administração, será con-
fiada a quem mel hor es vantagens offerecer, mediante concurrnncia pu-
blica (A.vi,zso, pag. 27). 

(1) L ei u. 1.126, de 15 ele dezembro de 1903. 
A summula desta lei vem t ranscripta á nota n. 21 á lei n. 1. 45 3, 

de 1905. 
(2) Lei n. 1.072, de 14 ele outubro ele 1903 . A uto1·iza a abertura 

do credito preciso IP!llra a ·i~IlJPressão gratui•ta, ·na •lmprefü~a Njaciona 1, 
da «Revis la do C!ub de Engenha.ria» (Dictrio Official, n. 244, de 18 do 
mesmo mez e anno) . 
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onde seja o ca.fé vendido moi<'Lo ou já prepara.do, mas seru:lo oorruprado 
nas torrefacções mencionadas na ~ettra a; 

e) nas localidades onde não existam casas que negociem nesse 
producto, especialmenite nos !P('quenos povoad,os, estabeleçam essa-s ca- ~ 
sas, ternJ.o ao lado 1pequenas ·1l0rrefacções, onde seja o caDé vendido, jrt 
moido ou 1preparado. 

§ 2.° Coo:n .relação aos ou.tros productos, o Governo !Procurará appli-
car o mesmo .systema de sui>vençãio, faz,endo com que J1as casas men-
cionadas '"º § 1° e.....:istaan sempre em exposição amo&tras, que lhes fo-
rem remetJtidas 1pelo Goveriflo ou pelos pa1,ticulares, de owt.ros [p•rod u-
ctos ile d'.acil aoondioiooN1J111ento, icomo o matte, o cacáo, assucar, .fumo 
e seus prepara<J.-os, etc., acom1panhadas de ·breves noticias sobre a ;pro-
cedencia, preço e outras informações que faciJi,tem o seu .consumo. 

§ 3.º Os p1'E>mios serãJo conced·idos co!lno estimulo a essas mesmas 
emipre:t,as ou 1P·a.J,tioulares que, no fim de ca:da semestre (junho e dez-
embro) e á vista dos o·esultadoo obtidos quanto á venda, mostrem, a 
juizo d10 Governo, ter emprega-do, realmente, aotividade e esforços para 
o -Oesenvolvimento do consumo de qualqtteJ· dos p.roctuotos. 

§ 4. 0 O Gover.no, in..as i;ns' t·rucções que expedir, estabelecerá as re-
gras g>epaes para a concessão oas subvenções e i!}remios, f·ix.airil., si fõi· 
possiv.el, os p.reços :ma.ximos ,por que os .productos serão venilldo.s mos 
d•iversos paizes ipelas casas subv-encionadas e estabelece.Pá o modo <Ie 
fiscalízaçãJo jun~o a essas casas. 

§ 5. 0 Além da condição •essencial <Ie que todos os productos sejam 
preparados e vendidl()S sem dlenhuma m'istura, as casas subV'encionaoas 
aissignalarão, por 1tod·os os modlOs e oe maI1eira .bem ·visível, a :próce-
df..ncia. do iProducto como do 1 Brazil e, sempre que fõr passive!, de que 
Estaid10. O cumip.rimen'to exactio da primeira condição e a maneira intel-
J:gen.te e eft'icaz com que fôr .1,ealizada a ultima, serão ttidos em conta 
ipelo Gover.no para a concess;;.o dos pJ'J~mios que, em .taes .casos, devem 
ser sempre os de maJior valpr fixados para cada especie de producto. 

§ 6. 0 J .unto .aos consulados brazileiros, .nas zonas dos di·ve.rsos pai-
zes onde o G-over.no juLgue dflVer ini-ci ar e manter es'i:.e modo de proqJa-
ganda ·para v desenvolvimento do consumo <los prochwtos agrícolas bra-
zile'iros, 1poderá ser oreacla, sob a direcção dQs .respectivos consules, 
uma simples secção •de fiscalização com um ou mais físcaes, incrn11 -
bi1néLo ai0s consulies oovàar, no fim de cad·a · semes·tre, ao Mimsterio da 
Industria, Viação e Obras P .1.\blicas, um •relatorio ci-rcumsta,nciado sobre 
os es'tabelecimentos subvencionados, o ·seu desenvo lvimento e condições 
capa:.es de satisfazer o fitm que se item em ·vista. 

Junto a esse relatorio visão tto'C1os os a.presentaidos ·pelos fiscaes "'º 
correr do semestre. 

§ 7. 0 A1ém dos meios iJJ!ddca:dos UlJOS · ,parag·ra.phos anterior es, o Go-
verno .poderá a1>plicar ouitiros, se.rnpre de caracter commercial, como 
conceder, mo maximo, ait:ê 20 o/o, de red•ucção nas taxas de impor.ta.ção 
para IOS vroductos sem similaroo mo Brazil e provenientes <Ie palzes 
q'U!e, ipo.r 1aicco:ndos ou convenios commerciaes, de [)ra>?o mão dnferior a 
<tres annos, concedam nas respec•Hv.as ta,ri'fas isenção ou reducções con-
venientes aos .produc't.os brazilelros. 

§ 8. 0 O Governo poderá orga.nizar um servigo regular de propa-
g·anda das riquezas mineraes, sobretudo JPe1o reconhecimento das indi-
cações teohnicas · d·as jazidas, podenoo, s·i julgar conveniente, subven-
cionar emprezas idlO.neas que queira.m fazer esse serviço. 

XXV. A revêr : 
a) em ·beneficio da lavoura de canna a concesi>ão dos en,g>enhos 

centraes de fabricar assuoa.r de Igu,rupe, Rio Fundo, Cot eg·i·pe e Concl e, 



no Estado (l a 1Bahia, •para o f 'm de rngul a rizar o seu fu.rwcionameT1Juo, 
podendo, no caso de não conseguLr a res'ta.uração das fabricas necessa-
rias á defesa e salv ação (la aavoura das respectivas zonas, resci·n-01r o 
oontraot-0, sem prejuízo pa.r·a a União do reem·bolso (las quaJlltias a-Oean-
ta-Oas pelo Governo a titulo de ga.rantia de juroo, ored'i•to de'temninado 
no decreto n. 635, de 9 de agosto de 1890 (1); 

b) O aolu.al contraC'éO (lo Lloyd Brazilei.ro, de miodo a melhorar e 
desenvolver os se rviços a cargo dessa empreza, sem maiores onus an-
nuaes 1para o 1~·hes•ouro, co·T!Jtinuando e.m v ig•or· •o a.rt. 18 d-a lei n. 1145, 
de 21 de a·ezembro ele 1903 ( 2) ; 

e) os con tractos da Estrada <le Ferro Noroeste <lo Hrazil e da 
Companhia AI.to Tocanüns, fatr.oduzindo as modificações que julgar 
convenientes ·nos reS;pectivos 1raçados, de modo a atisfazerem melhor 
aos in1teresses nacionaes, alterando, cas o seja necessruri-o, os onus recí-
procos e os respect ivos prazos. 

XXIVI. A mandar construir: 
a) no 1pon,t o mais conveniente <lo irio S. Francis co uma ponte me-

tallica, que torne p.raticavel em qu.alquer éJpoca do an.no a transposlçã,o 
do mesmo rio pelas correntes commer.ciaes, que dos Esta<l·os de Goyaz, 
Piauhy e PerJ1ambuco se dirigem paJra Q da Bahia e ou\tros do ino1'1e, 
ab.ri.nd-o o credito ip recis-o, s·i não conseguir levar ávante 0u1n tal emipre-
·henfümento m1edJiaJT1Jte concessão a em.freza .pa.rticular ; 

b) uma ponte sobre o rio Par.na•hyba, que fa.cilite .as commun!lca-
ções entre os muni:c.J,pios elo Triaingulo .MJ1neiro e as do sul do Estado 
ele Goyaz, podendo ipara esse fim d&•pen<ler atê a qua.ntia de réis 
300:000$000. 

'X'.XNII. A reformar : 
aQ ia Repar·tição de filstatistica e a promover a conclusão dos tra-

ba•hos do recenseamento de 1900, abrinc'Lo para isso os .necessa.r·los 
cred1tos ; 

b) o Ja1x.H m Botanico •do Rio ele Janeiro e o .Observa.torio -do Rio 
de Ja.n ei•ro, dain1do-lhes a o0rga.n·iz açf1JO que fõr mais .conveniente, de 
mod-o a ,poelerem ']JJ'estar melhores serviços á agrJ.cultura e esitabelece!"-
se com o maior desenvolvimen'to 1possivel o ser·viço :metoorologico agri-
cola, sob a d ' recção do ObServatorio, abrindo, para isso, os creditas 
lH.cessarics ; 

e) o serviço (!e fiscalisação das es·tradas de ferro e da.s vias marí-
timas e fluviaes, abrin(lo os necessarios credites e podendo distribuir 
as verbas l'es1pectivas, de accordo .com as itabellas que forerri orga-
111isaidas. 

XXVIII. A mandar proseguir as obras interrompidas para o reves-
t imento elas marg·ens e banagens elo vctllo grancle rZe Igirn.pe, ele accõrdo 

( 1) Decreto n. 635, ele 9 de agosto de 1890. Renova a concessão 
J)e1ta á com,pa.nMa The Bahia Oimti·az •Sugar Fa.ctories, Zimiteci, para os 
dous engenhos centraes, Lgua,pe e Rio F.undo, no Estrudo da Ba.hia (Ool. 
das Leis, ipag . 1781) . 

(2) Art. 18 da lei n. 1.145, ele 31 de dezembro de 1903 : O Go-
ver.no mandará p.roceder, sem -onus fl)ara o Thesouro, a u.m inquerito 
das con·dições em que se encontra a marinha mercan•te nacional, le-
vanrJ.o en1 con ta o que exige o desenvolvimento (!.as estações comme.r-
ci:Les, maritimas e fluviaes entre os dHfe1'€.ntes iEstrudos da Republica, 
e, ·publi<caidos os Pesu.J1iaclos d'O imq u•er.ito, 'J)ro~Jor•á ao Cemgresso, ·em sua 
proxima sessão, o conjunct-o de medidas qu.e se verifica.r serem 1neces-
sarias •para conseguir a intensificação e o barat eameT1Jto d.o tra.n-"'PO·rte, 
para a navegação, :no tenritorio nacio.nal (A.vitlso, [pag . 54). 
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h. XXXVII do art. 22 da lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902, (1) 
sendo excluídos o paragrapho unico do n. XXVI e os ns. XXVII, XXX 
(supprimindo-se no parenthesis apposto ao n. XLII as palavras "des-
tinada a quantia de 30 :000$, afim de ser entregue á Sociedade Paulista 
de Agricu ltu ra, como a ux ilio para exhibição e propaganda n a proxima 
exposição de Milão dos cafés e cacáos do Brasil, e accrescentando-se 
depois de - Rio ·de J a nei ro - as palavras - e pela Associação Com-
mercial da Bahia e de outros Estados) do art. 17 ela lei n. 1.145. ele 
31 de dezembro de 1903 ( 2). 

5.•, o pagamento será limitado, qualquer que tenha sido o tempo 
da execução e a difficuldade das obras, á proporção elo soldo e etapa 
de 100 sol-dados do exercito durante um anno, para cada extensão ele 
10 k ilometros de estrada e respec tivas obras ele arte, tudo completa-
mente prompto ; 

6.•, os officiaes e soldados do exercito que forem commissionados 
para esse fim perceberão quantia igual ao soldo a que normalmente fi -
zerem juz, mas, quantia que lhes será paga ele uma só vez, depois que 
a estrada esteja completamenle prompta e na proporção exacta mar-
cada no n. 5, a saber: o soldo de 100 homens, officiaes ou soldados, du -
rante um anno, para cada extensão de 10 kilometros. 

XXXVII, a promover o melho ramento dos serviços de exgotos e il-
luminação, de maneira a satisfazer as exigencias sanitarias e a corn-
modidade publica, sem novos onus para o Thesouro e para o contri-
buin te (A1mlso, pag. 30). 

r ização em relação aos demais rios do mesmo Estado) do art . 14 da 
lei n. 1. 316, de 31 de dezembro de 1904, podendo o Governo abrir cre-
ditos necessarios para occorrer ás clespezas respectiva s. 

Art. 19 da mesma lei: A's emprezas de electricidacle gerada por 
força hydraulica, que se constituirem para fi ns de utilidade o u conve-
niencia publica, poderá o Presidente da Republica conceder isenção de 
direitos aduaneiros, direito de desapropriação c1os t errenos e bemfeito-
rias indispensaveis ás installações e execução dos respectivos servi-
ços e demais favores tambe'!I comprehenc1ic1os n o art. 28 ela lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro de 1903 . 

Art. 21 . E' o Presidente da Republica autorizado a innovar o con-
tracto com a Elmpreza Fluvial de Navegação do Baixo S . Francisco, 
a que refere o decreto n. 5. 085, de 22 de dezembro de 1903. 

Art. 22. O producto resultan te da applicação das multas regula-
mentares aos empregados da Estrada de Ferro Oéste de Minas conti-
nuará a ser recolh ido á Cai ·a de Soccorros Oéste de M inas, para cons-
tituir o patrimonio da mesma associação beneficente. 

Art. 23. Fica sem effeitp o disposto no art. 27 da lei n. 560, ele 31 
ele dezembro de 1898, e restabelecidas as disposições dos arts. 341 e 342 
do regulamento approvado Pf"IO decreto n. 2. 230, de 10 de fevereiro r1e 
1896 (Av,.zso, pags. 66 a 69). 

(1) Art. 22 da lei n. 952, de 29 de dezembro de 1902: E' o Poder 
Executivo autorizado : .... .. . . ... . ..... .. . .. . . ........ ... . .. . .. .... . . 

(2) os ns. XVI e seu paragrapho unico, XXVIJ, XXX e X LII 
do a rt. 17 da lei n . 1.146, de 31 de dezembro de 1903, veem t ranscri-
ptos ás notas 13 e 14 appo~tas á lei n. 1. 316, de 31 ne dezembro de 
l904 (Aviil8o, pc•gs. 34 a 36) . 



·Art. 37. Na autorização constante do n. XIII do art. 17 da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 (1), se comprehende a faculdade 
de incluir no novo contracto, que poderá ser feito por cinco annos, as 
condições que julga r necessarias em beneficio da n avegação co.steira e 
da fiscalização do serviço, podendo estabelecer, além das escalas indi-
cadas, outras que entender convenientes e elevar a subvenção propor-
cionalmente ao sen7iço augmentado. 

Art. 38. Os .agentes dos Correios de 2•, 3• e 4• classes, para terem 
posse e exercicio, são obrigados a prestar uma caução correspondente 
a um anno dos seus vencimentos ou gratificações, conforme a c lasse, -
na thesouraria das respectivas administrações postaes e sub-adminis-
trações, podendo essa caução ser prestada tambem em caderneta da 
caixa Economica Federal. 

Art. 39. Os agentesc do Correio poderão retirar dos saldos rnen-
saes a importancia dos seus vencimentos do mez, bem como a dos func-
ciona rios sujeitos á sua ag·encia, uma vez vez que a importancia desse:; 
cionarios seja inferior á sua fiança. 

Art. 40. Fica sem effeito o disposto no art. 29 da lei n. 560, 
de 21 de dezembro de 1898 ( 2), e restabelecidas a,s disposições elos 
arts. 341 e ó42 do regulamento approvado pelo decreto n. 2.330, de 
lu de fevereiro de 1896 (3). 

Art. 41. As concessões relativas ao trafego de autornoveis indus-
triaes serão equiparadas ás de linhas ferreas, cuja legislação regerá 
a especie de que se trata (linhas ele automoveis industriaes) em tudo 
quanto lhe fôr applicavel. 

XXXIII. A, salvo os direitos de terceiros: 
a) conceder privilegio, a quem melhores vantagens offerecer, por 

prazo nunca superior a ~O annos, para construcção, uso e gozo de uma 
estrada de ferro que ligue o porto de Cubatão, na bahia de S. Fran-
cisco, Estado de Santa catharina, á Republica do Paraguay, mediante 
outros· favores (que não garantia de juros ou subvenção kilometrica) 
eonstantes do reguJamenw approvado pelo decreto n. 5.561, de 28 de 
fevereiro de 1874, e das clausulas approvadas pelo decreto n. 7. 95~,. 
oe 29 de dezembro de 1880 ( 4) ; 

b) contractar com o concessionario da estrada, a que se refere a 
aHnea a, a construcção, no porto de Cubatão, de dócas e armazens para 
carga e descarga, guarda e conservação das mercadorias de importação 

(1) Art. 17, n. XII, da lei n. 1.145, ele 31 de dezembro de 1903: 
Transcripto á nota n. 11 apposta á lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 
1904 (Avulso, pag. 33) . 

(2) Art. 27 da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1896: Este artigo 
acha-se t ranscripto á nota n. 39, apposta á lei n. 1.453, de 30 de 
dezembro de 1905 (Avulso, vag . 69). . . . . . . . . . . . ...... · · · ·. · · 

(3) Transcripto á nota n. 15, apposta á lei n . 1. 453, de 30 do 
dezembro de 1905 (Aviilso, vag. 44). -

(4) Decreto n. 5.561, de 28 de fevereiro de 1874 . Approva o re-
~ulamento para a boa execução dos decr etos legislativos n. 641, de 26 
de julho de 1852 e 2.450, de 24 de setembro de 1873 (concessão de es-
tradas de ferro) (Gol. das Leis, vag. 151) . . . . . . . . . . .. · ......... · . . 

Decreto n. 7.959, ele 29 de dezembro de 1880. Approva as clausu-
las que devem regular as concessões ele estradas de ferro geraes no Jm-
pel'io (Gol. das Le·is, paq. 922). -. -.-. __ ., , 
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e exportação, sob as bases e com os favores e onus constantes do decreto n . 1.146, 
de 13 de outubro de 1869 (1) . 

Art. 42. Na execução de serviços deste Ministerio, a prestação de contas do pri-
meiro adeantamento não é indispensavel para a realização do segundo, não podendo, 
en·L1·etanto, r e-a liz8..r-se o terceiro •aldea.nmmeir.ito sem que a prestação de contas elo pri-
meiro se ache liquidada, seguindo-se a mesma disposição em relação aos subsequentes. 

1 ~ .. .... 

1. Juros e mais despezas da divida externa . . . . ... . 
2. Idem e amortização do emprestimo externo para o 

resgate das estradas de ferro encampadas .... 
3. Idem dos emprestimos internos de 1879 e 1897 
4. Idem da divida interna ........ . ............ . .. . . 
5. Pensionistas. . . . .... ... . ............ . . ..... . ... . 
6. Aposentados . . .. , .......... . .. .. . ........... . . 
7. Thesouro Federal - Augmentada ele 101 :600$, sen-

do: 12 :000$ para attender á elevação de venci-
mentos dos director es do Thesouro, de accõr-
do com a lei n . 1.536, de 20 de outubro elo cor-
rente anno (2); 15 :600$ des tinados á elevação 
a 150$ mensaes do salario dos serventes, cujo 
numero será de 22; 2 :000$ para acquisição 
de annuarios, revistas e livros sobre finanças 
para o gabinete do Ministro e 72 :000$ para 
despezas de conducção nos diversos rntnisterios 

8. Tribunal de Contas - Augment31c1a de 160 :600$, 
sendo: 155 :800$, pelo augmento de vencimen-
tos do pessoal, de accôrdo com 1as leis ns. 1.490, 
de 6 de agosto, e 1. 5 26, de 6 de outubro do cor-
rente anno (3); 4 :800$ para a elevação a 150$ 
mensaes do salario dos serveptes .......... . . 

Ouro 

18.550:448$889 

8.264:880$000 
929:284$000 

Pa,pel 

8 . 264:400$000 
25. 756 :084$000 

7. 839 :994$612 
2 . 752 :191$173 

1.296:770$000 

576 :000$000 

(1) Decreto n. 1.746, de 13 de outubro de 1869 - Autoriza o Governo a contra-
ctar a construcção, nos differentes portos do Imperio, de ·d.oca<> e ai•mazen s pnHl 
carga, descarga, guarda e conservaçfi-o das mercadorias de importação e exportação 
( Col. <las Leis, pag. 189) . 

Si o serviço continuar no anno ~eguinte, o segundo adeantamento elo novo exer-
cicio não poderá se realizar sem que a prestação de contas do ultimo exercicio ante-
rior se ache liquidada. 

Art. 43. o producto resultante qa applicação das multas regulamentares aos em-
pregados da Estrada de Ferro Oeste de Minas continuará a ser recolhido á Caixa de 
Soccorros Oéste de Minas, para con~tituir o patrimonio da mesma associação bene-
ficente. . 

Art. 44. Os pagamentos dos saldos dos depositas ele vales internacionaes serão 
feitos mensal ou trimestralmente aos Correios credores por meio c.le saques tomados di-
rectamente pela Directoria Geral dos Correios no Banco do Brasil. 

Art . 45. O Presidente da Repub)ica é autoriza.do a despender, pela repartição do 
Min isterio da Fazenda, com os serviçps designados nas -seguintes verbas, e com appli-
cação da renda especial, a quantia qe 42. 442 :849$069, ouro, e a ele 106. 48 0 :558$337, 
prupel. 

q) Decreto n. 1.536, de 20 de 011tubro de 1906 - Fixa os vencimentos elos directo-
res do Thesouro Federal (Dicwio Official n. 244, ele 21 <lo rnesrno rnez e anno) . 

(3) Decr'eto n. 1.490, de 6 de agosto de 1906 - Fixa os yencimentos do presiden-
te e directores do Tribunal de Contas e do represen tante do Ministerio Publico pera.nte o 
mei>mo Tribunal (Diario Otficial n . 182, ele 8 elo mesmo me.~ e anno). 
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9. Recebedoria da Capital Federal - Augmentada 
de 5 :400$ para a elevação a 150$ dos sala-
rios dos serventes. . . ...................... . 

10. Caixa de Amortiza.ção .................... . ..... . . 
11. Casa da Moeda ........ . .... . ... . ..... .. ...... . 
12. Imprensa Nacional e Diario O!fioial ............. . 
13. Laboratorio Nacional de Analyses - Augmentada 

de 2 :000$ para acquisição de armarios e es-
tantes .... .. ............................ . 

14. Administração e cust eio dos proprios e fazendas 
nacionaes ..... . .. . ... . .. . . .. ..... . . ... . 

15. Delegacia do Thesouro em Loncl res . . .......... . 
16. Delegacias Fiscaes - Equiparadas a Delegacia 

Fiscal de Matto Grosso ã. do Paranã., de ac-
cõrdo com o decreto n. 1.481, de 13 de ju-
lho de 1906 (1) ................. .. ... . .. . 

17. Alfan degas - Augmen tacla de 244 :126$356, sen-
do: 231 :275$360 para serem, na Alfandega 
do R io ele Janeiro, substituídas pelas seguin-
tes as tabellas elo pessoal das capat azias, em-
barcações e serviços marítimos e nocturno : 

Pessoal das capatazias : 

1 apontador a 250$ mensaes de 
gratificação. . .. . .... . . 

1 ajudan te a 200$ lclem, iclem .. 
17 a judantes ele fieis ele arma-

zem a 2001 iclem, idem ..... 
22 conferentes de 1• classe a 234$ 
22 ditos de 2• classe a 195$ .... 

1 encaregado ela illuminação a 
100$ mensaes de gratifica-
ção. . ................ . 

1 d ito da arrecadação a 150$000 
iclem, iclem. . .. .. . ... . . 

40 a uxiliares da portaria a 120$ 
idem idem. . . .. . .... . 

1 vigia geral a 5$500 diarios .. . 
8 mandadores a 5$500 idem . .. . 
6 tanoeiros a 5$ idem. . ... . 

40 arrumadores a 5$ idem . .... . 
70 abridores a 4$500 idem ..... . 

550 trabalhadores a 4$500 idem .. 
20 marcadores a 3$500 idem .... 

1 en carregado do deposito de 
polvora da ilha do Boquei-
rão, grat. mensal 80~000 .. . . 

2 serven tes idem, idem, idem, 
60$000. . . ......... . 

1 10 machinista. gratificação 
mensal 400$000. . . ... . . 

segundos ditos a 9$ diarios, 
sendo u m em 300 dias e ou -
tro em 365 dias. . ........ . 

3 :000$000 
2:400$000 

40 :800$000 
61:776$000 
51:480$000 

1:200$000 

1:800$000 

57:600$000 
1:815$000 

14:520$000 
8:250$000 

66:000$000 
103:950$000 
816 :750$000 

23:100$000 

960$000 

1 :440$000 

4:800$000 

5:985$000 

Ouro 

200:000$000 

52:200$000 

Papel 

47 2 :200$000 
337:965$000 
808:205$000 

1.913:080$000 

139:400$000 

75:840$000 

2.173:800$000 

(1) Leis n. 1. 481, de 13 de julho de 1906 - Vicie o decreto no Dicirio Official n. 
163, de 17 do mesmo mez e mmo. 
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2 ajudantes a 7$200, sendo um 
em 300 dias e o outro em 
365 dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :788$000 

1 mandador a 6$200 diarios.... 2 :046$000 
2 foguistas a 5$500 diarios, sen-

do um em 300 dias e outro 
em 365 dias. . . . . . . . . . . . . . 3 :657$000 

25 encarregados a 4$500 diarios, 
sendo 20 em 300 dias e cinco 
em 365 dias. . . . . . . . . . . . . 35 :212$500 

8 auxiliares a 4$500 diarios em 
300 dias. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :800$000 

843 

Pessoal das embarcações: 
1 encarregado da ilha Fiscal, 

soldo 4 :000 $000, gratifica9ão 

~ . \ . : 

2 :000$ annuaes. . . . . . . . . q :000$000 
1 1° patrão, gratificação annual 3 :200$000 

10 segundos patrões, idem, idem 
2 :600$000. . . . . . . . . . . . . . . 26 :000 $000 

1 1° machinista, idem, idem.... 3 :200$000 
6 segundos machinistas, idem, 

idem 2 :600$000 .......... 1• 15 :600$000 
9 foguistas, idem, idem, 1 :600$. 14 :400$000 

120 marinheiros, idem, idem, a 

Ouro 

1 :406$000. . . . . . . . . . . . . . . . 168 :000$000 ............. . 

148 
Gratificação ao pessoal desta·-

cado para o seI'viço marítimo 
e nocturno: 

1 sargento a 3$ diarios ... . . . . . ,. 
60 guardas a 2$ idem .......... , 

5 patrões a 2$ idem .......... , 
5 machinistas a 2$ idem .. . ... , 
5 fogqistas a 1$ idem ...... . .. , 

120 marinheiros a 1$ idem .... . .. , 

196 
e 12 :849$966, para sereni 

substituídas pelas seguintes, 
as do pessoal das capatazia~ 
e das embarcações na Alfan-
dega do :M:aranhão: 

Pessoal das capatazias : 
{ mandadores a 5$, em 300 dia~ 
2 conferentes a 4$500, idem ... . 
2 vigias a 4$500, idem . .. . .... . 
2 machinistas elos guindastes a 

250$ mensaes. . . . .. . ... . . 
60 trabalhadores a 4$ diarios .. . . 

60 

1:095$000 
43:800$000 

3:650$000 
3 :650$000 
1:825$000 

43 :800$000 

5 :500$000 
2:700$000 
2 :700$000 

6:000$000 
60 :000$000 

\ 

Papel 

1.324:130$000 

236:400$000 

97:820$000 

75:900$000 



Pessoal das embarcações: 

4 patrões. a 150$ m ensaes .. . .. . 
1 carpinteiro a 90$ iõem ... . .. . 

39 remadores a 100$ idem . ... . . 
1 mestre a 150$ idem . . ..... .. . 
1 machinista a 216$666 Idem .. . 
1 foguista a 100$ idem ... . ... . 
1 carvoeiro a 80$ idem ....... . 

48 
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t , 

7:200$000 
1:080$000 

46:800$000 
1:800$000 
2:sooiooo 
1 :200$000 

960$000 

Augmentada ele 48 :532$ para ser, na Alfandega 
ele Santos, elevada a 6$ a aia ria dos trabalha-
dores das capatazias, augmentado para 50 
o numero de remadores, que ganharão 120$000 
mensaes, elevadas de 2 :000$ as verbas ele 
expediente e de 2 :000$ a de compra ele mo-
veis e de 4 :032$ a ele diversas despezas; a u-
gmentada de 8 :400$ pela elevação ela porcen-
tagem ele 0,89 a 0,95 o/o para a dis tribuição 
das quotas sobre a lotação de 14.000:000$ na 
Alfandega da Bahia; el e 2 :100$ para augmen-
to de dous trabalhadores n as capatazias da 
Alfandega ele Santa Catharina; de 700$ para 
a ugmento do ordenado do guarda-mór da Al-
fandega de Porto Alegre, ficando elevada a 
20 as quotas que lhe devem ser distribuídas e 
a 34 as do inspector, tudo de accôrdo com a 
lei n. 1.496, de 1 de setembro deste anno 
r 1) : augmentacla de SOO :000$ para acqu isição 
de lanchas a vapor para as Alfandegas do 
Mai·anhão e Rio Grande do Norte, tres bar-
cas de registro, e cinco escaleres pequenos pa-
ra Pernambuco, um rebocador de alto mar 
para Santa Catharina, e respectivo pessoal 
e mater ia l; compra ele um guindaste a vapor 
para Corumbá e indispensavel despeza com o 
material necessario para poder funccionar ; 
compra de um guindaste e clespeza indispen-
savel com o respectivo ma terial para o seu 
f unccionamento, para a Alfandega da Para-
hyba elo Norte; para occorrer á despeza com 
a acquisição de um guindaste a vapor para 
a Alfandega do Rio Grande do Sul e respecti-
vo custeio; compra de dous guindastes para 
a Alfandega do Natal, inclusive collocação dos 
mesmos, trilhos e a ugmento elo trapiche ; con-
strucção de armazens e de uma ponte para 
o serviço da Alfandega de Paranaguá ; pa-
ra a compra de uma lancha a vapor e re-
cons trucção da ponte e elos armazens da Al-
fandega de Maceió, inclusive o custeio da mes-
ma la ncha ; para os concertos ele que carecem 
os preclios onde funccionam as Alfandegas do 

Ouro Papel. 

\\ 

61:640$000 

(1) Lei n. 1.496, ele 1 de setembro de 1906. - Vicle o decreto no Dia.rio Of!icia.I 
n. 205, de 4 do mesmo mez e a.nno. 
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Parâ., Rio Grande do Norte, Maceió, Bahia, 
Espirito Santo, Corumbâ., Rio Grande do Sul 
e Porto Alegre, e mais necessidades urgentes 
das Alfandegas, a juizo do Governo; diminui-ªª de 40 :000$, sen<lo: 21 :000$ pela suppres-
são, na Alfandega de Manâ.os, dos Jogares de 
um mandador e seis tra balhadores; 19 :000 $, 
pela lotação em 16. 000 :000$ da renda da Al-
fandega de Pernambuco; elevado a 500 o nu-
mero de quotas na Alfan dega de Porto Ale-
gre; elevada de O, 70 o/o a 0,80 o/o a razão so-
bre a lotação de 7 . 000 :000$, na Alfandega do 
Rio Gran de do Sul; augmentada ele 50 :000$ 
para o concerto da doca elo Arsenal de Mari-
nha elo Estado da Bahia; augmentada de 
1 :200$ para fardamento elos patrões dais em-
barcações ela Alfandega do R ecife ; augmen-
t acla ele 2 :700$ pela elevação, a Alfandega de 
Natal, a 90$ da gratificação mensal elo patrão 
e a 70$ ela dos marinheiros ela embarcação; 
a u gmentada de 79 :100$, por t er sido elevada 
a 200$ a gratificação annual par::i. fardamen-
to concedida aos commandantes, sargentos e 
guardas das alfandegas ...... . ... . .. . .... . 

18. Mesas de R endas e Collectorias - t ugmentada de 
73 :700$ para o Posto F iscal do Içâ., de accôr-
do com o decreto n. 6.090, de 21 de julho de 
1906 ; augmentada de 13 :000$ para o Posto 
Fisca l de Alegrete, no R io Gr ande elo Sul, 
creado pelo decreto n. 6.181, de 20 de outu-
bro de 1906 (1) ; augmentada de 20 :000$000 
para construcção de edifício e armazens des-
tinaclos ao funccionamento da Mesa de Ren-
das da Foz do Iguassú ; climipuida de réis 
4 :320$ pela suppressão, na Mesa de Rendas 
de Penedo, de um patrão e qua.tro remadores 

19 . Emprega.dos de repartições e Jogares extinctos . . 
20. Fisca lisação e mais clespezas dos impostos ele con-

sumo e de transporte. . . . . . .............. . 
21. Commissão de 2 o/o aos vendedores particulares 

de estampilhas ... .......... .......... . .. . . 
22. Ajudas de custo ........ .. . . ................. . . . 
23. Gratificação por serviços ternporarios e extraor-

clinarios ........... . ........ . .... . ... . ... . 
24. Juros dos b ilhetes do Thesouro ... . ... . . . . . .. . .. . 
25. Idem dos emprestimos elo Cofre ele prphãos .... . . 
26. Idem dos depositos das caixas economicas e mon-

tes de soccorro ............ . .. . ...... . .... . 
27. Idem diversos .... . .. .. ........... . ... . ...... . 
28 . Porcentagem pela cobrança executiva das dividas 

da União . . ............... . ... . . . . ....... . 
29. Commissões e corretagens. . .............. . . . . 
30. Despezas eventuaes. . . . ... . . ..... . . ... .. . ... . 
31. R eposições e restituições ........ . ........... . . . 
3 2 . Exercícios findos. . . . ......... .. . ............ . 

Ouro 

35 :000$000 
15 :000$000 
50:000$000 

100:000$000 

Papel 

11.220:298$566 

3.402:380$000 
48 :459$986 

2. '119 :600$000 

200 :000$000 
60:000$000 

50:000$000 
480:000$000 
650:000$000 

9 .0 00 :000$000 
50 :000$000 

100:000$000 
20:000$000 

150:000$000 
450:000$000 

2 . 000 :000$000 

(1) Decreto n. 6.181, de 20 de out11bro ele 1906 - 1Ticle o decreto no D forio OJ/i-
cial n . 246, de 24 de outubro do mesmo mez e aniio. 
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33. Obras - Augmentada de 30 :000$ para conclusão 
do edificio da Alfandega de Aracajú e desti-
nados 200 :000$ pa r a inicio da consh·ucção do 
edificio da Alfandega do Maranhão .. ...... . . 

34 . Creditas especiaes .. .. .. .. . .. ..... . . . .... .. . .. . 
35. Serviço de estatís tica commercial, comprehenden-

do o serviço de estatistica inter-estadoal, me-
diante a gratificação de 250$ a um f unccio-
nario em cada Estado, a ugmentada para isto 
de 60 :000$000 . . ..... . ....... . ........... . 

Ouro Papel 

830:000$000 
325 :036$180 

330:000$000 

28.521:849$069 83.691:818$3 71 

Ap11Zicação da rendei especial 

1. Fundo de resgate elo papel-moeua . .. ...... .. .. . . 
2 . Idem de gara ntia elo papel-moeda . . . . .. ....... . . 
3. Idem para a caixa ele resgate elas a poiices elas es-

tradas de -ferro encampadas . .. ...... .. . .. . 
4. Idem da amortização dos emprestimos internos .. 
5. Idem para as obras de m elhora mentos dos portos 

9.311:000$000 

160:000$000 

4.450:000$000 

4.200:000$000 
8 . 400:000$00 0 

1.658:000$000 
3 . 030:000$000 
3.530:000$000 

13 . 921 :000$000 20. 818 :00 0$000 

Art. 46. E' o Preside n te da R epublica a u torizado: 
1.0 A abrir, no exercício de 1907, creditas supplemcn tarns atê o 

maximo di; 8.000 :000$, ás verbas indicadas na ta.bell:.t que acompan ha 
a presente proposta. A's verbas - Soccorros publicas - Ajudas de 
custo - e - Exercicios findos - poderá o Governo ahri r creditas 
s upplementares em qualquer mez do exercicio, comtanto que a sua totali-
dade, computaãa com a dos demais creditas abertos, não exceda do 
m"ximo fixa do, respeitada, quanto á verba - Exercícios findos - a 
disposição da lei n. 3 .230, de 3 de Setembro ele 1884, art. 11 (1). No 
rnaximo fixado por este artigo não se comprehendern os creditas abertos 
aos ns. 5. 6, 7 e 8 do orçamento do Ministerio do Interior. 

2. 0 A liquida r os debitas dos bancos, provenientes de a uxílios á 
lavoura. 

3. 0 A conceder o premio de 50$ por tonelada aos nav ios que forem 
constr uidos na Republica e cuja arqueação se.ia superior a l 00 tonela das, 
podendo abrir os creditas que forem necessarios. 

4. 0 A abrir cr ed ito para ultimar as despezas com o serviço da unifor-
mização dos typos das apoiices. 

5.0 A liquidar suas contas com os Estados, pagando-l hes o que 
verifi car lh es ser devido, abrindo para isso os necessarios creditos. 

6°. A augmentar para 24 o numero ele guardas da Alfa ndega de 
Paranaguá. 

7.0 A ceder ao Governo do Estado da. Bahia, mediante permuta, 
o pred io em que funcciona a Delegacia Fisca l e que ê a nnexo ao pa la.cio 
do Governo e Secretari a do Estado. 

(1) A rt. 11 ela le i n. 3.230 ele 3 de Setembro de 188 4: Acha-se 
lranscripto á nota n. 42 da lei n. 1.453, de 30 de Setembro de 1905. 



S.o A ceder ao Esta do de Minas Geraes as terras denominadas 
Bairro Alto, no municipio de Campanha, para o fim de ser estabelecida 
uma colonia agrícola. 

9. 0 A fazer as necessarias operações de credito para construir, 
adquirir e a daptar edificios proprlos para os diversos serviços publi-
cos federaes nesta Capital e nos Estados, não podendo a quantia des-
tinada á amortização e pagamento ela juros da divida contrahicla exce-
der á que se despende com os alugueis elos mesmos edifícios. 

10. A entregar á Mesa de Rendas a lfandegada de S. Francisco, 
em Santa Catha rina, logo que á Alfandega de Florlanopolis seja for-
necido o novo rebocador de alto mar, a lancha a vapor "Lauro Muller". 

11. A restituir ás Camaras Municipaes de Bom Jardim, no Rio de 
Janeiro, e I g uape, em S. Paulo, e á Prefeitura ele Bello Horizonte, em 
Minas Geraes, a importancia dos impostos e direitos aduaneiros pagos 
respectivamente em 1897, 1900 e 1902, pela importação do material 
para o serviço de abastecimento de agua e desenvolvimento de força 
electrica, dispensadas as formalidades exigidas nos arts. 2° e 6° do 
decreto n. 947 A, de 4 de Novembro de 1890 (1) , abrindo para isso os 
necessarios creditas. 

12: A reorganizar o serviço fiscal de inflammaveis e explosivos, 
ficando prohibido o d·espacho sobre agua, tornando renda do Estdao a 
que provém desse serviço nos trapiches a lfandegados deste porto. 

Art. 47. As despezas com funeraes dos funccionarios publicas e 

(1) Decreto n. 947 A. ele 4 ele Novembro ele 1890. A summula vem 
á nota n. 18 á lei da receita. 

Art. 2. 0 Para os casos comprehend idos no § 1° do artigo antece-
dente a competencia para a concessão do despacho livre pertence aos ins-
pectores das Alfandegas, media.nte requerimento da parte interessada. 

Para os casos comprehenclidos no § 2° do citado artigo, a isenção 
só poderá ter lugar por despac~o do Ministro da Fazenda, precedendo 
as formalidades do art. 6°: 

Paragrapho unico . Fóra de~tes casos nenhum despacho livre será 
permitticlo, ainda que para elle preceda ordem de qualquer autoridade, 
sob pena de responsabilidade d ofunccionario ou funccionarios que hou-
vei:e.m cumprido a ordem (Col. díis Leis, pag. 3.232). 

Art. 6. 0 Para o despacho livre, nos casos comprehendidos no § 2° 
do art. 1. 0 , e a que se refere a 2" parte do art. 2°, os interessados deve-
rão requerer ao Ministro da Fai:enda, directamente na Capital Federal 
e por intermedio das thesourarias nos Estados, juntando á petição: 

1. 0 Relação dos objectos a 'despachar, com designação de especies, 
quantidades, pesos ou medidas ; 

2.° Certificado do engenheirq-fiscal junto á companhia ou empreza 
e. na falta deste, ele quem o l\'finistro da Fazenda ou os inspectores 
das thesourarias designarem par~L informar a petição, fazendo en tre ou-
tra s as seguintes deolarações : que o material cuja isenção se requer é 
proprio e de applicação exclusiva ftº fim para que é importado, e as quan-
tidades strictamente precizas pana os m esmos fins e para o tempo de-
s ignado na petição; está comprehendido na lei, decreto ou contrato que 
regula a concessão, e não se acha incluido em n enhuma das excepões 
do art. 8. 0 

§ 1.° Com estas informações e com a opinião dos inspectores das 
'.rhesourarias remetterão o proc\'lsso ao Ministro da Fazenda, infor-
mando, á v ista da matricula, mjnuciosa e circumstanciadamente sobre 
todos os pontos acima m encionadc)s. 

~ 2. 0 O Ministro da Fazenda pôde não só reduzjr a quantidade re-
querida, como excluir os generos ou qbjectos que não lhe pareçam com-



com o pagamento de ajudas de custo ficam sujeitas ao registro á pos• 
tcrio1·i elo Tribunal ele Contas, nos termos do art. 164 do regul amento 
que baixou com o decreto n. 2.409, de 23 de Dezembro de 1896 (1). 

A.rt. 48. O Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas for-
necerâ. aos demais Ministerios os sellos officiaes para as respectivas 
corresponclencias postaes e· telegraphicas, debitando-! hes as devidas 
lmportancias, de accôrdo com as requisições feitas. 

Art. 49 . Os pagamentos de subvenções ele qualquer natureza a 
associações ou insta llações, que jâ. tenham recebido outras em a nnos 
anteriores, ficam sujeitos ao prévio exame instituido pelo Ministerio 
por onde correi· a despeza de applicação que têm tido essas subvenções. 

Art. 50 . Emquanto pelo Thesouro Federal não forem cJi.stribuiclos 
os creditos votados para os diversos Ministerios, continuarão em vigor, 
independente ele quaesque1· formalidades, as tabellas de distribuição 
feitas para o exercício a nterior, com as modificações consignadas na 
lei do orçamento vigente. 

Ar:t. 51. Para o pagamento <las poncentrugens· ou quotas <levidas aos 
f.u.nccionarios ;]as repa1'1:içpes aor;reoa;daclas, 'Pelo ·excesso d•as r.endas 
sobre .as lotações com.si0g11aclas ·na lei, ·serão abertos o& .necessarios cre-
ditos •pelo >Gover.no, s·ubm•etten.clo-os ao r.egis>tro lá p'Osteriori elo Tribwnal 
de Cont·as. 

Ad. 5·2. Os o.peral'ios e jornaleiros de todos os serVliços publicos da 
Um!ãio, sempr-e que compar·ece1•em no dia immedi•ruta.rnente anterior e 
no dia •·mmediatam.ente 1reguun<te â.que!Ie em que o -po•nto fôr facu'l<tativo 
por ordem do Gov•erno, receberão tambem o salario .a.esse <lia. 

Al't. 53. O GoQv.erno mamx'larâ. imprimio· .gratui;tamente na •Imprensa 
Nacio·nal <todos os reJoa;torfos. a1V1Jl.sos e outras p.ublicações· do I·nstituto 
d<e Pr-0tecção -e Ass!stencia â. Inf·a'llcia elo Rio de Jan-eiro, qua,nào des -
tinrudos â. dostri·buição gra.tuita . 

.Art. 5 4. Ficrum oex<tensivas a moelas ais oidrucles Kla Republica, onde 
·houver •hospitrues à ·e =ridad.e e mesa a.e o·end•as a l-fa:nd•egada, as d•ispo-
s•içõe.s •conbi<lrus no ·C!IJ]Jitulo XV e todos os ,seu.s art·Lgos .aa Nova Conso-
liàa.ção das Lei-s d"'1. s Al·f.a'l1degas e ·Mesas ·die Rendas da Repu·blica. 

A•rt. •5·5. 'Fica;m .a;µprov.rudos os c1•edi1os, na somma. de !"'49 :499$25G, 
ouro, e 19 .176 :•8'85$'711, }J'rupel , constaintes da tabella •"'- · 

A.rt. 56. Jl'ioam approvrudas as .tabeUas, numeros e chssi-ficação dos 
funcoiona.rios da. Oaiixa. de Convet•sãio e ,aos da secção d e crumbios, que 
acompanha,m o t'egulrumernto au.to1·izrucl•o p·e!o ·a·eCTeto n. 6. 267, de 1'3 ele 
dezembro do conente aJlllllO. 

Art. 57. No ,e~ercicio d·a pPesente 1.ei pod•e•·â. o Gcw.erno 01brir cre-
ditos supplementa!res 'PaTa. as Vlerb.as inJO!ui.das •na ~abel·la B. 

A1•t. 58. Contim'Uam em vi.go.,. as d·isposições do art. 32 <la lei n . 957, 
ele 30 de dezembro ele 1902 (2); as do art. 27 da lei n. 834, de 30 ele 

prehendidos nas isenções legaes; não permittindo, em caso algum, isen-
ção de direitos para o consumo de mais de um anno. 

§ 3. 0 Nenhum requerimento de isenção de direitos terá andamento 
sem que a empreza, companhia ou concessionario haja completado todas 
as formal idades da matricula a que se refere o art. 4. 0 (Gol. clcis Leis, 
pags. 3.233 e 3.234). 

(1) A.rt. 164 do Regulamento n. 2.409, de 23 de Dezembro de 1896. 
Este artigo acha-se transcripto na nota n. 54 â. lei n. 1.453, de 30 de 
Dezembro de 1905 (Avulso, pag. 79). 

(2) A.rt. 32 da lei n. 957, de 30 de Dezembro de 1902. Este artigo 
acha-se tra,nscri·pto na nota m. 51 á lei n. 1. 45'3, d•e 30 <:Joe d'ezemlno de 
190.5 (Aviilso, pa·g. 78). 
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dezembro de 1901 (1); as do art. 28 ela lei n. 1.145, de 31 de dezem-
bro de 190 3 (2), e as dos ns. 8, 9, 14 e 15 do art. 26 da lei n . 1.453, 
de 30 de dezem bro de 1905 (3). 

Ar.t. 59. Revogam-se as d isposições ·em co111tran·io. 

Rio d·e Janeh'o, 30 <:le d•eziembro ·de 1'906, 118 ° da Repu blica. 

AFFONSO' AUGUSTO MOREIRA PENNA. 
Da.vVd ac~mpista. 

TABELLA A 
.r~.(t·-- , 

Decreto n . 5.423, d•e 9 de janeiro d1e 19 05 

Abre o credito ex tr.aordd narlo para occorrer ás i!Jes-
peza'S com o ;pessoal e material do Lazan•ito cl·e 
Tamandar·é . .. . .... . .. . ... . ....... . .. .. .... . 

Dec1-.eto n . 5. 46 7. de 27 de fe>'ereiro d•e 190•5 

Abre o credito supplementar para ocrorrer ás cles-
,p·ez·as com a reforma da Justiça do D istrido 
Federa l ... . .... . .... 1 • ••• • •• • •• •• • ••••••• •• • 

30: 000$0 00 

213 :445$700 

(1) Art. 27 ela lei n. 834, ile 30 de dezem bro de 1901. Acha-se tran-
scripto ma. mita d'l. 52 á lei d'l. 1 . 4-53, d·e •30 de a :ewmbro d1e 1905 (.Avul-
so, pag. 718). 

(2) Art. 28 ela lei n . 1.145, de 31 de dezembro ele 1903. Transcrip to 
á '!1ota á 1'ei n . 1 . 4153, de 30 de d1ezembr.o die 190.3 (Avu lso, pag. 7·9). 

(3) Art. 26 da lei n . 1.45jl, de 30 ele dezembro ele 1905 . E' o Pre-
sidente d•a Republfoa autot·iza,do : 

18 .• A ·equi·parar a diaria do pessoal das capatazias da Alfandoega da 
cida.c'l!e do Rio Gramde do Sul ~ que percebe o ·re~e.r id10 pessoal na Al -
<fia,n<füga ;Le Porto Al1egl'e. 

9.0 A elev.ar d·e 40 a 50 o n1Umero ele guardas da AJl.fa;ndega da cidaae 
do Rio Grand<e d.o S·ul, afim de ser convenó·en•bemen.te attenclido o ser-
viço die ·fiscalização d•e cargais, cl0es·oar,gas, bal:cl•eação, itra.ns·itos :e g uar-
nições ele navios .nos ·POTtos d•a:,> cidaides do Rio Gra:nd:e e P •elotas, 110 
Es1Ja1do id·o Rio Gr<a'l1die d·o Sul, ;i,bri•ndo <par.a esse :fim o necess·ario ore-
d ito. 

• •• . · · ·• ·. • ·. •· .... . . •· ...... , , .. , ... .. . .. ,., . . ... . . . , ..... , . ··I· ... . 
14 . A su bordi'!1a,r IQ p·a.gamento ·d•as .folha-s do p•essoal das d iv•ersa,s re-

partições .fieclernJes, inclu·s·ive as <;·ecretaslas dos ibT·ibunaies, á. condição do 
!fur,necl.mento prévio e mensal d·e i!Jad10s estatisUcos, l'ei ativo.s ao r•espe-
otivo serviço, ·de a.ccôr{lo ·com o ~ m od•elos que foI'em diet·ermi<naclos, po-
<liencl-0 jmpôr m u•ltas, 1J1a impar·tanda de um a ó rwo cli•a,s dos ""esp·ectivos 
wmcim1en<tos, ao.s a,utores d<e ônformações ierrad•as ou d•e<fü.cii<e·ntes. 

15. A '.]Jermittir que o .conselho fiscal ·da •Caixa Ecod'lomica d•e J=>or·to 
Alegre despenda a;té a quantia d•e 200 :000$ •paua. a acquis ição die ter-
reno .e conS'lT'Ucção de um efü<ficijl adequ•ad<J a.o .funcc ionam.en to· ela mes-
ma <;aixa., corren<lo •essa diespeza por cO'nta. dos recu.rsos PlºOpri-os d:esse 
e5tabe<ecimiel!lJbo. ( A vWb$o, pag. 7•6). 
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Decreto •n. 5. 4'78, de 13 de março de 1905 

Abre o credito SUP'Jllemen balr pana occorrer ás des-
1pezas com ~ providencias necessariais á garan-
tia. <:la ordem e segurM1ça. publicas .......... ,. 

Abre o oredi-to extraordi•na.rio .pa.ra. as obras de .recon-
strucção do ed.jfiaio da Fa.culdiad•e de IMed•icina 
da Bahia ..... ............ .............. . ... . 

Decreto n. 5. 533, de ~2 de mai-0 de 1905 

Abre o credito extra.or<linario para as daspez·as com 
a transferenoia e installaçã-0 de tribunaes, juizes 
e serventuarios da. justiça .............. . ... . 

Decret-0 Jl . 5. 5G9, de 26 d·e junho de 1905 

Abre o cred<ito su.pplementar á verba - Soccorros Pu-
,blicos - do e..xercicio de 1905 . . ..... .... . .. . 

Decreto .o. 5. 653, de 28 de agoslo d•e 1905 

Abre o credito extraord•inario para occorrer :\.s des-
pezas com a Prffiei<tura do Alto Juru<á ..... . 

Decreto n. 5. 682, de 16 d•e setembro de rno.5 

Abre o credito sup·plemen·tar para as <1ies-p.eza1s com 
a pu.blicação dos d~bates do Senado e Ca-
mara dos Deputados, dunvnte a prlmeh·a prG-
rogação ... .. .. . .. . .... . .. .... ... . . .. . . . .... . 

Decreto n. 5 . 683, de 16 de set·embro de 1905 

Abr·e · o credito supplementar para pagamento do sub-
sidio aos Senad-0res ·e Deputados, d ura nte a 
,primeiTa .prorogação ..................... . ... . 

Decr·eto n. 5. 699, de 2 de outubro de 1905 

Ab1-e o cred Ho especial para ais despezas com a orga-
.nização d·a F-0rça Policial do Districto Fediera.1 

Decreto n. 5. 734, de 23 de outubTO de 1905 

Abre o credito supplem.enta.r ·Para as despezas cam a 
publicação d•os ·debates do Sena.do e Ca;mara 
dos Deputados, d·urrnnte a &egunda prorogação 

Dec1'eto n. 5. 7·35, d·e 23 de outubro de 1905 

Abre o cred ito s'lljJ)plementar pa1'a ·pagaimento do sub-
sidio a •os Senadores o Deputa(los, dura:nte a 
segunda pro.1'0gação .... ........... , .......... . 

191:000$000 

G00:000$000 

30:000$000 

800:000 $000 

J 50 :000$000 

4.000:000$000 

80 :000$000 

618:750~000 
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Decreto n. 5.7'11, de 30 de Ou tubro de 1905 . . . • 

.Abre o credito extr aordinario para occorrer ás despezas 
pezas com o alistamento e leitora l . . .. . ... . ... .. . . 

Decreto n. 5.674, de 13 de Novembro de 1905 

Abre o credito supplementar para o pagamento do sub-
s idio aos Senadores e Deputados d urante a terceira 
prorogação ......... . . . ... . .... . ... . ~ .......... . 

Decreto n. 5.765, d.e 13 de Novembro de 1905 

Ábre o credito supplementar para as despezas com a 
publicação dos debates do Senado e da Camara dos 
Deputados, durante a terceira prorogação ....... . 

Decreto n. 5.805, de 16 de Dezembro de 1905 

Abre o credito supplementar para as despezas com a 
publica ção dos debates do Senado e da Camara dos 
Deputados, durante a quarta prorogação ... ...... . 

Decre to n. 5.806, de 16 de Dezembro de 1905 

Abre o credito supplementar para o pagamento do sub-
sidio aos Senadores e Deputados, durante a quarta 
prorogação .................... . ........ . . .... . . 

Decreto n. 5.902, d!! 19 de Fevereiro de 1906 

Abre o credito extraordinario para occorrer ás despezas 
com o serviço eletoral a cargo da Unão ..... . ... . 

MINISTERI\) DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Decreto n. 5.154, de 8 de Fevereiro de 1905 

Ouro 
Abre o credito extraordinario para oc-

correr ás despezas com a execu-
ção do accõrdo provisorio con-
cluiclo em 12 de Julho ultimo, 
entre oa governos do Brasil e do 
Perú .. .. . ......... .. .. .. .. . . . . 

Decreto n . 5. 508, de 14 de Abril 
de 1905 

Abre o credito extraordiJ1ario para 
a execução do disposto no art 3. 0 

da lt'i n 1. 321, de 31 de Dezem-
pro de 190!., . . ............ , , .. . 62 :000$000 

Papel 

150:000$000 

618:750$000 

80:000$000 

80:000~000 

598:125$000 

300:000$000 

9.197:337$402 

Papel 

600:000$000 

.... . , 
~ . ·i. 

i'Ír, 
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Decreto n. 5. 552, de 6 de Junho 
de 1905 

Abre o credito supplementar para 
pagamento da differença de ven-
cimentos dos fun ccionarios da 
Secretaria de Estado, em conse-
quencia da lei n. 1.343, de. 25 de 
Maio de 1905 ............ . . . . . . 

Decreto n. 5.748, de •\ de Novembrr 
de 1901) 

Abre o credito extraordinario para 
occorrer ás despezas com o pes-
soal e material, inclus ive instal -
lação do Consulado em Villa 
Be.Jla ..... , ................. , . . 

Decreto n . 5. 767, de 7 de Novembro 
de 1905 

Abre o credito extraordinario para 
occorrer :l.s despezas com a com-
missão Brasileira de demarcação 
da fronteira do Brasil com a Bo-
llvia .................. .. . .. . .. . 

.. 

7:535$000 

69:535$000 

MINISTERIO DA GUERRA 

Decreto n. 5.938, ele 12 ri.e Mcirço ele 1906 

Ahre o cr edito supplementar á verba - Material -
consignação - Transporte de tropas, etc., do exer-
cício de l:J05 . . .... . . . ... . .. ... . .. ... . . . .. . .... . 

58:096$836 

400:000$000 

958:096$836 

Papel 

774 :44-1 $747 

MJNISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO R OBRAS PUBI.1CAS 

l:'·eer·~lo n 5.437, fü· 24 ª" Janeiro 
de 1905 

Abre o credito especial para as des-
pezas com o prolongamento da 1-
nha do Centro da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil . . ... . .... . . 

Decreto n. 5.438, de 24 de Janeiro 
de 1905 

A.bre o credito especial para as obras 
do alargamento da bitola da Es-
trada de Ferro Central do Bra-
1111, de Taubaté a S. Paulo, , . , .. 

Ouro Pa.pel 

600:000$000 
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Decreto n. 5.48ll,de 16 de Março 
de 1905 

Abre o credito extraordinario para 
·as despezas com a creação de 
agencias do Correio nas sédes 
dos munic1p1os que ainda não 
as têm .. . ...... . . .............. . 

Decreto n. 5.567, de 20 de Junho 
de 1905 

Abre o credito supplementar para 
rev isão da rêde, novas canalisa-
ções, acquisição de propriedades 
que interessam o abastecimento 
de agua, etc ........... .. ..... . . 

Decreto n. 5. 624, de 7 de Agosto 
de 1905 

Abre o credito especial para as obras 
do alargamento da bitola da Es-
trada de Ferro Central do Bra-
sil, de Taubaté a S. Paulo ... . .• 

Decreto n. 5.718, de 10 de Outubro 
de 1905 

Abre o credito especial para pagamen-
to das gratificações de 20 o/o aos 
empregados da R epa rtição Geral 
dos Telegraphos ...... , ......... . 

D ecreto n. 5.766, de 14 de Novembro 
de 1905 

.Abre o credito especial para a con-
clusão das obras da lj]strada de 
Ferro de Porto Alegre a. Uruguay-
ana, entre Inha nduhy e Cacequi. 

Decreto n. 5.807, de 22 de Dezembro 
de 1905 

Abre o credito especial par:i- as obras 
do prolongamento da linha do 
centro da Estrada de lj'erro Cen-
tral do Brasil . . . ... . . . ...... . . . 

Decreto n. 5.817, de 26 de Dezembro 
de 1905 

Abre o credito especial para o a lar-
gamento da bitolo da Estr a da de 
Ferro Central do Brasil1 de Tan-
);>até a s. Paulo ..... . ......... . 

l 00 :000$000 

600:000$000 

600:000$000 

110:000$000 

120:000$000 

200 :000$000 

500:000$000 
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Decreto n . 5 . 950, de 28 de Março 
de 1906 

Abre o credito s upplementar â. verba 
8", sub-consignação - juros de 
6 o/o â. razão de 30 :000$, por J<i-
Jometro - Estrada de Ferro No-
roeste do Brasil ............. . . . 38:607$629 

38 :607$629 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Decreto n. 5.45 8, ele 11 ele Fevereiro ele 1905 

Abre credito para as despezas da 
verba 12"-Laboratorio Nacional 
de Analyses .... . .............. . 

Decreto n. 5. 473, de 4 ele Março 
de 1905 

All1·e o credito para occoner ao pa-
gamento deviclo ao Dr. Antonio 
de Olinda A lme ida Cavalcanti, 
em v irtude de sentença judicia-
ria 

Decreto n. 5.474, de 4 de Março 
de 1905 

Abre o credito para occorrer ao pa-
gamento devido ao Dr. Manoel 
Dias de Aquino e Castro, em vjr-
tude de sentença judiciaria ..... . 

Decreto n. 5.483, de 16 de Março 
de 1905 

Credito para occorrer ao pagamento 
devido ao Marechal Rufino Enéas 
Gustavo Galvão, em virtude de 
sentença judiciaria ... . .. .. .. . . . . 

Decreto n. 5 . 485, ele 18 de Março 
de 1905 

Credito para occorrer â.s despezas 
ele irn;tallação e custeio e â.s el e 
pessoal e material ela Mesa ele 
Rendas de Salinas, bahia de Tu-
toya ....... . .. .......... . ... . . . 

Ouro 

3.430 :000~000 

Papel 

49:400$000 

558$670 

747$719 

80:113$940 

22:092$000 

26 
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Decreto n. 5 . 501, de 1 de Abril 
de 1905 

Credito para occorrer ao pagamento 
devido ao Dr. Francisco lgnac io 
de Carvalho Moreira, em v irtude 
de sentença judiciaria . . .. .. . .. . 

Decreto n . 5 . 504, de 8 de Abril 
de 1905 

Credito para occorrer ao pagame nlo 
dev ido a George C. D ickinson , 
ern v irtude de sentença jud icia-
ria 

Decreto n . 5.510, de 15 ele Abril 
de 1 905 

Credi to para pagamento de quotas 
dev idas ao inspector da Alfandega 
de Santo~. A11.1tonio Rober to 1de 
Vasconcellos, em v irtude do arti -
go 20, n . 10, da lei n. 1.316, de ai 
ele Dezembro de 190 ·1 .......... . . 

Decrelo n. 5 . 512, de 15 1 de Abril 
de 1905 

Cr ed ito para occoner ao pagamento 
devido a Ricardo Barr adas Mu-
niz, em v ir tude de sen t13nça judi-
dicia ria ............ . .. . 

D ecr eto n. 5.5•13, de 3 pe Junho 
de 1905 

Credito para occoner ao pag·amento 
devido ao ex-escripturario ela Con 
tadoria da Marinha An.hm· A rne -
rico Belém, em v irtud e de sen-
tença judiciaria . .. .. j . ........ . . 

Decreto n . 5.559, de 17 de Junho 
d E: 1905 

Credito para occorrer ás despezas com 
o materi a l para os postos f iscaes 
do territorio elo Acre . ' . . ... . ... . 

Decreto 11 . 5.575, de 
de 1905 

de Junho 

Credito para occorrer ao pagam ento 
devido a Ma n oel José J!3astos, rn 
virlucle el e sentença judic ia ri a .... 

Ouro I'apel 

36:706$233 

141 :356$630 2 :110 $0 21 

12:17'1$020 

14 :827$70 0 

11 :971$926 

30 :000 $000 

271 :J.õ8~056 
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Decreto n. 5.586, de 
de 1905 

de Ju lho 

Cred ito pa ra occorrer ao pagamento 
devido a Paiva Valente & Comp., 
Lemos Moreira •& Monte e Santos 
Gomes & Comp., em v irtude de 
sentença judiciaria ...... . I ..... . 

Decreto n. 5 . 5~ 7, de 8 de Julho 
de 1905 

Credito para occorrer ao pagamenlo 
devido ao ex-chefe de secção da 
Secretaria da Industria, R u bem 
Tavares, em virtude de sen tença 
judiciaria ......... .. . . ......... . 

Decreto n . 5.594, de 15 de Julho 
de 1905 

Credito para occorrer ao pagamento 
dev ido a Luiz Sampaio' Moreira, 
em v irtude de sentença judi cia -
ria 

Decreto n. 5. 595, de 15 ele Julho 
ele 1905 

Cred ito especial para occorrer ás des-
pezas com a acqutstçã o de lan-
chas para o serviço fisca 1 do 
Departamento do A lto Jui·uá, 
construcção de casas, pessoal e 
combustivel, gratificação de uma 
só vez a o Prefeilo, etc . ... . ... . . 

Decreto n. 5.596, de 15 de Julho 
ele 1905 

Credilo especial para 
gamento devido 
fragata A 1·isticles 
nho, em vil·tude 

occorrer ao pa-
ao Capitão de 
Monteiro de P i-
de senlença j u -

cliciaria ........ . ... . .. . . . . . ... . 

Decreto n. 5 . 617, de 29 de Julho 
de 1905 

Credito especia l para occorrer ás des-
pezas com o pessoal e material 
dos postos fiscaes do Breu e Ca-
tay, no A lto Juruá e Alto Pu-
rú s 

Ouro Papel 

23:335~537 

79 :568$150 

3 :O l 0$740 

200: 000$00(. 

188$700 

72:767$500 
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Decreto n. 5. 628, de 5 de Agosto 
de 1905 

Credito especial jiã:rã occorrer ao pa-
gamento devido ao Dr. Venan-
cio Neiva, em virtude de senten-
ça judiciaria ....... . .. ... .. .. . . . 

Decreto n. 5 . 629, de 
de 1905 

de Agosto 

Credito especial para occorrer aos pa-
gamentos devidos a M. Dias & 
Porto, Antonio da Silva Porto 
& Filho, Abreu & Irmão, Ma rques 
Dias & Comp., Loureiro Irmão 
& Comp., e Caildido Gomes do 
Rego, em virtude de sentença ju-
diciaria ... . .. . ...... ... . . . . .. . . 

Decreto n. . 630, de 
de 1905 

de Agosto 

Credito especial para occorrer aos pa-
gamentos devidos a Paiva Va-
lente & Comp. e Lemos Morei ra 
& Monte, em virtude de senten -
ça judiciaria . . . ...... . ... . 

Decreto n. 5. 63•1, de 12 de Agosto 
de 1905 

Credito especia l para occorrer ao pa-
gamento devido a Rosa & Car-
valho e Fernandes de Mesquita 
1& Comp., em v irtude de senten-
ça judiciaria . . .......... . . 

Decreto n . 5. 640, de 26 p.e Agosto 
de 1905 

Credito especial para occorrer ao pa-
gamento devido a A, Avenier 
& Comp. e Corrêa Chaves & Pin-
to, em virtu de de sent~nça judi-
ciaria 

Decreto n. 5. 651, de 26 de Agosto 
de 1905 

Credi to especial para occorrer ás des-
pezas com a uniform izaçã o do ty-
po das apolices . ... . ... ' . .. ... . . . 

5G7$G92 

12:350$060 

24 :341$170 

60 :463$388 

25 : 104~753 

56 :000$000 
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Decreto n . 5. 675, de 9 de Setembro 
de 1905 

Credito especia l para occor rer ás des-
pezas com a acquis ição dos pre-
dios e terrenos contiguos ao pro-
prio nacional en1 que fun cciona a 
Casa da Moeda ............ . .. . . 

Decreto n. 5. 676, de 9 de Setembro 
el e 1 ~05 

Credito extraorclinario para as des-
pezas com o serviço do lança-
mento do impostó de industrias e 
profissões para o exercício ele 
1906 .. .. ................. . ... . . 

D ecreto n . 5.693, de 25 ., de Setembro 
ele 1905 

Credito especia l para pagam ento do 
premio devido á Companhia Can-
ta r eira pela construcção da ba rca 
Viscondfi de Moraes . .... . . ... . .. . 

Decreto n. 5. 694, de 25 de Setembro 
ele 1905 

Credito especia l para o pagamento de-
vido a Cunh a P a ranhos r& Comp., 
em vfrtucle ele sentença jud iciar ia .. 

D ecreto n . 5. 695, de 25 de Setembro 
de 1905 

Credito especial pa r a pagamento aos 
vencimentos do solicitador da Fa-
zenda Nacional perante o Supre-
mo Tribuna l Federal, no a nno ele 
1905 .... . ... . ............. .. .. . . 

DecrP.to n . 5. 706, de 6 ele Outubro 
de 1905 

Credito especia l pa r a o pagamen to de-
vido ªº!I Drs. Pedro dos Reis Gor-
clilho e Antonio Geraldo Te ixeira, 
em v irtude de sentença judiciaria .. 

Decreto n . 5. 82 4, ele 30 ele Dezembro 
de 1905 

Credito especial para o pagamento de-
v ido ao juiz de d ire ito em dis-
ponibilidacl e, bacharel Raymundo 
da Motta de Azevedo Corrêa, em 
v irtude d a lei n . 1. 420, el e 25 ele 
Novembro de 1905 .............. . 

Ouro l:'apel 

800 :000$000 

10:000$000 

17:000$000 

105:461$977 

2:400$000 

51:059$ 300 

13:864$516 



408 

Decre to n. 5. 825, ele 30 de Dezembro 
ele 1905 

Credito especial para o pa gamento de-
v ido ao Dr. Augusto Freire da 
Silva, em virtude de sentença .... 

Decreto n. 5. 879, de 3 de F evereiro 
de 1906 

Credito especia l para o paga m ento de-
v ido a João Estanislau Pereira ele 
Andrade, em virtude da le i n. 1.448, 
ele 23 ele D ezembro ele 1905 .. . ... . 

Decreto n . 5 . 907, ele 
ele 1906 

ele Março 

Credito s upplementar á verba - R e-
cebedoria ela Capital F ederal. . . .. 

Decreto n. 5. 909, de 3 de Ma rço 
ele 1906 

Credito supplem entar á verba - R e-
cebedoria ela Capital F ederal ..... . 

Decreto n. 5. 920, de 10 de Ma r ço 
de 1906 

Credito supplementar pa ra as despe-
zas da. ve_rba - Aposentados -
elo exerc1c10 de 1905 . .. . . ....... . 

Decreto n. 5. 924, ele 10 ele Março 
ele 1906 

Credito supplementar para a s despe-
zas el a verba - Alf;l.ndegas - elo 
exercicio de 1905 ... . ..... . ...... . 

Decreto n . 5. 928, ele 7 de Março 
de 1906 

Credito especial para o fagam ento de-
vido ao engenheiro Fernando Pe-
reira ela Silva Continentino, pelo 
trabalho elo levantarpento da plan -
ta cadastral ela fa'íenda naciona l 
de Santa Cruz . . ... , ............ . 

Decreto n. 5. 942, de 24 de Ma rço 
de 1906 

Credito supplem entar á verba - Me-
sas de R endas - ~o exercício de 
1905 ....... . ... . ............. ' . 

Ouro Papel 

34:708$568 

24 :930$041 

42:000$000 

14:000$000 

20:000$000 

609:024$329 

30 :000$000 

60:000$000 
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Decreto n. 5. 952, de 30 de Março 
de 1906 

Credito supplementar á verba - Juros 
elos depositas elas Caixas Econo-
micas - do exercicio ele 1905 .. . .. 

RESUMO 

Ministerio da Jusliça . . ....... . ...... . 
do Exterior .... . . .. . ...... . 
ela. Guerra . ............... . 
ela Industria . . . . . ..... . ... . 
da Fazenda ............. . . . 

141 :356$630 

Ouro 

69:535$000 

38:607$629 
141:356$630 

1.890:000$000 

4.817:006$726 

Papel 
9.197:337$402 

958:096$836 
774:444$747 

3. 430 :000$000 
4.817:006$726 

249:499$259 19.176:885$711 

Rio de Janeiro, 30 de D ezembro de 1906. - David Oamvistci. 

'l'ABELLA - B 

Verbi•s elo orçamento para as quaes o Governo poderá abrir credito 
supplementar no exercíc io c1e 1908, ele accôrc1o com as leis ns. 358, 
ele 9 de Setembro de 1850, 2. 348, c1e 25 de Agosto de 1873, e 428, 
ele 10 c1e Dezembro de 1896, art. 8°, n. 2, e art. 28 da lei n. 490, 
ele 16 de Dezembro de 18887. 

MINlSTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros publicas. 
S·itbsidios aos Deputados e Senaclores - Pelo que fôr preciso durante 

as prorogaçôes. 
Secretctria do Senaclo e da Omnara elos Dev·utaclos - Pelo serviço 

stenographico e de redacção e publicação dos debates, durante as pro-
rogações. 

MJNIS1'ER[O DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ea:traorclincirias no exterior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hosvitcies - Pelos m edicamentos e utensilios. 
Reforrnaclos - P elo solodo de officiaes e praças. 
1lfimições ele bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos 

navios da Armada. 
Mimições ncwcies - Pelos casos fortu itos ele avaria, naufragios, ali-

ja mento de objectos ao mar e outros sin istros. 
Fretes - Para commissões ele saque, passagens autorizadas por 

lei, fretes de volumes e a judas de custo. 
Eventiicies - Para tratamento de officiaes e praças em portos ex-

trangeiros e em Esta dos onde não ha hosp itaes e enfermarias, e par a 
c1espezas de enterramento e gratificações extraorclinarias determ inadas 
por lei. 
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MINISTERIO DA GUERRA 

IIosvitaes e Enfernwricis - Pelos medicamentos e utensilios a praças 
de pret. 

Soldo, etcivas e gratificcições ele off'lciaes - Pelas gratificações de 
vo luntarios e engajados e premios aos mesmos. 

Solclo. etavcis e gratificações cié vraças - Pelas que occorrerem além 
ela importancia consignada. 

Classes incictivas - Pelas etapas elas praças inva lidas e soldo de 
officiaes e praças reformados. 

Ai'ndcis ele ciisto - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam 
em commissão de serviço. 

Material - Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

MlNIS'l'ERIO DA IN4USTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gcircintias ele jnros ás Estreulcis de Ferro, cios Engenhos Centraes e 
Portos - Pelo que exceder ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jtiros da clividci interna fimdaela - Pelos que occorrerem no caso 
ele fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações 
ele credito. 

Jiiros da divida inscrivta, etc. - Pelos reclamados além do a lga-
rismo orçado. 

il71osentciclos - Pelas 1 aposentadorias que forem concedidas além 
do credito votado. 

Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral, 
quando a cons ignação não tôr sufficiente. 

Caixa ele Amortização -'- Pelo feitio e assignatura de notas. 
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados, e commissões 

aos cobradores, quando as ponsignações não forem s ufficientes. 
Alfanelegas - Pelas porcentagens aos enwregados, quando as 

consignações excederem ao credito votado. 
Mescis ele Rendas e Collectorias - Pelas porcentagens aos empre-

gados, quando não bastar o credito votado. 
Fiscalização e 1neiis de~vezcis dos imvostos ele consumo e de trans-

vorte - Pelas porcentagens, cliarias e transporte. 
Commissão aos veneledores particiilcires ele estamvilhcis - Quando 

a consignação votada não chegar para occorrer ás despezas. 
Ajiidcis ele custo - Pelas que forem reclamadas além da quantia 

orçada. 
Porcentcigem velei co brci.nça execiitiva das dividas ela União - Pelo 

excesso da arrecadação. 
Juros cliversos - Pela~ importancias que forem precisas além das 

consignadas. 
Jiiros dos bilhetes elo 'l'hesoiiro - Idem, iclem. 
Coniniissões e cor·retcigem Pelo que fôr necessario além ela 

somma concedida. 
Jnros dos emvresti?nos do Cofre ele Orvhãos - Pelos que forem 

reclamados, se a sua importancia exceder á do credito votado. 
Jm·os dos devositos claq Cciixas Economicas e dos 1lfontes ele Soc-

corro - Pelos que forem cleviclos a lém do credito votado. 
Exercícios finclos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos 

e outros vencimentos marcp.dos em lei, e outras despezas, nos casos 
ao art. 11 ela lei n. 2. 330, de 3 de Setembro de 1884. 

Revosições e restituiçõei; - Pelos pagamentos reclamados quando a 
importancia dellas exceder a consignação. 

Rio ele J an eiro, 30 de D13zembro ele 1906. - Dcivid Ca?n71ista. 



ANNO DE 1908 

LEI N. 1.837 - DE 31 D.B: DEZEMBRO DE 1907 

Orça. a. receita geral da Republica dos Estados Unidos elo Brasil para. o 
exercício de 1908 e dá ou tras providencias. 

O Presidente ela Republ ica dos Estados Unidos do Brasil: 
Ii'aço saber qu e o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

scgujnte: 
Art. J .0 A receita geral da Republ ica dos Estados Unidos do Brasil 

é orçada, em: ouro, 75 . 279 :380$887, papel, 258. 979 :900$, e a. destinada 
á applicaçãQ especial, em ouro, 16.214 :333$334, e em papel, 12.237 : 500~ , 
que serão realizadas com o producto elo que fõr arrecadado dentro do 
exercício ela presente lei, sob os seguintes títulos : 

ORDINARIA 

I ·mvortaçüo 

1 . Direilos ele importação paru. con-
sun10, de accôrdo C01 11 a rl1a.r i-
fa. expecl ida. pelo decreto nu-
mero 3.617, ele 1 9 de Março de 
1900, com as modificações in-
trouuziclas pelas leis ns. 1 . 144, 
de 30 de Dezembro ele 1903, 
1 . 313, ele 30 ele Dezembro de 
1904, 1. 452, de 30 de Dezem-
bro ele 1905, 1. 616, ele 30 ele 
Dezembro ele 1906, cu jas taxas 
permanecem em vigor; pe lo de-
creto n . 1 . 686, de 12 de Agos-
to de 1907, e mais as seguintes 
a lterações; pneumaticos para 
rodas de automoveis, 5 o[o acl 
vcilorem; cinematograp hos, 60$ 
cacla um; filnis impressos para 
os mPsmos, 5$ por k ilog. ; films 
v irgens, idem, 1$ por kilog.; 
ga~olina ele qualquer densida-
de, 40 réis por kilog. ; peso 
bruto; supprimiclos os periocli-
cos do n. 606 da classe 19" ela 
cilada Tar ifa; substituidas, no 
art. 1° lettra b in-fine, da lei 
n. 1. 452, de 30 de Dezembro 
de 1905, as palavras - todas 
as bebidas alcoolicas que con-
tiverem absyntho ou quaesquer 

Ouro Papel 
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outras essencias nocivas -pe-
las seguintes - todas as bebi-
das a lcoolicas que contiverem 
mais elo que traços de absyn-
tho ou quaesque r outras es-
sencias nocivas .. .. " ... . .... . 

2. 2 0 10, ouro, sobre os ns. 93, 95 
(cevada em gl'ão), 96, 97, 98, 
100 e 101 da classe 7" ela Ta-
rifa ( cereaes), nos termos elo 
art. 1º da lei n. 1. 452, ele 30 
ele Dezembro de 1905 .. . .... . 

3. .l!]xpec1iente de generos liv res ele 
direitos ele consumo ......... . 

4. Ditos de capatazias ........... . . . 
5 . A rm<ezenagem ..... .. .. . .. .. .... . 
6 . 'l'axa e estatistica ........... . . . . . 

l!Jnlraclci, sahiclc; e estaclic1 ele navios 

7 . Imposto ele pharoes .......... . . 1 " 
8 . Dito de docas .. .......... . .. .. .. ·'· 

Aclclicionaes 

9. 10 010 sobre o expecli<jnte elos ge-
neros liv res ele direitos ..... . 

Exportcição 

10. 20 010 dos direitos ele exportação 
cio territorio elo Acr e, descon-
tado o que ainda fôr devido ao 
fundo ele garantia. do palpel-

11. 

12. 

13. 

14 . 

15. 

lG. 

17. 

moeela ... . .. . ... . . . ....... . 

Intei ·ioi· 

Renda da Estrada el e F fl ITO Central 
do BraSJI ....... ............ . 

Dita da Estrada de :\-<'erro Oeste 
ele M inas . ... .. ... . ....... .. . 

Dita ela Estra da de F erro D. The-
reza Christina ........ .. . . . 

D ita da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro .............. . . ...... . 

Dita da E strada de FE;rro Central 
do Rio Grande do t'<orte . . ... . 

Dita do Correio Gera l, equipara-
das ás fixadas para a corres-
pondencia interior (lo Brasil as 
taxas para a. destinada a qual-
quer paiz da America do Sul, 
sendo creados para esse fim 
typos ele sellos especiaes ..... 

Dita dos Telegraphos, fixadas as 
seguintes taxas, que tambem 

o uro Papel 

71.000:000$000 118.400:000$000 

1.100:000$000 

300:000$000 
150:000$000 

3.100:000*ººº 
1.300:000$000 
3.400:000$000 

350:000$000 

10:000$000 

280 :000 $000 

13 . 000 :000$000 

29 .000:000 $0 00 

1.800:000 $000 

100:000$000 

200:000$000 

5:000$000 

7.300:000$000 
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vigol'arão para a imprensa e 
os governos estaduaes com a 
reclucção de 75 o[o, e suppri-
midos os telegrammas preteri-
uos : 100 réis por palavra elen-
Lro de um Estado, 200 réis por 
palavra dentro ele dous e tres 
Es ta dos, 300 réis por palavra 
dentro ãe quatro e mais Es-
tados ..... . ...... . ...... . .. . 

18. Dita da Fazenda de Santa Cruz 
e outras ............... .. ... . 

19. Dita da Casa de Correcção . . .... . 
20 . Dita da Imprensa Nacional e Dia-

rio O fficial. ................ . 
21. Dita do Laboratorio Nacioual ele 

Analyses .. ............. . ... . 
22. Dita dos arsenaes ... . ...... . .. . . . 
23. Dita da Casa da Moeda ..... . ... . 
2". Dita do Gymnasio Nacional . ..... . 
25 . Dita do Instituto dos Surdos-Mudos 

e dos Meninos Cegos ........ . 
26 . Dita do Instituto Nacional de iVIu -

sica . .. ... .. . .. . .... . 
27. Dita das matriculas nos estabele-

c imentos ele instrucção s upe-
rior ... . ...... .. .. . .... . .. . . 

28 . Dita da Assistencia a Alienados .. 
29. Dita anecadada nos consulados .. 
30 . Dita de proprios nacionaes. 
31 . Imposto do sello .. .. ............ . 
3 2. Dito ele transporte ...... . .. .. ... . 
33 . Dito ele 3 1[2 o[o sobre o capital 

elas loterias feeleraes e 5 o[o 
sobre as estaduaes .... . ..... . 

34. Dilo sobre vencimentos ... . 
35. Dito sobre o consumo ele agua . ... 
36. Dito de 2 l[ 2 o[o sobre' os d ividen-

dos dos titules de companhias 
ou sociedades anonymas .... . . 

37. Dito sobrn casas de sport ele qual-
quer especie na Cap ital Fe-
deral . . . . ....... .. . . 

38. Contribuição das compan hias ou 
emprezas de straclas ele fer-
ro e outras . . . 

39. Foros ele terrenos de marinhas .. . 
40. L audemios ....... . .... . . . 
H. Premios de depositos publicos . . . . 
42. 'Taxa judiciaria .. . . .. . 
43. Dita de aferição de hydrometros .. 
14. Rendas federaes do Ten·i to rio do 

Acre .... .... .. .... .. .. . 

Consumo 

16 . 'J'axa sobre fumo ........ .. . .... . 
16. Dita sobre bebidas ... . .... . ..... . 

350:000$000 

1.000:000$000 

8 :000$000 

50:000$000 

106:666$667 

4.600:000$000 

70:000$000 
10:000~000 

200 :000$000 

170:000~000 
5:000~000 

20:000$000 
70:000~000 

4:000$000 

12:000$000 

330:000~000 
150:000$000 

170:000$000 
13.500:000$000 

4.000:000$000 

1.200:000$000 
3 .1 36 :900$000 
1.900 :000$000 

1 . 500:000$000 

6 :0 00$000 

1.300:000$000 
20:000$000 
40:000$000 
30:000$000 

130:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

5.200 :000$000 
5.100:000$000 
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'17. Di ta sobre phosphoros ... . ....... . 
48. Dita sobre o sal de qualquer pro-

ceclencia ................... . 
49 . Dita sobr e calçado .. .. ...... .. .. 
50 . Dita sobre velas .. .............. . 
51 . Dita sobr e perfumarias ....... . . . 
5 2. D ita sobre especialidades pharma-

ceuticas nacionaes e extra n-
geiras .. .. ... . ... ... . .. . ... . 

53. Dita sobre v inagre .... . .. . . . .... . 
54·. Dita soore conservas .. . . . ... .. . . 
5 5 . Dita sobre cartas de jogar ..... . . . 
56. Dita sobre chapéos .. . ....... .. . . 
57 . Dita sob re bengalas .......... .. .. . 
58 . Dita sobre tecidos ....... ... .. . .. . 
59 . Dita sobre vinho extrangeiro .. .. . 

60. 
61. 
62. 
63 . 
64. 
65. 

66 . 

67 . 

68. 

69 . 

EXTRAORDIN AlUA 

Montepio da Marinha ..... . ..... . 
Dito militar .. . ......... .. ... ... . 
Dito dos empregados publicos ... . 
Indemnizações ......... · I· ...... . 
Juros de capitaes nacionaes . . .... . 
Ditos elos titulos ela E strada ele 

Ferro ela Bahia e Pern í!-mbuco . 
Remanescentes dos premiqs de bi-

lhetes de lo terias ..... . ..... . 
Imposto d e transmissão ele pro-

priedade, no Districto Federal 
Imposto ele industrias e profissões, 

no Districto Fecleral .. . .... . . . 
I'rod ucto elo arr endamento el as 

areias 1nonaz i ticas . ... . . . ... . 

P..BNDA COM APPLICAÇÃO 

Esvecial 

Fundo de r esgate elo papel-moeda .: 

r 1.º 

1 

!'lenda em papel provenjente elo 
a rrendamento das Efstradas 
d.e F erro da União ... . ... . 

1 2.o 
1 . 1 

1 3.o 
1 
1 •!. º 
L 

5.o 

Producto da cobrança da divida 
activa da União em papel . . 

'l'odas e quaesquer rencli+s even-
tuaes percebidas em p apel. 

Os saldos que forem a1mrados 
no Orçamento ..... . . . . . .. . 

D ividendos das acções do Ban-
co do Brasil pertencent es ao 
'l'hesouro ......... . 

Ouro 

800$000 
300$000 

8 :000 $00 0 
•1 :000$000 

1.200:000 $00 0 

1 :614 $220 

Papel 

7.000:000$000 

3.000:000$000 
1.300:000 $000 

33 0:000 $000 
430:000$000 

650:000$000 
160:000 $000 

1.200:000$0 00 
160:000$000 

1.200:000$000 
25:000$000 

9.300:000$000 
3.000:000 $0 00 

130:000$000 
250:000$000 
680:000$000 

2.500:000$000 
1.100:000$000 

30:000$000 

2.400:000$000 

2.800:000$000 

200:000~000 

420:000$000 

800:000$000 

l. 500 :000$000 

787;5001000 
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Fundo ele garantia do papel-moeda: 

f 1.º Quota de 5 010. ouro, sobre to-
1 dos os di reitos de importa -
1 ção para consumo . . .. ...... 
1 2.º Cobrança da divida activa em 
1 ouro ........ . ... .. ....... 
1 3.º Producto integral do arren-
1 damento das Estradas de 
1 }:!-.erro da U nião, que tiver 

2. 1 sido ou fõr estipulado em 
1 ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 4.º Todas e quaesquer rendas even -
1 tuaes, em ouro .. ....... . .. 
1 5." o que fõr devido pelas 
1 rendas do territorio do 
1 Acre para in teira re-
1 constituição deste fun-
L elo ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. I~undo para a caixa de resgate 
das apoiices das estradas ele 
ferro encampadas : 

r 
1 
1 

4. 1 
1 
1 
1 
L 

A rrenclamento elas m esmas estra-
das ele ferro . . ... . .... . ... . 

Fundo ele amortização elos empres-
timos internos: 

1. 0 Receita proveniente ela venda 
de generos e ele proprios na-
cionaes .... . . . . . ....... . . . 

Depositos : 

2.0 Saldo ou excesso entre o 
receb imento e as resti-
tuições.. . . .. . . .... ...... . 

5. Fundo destinado ás obras ele melho-
ra mentos dos portos, execu-
tadas â. custa ela Un ião: 

Rio de J a neiro .... .. ........... . . 
Pará ....... .. . . . . . . ... ....... . . 
Bahia ... .... . ... . . ...... .. .... . 
Rio Grande do Sul. . . ..... . ...... . 
Recife ..... . ............ . ...... . 

9 . 600:000 $000 

1:000$000 

83 :333$334 

20:000$000 

Jr.0:000 $000 

4 . 000:000$000 
800 :000$000 
500 :000$000 
450:000$000 
600 :000$000 

Art. 2. 0 E ' o Presidente ela Republi'ca autorizado : 

$ 

2.000:000$000 

30:000$000 

3 . 000:000$000 

2.900:000$000 
$ 
$ 

800:000$000 
$ 

I. A emittir como antecipação ele receita, no exercicio desta lei, 
bilhetes. do Thesouro, até a somma ele 25. 000 :000$, que serão r esgatados 
até ao f im elo m esmo exercicio. 
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II. A r eceber e restitu ir, de conformidade com o disposto no art. 4i 
da lei n. 628, de 17 de Setembro de 1851 ( 1), os dinheiros p rovenien tes 
dos cofres de orphãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de 
premies de loterias, de deposites das Caixas Economicas e Montes de 
Soccorro e dos deposites ele outr as origens; os saldos qu e r esultarem 
elo encontro das entradas com as sahiclas poderão ser applicados ás 
amortizações elos emprestimos internos ou os excessos das restitu ições 
serão levados ao balanço elo exercicio. 

III. A cobrar ao imposto de importação para consumo 35 ou 50 010, 
ouro, e 50 ou 65 010, papel, nos termos elo art. 2°, n. 3, lettras a e b, 
da lei n . 1. 452, de 30 de Dezembro de 1905 (2). 

A quota de 5 010, ouro, ela total idade dos direitos de importação 
para consumo, será destinada ao fundo de garantia; a de 20 o\o, ás 
despezas em ouro e o excedente será convertido em papel para attender 
ás despezas dessa especie. 

Os 50 010, ouro, serão cobrados emqua n to o cambio se mantiver 
acima de 14 cl. por l~, por 30 dias consecutivos, e, do mesmo m odo, 
só deixarão de ser cobrados d pois que, pelo mesmo prazo, elle se 
mantiver abaixo ele 14 a. Para o effeito dessa disposição tomar-se-ha 
a média da taxa cambial durante 30 clias. 

S i o cambio baixar a 14 d. ou menos, cobrar-se-hão elo imposto ele 
importação sobre as m ercadorias ele que trata a lett.ra ci 65 o\o em pa pel 
e 35 o\o em ouro. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de m elhor am entos de 
portos, executadas á custa ela União e em ' ' irtucle de concessão. 

1.º A taxa atê 2 o\o, ouro, sobre o valor official ela importação el o 
porto do Rio de Janeiro e <fias A lfandegas elo Rio Grande elo Sul, Vi-
ctoria, Bahia, Recife e Belêrp, exceptuaclas as mercadorias de que trata 
o n . 2 do art. 1°, podendo estender a cobrança ela mesma taxa, nas 

(1) Art. 41 da lei n. 628 , ele 1851 - Não obstan te a disposição 
elo artigo antecedente, serão comprehenclidos nos orçamen tos as referidas 
rubricas com a avaliação ~la renda que poderem produzir, m as em 
capitu lo especia l debaixo do titulo - Deposites d iversos. 

Da m esma ·forma serão contemplados nos ba lanços com sua despeza 
propr ia; e o saldo qu e houver sido empregado na clespeza geral do 
Estado serfl. representado entre as mais rendas debaixo do titulo unico 
e especial - Receitas ele Deposites. 

Si os pagamentos recla;mados durante um exercicio exceder em ás 
entradas, o excesso será Pªlíº com a renda ordina r ia e con templa do n a 
r espectiva rubrica do balançp. ( Coll., pag. 52. ) 

( 2) São estas as lettras a eb do art. 2°, n. 3, da lei n . 1. 452 : 
ci) 50 olo em papel e 50 pio em ouro, sobre as mercadorias constan tes 

dos ns. 1, 9, 23, 24 (excepto arminho, castor, lontra e semelhantes, mar-
r oquins, camurças e pellicas), 30, '11, 52, 53 (excepto presuntos, paios, 
chouriços, salames e mortadllllas), 60, 63, 69, 91, 93, 98; 99; 100; 1 02; 
104, 106, 109, 115, 123 (exc<ipto azeite ou oleo de oliveir a ou doce ), 124 
(que pagarão as taxas da Tarifa), 137, 159, 172, 178 (com relação aos 
acides muriatico, nitr ico e sulf u rico impuros), 179 (excep to as aguas 
naturaes de uso therapeutico), 1 96, 204, 213 (sómen te quanto ao chlo-
rureto de sodio), 227 , 228 , 259 , 279, 280, 32 6. 330. 410 (excepto palhas 
de Chile, da Italia e semelhantes, proprias para chapêos e tecidos sem e-
lhantes), 437, 465 , 468, 469 (ceroulas, camisas, colla rinhos e punhos de 
a lgodão), 470, 472, 473, 471 (excepto belbutes, belbutinas, bom ba zinas 
e velludos), 488 (excepto a)pacas, damascos, mer inós, cachemiras, go r -
gorões, riscados r oyal, setiq da China, ton qu im, r isso ou velludo de lã 
e tecidos semelhantes não c\assificados), 517, 53 4, 538 (sómente qua n to 
ao brim e á cr egoella ) , 547, 56 2 (ceroulas, camisas, collarin hos e p unhos 
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mesmas condições, aos demais portos e fronteiras da Republica, nos 
lermos do decreto n. 6.368, de 14 de Fevereiro de 1907 (3). 

2. 0 A taxa de um a cinco réis, por kilogramma de mercadorias 
que forem carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor, destino 
ou procedencia elos outros portos. 

ParagTapho unico. Para accelerar a execução das obras referidas, 
poderá o Presidente da Republica acceitar donativos ou mesmo auxilias 
a titulo oneroso, offerecidos pelos Estados, municipios ou associações 
interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes 
,1e taes a uxilias não excedam do producto da taxa indicada. 

V. A modificar a taxa dos direitos de importação, até mesmo dar 
entrada li v re de d ireitos , durante o prazo que julgar necessario, para 
os artigos ele proceclencia estrangeira, que possam competir com os 
s imilares produzidos no paiz pelos tnisls. 

VI. A conceder franquia postal: 
a) aos jornaes, revistas e publicações ele caracter agrícola, industrial 

e commercial e boletins officiaes publicados pelos governos dos Estados 
e no Districlo Federal, desde que tenham distribuição gratuita, assim 
como á corresponclencia e remessa ele sementes distribuidas gratuita-
mente pela Sociedade Nacional de A.gricultur a e pelas sociedades con-
generes dos Estados ; 

b) aos liv ros impressos, ele qualquer natureza, remettldos para as 
bibliothecas publicas da União, dos Estados e dos municipios. 

VIL A conceder isenção de direitos aduaneiros: 
1.0 Aos instrumentos ele lavoura e machinismos destinados ao fa-

brico e beneficio de productos agricolas, assim como aos apparelhos 
para o fabrico de lacticínios, directamente importados pelos agri culto res 
ou respectivas emprezas, e aos machinismos e apparelhos para mon-
tagem de xarqueadas, para o fabrico de ad ubos, de cellulose e pa pel 

ele linho). 563, 612 (excepto papel para escrever ou para desenho de 
qualquer qualidade, branc0 ou de cõres : papel para impressão ou typo-
graphia; papel de seda, branco ou de cõres, para copiar cartas e sem 
colla e o oleado, carboniaclo, oriental, de arroz, da China, vegetal e 
semelhantes; papel com lhama de ouro ou prata falsos para f lores; 
massa de qualquer qualidade para a fabricação de papel), 613, 620, 625, 
641, 642, 703, 732, 749. 751. 757. 805 (carros de estradas ele ferro e 
pertences) e 1. 060 elas Tarifas das Alfandegas, a que se refere o 
decreto n. 3. 617, de 19 de Março de 1900; 

b) 65 oJo, papel, e 35 o[o, ouro, sobre as demais m ercadorias não 
mencionadas na lettra antecedente. 

A quota ele 5 o[o, cobrada em ouro, da totalidade dos direitos de 
importação para consumo, será destinada ao fundo de garantia; a el e 
20 o[o, ás despezas em ouro e o excedente será convertido em papel 
para attencler ás clespezas dessa especie. 

Os 50 o[o, ouro, serão cobrados emquanto o cambio se m a ntiver 
acima ele 15 cl ., por 1$, por 30 dias consecutivos, e, elo mesmo modo, 
só deixarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo prazo, elle se 
mantiver abaixo de 15 el. Para o effe ito desta disposição tomar-se-ha a 
média da taxa cambia l durante os 30 dias. 

Si o cambio baixar a 15 d. ou menos, cobrar-se-hão do imposto de 
importação sobre as mercadorias ele que ti-ata a lett ra a 65 o[o m pa pel 
e 35 oJo em ouro. 

(3) Decreto n. 6.36 8, de 14 de F ever iro ele l907 - Modifica o re-
g imento especial pa ra execução das obras ele m el horam nto cl portos, 
estabelecido pelo decreto n. 4. 859, de 8 de Junho ele 1903. (Anncxo rw 
R.elcitorio clu Fm:enclu ele 1907, pag. 118.) 
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ele bagaço ele canna ele assuca r, b em assim aos procl uctos chimicos para 
a sua fabricação, pagando 5 olo ele expediente. 

2.º A's drogas e aos utensilios, que forem importa dos para uso 
elas associações ou ligas contra a tuberculose. 

3.º A's sementes e aos exempla r es ele pla ntas v ivas, de reprodu-
ctores finos ele gado vaccum , cavalla r, muar, lanigero e suino. 

4.º Aos ovulos el o bicho ele seda e aos enxames ele a belhas ele raça 
e ao seu. acond icionam ento, bem como aos a pparelhos para apicultura 
e ao vasilha m e apropriado ao a condicionamento elos r espectivos pro-
cluctos, quando importados por profissionaes. 

5.º Ao material importado para a construcção de engenhos centraes, 
assim como para a construcção e prolongam en to ele estradas de ferro 
e obras ele portos, por concessão a particulares, pagando 5 olo de taxa 
de expediente. 

6.º A's folhas estampadas e aos accessorios para a fabricação de 
latas para n1anteig·a1 banha, toucinho, doces ou carnes, quando clire-
c tamen te importados pelos procluctores destes a r t igos, que pagarão 5 olo 
de expediente. · 

7. º Ao m ater ia l importado por incliv icluos ou emprezfts que se pro-
puzerem a r ealizar a cu ltura r acional e econom ica c1o caf é, cacáo, fumo, 
algodão, canna ele assucar, arroz, cevada, alfafa, t rigo e f ibras textis, 
animaes e vegetaes, e a proceder ao seu beneficiamen to em installações 
centraes, conven ientemente montadas; promovendo lambem o P residente 
ela Republica, jun to ás estradas ele ferro f ecleraes e ás companhias de 
n avegação su lwencionaclas ou de qua lquer outra fórma a uxiliadas pelo 
Estado, u ma red ucção razoavel nas tarifas de transporte para os pro-
cluctos ben eficiados nesses 1estabelec imentos. 

8. 0 A quaesquer machin ismos e instrumentos im porta ·os •pelos Es-
tados, mun icipio.s e parti.cu lares, que se destinem ás suas fa.br icas de 
ser lcicultura, desde que errpl'eguem na fação e tece!•::t,g·em unica·mente 
casulos de proclucção nacional. 

9. 0 A.' r eq uisição elos g·oyernos dos Estai 1!0S, elos .municipios e elo 
D istricto Federal, pagan clo 5 % ele expedien te, ao materi·al im poTtac1o 
pa,ra •ser applicaclo •pelos mesmos em suas obras, feitas por admini s-
tração ou con-traicto, e qU Ej te nh a.m pnr fi m o saneamento, embelleza-
mento, abaslecimeno ·'e agua ; ao material m etallico para r êcle ele 
esgotos; ao materia l pa ra calçamento, inclus ive britadores, motores res-
pectivos e rolos ou com1Hessor es para m aca;clamização, m elhoramentos 
e concertcr3 de barras e .nortos, cons trucção ·de fornos para incinera -
ção elo lixo, pontes, illtuni pação, estrac1as ele ferro e v iação elec trica, 
inclusive o que se destina;r ao d·esemvolvimento de for.ça .para es tes f ins; 
ao destina ·' o a laboratorios de analyses; á mobilia e ao .material ec;-
,colar importados ,pelos m esmos governos; ao rnate1·ial para colonia~ 
correccionaes e 'casa-s (le prisão ·com tra balho; aos animae.s e mater ia l 
destinados aos corpos ele poJ.icia e ele bombeiros; ao material necessa-
rio á praticag•em de portos e a ·clesob.stn1cç·ão de baixios e canaes ; e, 
finalmente, a todo aquelle que ,fõr •' e i.mmedi ata n ecessidade ou ut"> -
liclacle dos governos {los E,!staclos, .aos mll'niCipios e elo D islri·cto Fe-
(1.eral ou das 1·espectivas repartições . 

A mesma Isenção e pa r a os mesmos f-in s , poderá ser conce ·ida pelo 
Governo da União para serv iços ele sua competencia. 

10. Aos canos e a t odo material ceramfoo .ne-ces~a-rio para servi -
ços de esgotos nos Estado~ da Bahi a, Cea,rá, Maran.hão, •Pernambuco, 
Samta Catharlna, A;mazonas1 Rio Grande elo Sul, Par aná, na c idade '"' 
.Ni·theroy, no Estado do Rio ele Janeiro, e nas capitaes dos JDstatlos da 
Parahyba e elo 'Esp!rito Sa11 to. 
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11. A's mach!nas de elevação de agua, de qualquer systema, com-
prehendido o respectivo motor; aos cataventos, poços tubulares, ·bon1-
bas, en·canameutos e mais accessorios destinados ao abastecimento de 
a.gua nos diversos municipios do Estado do Ceará e nos que forem 
flagellaclos pela secca, e que forem importados .pelas respectivas ca-
maras com o fim _e •entregal-os a servidão pu.blica; igual favor sera 
conced-ido á. ,p.essoa que os ·lmportar por sua conta e para seu uso, !JlOS 
referidos Estados. 

A dispensa dos direitos, nesses casos, incluído o d-e expediente, sera 
solicitada ao Ministro da Fazenda pelos inendentes munidpaes: 

1Z. Aos motores, carbwrac!Jores, fogões, .fogareiros, Iampadas e 
quaesquer utensílios que utll121em como combustlvel o alcool vuro, car-
buretaclo ou desnaturado, pagando 10 o/o de expediente. 

13 . c<\.os anima.es destinados aos ja·r Jins zoo l<ogicos e aos que to-
rem importados para exhibições zoologicas e scientificas. 

•Paragirapho un!eo. Os animaes de .que trata este numero, uma ve.< 
mortos, serão entregues aos museus das respectivas ·circumsori:Pções. 

14. Aoo objectos importados pelos governos do~ Estados, .par.;. a~ 
co!onias indígenas e civ.uização dos índios. 

15. Aos apparelhos, machinas e ins•trumentos ag.ricolas Jestina<i.o.> 
a;; fazendas e aos campos de experirnentaçilo estabelecidos pelos .11.$-
tados. 

16. Ao~ pratinhos de betume destinados a alvos volantes ou es-
pheras de vidro para o mesmo fim, im,portados pelos clu-bs de tiro ao 
ai vo, bem como aos cartuchos carregaj os, destinados ao .referido sport, 
pagando apenas 2 o/o de expediente. 

1'7. A's quart-olas e barris .novos e desmontad~ ;lestinados ao acondi-
c io.namerrto de v.Jnho nacional, e que forem importados por syndicatos 
agrícolas ou o·utros pro .. uctores. Os syndicatos, nesta hyipothese, tarn-
bem ficam sujeitos ás penalidades .a o paragrapho un ico do art. ª" 
desta lei. 

18. .Aos maichinlsmos destinados ao estabelecimento de uma ra-
brica de ferro esmaltado, importado pela firma Banros, Krueger & C ., 
J e .S . Paulo . 

19. Ao material necessario para agua, es-goto e muminação, im-
portado pela empreza conc essionaria n esses serviços na cidade da Vi-
ctoria, Esado do Es,pirio Santo. 

VIII. A expedir .novo iregulamento para a cobrança do consumo 
de agua fornec\.d·a aos predlos ·Ja Caipltal F'ederal, fixanuo as res-pe-
ctivas taxas dentro dos limites estipulados no art. 1° § 4° .aa lei n. 2639, 
de -22 de Setembro de 1875, e § 1°, art. 7° da lei n . 489, J -e 15 ele De-
zembro de 1897. (4) 

IX. A instituir a competente f.!scalização dos estabelecimentos 

( 4) o art. 7º da lei n. '489, de 1·5 de Dezembro de 1897 divide os 
predios urbanos da ca.pital Federal em <l uas classes: -Oe l• classe ~s 
que pagairem mais de 2 :400$ annuaes de aluguel, e de 2• aquelles CUJO 
a1u~uel não exceda aquella quantia . Estes pagarão a taxa annual de 
3·6$

0 
por !!)ena, e 15.4$, tambem por pena, será. a taxa annual dos primei-

ros. 011 -estabelecimento• db ed ucaçãu, os d., beneficencia e hospitaes 
respectivos, cong.regações civis ou reJ,fgiosas, casas de saude, estalagens 
terão hydorometrc !: pagarão a taxa de 100 réis .por metro cubico de 
agua gasta. As casas de banho, cocheiras ou estabelecimentos cujo con 
sumo se:ia .proveniente de uso industrial :pagarão 160 ,rêi. por metro 
cu·bico . 

27 
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bancarios e >nstituições congener.es, expedindo 03 respectivos reguia-
m entos. 

X . A entrar em •accôrdo: 
ci) .com os governos das ·Republicas do ·Uruguay e -=~ o Paraguay, nu 

sentido de ltqu tdar os respec ti vos clebltos .pa:ra com o .Brazll; 
b) com os governo" vos Jilstados procluctores -Oe areias mon a 7.l -

t!cas, af.im de r.egulawizar a sua exploração e o seu comm erclo. 
X.I. A moõificar o serviço de fiscalização dos Impostos el e co 11 · 

sumo, revendo os respectivos 1~egu la.in1entos e expedindo novos, $:em a u-
gmento de despeza. 

XLI. A reduz ir as taxas postaes para o exterior, de accôrdo com 
a Couvençóio Postal Onlversal, e, em proporção, as taxas internas, Iogu 
que fôr decretada a reforma. <los serviços cos Correios. 

:X.HI. A ireformar a tabella dos emolumentos consulares approvarla 
pelo decreto n. 2. 832, de 14 od e ·Março d.e 18.98. 

A.rt. 3.° Ccntinua em vigor o art. 3° da lei n. 1.452, de 30 de 
Dezembro de 1905 , (5) a ·sim rnod~ficado: 

Pagarão ~o-mente 2 o/o de expediente, além dos ar tig us menciotm· 
dos no art. 2" § 3 ~ das Prelimina;res da Tarifa, o fio (a.ram e) liso, 
galv<1<ruzaclo uu não, n. 7, para cercas, e n: 14 para enfar dar algodão, 
J'.orragens e autros ipToductos agricola , elo f io prQprio para em pa de 
videiras, mais os seguintes : 

(5 ) O art. 3° da lei n. 1. -152, de 30 d·e Dezembro de 18•9·5, rezava 
assim: 1 

«Art. 3.0 :Pagarão somente 5 % ad valorem de \mpooto de impor-
tação: 1°, locomoveis agricolas ; 2°, valvulas de bor.raoha. para Oornoa~ 
de ar e para out·ras machinas de Qualquer forma ou feltlo ; 3°, tela;; tie 
arame de cobre ou latão, cones de papelão ou co uro para turblna.;; e 
peças com.ponent·es de bate rias .. e füffusão; 4°, e.scovas de arame, reno 
ou latão, ou raspadeioras para lim.peza de tubos; '5°, m ane>metros par'L 
indi.car pressão de vapor e ele vacuo, indicadores d.e tempe1·atura; Gº, 
tubos de cobre, ferro ou latão, para caldeiras e pa.ra appa.rell1os ·~e cun-
centração e evaporação ; 7°, moinhos para ,quebrar e 1pulverizar assuc.11·; 
8°, crivos e seus supportes e t ravessões para fornalllas; 9°, taxas, mo-
énd<i:. e eng.renagén. •;un. º" eu~ liCCt><>Sor lo.s; M , a.(Jparelhos úe movi-
mento ou transmissão, comprellenden do polias, eixos, mancaes, luv~3 . 
chavetas, a.nneis e collares de suspensão; 11°, trilhos com todos os seus 
accessorios, grampos, chapas de juncção, 1paira,fusos, desvios, contra-
trilhos, cr uzamentos ou corações, agulhas para desvios e apparelhos .: e 
manobrai -os · 12°, locomotivas e vagões com seus a.-ccesso rios; 13°, 
alambiques ~ columnas distillatorias com seus accessorlos; 14º, fôrmas e 
pas.sade1.ras, crystallizadores :Paira pur.gar .e refinar assucar e cal es-
pecial para fa.bricação; 15''. bombas de ferro ou outro metal para qual-
quer Hquido ou massa, ou ablistecimento de agua <!Uente ou ,fr.Ja; 16•, 
vidros e tubos de vid'l'O para aipparelhos de eva poração e concenti·a.çã<., 
para in .. icadores de nivel de ~ u a. OLl outro liquido dentro dos a.ppare-
lhos ou caldeiras_: 17", a rame farpi..do e. u ovaladu, ~endo este ultrmo das 
s eguintes dimensoes : 18X16 e 19Xl7, m clustve m oi.rões de .ferro ou a.ço 
pao·a. cerca e os respectivos e\;ticadores; 18°, os desnaturantes e carbu-
·retantes do alcool ; 19°, os t oneis de ferro, estanoha Jos, para o trans-
porte de !< lcoo i, e os appate1hos destinados â s applicações industriaes do 
alcool ; 20°, ferramentas , enxadas e fouces destina<las á lavoura. Quan-
do os machinismos, appa1•elhos e ob-jectos acima ,Jisor iminados forem 
):mpo1 ta.dos pur ~ynlll<..i.tos a ;,;rico1as ou dlrectllll11ente pelos a,grlculto• 



421 

1°, locomotivas agricolas; 2°, valvulas de borracha 1)ara bomba e. e 
a r e .pa-ra outTas machinas de qualquer fOTma ou feitio; 3°, télas de 
arame, ode cobre ou de latão, cones de papelão ou de couro para t urbi-
nas e peças compcmentes de ·baterias de d if.fusão ; 4°, escovas de ara-
m ·e, ,fet1ro au latão, ou raspru ê·ei<ras para limpeza de t ubos; 5°, manome-
tros IJ8'ra indicar pres são de va•pOT .e de vacuo, 1ndicad.ores <:le tempe-
rat uras; sv, tu1bus de cobre, ferro ou latão, prura caldeira e ·para a;ppa-
relhos de concentração e evaporação; 7°, moi.nhos para .quebrar e pul-
verizrur assucar ; 8°, crivos e seus supportes e travessão para fornalhas; 
9°, taxas, moendas e engrenagem com os seus accessorios; 10, appare-
lhos de movimento ou transrnissao, comprehen"endo polias, eixos, man-
caes, i'llvas, ohavetas, anneis e collares de suspensão ; 11, tr.Jlhos com 
todos OIS seus accesorios, grampos, chapas de juncção, parafusos, des-
vios, contra-trilhos, cruzamentos ou corações, agulhas para desvios e 
apparelhos de manobrai-os; 12, locomotivas e vagões com seus acces-
sorws ; 13, alambiques e c ul.umnas distllat-o rias com seus acxlessorios; 
14, fôr mas e passadeiras, crystalizadoret; para pur.grur e refinar assu-
car e cal es.p.ecial para .fabri·cação; 15, ,bombas de ferro ou outru metal 
1)ara qualquer liquL o ou massa, ou a bastecimento de agu·a quente ou 
;J:r.ia; 16, vidros e t'llbos de vidro para apparelhos ele evaporação e con-
centração, para indicadores de nivei de agua ou de outro liqui.do dentro 
dos apparelhos ou caldeiras ; 17, arame .farpado e ovalrud'O, .sendo o ·Ultimo 
segu1Jltes dimensões: 118 X 16 e 19X 17, inclusive grampos, moirões de 
.rerru ou aço paru cerca:. "' CJ,,; re~pec:tivos esticadores ; 18, os desna-
turantes e carburetantes do alcool; 19, os . toneis de ,ferro, esanhado.>, 
prurat o transporte d-0 alcool, e os apparelhos destinados â.s applicações 
ind'llstriaes .C o a lcool; 20, ferramentas, enxadas e foices, destinadas â. 
lavoura; quand-0 os machinismos, apparelhos e objecto.s acima discrimi-
nadoo fot'em importados por sy.ndicatos agricolas ou .fürectamente pelos 
ag·ricultores, gerentes de emprezas agric olas, 1p·roprietar0ios de- cam.pos 
de criação e, bem assim, .pelos govern os dos ·Estad·os e muJiicipios. 

Paragrapho unico . Provado que o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos mencionados, com a re-
ducção do imposto, pa ra ven del-os ou cedei-os a pessoa extranha á as-
sociação, será imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sendo pelo 
pagamento responsaveis solidariamente os associados. 

No cruso de reincidencia , a multa será do dobro e o syndicato será 
dissolvido por acto da administração publica. 

Art. 4. 0 O despacho das m ercadorias de que trata o art . 3° da lei 
n. 1.452, de 1905, com as modificações desta, serâ. autorizado pelos ins-
pectores das repartições aduaneiras, precedendo a prova da qualidade 
do importador. 

Art. 5.º A cobran ça das t axas, que cabe ás Capitan ias dos Portos 
arrecadar, se fará em estampilhas do sello aclh esivo, de accôrdo com a 
tabella seguinte, em su bstituição da expedida pelo art. 17. ela lei n u-
mero 741, de 26 'de dezembro de 1900, ficando o Governo autorizado a 

.res, ger.entes de emprezas agrico ias, ,proprietrurios ele campos de cr·iação 
e bem assim pelos governos dos Es tados e dos municipi-0s. 

Paragrapho l!Jlico. Provado que o syn~ ioato, prevalecendo-se do fa-
vor da lei, impcn·tou qualquer dos ob~ectos mencionados, com a reduc-
ção <io ~mposto, para vendei-os ou cedei-os a pessoas estranhas â. Asso-
ciação, serâ. imposta a multa d~ J :000$ aos impo·r tadores, sendo pelo 
pag·amento responsaveis solLariamente os associados. 

-Nos ·casos de re!ncidencia, a multa será do dobro e o synclicato serâ 
disso lvido por ·act o ·da aidminisb11açã-o ·PU·blica,)J 
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isentar de onus de qualquer especie as embarcações de pequena cabo-
tagem . 

Tcibella a q1te se refere este artigo 

Titulo de registro de embarcação nacional. .. . . ... . ..... . .. . 
Arrolamento permanente de qualquer embarcação, movida 

por qualquer meio, não sujeita a registro ou corpos 
fluctuantes fixos ou não . ........... .. ............... . 

Por licença annual de embarcação registrada : 

De 30 a 50 toneladas liquidas ..... .. . ........... . ..... . ... . 
De 50 a 75 toneladas liquidas .............. .. ... . ....... . 
De 75 a 100 toneladas liquidas ....... . .. ... .. ........ . ... . 

Pelo que exceder de 100 toneladas liquidas pagará mais 50 
réis por tonelada. 

Por licença annual de embarcação arrolada, movida por qual-
quer meio, não sujeita ao registro ou corpos fluctuan-
tes fixos ou não, até cinco toneladas de arqueação ..... . 

De 5 a 15. . ................... . ... ............ . ... . 
De 15 a 25. . .... .... ..... .... ......... . . .. .. . ....... . 
De 25 a 35. . ..... . ........... . .. ............. . . . ... . 
De 35 a 45. . .. . ............................. . ..... . 
De 45 a 55 . .... . . . ....................... . ...... . ... . . 
De 55 a 65 .... . ... .. ..... ·'· ........ . .... . .. . .... . . . .. . . 
De 65 a 75. . .. ...... .. .. . .. . ............. .. ...... . 
De 75 a 85 .. .... .. . . .. . ...... . ... . ..... . ............. . 
De 85 a 100 . . .... ......... .. ...... ... ........ . ..... .. . 
Pelo que exceder de 100 tonela.das de arqueação pagará mais 

5 O réis por tonelada. 

Observação-São isentas de taxas as licenças das emba,rca-
ções arroladas na pesca e regatas. 

Por termo ele vistoria de erribar cações ........ . ....... . .. . 

Observação - As vistorias elas embarcações, quando fei-
tas por funccionarios federaes, serão gratuitas, devendo ser 
retribuidas á razão de 25$ d~arios, quando por peritos não 
funccionarios, correndo por corita destes as despezas com os 
operarias que os acompanharei;n. 

Por abervação nos Titulos de fegistros ou de arrolamento de 
embarcação. . . . . . ... . . . . . ... . ......... . ... . . . ..... . 

Por licença de qualquer natureza não especificada na pre-
sente tabella. . . . . . . . .. .................. . ....... . 

Por matricula pessoal da gente empregada na vida do mar . . 
Por inclusão da matricula no rol de equipagem, por pessoa ... . 
Por termo de abertura de livros da Marinha Mercante . .... . 
Por termo de encerramento de livros ela Marinha Mercan-

te, a importancia corresr,iondente ao numero de folhas 
rubricadas á razão de, por folha . .................... . 

Por portaria de exame de arraes, praticos e mestres de pe-
quena cabotagem. . . . ........ . ... . .... .. ........... . 

Por portaria de exame de praticante de machinista ... ..... . . 
Por passe para sabida de n avip nacional ou estrangeiro ..•.•. 

20$000 

5$000 

20$000 
30$000 
40$000 

5$000 
10$000 
15$000 
20$000 
25$000 
30$000 
35$000 
40$000 
45$000 
50$000 

30$000 

2$200 

3$300 
2$200 

$500 
1$100 

$040 

10$000 
20$000 

~300 
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Observação - São isentos os passaportes ou passes con· 
cedidos á.s embarcações brazileiras, empregadas na pe-
quena cabotagem. 

Por termos de entrada ou sahida, nos livros de deposito de 
dinheiros feitos na Capitania . . ... . ......... . . ... ..... . 

Observação - Entender-se-ha, em geral, por termo toda 
declaração escripta, datada e assignada por empregado pu-
blico em livro ou documento para interesse da parte, não se 
comprehendendo por elle as notas relativas a empregados 
publicos. 

Por licença para conductor de lanchas a gazollna ou auto-
moveis marítimos. . . . . ........... . ......... . ... . ... . 

Por carta de 1° e 20 pilotos, arraes, mestres de pequena 
cabotagem, praticos, machinistas, a judante-machinista e 
praticante-machinista, em sello de verba ............. . 

-.·.·. 

1$660 

6$000 

7$700 

Observação - O sello de verba será. cobrado pela Recebedoria, no 
Rio de Janeiro, e pelas Delegacias Fiscaes, Alfandegas, Mesas de Ren-
das e Collectorias federaes, nos Estados. As Capitanias de portos não 
receberão nem registrarão papeis sem que delles conste o pagamento do 
sello de verba. 

Art. 6.º Ficam isentos de emolumentos e sellos nos Consulados to-
dos os documentos r elativos a despaehos dos navios e vapores brazilei-
ros, que explorem o serviço de navegação entre portos estrangeiros ou 
entre portos estrangeiros e nacionaes. 

Paragrapho unico. Gosarão da mesma isenção os despachos das 
mercadorias a transportar pelos mesmos n avios e vapores, mercadorias 
que, no emtanto, continuam sujeitas aos emolumentos e sellos das fa-
cturas consulares. 

Art. 7.0 No prazo improrogavel de 10 mezes, os Ministerios da Via-
ção, Exterior, Guerra, Marinha, Justiça e Negocios Interiores executa-
rão o que se acha preceituado no art. 4° da lei n . 7 41, de 26 de de-
zembro de 1900 (6), quanto aos predios, proprios n acionaes, situados no 
Districto Federal e nos Estados, occupados por funccionarios publicos 
ou civis e militares, que não tiverem direito, por força de lei, a nelles 
residirem. O Ministerio da Fazenda em seguida fará. vender, mediante 
concurrencia publica, aquelles que não forem necessarios ao serviço pu-
blico, applicando o producto, como determina a lei, ao f undo de amor-
tização dos emprestimos internos. 

Art. 8.0 E' tolerada a importação de vinhos, nos quaes a quanti-
dade de anhydrido sulfnroso total (livre e combinado) não exceder por 
litro a Ogr., 200 (duzentos milligrammas), ficando o Governo autoriza-
do a elevar esta tolerancia atê Ogr,350. 

Art. 9.0 As disposições relativas aos favores concedidos á.s socieda-
des de agricultura, no que respeita a isenções de direitos, franquia pos-
tal, etc., comprehendem tambem os congressos scientificos e industriaes 
e as exposições. 

(6) E' este o art. 4° da lei n . 741, ele 26 de dezembro de 1900: 
"Os Ministerios da Viação, Exterior, Guerra, Marinha e Justiça e 

Negocios Interiores deverão transferir ao da Fazenda todos os proprios 
nacionaes, terrenos e mais bens do dominio federal, a seu cargo, e que 
não estejam appl icados a serviços publicos federaes . 

Paragrapho unico. Continuam em vigor as disposições da lei n. 658, 
de 28 de novembro de 1899." (Coll. Zeis do Brazil, 1899, pag. 131.) 
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Art. 10. Os despachos das Alfandegas da Republica sobre ouro 
amoedado ou ouro em barra para o exterior ficam sujeitos ao sello 
proporcional de 2 %. podendo ser elevada esta taxa atê 5 % a juízo 
do Governo, si as condições do mercado assim o exigirem. 

Este imposto será reduzido a 1 1l2 %. quando o cambio attingir 
a 15 d. ou estiver ac ima dessa taxa. 

Paragrapho unico. Exceptua-se apenas o ouro exportado em barra 
ou em pó directamente pelas companhias de mineração e por ellas ex-
trahido das suas minas, ficando o Presidente da Republica autorizado a 
regulamentar a cobrança do imposto ora creado. 

Art. 11. Continuará em vigor o art. 14 da lei n. 1.616, de 30 de de-
zembro de 1906, que creou o imposto de consumo interno: 

De 1$500 por kilo de manteiga de proclucção nacional que não seja 
de leite puro ; 

De 640 réis por kilo de banha artificial (similares da banha), de 
producção nacional. 

§ 1.0 Este imposto será cobrado na fõrma dos regulamentos vigen-
t es e das instrucções que forem expedidas pelo Governo. 

§ 2. 0 A manteiga e a banha, de que trata este artigo, sõ poderão ser 
expostas a consumo, tendo nas respectivas latas ou quaesquer outros 
envoltorios a declaração, de modo visível, de " manteiga artifical" e "ba-
nha artifical ". 

§ 3. 0 Os productos nocivos á saude não poderão ser entregues ao 
consumo. 

§ 4. 0 Serão apprehendidos e inutilizados os productos que não con-
tiverem o rotulo de que trata o § 2°, precedendo a necessaria analyse. 

§ 5. 0 Aos infractores applicar-se-hão as penas de 1 :000$ a 5 :000$ 
e o dobro nas reincidencias, sem prejuízo das penas criminaes em que in-
correrem, sendo taes multas cobradas executivamente na fõrma dos re-
gulamentos vigentes. 

Art. 12 . Nas estradas de ferro da União far-se-ha o transporte gra-
tuito de alienados que se des~inem aos manicomios mantidos ou subsi-
diados pela União ou pelos Estados. 

·§ 1. 0 A concessão elo transporte gratuito dependerá de requisição 
dos chefes de policia dos Estados ou do Districto Federal ao director da 
Estrada . 

. § 2. 0 Só se · con~ederá o t ransporte grabuito ·paira os enfermos q.ue 
tenhaim de ser gratuitamente bratados, em vil'tude do seu estado de po-
breza, nos mamicomios a que ~e refere este airtig-0 . 

•Ar·t. 13. Continuam em vigor: o art. 15 dia, lei d'l. 953, de 29 de 
dezembro de 190·2 (7) estendida a s·ua disposição á Estraida de Ferro 
Oêste de M1nas; o .art. 18 da •lei m. 1. 452, de 30 tdie dezembro de 
1905 (8) ; e o art. 13 da lei p.. 1. 616, de 30 de dezembro de 1906 (9 ), 

(7) Art. 15 da ·lei n. '953, de 29 de dezembro d·e 1902. : «A tarifa 
acLua1 sobre o milho - 400 réis por sacco de 62 1h kilog.ra.mmas, na 
Estriada de Fet'ro Cemtrail, a;pplica-se a tod-0s os outros cereaesJ>. (Avulso, 
pag. 15.) . 

(.8) Art. 18 da lei m. 1. 452, de 30 de dezembro de 1905: «Contmúa 
em vigor a dieposição elo art . 6° da lei IIl. 1.144, de 30 d•e dez·embro de 
1903 que se refere á ·tarifa differenciaJ compensadora de concessões fei-
tas ~ generos ·nacionaes, podeljdo a compea.sa.ção estender-se raos seguin-
tes artigos : machililas de escrever, caixas frigorificas, pianos, balainças 
e moinhos de venito». 

(9) Art. 13 da lei n. 1. 616, de 30 d·e dezembro de 1906 : «Fica pl'o-
rogado •pelo oexercicio desta •lei o ·prazo, de que traita o ar't. 20 da lei a.u-
mer-0 1.144, de. 30 de dezembro ee 1903.» 
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Ql\le ma111da prorogar o 'Prazo de que traba o airt. 20 da lei n. 1.144, de 
30 de dez·embro <J.e 1903 (10). 

Art. 14 . O despacho J.i·we de dü·eioos e da ~axa de e"'pecliente dos 
an.imaes destLnados á ·r~prod·u·cção e ao melhoramento das r aças indigenas 
nã:o depende de ordem ·Prlêvia do -Ministro da Fazenda . 

Art . 15 . ComtLnuam em vigor -todas as disPosições das .Jeis dos or-
çamen.t<>s rantecedentes, que não versarem partku'aJrmente sobre a fi-
:x<ação tia receita e de&peza, sobre aiutorização para marcar ou augmen-
tar ven.cimentos, reformar r cpairtições ou legislação fisoa.J e que n ão 
ten.ham sid<> exp·ressamente r·evogaxias . 

Art. 16 . Ficam isentas d o i·mposlo de sello as operações que .rea-
lizarem as cais:>..-as •rur.aes O'U urbanas q.ue se funda•rem sob a fórma 
cooperativa de credito e sob a base da res·ponsabiLidade ·pessoal, soJ.lda-
r.ia e limitada, visando mais facilitar e desoovo'Lver o credito ag·ricola do 
que Iuc•ros directos aos associados. 

Art. 17. Revogam-se as ddsposições em con-t•rario. 

Rio de Jaineiro, 31 de dezembro de 1907, 19• da Republica. 

AFl"ONSO AUGUS'l'O MOREIRA PENNA. 

D avid Oamq1rista. 

(10) . rt. 20 da lei n . 1.144 , de 30 ae dezembro de 19 03: «Fica pro-
rogado até 31 de dezembro de 1904 o prazo para exeoução d<> decreto 
n. 4. 697, de 12 de dezembro de 1902 .» (Este decreto n , 4. 69 7 é o que 
n~giüa a rotuiagem dos productos nacionaes. ) 



LEI N. 1. 841 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1907 

lPixa a desvezci gerei! clci Repiiblipa (los EsPculos Unfclos elo Brazil vara 
o exei·cicio de 1908, e clá ontras vrovidenaias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber q,ue o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 
seguinte : 

.Art. 1. 0 A Despeza Gera,L da RepubHca ·dos Estados Unidos do 
Brazil para o ex encicio de 1908 é f.ixada m.a quaintia de 329.470 :857$314, 
paipel, e 6,5. 625 :605$945 , ouro, clistribuida pelos respectivos Mi·ndste·rios, 
na fórma abaixo : 

Art. 2.0 O P residente da R epublica é a u torizado a despender pelas 
repartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores com os servi -
ços desigmados nas segui111.rt:es verbas, a qua.n<bia de 35. 267 :250$44 2, pa-
pel, e de 10 :700$, ouro : 

Ouro 
1. Subsidio do Presid·ente da Repu-

])1"ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . . 
2. Subsidio do Vice-Presidente d'a Re-

publica . ...... .. ... , . . . . . . . . . . .. ... . •... .. 
3. Gabhnete do Presidente ela Rep.u-

b!i-ca - Aiugmen,tada de ·réis 
7 :20.0$ para represen~.ação d·os 
membros da Casa Civdl, abo-
nada a cada um a ?ratifica-
ção de 200$ mensaes. . . . . . . . .... . . .. . ... . 

4 . Despezas .co1m o Pala-c io .do Pre-
siden te da Republi<ia - Au-
gunen'tia,da de 50 :000$, {paira 
mobi1lfanio e outras desJ)'e;i:as, 
por não · ·ter sido ut~ ·l j zacla igua'. 
irruportamda, concedJda pe1a lei 
do orçaimento vigente..... . . . . ........... . . 

5. Subsidio dos Senadores. . . . . . . . . . ........ · · · · · 
6. Seoretaria do Senado - A ugmen-

i'ada, :n.a •co.nsig.nação «Pes-
soal», de 1 :125$, sendo: 1 :080$ 
vara pagamento da gratifica-
ção addicional de 15 o/o a 
que tem direito o official J{]6é 
Fe1·naindes de OHvei<r!L, e 45$ 
para ·p·ag.a,mento de i~uaJ g>ra-
tiflcação ao bibJ.io·thecario, a 
contar de 20 de clezerpbro (12 
d·ias) ; e, na consi·gnação ·«·Ma-
terial» de 18 :560$, sen.'lo 
8 :200$, na sub-consignação 
«Conservação e ;Limpeza do 

Papel 

120:000$000 

36:000$000 

79:800$000 

151 :4'10$000 
567 :000$0 00 
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·ed.~fido» , IOOlln'PI'ehe.<11d•idos os 
salardos de mais q•uatro sel'-
ventes, 9 :000$ na sub-consi-
•g nação "Des•pez.as •even tuaes», 
e 1 :36 0$ na sub-conrnignação 
«Aluguel de casas, etc.>>, dos 
quaJes 1 :000$ para amgmen -
tair a verba d€ a lugiu.el oa 
casa do porteiro elo salão e 
360$ para o a,j udamte desse 
porte!.ro . . ............. . . . . 

7 . Subsidio dos Dep.u ta d-os .. . ..... . . 
8. rSecPetarla d•a Camara dos Depu-

•ta dos Augmentaela da 
•qruantia d·e 7 :280$, sendo: no 
- Pessoal - na consignação 
- Para pagamento ele g ra,ti -
fi cações a·cJ.d i'Ciomaes, etc., a 
um officia,J da secreta1ia qrue 
•completou 10 '3Jll'llos de ser-
viço no m·ez de jru•n ho do cor-
!'ent;, a.nno, 1 :O.SO $; : •no -
Material ele 5 :000$, na 
consignação - Conservação, 
l impeza do edificio, etc., e de 
1 :200$ rna consignação - .Achu -
guel d·e casa para os dous 
por teiros da secretari•a € do 
salão, s;,mdo 1 :20 0$ a cada 
um. Diminuida da qua,n1ia de 
4 2 :100$ sendo : n o - Pessoal 
da secretaria - ela q•uantioa. 
ele 7 :200$, d·eslinada ao pa-
gamento de rum ofticial em 
disponibi<li'da{le, que fal!eceu, 
e no - üviateriaI - 1na consl -
gn•B ção - .Serv·iço stenog.ra-
•phi'co - a quaon1ia de 34 :900 ~, 

ficamd o red·uz.J.da a quantia de 
160 :000 $ a 125 :100$ .. ... . . . 

9. Aj•uda de . "C>Us1o d •os membros do 
Congresso Nacional . ....... . 

1 O. Secreta•l"ia de Estado - Augmen-
tael•a de 4 :800$ rna co•nsigna-
ção - Pessoal sem nomea-
ção - para giratiEkação a 
dous auxiHares .no serviço de 
expedição e r.egistro de pa-
1ente da giuarda n:acion.a l .. . 

11. Gabd•n·ete elo c0<nsu1rt-0r .gler·al id:a 
Jlepubil1ca . . . . .... . ....... . 

12 . r.Jus-li'~a Feder a l - AIJ~mentaJd·a 
da qua.ntia de 38 :400$, sen-

i··:-- ' 

427:659$46 8 
1. 908 :000$00 0 

487 :238$118 

275:000$ 000 

454 :253$118 

20:800$000 
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Ou•ro 1 1 ,t ~ 
do ·no - Pessoal - de 3 :600$ 
1pa•1'a pagamento dos venci-
mentos de mal·s wn escrivão 
no Esta!do de Minas Geraes, 
em vlst•a do dls•posto no § 10 
do art . 32 do d•eoreto nume-
ro 8 48 (1), de 11 d•e ourtubro 
d.e 1890 ; no - Material - de 
4 :000$ na co-nsigin.açã0 - Ob-
jeotos de ex0pediente1 liw<>s, 
jo-rnaes, alman:aks e encader-
mações; de 18 :800$ ma com-
signação - Acquisdções, c01n-
cert<>s de m<>veis, •reposteiros 
e outros oibjectos; de 12 :000$ 
n10 - Material geral - na 
·cons·l·gnaçã·o - A1luguel1 õ·e sa-
las destinadas ás aJUdiencias 
dos juiz<>s s·ec<Ylo•naes e ·com-
seTvação das mesmas. Dimi-
nuída de 1 :800$, quan1t!a in-
cl~ilda •na üvbel1a 'Para m•ais 
um esc•revemte do MinJst·erlo 
Publico, wlém do undco crea-

13. 
14. 
15. 

do por le<i ........ 
1
• • • • ••• • • • •• • • •••••• • •• • 

Justiça d<> J)istrlcto F'ecleral. ... . ........... . . 
Ajuda cl-e custo aos magistrados. . ...•......... 
P<>J.icia do Districto Fed·eral - Au-

gm<entaoa de 1. 6~0 :778$200, 
sendo: o-e 1 :800$ rco - Pes-
soal dia Casa de Detenção -
par·a aJUgmento de vencimen-
tos do adminisbrador, de ac-
cõrd<> e.oro o dispo~to no <l<e-
c110to in. 1. 678, d·e 25 de ju-
lho de 1907 (2) ; de réis 
22 :980$060 no - Pessoal da 
Fo.rça PolfoiaJI - para ·paga-
mento de venci·mep•tos, com-
tindo 4 :9 36$380 a 111m tenente 
e 11 :625$480 a um tenente-
cor.onel, que ficarri agg.rega-
dos, e 6 :418$200 ao capitão 
José Cícero iBianchi, que ·está 
aggr-ega:do; de 40 :Q00$ no -

Papel 

1. 354 :564$118 
442 :313$05~ 
14:000$000 

(1) Decreto 111. 848, a.e 11 de outubro de 1890 - Orgwniza a Jus-
tiça, Federal. (Deor~to do aoverno Provisorio, •pag. 2. 744.) 

(2) Dec•reto n . 1 . 678, ~e 25 d e ju•l•ho de 1901 - Eleva os venómen-
tos cl•o <lirector e do m·ed·.i.co da Casa de Co.r!'ecção, as d·iari.as dos guar-
das im<termos e externos, a ,grati1'foação do ·enfe.rm·eir·o e os vencimentos 
do <Cl.irecto'r <lia. e.asa da ~:oed>a. (\Diario Oiffioial n. 17 6 de jun·ho de 
1907, pag. 5.725.) 
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Mwterial - d·a Réparmção ele 
Po!iclaJ .na c<J;J1sig.nação-Ob-
j ~ctos ele eJCpedien.te, ·Li·vros, as-
s1ginatu·1·as de jornaes, revis-
tas, encaicl·ernações, e.te-; de 
•10 :000$ na consignação 
Alugueis de casas PWl'a secre-
itar!:a, delegacias, estações e 
pos'tos ; de 48 :000$ na consi-
gnação - Condiu·cção de en-
fermos, aJ.lenra;dos e cadavers; 
de 13 :000$ •na consig.nação -
Linhas telegraphicas ou tele-
pholllicas, etc.; de 10 :000$ na 
c.oms·J .gwação~P.a1ctiolas, ewmi-
solas, camas, coJ.chões, etc. ; de 
4 :000$ na consignação - .Sus-
tento de Presos no deposito 
da pol·icia ; de 3 2 : O 00 $ ma con-
sigruação - Ousteio, .combus-
Hvel das lainchas; de 1'2 :000$ 
prura o serviço mefüco-11egal; 
de 48 :000$ na swb-cons1•g.nação 
-Conducção de en~ermos, alie-
nados e crud1a.ver.es - do ma-
t.eria l da consi.g·nação-Guar-
da Oi vil; de 3 :360$ na con.si-
ginação ccPiessoal» da iEScola 
Correcciona1 Ql\li.n.:e de No-
vembro para .pagamento ao d1 -
•recto.r, secre·twl'lo, escri.ptura-
rio, alimoxarife e mes1tre de 
officina dessa Escol.a, do au-
g.mem.to de vencimenttos que 
t •iveram, em vil,t·ude d<J decre-
to legislativo .n. 1. 786, de 28 
d·e •novemlbro •ele 1907, cabendo 
G00$ a cada um dos qf\l·abro 
primeiros e 960$ ao ulti-
mo (3) ; de 100 :000$ ,pra;ra 

Acqulsição e cuS'teio do 
m·ateriia1l de transporte da Po-
licia ; de 72 :000$ no - Mwte-
ri.al - da Casa de Detenção, 
na sub-consig.nação - Sus-
tento, c urrutivo, voestua,rio d-os 
presos e combusmvel ; de réis 
5 :000$ na s•ub-conslgim1.ção -
iFio1'ragel11, fe1,l'lag·em1, 1arreiJa ... 

(3) O d•ec reto -legi slat ivo n. 1. . 786, de 28 de novembro de 1907, a u-
t01,iza o I resicloen.te da Republica a abrir o credHo necesswrio ·ao '[)aga-
men to de ·ven·cimen1to de varios em'[)reg-aclos da Escola Correccional 
Quinze tle Novemb-ro, 



16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
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mento, ourativo e I'emonta de 
amimaes e compra de vehl-
culos; die 9 :000$ para a sub-
conslg.nação CoJ1servação 
do ediflcio e cancer.tos d•lver-
sos; e 1. 200 :000$ n a sub-
con.signação Continuação 
das obras - da consigina-
ção - Força PoHoial .... . . . 

Casa de Correcçãio - ·A'Ugmenta-
da da quantia de 22 :946$400 
no - Pessoal - sendo : ·de 
3 :000$ para o augmento de 
vencimentos do director; 
de 1 :200$ para o a'IJ-
gmento de ven cimentos do 
medico, e no - Pe sso·ai· de 
inomeação do dlreotor - de 
300$ ·para o augmen1to da 
g'rati.ficação amnual a um 
enferaneiro; de 14 :493$600 
.para dlarias de 1$800 a 22 
guardas inte1,nos, senil.o rum 
chefe e O<Utro ajudante ; de 
3 :513$600 para diarlas de 
1$200 a oito gua1rdas exte1'nos 
e '<'!e 439$290 pa'l'la a mesma 
diaria ao guarda do expe-
d'lente, de a<:côrdo <:Om o di s-
posto na lei n. 1. 678, de 25 
de julho de 1907 ( 4). Dimi-
nuMa da qu.a'1'!rtla de ·réis 
1 :H2$500 de d.Ia.rias do d1re-
ctor e do med1co, em vista 
do citado decreito, e augmen-
tada de 13$500 •pm·a m a is ruma 
diaria aos -0ut·ro~ em·pregados 
.por ser 1bissexto o anno dre 
1908 ..... .. .............. . 

Guarda Nacional . . ... . ....... .. . 
J ·unta CorrumerclD.l'. . ... . . . ..... . 
Archivo Plubl·ico . ... ... . . ....... . 
Assistenaia a AJoienados - Au-

gmernbada da quamtia de 
10 :000$ - Installação, con-
servação e mobil jario do Ga-
binete de Psychologia Expe-
rimental. ............... . 

Directoria Geral de ~aude Publi -
ca - Augmentada de réis 

Ouro Papel 

8.836:234$724 

1278 :494$!090 
35 :100$000 
43 :146 $118 

109 :391$118 

1.305:042$548 

( 4) A lei .n. 1. 678, de 10 ll.e junho de 1907, eleva os vencimentos do 
director e de outros empn;gados da Casa l'l·e Correcção. (Diario Officicii 
n. 176, de 27 de junh-0 d•e 1907, ·pag. 5. 725.) 
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945 :811$340, sendo: no -Ma-
terial da Repartição Central 
- 732$ para ser elevada a 
diaria ao interprete e réis 
876 :335 $340 na s ub-consigna-
ção - Material, construcções 
e eventuaes - para o serviço 
geral, inclusive 600$ para o 
aluguel da casa do porteiro e 
a despeza com o pessoal das 
lanchas já adrtuiridas para o 
serviço de saude dos portos 
nos Estados do Rio Grande 
do Sul, S. Paulo, .t arana, 
Santa Catharina (S. Fran-
cisco), Sergipe, Parahyba, 
Maranhão e Rio Grande do 
Norte; destinada da mesma 
sub-consignação a quantia de 
28 :182$ para gratificação ao 
pessoal encarregado da visita 
dos navios entrados á noite 
no porto do Rio de Janeiro, 
sendo: 18 :300 $ para os medi-
cos ajudantes á razão de 5 O$ 
por noite e 9 :882$ para um 
mestre da lancha a 4$ , um 
machinista 4$, um foguista 
3$, cinco marinheiros a 2$ 
cada um, um continuo a 4$ e 
um servente 2$; 13 :176$ no 
- Pessoal sem nomeação -
da consignação da Inspecto-
ria de Pernambuco, sendo : 
2 :928$ para um mestre de 
lancha com a diaria de 8$ ; 
2 :562$ para um machinista 
com a diaria de 7$; 1 :830$ 
para um foguista com a dia-
ria de 5$, e 5 :856 $ para qua-
tro marinheiros com a diaria 
de 4$; 8 :000 $ na sub-consi-
gnação - Custeio e conser-
vação dos transportes mariti-
mos - do material da mesma 
inspectoria; 30 :000$ no -
Material - da consignação 
da Inspectoria do Pará, para 
acqms1çao de um batelão 
onde seja installado o appa-
relho Clayton, já adquirido; 
e 17 :568$ para o - Pessoal 
sem nomeação - destinado 
ao mesmo b atelão, a saber: 
3 :660 $ para um machinista 
com a diaria de 10$: 2 :196$ 
para um . foguista, com a dia· 
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ria de 6$ e 11 :712$ para qua-
tro des1nfectadores com a 
diaria de 8$ cada um .. .... . 

22. Faculdade de Direito de S. Paulo 
- Diminuida de 9 :600$, ven-
cimentos de um lente do 
cu1'so annexo extincto que 
falleceu. Augmentada de réis 
2 :800$ para pagamento da 
gratificação ao director con-
cedida pela lei n. 1. 773, de 
7 de novembro de 1907 (5) .. 

23 Faculdade de Direito do Recife -
Augmentada de 2 :800$ para 
paga mento da gratificação 
concedida ao director pela lei 
n. 1. 773, de 7 de novembro 
de 1907 (5) ............... . 

24. Faculdade de Medicina do Rio de 
J aneiro - Augmentada de 
2 :800$ para pagamento da 
gratificação concedida ao di-
rector pela lei n. 1. 773, de 
7 de novembro de 1907 (*) .• 

25 Faculdade de Medicina da Bahia 
para gratificaç~o á Santa 
Casa da Misericordia da Ca-
pital por franquear ás clim-
cas da Faculdade e de 8 :800$, 
sendo: 2 :800$ para paga-
mento da gratificação conce-
dida ao director, pelo decreto 
legislativo n. 1 . 773, de 7 de 
novembro de 1907 ( * ) e 
6 :000$, para Pflgamento dos 
vencimentos de um substitu-
to, o Dr. Julio Sergio Palma, 
nomeado por de~reto de 19 de 
nov&mbro de 1 ~0 7, em virtu-
de do disposto no decrete IP.-
gisla tivo n . 1. 679, de 25 de 
julho de 1907 ............. . 

26. Escola Polytechnic:;i. - A ugmen-
tada de 2 :800 ~. para paga-
mento da gratificação conce-
dida ao director pelo decreto 
legislativo n. 1. 773, de 7 de 
novembro de 1907 (*) .... . . 

27. Escola de Minas - Augmentada 
de 2 :800$, para pagamento 

Ouro Papel 

6.604:317$540 

399:780$000 

433:100$000 

800 :592$236 

~22:582$161 

638 :153$118 

(5) A lei n. 1. 773, de 7 de novembro de 1907, eleva os vencimen-
tos dos professores de sciencia da Escola Nacional de Bellas Artes e 
gratificação dos clirectores do Gymnasio Nacional. (Diario Of!icicil 
n. 263, de 9 ele novem'bro de 1907.) 

( •) Vide nota n . q. 
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da gratificação concedida ao 
director pelo decreto legisla-
tivo n. 1 . 773, de 7 de novem-
brn de 1907 (•) 15 :000$ 
p a r a completa installação 
de gabinetes e ate!iers des-
tinados ao estudo de ele-
ctrotechnica; 5 :000$ para a 
reedição dos .11.nnaes; 10 :000$, 
na sub-consignação destina-
da a laboratór-ios, etc . , para 
montagem de um laboratorio 
de metalllurgia, e 3 :000$, na 
sub-consignaÇão - Excursões 
e estudos praticas - Dimi-
nuida de 3 :000$, na sub-con-
s ignação - Laboratorios, etc. 

28. Gymnasio Nacion a l - Augmenta-
da de 8 :000$ para pagamen-
to das gratificações con cedi-
das aos directores do Inter-
nato e do Externato, pelo de-
creto legislativo n. 1. 77 3, de 
7 de novembro de 1907 ( •) ; 
e de 50 :000$ para occorrer ás 
despezas com o pessoal e ma-
terial necessarios ás turmas 
supplementares, ficando sus-
pensa a admissão de a lumnos 
gratuitos emqua n to houver 
extraordinarios. . . . ... . . . 

29. Escola Nacional de Bellas Artes 
- Augmentada de 24 :000$ 
para pagamento do accres-
cimo de vencimentos concedi-
do ã" 10 professores de scien-
cias pelo decreto legis la tivo 
n. 1. 1773, de 7 de novembro 
de 1907 (*) . . .. . .. .... .. . . . 

30. Instituto Nacional de Musica. -
Augmentada de 65 :600$ para 
pagamento do accrescimo de 
vencimentos, con cedido pelo 
decreto legislativo n . 1. 762, 
de 31 de outubro de 1907 (6), 
ao director, secretario, pro-
fessores, auxiliares de 1 • 
classe e porteiro . . ... . .. .. . . 

31. Instituto Benjamin Constant. ... . 
32 . Instituto Nacional de Surdos-

Mudos. . ..... . . . . . ... . .. . 

(•) Vide nota n. 5. 

Ouro 

10:700$000 

P a pel 

347:000$000 

736 :706$354 

168:952$236 

260:234$ 287 
265 :432$118 

133 :239$118 

(6) O decreto n. 1 . 762, de 31 de outubro de 1907, eleva os venci-
men tos de varias f unccionat·ios do Institu to Nacional de Musica. (Diario 
0/f'icial n. 259, de 5 de novemoro de 1907, > 
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33. Bibliotheca Nacional - Augmen-
tada da quantia de 40 :800$ 
no - P essoal - para aL1-
gmen to de vencimentos, de 
a ccõrdo com a tabella que 
acompanha o decreto n . 1.666, 
ele 10 de juiho de 1907 ..... . 

34. Museu Nacional. ... . .......... . 
35. Serventuarios do culto ca tholico .. 
35. Soccorros publicos - Mantido o 

disposto no n . 36 do art. 20 
da lei n. 1. 453, de 30 de de-
zembro de 1906, quanto ás 
condições em que é concedida 
a subvenção ao Dispensario 
S. Vicente de Paulo (7), di-
rigido pela irmã Paula, de-
vendo, porém, ser pa ga por 
semest res adeantados, presta-
das de cada vez as contas re-
ferentes a o semestre anterior. 
Augmentada de 404 :800$ para 
pagamento das seguintes sub-
venções: 60 :000$ á Materni-
dade da Capital Federal ; 
10 :OlJO$ á Associação Prote-
ctora dos Cegos Dezesete de 
Setembro, para lj-Uxiliar nesta 
Capital a fund itção de uma 
escola profissio11al e asylo 
para cegos adult os desampa-
rados, de accõrdo com o ar-
tigo 42 do decre to n. 408, de 
11 de maio de 1890 (8) ; 
20 :000$ ao Asylo S. Luiz 
para a Velhice Desampara-
da; 10 :000$ ao lnstituto Pas-
teur de S. Paulo; 10 :000$ 
ao Instituto Pa~tem· do Re-
cife; 24 :000$ ao Instituto de 
Protecção e Assi tencia á I n -
fancia do Rio d Janeiro, em 
prestações de 2 :000$ mensaes, 
e 6 :000 $ annuaes, para o 
aluguel da casa pnde fun ccio-
na o mesmo instituto, de ac-

( •) Vide nota n . 5. 

258 012$118 
156 873$118 
1G7 700$000 

( 7) "A subvenção só será mantida emquanto o Dispensario prestar 
soccorros aos indivíduos que delles precisarem sem attenção ás confis-
sões religiosas a que pert~nçam " 

(8) Art. 42 do decreto n. 408, de 11 de maio de 1890 - O Governo 
providenciará de maneira que os alurnnos de que tratam os artigos pre-
cedentes ( 40 e 41) não fiquem expostos á m iseria, creanclo para esse 
fim casas ele trabalho e fundando asylos para os invalidos, ou auxilian -
do as associações que se destinarem a zelar pela sorte delles. (Ool. àe 
Leis, pag. 1027. ) 
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côrdo com a lei n. 1. 554, de 
7 de janeiro de 1904; 15 :000$ 
para conclusão do hospital 
para tuberculosos da cidade 
do Itajubá, e 15 :000$ para o 
de Leopoldina, embos em Mi-
nas Geraes; 4 :000$ ao Asy!o 
do Bom Pastor, na Capital 
Federal; 24 :000$ á Liga Con-
tra a Tuberculose da Capital 
Federal ; 24 :000$ á da capi-
tal elo Estado de S. l'aulo ; 
12 :000$ á da cidade de Juiz 
de fóra, em Minas Geraes ; 
12 :000$ á do Recife, em Per-
nambuco; 12 :000$ á da capi-
tal do Estado da Bahia ; 
12 :000$ á da cidade de Cam-
pos, no do Rio de Janeiro ; 
20 :000$ ao Sanatorio de São 
Luiz de Piracicaba para tra-
tamento de tuberculosos, no 
Estado de S. Paulo; 4 :800$ 
ao Asylo ele Nossa Senhora 
do Carmo, em Campos, man-
t-enedor da velhice desampa-
rada; 10 :000$ a cada um elos 
hospilaes de Sabará, Ponte 
Nova, Lavras e S . José de 
Além Parahyba, em Minas 
Geraes, para tratamento de 
tuberculosos ; 1 O : O O O$ para 
auxiliar as obras elo edificio 
em construcção destinado ao 
Asylo de Orphãos em Floria-
nopolis; 10 :000$ para a con-
strucção do edificio destinado 
ao Asylo dos Orphãos em 
Joinville, ambos no Estado de 
Santa Catharina; 10 :000$ ao 
Asylo de Alienados Nossa Se-
nhora da Luz, em Curityba ; 
10 :000$ ao Asylo de Aliena-
dos de Therezina; 10 :000$ á 
Santa Casa da Misericordia 
da Parahyba do Norte ; 
10 :000$ ao Asylo de Mendici-
dade do Ceará ; 10 :000$ ao 
Hospital de S . João dos La-
zaros, em Cuyabá .... .. ... . 

37. Obras-Augmentada de 725 :000$, 
sendo: 50 :000$ para a con-
strucção de dous pavilhões de 
isolamento no mesmo hospí-
cio; 25 :000$ para as obras 
necessarias no edificio do In-
ternato elo Gymnasio Nacio-

65'2 :800$000 

28 
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n a!; 450 :0 00$ para a conclu-
são das obras da Faculfüt cl e 
de Direito do Recife; 50 :000$ 
para a pintura ele todo o edi-
ficio ela Faculdade ele Direito 
de S. Paulo e reforma com-
pleta do mobiliario ; e reis 
150 :00 0$ pa ra conclusão das 
obras ela Policlinica do Rio 
de Janei ro . .. ............ . 

38 . Corpo ele Bombeiros - A ugmen-
t ada ela quantia de 5 :000$ no 
- Material geral - na con-
signação - Despezas extra-
orclinarias e eventuaes, tra n s-
porte ele officiaes e praças, 
etc ... .. . . . . ... . . .. ...... . 

39. Magistrados em disponibiliclade-
Diminuida de 60 :000$000 ... . 

4 O. Serviço eleitoral. . .. . .... . .. . .. . 
41. Emprega dos de repartições extin-

ctas. . . ... .. . . . . ...... . .. . 
42 . Prefeituras, Justiça e outras des-

pezas no territorio cio Acre-
Augmentada da q uantia de 
1. 876 :000$ para 'serviços pn-
blicos e obras elo mesmo ter-
ritorio. . . . .. ....... . .. . .. . 

43. Even tuaes Augmentada ela 
quantia de 50 :090$ . ...... . . 

Ouro 

Art . 3. 0 O Presidente da R epubl ica é autorizado: 

Papel 

1. 025 :352$118 

1 . 065:309$500 

300:000$000 
100:000$000 

1:800$00 0 

2. 833 :8-00$000 

150:000$000 

I . A s ubvencionar a::; seguintes instituições: com 20 :000$ o Insti-
tuto Historico e Geographico Brazileiro; com 20 :000$ a Academia elo 
Comm ercio de Santos; com 20 :000$ a Escola do Commercio da Ca pita l 
do Estado de S . Paulo; com 5 :000$ a Academia do Commercio de Pe-
lotas; com 8 :000$ o Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros ; 
com 5 :000 $ a Academia Naciona l de Medicina. 

II. A mandar imprimir na Imprensa Nacional a revista do Insti-
t uto H istorico e Geographico Brazileiro . 

III . A despender a qµantia de 50 :000$ com a compra de um equa-
torial e sua installação no Observatorio da Escola Polytechnica do R io 
de J aneiro. 

IV. A estabelecer lahoratorios de ensino technico industrial, nas 
escolas de engenha ria, popendo contractar o pessoal t echnico necessario 
e abrir o preciso credito até a qu antia de 200 :000$000 . 

V. A expedir novo qigulamento para o Inst ituto de Surdos-Mudos, 
r eorganizando-o como fôr mais conveniente e sem augmento de despeza. 

VI. A expedir regulamento especial sobre a administração dos 
patrimonios do Gymnasio Nacional, do Hospicio de Alienados e dos In-
stitutos Benjamin Constant e Surdos-Mudos, os qu aes devem ser con-
vertidos, exclus ivam ente, em apolices e outros ·títulos da divida publica. 

Art. 4.° Fica prorogado até 31 cl,e dezembro de 1908 o prazo de 
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que trata o art. 1°, n. 6, elo decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904 
(9), extensivo ás funcções do Juizo da Saude Publica. 

Art . 5. 0 O Governo adquirirá ou mandará construir nesta Capital 
um edificio apropriado á installação do Instituto de Protecção e Assis-
tencia á Infancia do Rio de Janeiro, 11os termos do art. 46, n. 9, da lei 
n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. (10) 

Art. 6. 0 As obras manda das imprimir por conta do Governo Fe-
deral e dadas aos respectivos autores, nüo poderão por elles ser ven-
didas por preço superior ao de metade do valor da impressão. Esse 
p1·eço será impresso em todos os volumes. 

Art. 7.° Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir um cre-
dito até 100 :0 00$, para desapropriar a chamada Fazenda de Mangui-
nhos, onde se acha o Instituto de Pathologia Experimental de Man-
guinhos, com exclusão dos terrenos em que a Prefeitura tem em con 
strucçã.o os fornos para incinerar o lixo da cidade, assim como as adja-
cencias necessarias a este serviço de ordem municipal. 

Art . 8.° Fica relevada a prescripção em que incorreram as ajudas 
de custo e o subsidio dos membros do Congresso Nacional e autorizado 
o Presidente da Republica a abrir os respectivos creditos. 

Art. 9.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo 
Ministerio das Relações Exteriores as sommas de 2. 406 : 499~436, ouro, 
e 1. 809 :800$, papel, com os serviços designados nas seguintes verbas : 

1. Secretaria de Estado - Augmenta-
da no-Material-de 34 :000$, 
papel, sendo: 10 :000 $ na con-
,signação - Objectos para 
expediente, etc.; 15 :000$ na 
destinada á - Conservação 
do jardim, etc., e 9 :000$ para 
- Organização, revisão e in1-
pressão do relatorio, etc. ; e 
de 14 :838$040, ouro, na 6" 
consignação, sendo: 706$, 
ouro, para o Congresso Inter-

Ouro Papel 

(9) O art . 1º do decreto n . 1.151, de 5 de janeiro de 190•1, reorga-
niza a Directoria Geral de Saude Publica e especifica suas attribuições. 

O § 6° desse artigo diz : 
No fim ele tres annos, a contar da da ta da decretação dos regula-

mentos a que se refere a presente lei, seja ou não extincta a febre ama-
rella na cidade do Rio de Janeiro, será o novo pessoal, nomeado em 
virtude da presente lei, dispensado, voltando os antigos funccionarios 
da hygiene terrestre a perceber os vencimen tos que tinham antes . 

Os funccionarios ela Directoria Geral ele Saude Publica que, em 
virtude do decreto n. 4 . 463, de 12 de julho de 1902, foram transferidos 
da Municipalidade do Districto Federal para o Governo da União, con-
tarão, para todos os effeitos, o tempo de serviço que tinham na reparti-
tição de hygiene municipal. (Dietr•io Officicil n . 7, de 9 elo mesmo m ez 
e anno . ) 

(10) Lei Orçcimentaria para 1907 - Art. 46, n. 9 - Autoriza o 
Presidente da Republica a "fazer as necessarias operações de credito 
para construir, adquirir e adaptar eelificios proprios para os diversos 
serviços publicos federaes n esta Capital e nos Estados, não podendo a 
quantia destinada á amortização e pagamento de juros da d ivida con-
trahida exceder á .que se despencle com os alugueis dos mesmos edi-
flcios". 
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nacional Permanente de Na-
vegação, e 14 :132$040, ouro, 
para o Instituto Internacio-
nal de Agricultura de Roma. 

2. Empregados em disponibilidade -
Augmentada de 50 :000$000 . . 

3 . Extraordinarias no Interior -Au-
gmentada de 228 :000$ nas 
consignações seguintes, sen-
do: 16 :000$ - Para o paga-
mento de telegrammas para 
o exterior; 200 :000$ - Para 
obras e reparos no palacio 
Itamaraty e installação do 
archivo, inclusive o necessa-
rio para desapropriação dos 
predios ao lado, e 12 :000$ -
Para despezas de representa-
ção do Ministerio, á razão de 
3 :000$ mensaes. .. ... . ..... . 

4. Commissões de limites . . . ....... . 
5. Embaixadas, Legações e Consula-

dos - Elevada da quantia de 
44 :000$ para augmento das 
seguintes consignações, sen -
do: 4 :000$ para 1 augmento 
na representação do ministro no 
Chile; 8 :000$ para ,ordenado e 
gratificação de um consul em 
Glasgow ; 4 : O O O$ 'para ser 
elevada a 8 :000$ a ' consigna-
ção de um vice-consul em 
Vigo, que passa á categoria 
de consul ; 2 :000~ para au-
gmento da consignação desti-
nada ao consul ger al de Rot-
terdam; 8 :000$ para au-
gmento da representação do 
ministro no J'apão; 8 :000$ 
para augmento da. represen-
tação do ministro do Para-
guay; e 10 :000$ para o da 
representação do ministro, 
junto á Santa Sé - Diminui-
da de 4 :000$, por ser suppri-
mida a consignação para o 
consul em Montreal. ....... . 

6. Ajudas de custo - Augmentada de 
50 :000$000. .. . ... .. . . . .... . 

7 . Extraordinaria no Exterior - Au-
gmentada de 100 :000$ a con-
signação - Para a represen-
tação do Brazil nos Congres-
sos Internacionaes que se re-
unirem dentro do exercicio .. 

8. Tribunaes arbitraes que se re-
unirem dentro do exercicio .. 

23:999$436 

1.332:500$000 

200:000$000 

600:000$000 

260:000$000 

397:800$000 

100:000$000 

612:000$000 
700:000$000 
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Art. 10. E' o Presidente da Republica autorizado a abrir o necesa-
rio. credito atê á importancia de 400 :000$, não só para a realização de 
tratados e convenções com paizes estrangeiros, afim de facilitar a en-
trada dos generos ele producção brazileira, como para a propaganda 
elos nossos interesses no exterior, podendo para taes fins occorrer ás 
clespezas necessarias com commissões ou commissionaclos, bem como 
quaesquer outras indispensaveis. 

Art . 11. Fica o Presidente ela Republica autorizado a despender, 
pelo Minister io da Marinha, no exercicio de 1908, a quantia de 
36. 006 :256$135, papel, e 8. 541 :662$484, ouro, com os serviços con-
stantes das seguintes verbas: 

1. Gabinete do Ministro e Directoria do EX'pediente .. 
2. AlmiTantado ......... .. ... . .... .. . . ........... . 
3. Estado Maior .................. . . .. . ... ...... . 
4. Inspectorias .............. .. . ... . . . .. ......... . 
5. Supremo Ttibun·a.t •Mili t ru: ............ . .... .. .. . . 
6. Directoria Gerai) de Comtabilidade - Reduzida de 

3 :600$ de .um 3° official addido, in.cluido no quadTo 
7. AuditCl'rja ... . ... .. .. .... . . . ..... .. ........ . .. . . 
8. Corpo da Armada e daases ail1nexas ... . .. . ...... . 

9. corpo de marinheiros nacionaes e infantaria de ma-
rimha ·; 

Paira o co1•po de marinheiros nacion.aes : 

Pessoa.] ... . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 :070$140 

Ma1teriail·: 

!Fardamento .. ............ . ....... . 
I·nstromentos de musica e concertos .. . 
Impressões e encaidernações ..... . ... . 
Expediente e objectos pa,ra aulas .... . 

480:000$000 
2:800$000 
1:000$000 
3 :600$ 000 

1.400 :470$140 

Para o corpo de imfan.taria de marinha : 

Pessoal: 

Reduzida a ó00$ a gratificação do 
sargen<to-aj uc1-an te, e a 2 O : O O O$ a 
con signação para o corte e cenfe-
cção do tardamento . . . . . . . . . . . . . . 189 :432$865 

·Ma/teria! : 

lR.ec11uzida a 72 :000$000 a quota de 
farclaimento (.ma.teria ·prima) ..... . . 79:900$000 

Ouro 

269 :332$ 865 ... ....•• .• •. • 

Papel 

201:758$000 
44:480$000 

5 :000$000 
106:440$000 

28 :1800$000 

237:943$000 
31:630$000 

7.237:611$000 

1. 669 :803$005 
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10. Escolas de aiprendizes marinheiros: 

Pessoal: 

Escola s mo.delas, se1v:lo duas a 40 :300$ e duas a 
37 :900$; 15 escolas primarias a 17 :480$.-Augmen-
tada <le 46 :800$, sendo 28 :800$ para attender ao 
·pagamento <le dous officiaes instructores para 
cada uma. das 15 escolas •primarias e 18 :000$ •para 
os escreventes .das <litas escolas; 465 :400$000. 

iMaberial: 

Ins·tnumentos de musica e concertos, 200$ a cada 
escola modelo; 400$ .para impressões e encader-
P..ações ma,s escola,s do Rio de Jameiro e Bahia; 300$ 
para as do Rio Granôe do Sul e Rio Gra.nde do 
::\for.te e 200$ para as <primarias; 1 :000$ para expe-
diente e objectos .para as escol•as do Rio de Ja-
neiro e Bahia; 800$ para as do Rio Grande ao Sul 
e Rio Grande do Norte e 400$ para as 'J>rima•rias; 
360 :0 00$ •para o ·fardamento (materia ·prima) e 
10 :000$ para o corte e confecção; 384 :800$000 .. 

11. Arsemaes-Reduzida de 450 :361$383, sendo 300 :000$ 
da quota <lestina.da a operairios extraordinarios e 
150 :361$383 da consignação lj>ara pagamento aos 
operarias extranumerarios e para pagamento de 
g.ratificações ad,lici<rnaes aos operal'ios que conta-
rem mais de 20 annos de serviço. ,,.\!Ugmenlad a de 
280 :000$ •para pagamento dos operarias addidos ao 
q.uadro e de 4 :560$ paira abtender ao ])agamenlo de 
vencimentos do secretario aa Inspecção do Arsenai 
de Marinha do Rio de J.ameiro, de confonmi<liade 
com o decreto n. · i. 732 de 25 de Setembro de 1907 

12. l"1spectoria de P oQ·tos e Costas - Reduz1da de 360$ 
do praitico-mor do Estado do ~aranhão. Augmenta-
da de 81 :000$, sendo : 25 :000~ ·para acquisição de 
um batelão e uma barca de agua •para a Ca,pltania 
do Porto de Sain<ta Catharina, 50 :000$ para accrui -
sição de uma oJ.ancha a vapor de quatlro pés de 
cala(lo, destinada. á fiscalização dos differentes 
portos do rio Parnahyba e 6 :000$ para o custeio e 

e <pessoal da mesma laincha .... .. .......... . .. . 
13. D epostto naval - Augmen1:ada de 2 :640$ pa•ra 

m.a•is quatro <remadores .... .. .... .. . . . . ...... . . 
14 . Força n aaal. .. . ............... . .... . ...... .. . . 
15. Hospitaes ..... . ......... .. , . ... : ..... . . . ..... . 
16. Inspectoria de Navegação - A<ugmenbad•a de 

1. 069 :051$194, sendo: 710 :OQO$ prura nove novos 
pharoes, sendo um de 5• ordem, no cabo de São 
Roque, e outro de 4ª ord·em, nos Olhos d'Agua, 
Esta,do elo Rio Gra,nde do Norte; do us de 6ª or-
•dem, "10 Estado do Rio de Janeiro, sendo •um em 
J"onta Negra e u.m em GuaraitilYa ; dous <le G• 

Ouro Papel 

850:200$000 

3 . 74D :456$29!! 

569 :020$000 

39:130 $0 00 
4 . 146 :881$109 

323:715$000 
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or dem n as ilhotas Queimada Gr an de e Lage ele 
Santos, Estado de S. Pau.lo; tres, sen<l.o um de 3• 
ordem nas T or.res e dou s de •!• ordem na CosLa 
do Albardão, Esta.ao do Rio Gra.nde elo Sul; 
30 :000$ 1Jara acquisição e montagem ele um pos-
.te i,J<Ituninwtivo 111a üha Kiepe, na bahia de Ca-
mamú, Estado da Bahioa; 60 :000$ '!)ara acquisição 
e montagem de um Pharol n.9. ilha de Cuyabá, 
enbrruda da baITa de Guaratmba, Es~ado do Pa-
.ranã; 100 :000$ para accruisição e montagem de 
um pharol rlla Ponta de Ita,pagé, 111a costa elo 
Ce!l!rã; 104 :051$194 •para montagem em Fernando 
de Noronha do ·pharoJ adquirid·o '!)ara Roccas, 
.ficarnlo nesba. Hhota u m poste illuminat.ivo ; 
35 :000$ para ser elevada a consigmação destina-
da aos .trabalhos de montagem elos ,pharoes adqui-
ridos e 30 :000$ para creação de uma officina de 
gravação, ,J.ithogra·ph ia, -ph<Ytogr wphia e typogra-
,phia .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. . ... ... . . . 

1.7. Escola Naval · . . ... .. . ... . . . . . . , .. . . .. . . . . .. .. . 
18. Directoria da B i bliotheca, Museu e Ar·chivo- Au-

gm e111ta-da d•e 16 :0 00$, sen do: 10 :000$ para Pu-
bliicação da revista men.sal Liga llfaritimw, sob a 
dir ecção da L iga ·M a ri.tima B ras i lei ra; e 6 :000$ 
'Par a ser el evada a consigmação destLnada ã -publi-
cação da Revis ta lJI[ arit1,ina . . . . . ..... . .. . . . . . 

19. OJ,asses 1nactivas - Deduzida a quantia d-e 2 :000$ 
para fardamento e pessoal do co1,te . . ... . . .... . 

20. Armamento e ecruipamento . .. . . . . . .... . . . . . . .. . 
21. B alisamento de 'Portos, ·com·prehendidos os da Tu-

t oya, Camocim, Ama!'ração e Cabede!Jo, soodo 
100 :000$ 'J)ara estes ,portos . . .. .. ... . . . .. . . . . . . . 

22 . M u nições de bocca-Augmentada de 743 :004$800, 
para attender ãs .rações de mais 1 . 300 BJPren-
dlzes-; e de 13 :288$500 pa1'a a tten éLer ãs •nações 
de mais 20 alumnos do curso de machinistas da 
Escola Nava~. em v·i•rtJude da 11ei n . 1 . 7 5 2, de 
24 de Outubro d e 1 907 ( 11 ) ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

23 . M u n•ições ,navBJes .. . .. . .. . . .. . ... . . . .. . . . . 
24. Material de COrllstrucção n aval. . . . . . . . . .. .. .. . . . 
25 . Obras - A ugmerrta.da de 50 :000$ para a recon-

slrucção do edificio onde fun.cciona a delegacia da 
Capitani a do Porto ·rua cidade de Porto Alegre, 
no Estado do Rio Grande do Sul; e applicada a 
quanlia ele 1.00 :000$ a o])ras ·urgentes de recon-

strucção da fortaleza de Villegaignon, na parte 
destil',a.da ao aquartelamento do corpo de mari-
nheiros n acionaes e suas dependen.cias. Compre-
hemdidas n esta r ubrica as ol>ras do Arsenal de 
Marinha da B ::i.hia .. . .. . . . .. . . . . . .. ..... .. . . . 

1 . 880 :987$194 
408:920$000 

51:140$000 

967:620$582 
250 :000$000 

150:000~000 

6.905 :720$950 
1 . 5 0 0:000~0 0 0 
1 .500 :000$000 

1 .050:000$000 

( 11) D ecre to l egis11ativ o .n. 1.75 2, de .24 de Ouk1br o de 1907 - F ixa a for ç.a n aval 
para 0 exercicio de 1908. (Diario Official n . 253, de 27 d'e Out ubro de 1907, pag. 7 · 73 3 ·) 
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26. Combust!vel ... . .......... ... ............ . ... . 
27. Fretes, 'Passagens, aj,ud!as de custo e commissão 

de saque ....................... . . .. . . ....... . 
28. Eventuaes - R<ed,uzida de 50 :000$000 . . . .... . . . 

29 . Commdssão, cons-tr,ucções e acquisição <:le maite-
riwJ., em paiz extrangeiro: 

Pana. tres addidos 111avaes, capitães-ten.entes ou 
offioiwes supe1iores e para 'Pagamento das ,pres-
iações dos navios ·em coostrucção e acquisição 
de material Augmentada de ;t 813 . 384 
( 7 . 230 :98 3$760) ..... . . . . ........ ... . .. .. . . . . . . 8.541:762$480 

Art. 12. E' o Presidente da Republica autorizado: 

1.500:000$000 

370 :000$000 
230:000$000 

a) a abrir os creditos: de 200 :000$ para attender á compra de em-
barcações destinadas ao soccorro maritimo; e de ;E 13. 448 para a 
construcção de um rebocador com todos os apparelhos necessarios para 
levar soccorros aos navios em perigo no a lto mar, salvar os naufragos 
e suspen der navios que tenham ido ao f undo, acceitando, si julgar sa-
tisfazer em, os p lanos com todas as especificações, organizados pela 
Associação Protectora dos Homens do Mar, para tal navio, cuja con-
strucção será fiscalizada na Europa por engenheiro do Governo ou por 
pessoa de sua nomeação e confiança. 

O navio poderá ser entregue áquella associação, que, custeará, sem 
subsidio ou onus algum perm!l-nente para o Goven10; 

b ) a vender o material 'reputado inutil, inclusive navios julgados 
!mprestaveis, applicando o producto da venda em reparos de p r oprios 
nacionaes, concerto de navios e outro material fluctuante, podendo 
para esses concertos abrir os ' credi tas necessarios até 500 :000$000; 

e) a reformar, sem augmento de despeza, os regulamentos da Re-
partições da. Carta Maritima, dos corpos de saude, de engenheiros 
navaes e de machinistas navaes, o do serviço hospitalar e o regula-
mento da praticagem dos portos, costas e rios navega.veis; bem assim 
o do montepio dos operarias do Arsenal de Marinha desta Capital, 
adaptan do-lhe, tanto quanto passivei, o r egimen dos adean ta m entos 
aos opera r ias, es tabelecido P\)IO regulamento approvado pelo decreto 
n. 4. 860, de 14 de setembro qe 1892 - sobre a Caixa de Pensões dos 
Empregados e Operarias da Imprensa Nacional; 

d) a reorgan izar o corpo de marinheiros nacionaes e o corpo de 
Infantaria de marinha, utilizando duas companhias deste u ltimo para o 
serviço de artilharia e creandu naquella uma classe de inferiores es-
pecial istas para o serviço de machinas, caldeiras, a r tilharia, torpedos, 
electricidade, minas submarina.i:;, signaes, ti moner ia e para o serviço de 
quartos e manobras a bordo ; 

e) a mandar estudar e põr em execução um systema de premios 
pecuniarios â.s guarnições de navios que melhores notas obtiver em nos 
exercicios praticos do tiro de guerra e, em cada navio, â.s guarmçues 
das peças que melhores nota~ tiverem obtido nos mesmos exercicios, 
podendo para t al fim despen di;r até 100 :00 0$000; 

f) a rever o regulamento approvado pelo decreto n . 3.234, de 17 
de março de 1899, que dispõe sobre o corpo de officiaes inferiores da 
armada; 

g) a mandar construir os submarinos ou submersiveis de invenção 
nacional que forem julgados acceitaveis, depois de ouvidas as opiniões 
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competentes sobre o assumpto, podendo para esse fim abrir creditos 
até á importancia de 670 :000$000; 

h) a vender, permu tar ou arrendar a quem mais vantagens offe. 
recer, os edificios e terrenos ao extincto Arsenal de Marinha ela Bahia, 
ouvindo a respeito o Ministerio da Industria, Viação e Obras P ublicas; 

i) a firmar contracto para o apparelhamento elo terreno da ilha 
das Cobras ou ele logar mais apropriado, afim de serem nelle estabele-
cidas as officinas elo Arsenal de Marinha elo Rio ele Janeiro, podendu 
abrir credito até 600 :000$ e alienar os terrenos que ficarem assim des-
occupados e não forem mais precisos ao serviço publico ; 

j) a desapropriar, por utilidade publica, por intermeclio de Minis· 
terio da Marinha, as ilhas do Engenho e Mocanguê Grande, podendo 
effectuar as operações de credito necessarias. 

Art. 13. Continúa em vigor o § 70 da lei n. 1. 453, de 30 du 
dezembro de 1905, que permitte a realização de contractos por tempo 
nunca maior de cinco annos, quando versarem sobre aluguel de casa, 
construcções navaes, fabrico de armamento, illuminação ele foi·talezas, 
ilhas e navios de guerra, ou fornecimento ele agua a qualquer dessas 
dependencias. 

Art . 14. F icam extensivas á marinha as vantagens conceclida11 
pelo decreto n . 6. 375, de 21 de fevereiro ele 1907, relati.vámente á~ 
etapas dos officiaes inferioi·es e praças que servirem nos Estados do 
Pará, Amazonas e Matto Grosso (art. 30 ela lei n . 1.617, de 30 de 
dezembro ele 1906) . (12) 

Art. 15. O credito de 12 . 000 :000$, aberto pelo decreto n. 6. >176, 
de 16 de maio de 1907, passará a vigorar no exercício de 1908 e bem 
assim o saido do credito de f 2. 000. 000, aberto pelo decreto n . 6. 374, 
de 19 de fevere iro daquelle anno, nos termos do art. 3° da lei n. 1.563, 
de 24 ele novembro de 1906. 

Art. 16 . O P residente da Republica é autorizado a despender, pelo 
Ministerio ela Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, 
a quantia de 110:000$, ouro, e 59.817 :173$570, papel, ass im distri-
buídos: 

1 Administração geral.- Augm~n. 
tacla (material) de 12 :000$, 
destinada ao custeio elas des-
pezas de conducção do Minis-
tro. Declarado, na respectiva 
tabella, que a gratificação dE: 
40$ mensaes,, consignada para 
os amanuenses do Estado-
Maior e das Direcções Gêraes 
ele Artilharia e de Engenha-
ria, é destinada ás praças dE: 
pret, percebendo a de subal-
terno os officiaes que exerce-
rem essas funcções, de accôr-
do com o art. 5 8 da lei 
n. 1.473, de 9 de janeiro de 
1906, e não esta e aquella 
conjunctamente. . . . . . .... f •• 

Ouro Papel 

497:975$00ú 

12. Art. 30 da lei n . l. 617, de ~O de dezembro de 1906 - - F ica o 
Governo autorizado a melhorar as condições materiaes dos officiaes e 
pr aças de pret do 1° e 7° districtos militares, especialmente no qu e 
se refere á et apa. 
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2. Supremo Tribunal Militar e audi-
tores . .... .. .. ........... . 

3. Direcção Geral de Contabilidade 
da Guerra .. . .... ... . .. .. . . 

4. Intendencia Geral da Guerra . .. . 
5. Instrucção Militar - Augmenta-

da de 11 :280$ para paga-
mento a 11 professores e f3 
coadjuvantes da Escola de 
Guena de Porto Alegre, ven-
cimentos correspondentes aos 
tres primeiros mezes de ex-
ercicio, pelos quaes se pro-
longam os exames preparato-
rios, cujo curso termina em 
1907. . . . .. .... . . .. . . .. .. . . 

6 . Arsenaes, depositos e fortalezas .. . 
7. Fabricas e laboratorios - Au-

gmentada de : 312 :000$ para 
occoner ás despezas com o 
pessoal e material da fabrica 
de polvora sem fumaça do 
Piquete, d~ 1 de julho a 31. 
de dezembro; 9 :900$ para 
pagamento de mais 'tres ope-
rarios de 2• classe e dous de 
3• na fabrica de cartuchos e 
artificios de guerra, calcula-
do o sala rio dos primeiros a 
7$ por dia e o dos ultimos a 
6$ em 300 dias de trabalho 
no annq . . ..... . ....... . .. . 

8. Serviço de Saude - Augmentada 
de 500 réis a diaria dos ser-
ventes dos lfó-S!5ftaes miliLares 

9. Soldos, etapas e gratificações dos 
officiaes - Augmentada de 
33 :840$, sendo: de 17 :280$ 
a consignação - Gr'ãtifica-
ções de posto - para 702 
segundos tenentes, e>(cluidos 
24 veterinarios, :picadores, 

etc., destinada a importancia 
assim elevada a 522 :720$ para 
726 segundos tenentes, inclui -
dos 24 veterinario~. picado-
res, etc.; de 16 : 320~ á consi-
gnação - Gratificações de 
fun~ções -- parn. 136 &ecre-
tarios e quarteis-mestres dos 
corpos arregimentados, eleva-
da a gratificação a 840$; de 
de 240$ a mesma cqnsignação 
para dous secretarios e quar-
teis-mestres do corpp de trans-
porte, elevada a gratificação 
a 840$000. . . . .. . ....... . . . 

Ouro Papel 

218:500$000 

236 :580$000 
3 '15 :996$000 

1 . 579:207$000 
1. 30 '1 :996$41 •1 

689 :931$300 

886:495$000 

17 . 965 :598$000 
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10 . Soldos, etapas e g ratificações de 
praças de pret. ....... . .. . . . 

11 . Classes inactivas . . .. . ......... . 
12. A judas de custo - Accrescentado, 

na respectiva tabella , o se-
g uinte : 

Só têm direito á a juda de cuslo 
do art . 29 da lei n. l. 473, de 
9 de janeiro de 1906, os offl-
ciaes que vão se estabelecer 
em algum dos Jogares especi-
ficados na respectiva tabella. 
Os officiaes que fo rem em 
commissão de pouca duração, 
dous mezes no maximo, terão 
uma diaria de accôrclo com 
o a rt. 70, que começarão a 
receber desde o dia em que 
entrarem no exerci cio da 
m esma , com exclusão dos dias 
de viagem .... ... . . . . ... . . . 

13 . Coloni as milita res .. . .... . .. .. . . 
1'! . Obras militares - Augmentada 

de: 30:000$ para reparação 
do qua rtel do 37° batalhão de 
infantaria, em Santa Catha-
rina ; 5 O : O O O$ para reparos 
no quartel do 19° bata lhão 
de infantar ia em S . Luiz de 
Caceres; 50 :000$ para conti-
nuação das obras do quartel 
de S . Luiz do Ma ranhão ; 
80 :000$ para con strucção de 
um lazareto de beribericos, 
em Matto Grosso ; 120 :000$ 
par a conclusão das obras do 
edificio do commando do 3° 
districto militar ; 200 :000 $ 
para a construcção de uma 
ponte sobre o rio Ibicuhy, no 
Rio Grande do Sul ; 450 :000$ 
para construcção de um quar-
tel em Lorena, no Estado de 
S . Paulo; 300 :000$ na s ub-
consignação "Obras de forti -
ficações e defesa do li úoral 
da Republica, etc. ", destinada 
a quant ia de 100 :000$, exclu-
s ivamente á installação e cus-
teio de 20 linhas de tiro nas 
capitaes dos Estados ou em 
alguma cida de do interior dos 
mes1nos, onde houver guarni-
ção militar do exercito ou da 
a rma da ; e a necessaria para 
um hospita l-ba rraca em An-
gelina, no Estado de Santa 

Ouro Papel 

16.493 :402$500 
2 . 195 : 322~356 

400 :000 $000 
400 :000 000 
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Catharina, para. tratamento 
de soldados bcribericos. Dlmi-
nuida de 300 :000$ pela sup-
prcssão c1a s ub-consignação 
" Obras de fortificações do 
porto de San Los. " .. ........ . 

15. Material - Diminuida da quan-
tia de 12 :000$, para condu-
cção do Ministro - Augmcn-
tada de 10 :000$ na sub-co11-
signação " Estado-Maior do 
Exercito" - Expediente, li-
vros, jornaes, etc.; 2 :000$ 
para acquisição do material 
extraordinario do archivo e 
da secretaria do S•Jpremo 
Tribunal Militar, na vigencia 
desta lei; l :000$ na sub-con-
signação "Expec1iente e outras 
despezas do mesmo Supremo 
'J'ribun a l e auditores"; 10 :000$ 
na sub-consignação "Expedi-
ente, despezas divei;sas, fretes 
e carretos"; 50 :000$ na sub-
consig!nação "Materia prima 
para factura e concerto de 
obras, utensilios, etc."; 27 :600$ 
na sub-cons ig·nação ·' Ferra-
mentas, instrnmentos, machi-
nas1 111odelos e combusliveis 11 ; 
252 :00{)$ na consignação 
"Despezas ;especiaes, sendo : 
200 :000$ na sub-consignação 
"Vantagens de fqrragens e 
ferragens" ; 10 :000$ na sub-
cons ignação "Jornal a pa-
trões e marujos dos escale res 
das fortalezas, etc." e 42 :000 $ 
pagamento de um veterinario 
contractado no estrangeiro, 
á razão de 24 :OOP$ annual-
mente, e um ajudante tambem 
con tractado á razão de réis 
18:000$000. . .... ' .... . 

16. Commissão em paiz ~strangeiro, 
ouro ao cambio de 27, au-
gmentada de 10 :000$ para 
a júda de custo ele officiaes 
que vão á Europa estudar e 
praticar nos exercites estran-
geiros. . . . ... .. , ......... . 

Ouro 

110 :000$000 

Art. 17. E' o Presidente da Republica autorizado : 

Papel 

·I. !157 :37ú~OOO 

11.964:995$000 

a) a mandar para diversos paizes, afim de se aperfeiçoarem nos 
conhecimentos militares, por espaço de um ou dous annos, até dous 
officiaes por armas e corpos especiaes, inclusive do corpo de saude, 
com o respectivo curso e capacidade reconhecida e comprovada em 
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trabalhos escriptos, correndo a 1·cspecliva despeza pela rubrica 16• do 
a1t. 1°; 

b) a mandar para outros paizes como addidos militares, em com-
missão, pal'a estudar m os diversos assumptos militares e o progresso 
dos respectivos conhecimenlos, officlaes superiores ou capitães habilita-
dos, inclusive do corpo de saude, que hajam provado sua capacidaile e 
aptidão ou produzido algum trabalho escriplo ou invento util; 

e) a mandar para os principaes paizes, por espaço de dous annos, 
afim de se ap rfeiçoar nos conhecimentos militares, o alumno de cada 
uma das Escolas do Estado Maior de .Artilharia e Engenharia desta 
Cap ital e de Guerra de Porto Alegre, que houver completado o respe-
ctivo curso e tiver sido classificado pela congregação - corno o pri-
meiro estudante - entre os seus collegas, servindo de base para a clas-
sificação a somma dos gráos obtidos nos exames finaes de todas as 
materias do mesmo curso, ou, no caso de empate, a ordem de collocação 
na lista dos approvados ; 

ll) a mandar construir no local mais conveniente um grande campo 
de instrucção para as tropas das tres armas do Exercito; 

e) a reorganizar e desenvolver os arsenaes de guena e o antigo 
eslabelecimento naval de Ilaqui, de modo que as suas officinas sejam 
destinadas exclusivamenle para a confecção e r eparos do material de 
guerl'a propriamente dito, entregando-se, por intermed io das intenden-
cias, districtos e divisionarios, aos particulares o fornecimento de 
objectos alheios ao material bellico, submettendo posteriormente á ap-
provação do Poder Legislativo a reorganização que fizer; 

f) a permittir que limitado numero de officiaes que desejarem 
aperfeiçoar seus conhecimentos militares possam permanecer no es-
trangeiro, de um a dous annos, percebendo sómente os vencimentos mi-
l! tares de que trata o art. 2° do capitulo 1° da lei n. 1. 473, de 9 de 
janeiro de 1906 ; 

g) a promover no proprio nacional S. Gabriel, em S. Bol'ja, Esta-
do do Rio Grande do Sul, o plantio e cultivo de forragens destinadas 
ás cavalhadas do Exercito, podendo despender atê 20 :000$000; 

h) a despender pela sub-consignação - Obras de fortificação, etc., 
da rubrica 14•, a quantia de 100 :000$ com o inicio da construcção 

de um quartel em Goyaz; 
i) a organizar em cada districto, lld referenllmn do Congresso Na-

c ional, o serviço do estado-maior, de artilharia, de engenharia, de saude 
e de intendencias, de modo que ahi existam todos os elementos de mo-
bilização, em caso de guerra, ou dos grandes exercicios annuaes, sup-
primidas as delegacias e secções do pessoal e material; 

j) a reorganizar o Asylo de Invalidos da Patria, llcl referenclitm do 
Congresso Nacional ; 

k) a, da verba destinada a subsidiar os trabalhos da Cuta Geral 
da Republica, com sêde em Porto Alegre, applicar atê 70 :000$ na 
acquisição de um predio onde funccione a direcção daquelles trabalhos; 

l) a abrir os creditos necessar!os para organizar e installar con-
venientemente as companhias regionaes, creadas pela lei de fixação das 
forças de terra para o exercicio de 1908, com sêde nas Prefeituras do 
r1.cre, Juruá e Purüs e na região do Amapá. 

Art. 18 . O faruamento para as praças do exercito deverá ser con-
feccionado na sêde dos districtos militares ou dos commandos de guar-
nição, sendo entregue o serviço a senhoras pobres e honestas, que pre-
Yiai.1cnte se inscreverem para tal fim, com a devida fiança. 

Art. 19. O Presidente da Republica providenciará para que com 
a possivel brevidade sej:i.m organizados os planos e orçamentos neces-
sarios á reconstrucção dos fortes de Coimbra e '.rabatinga e o respectivo 
artilharnento, e dos edificos do Asylo de Invalidos da Patria, afim de se-
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rem submettidos á apreciação do Congresso e votados os respectivos 
creditos. 

Art. 20 . A' guarda nacional, á pol icia militar elos Estados e aos 
civis que se exercitarem no tiro, nada lhes será cobrado como inde-
mnização das munições. O mesmo favor fica extensivo ás sociedades 
de tiro com existencia legal, que o r equerer em ao commandante do clis-
tricto, devendo estas linhas ficar sob a inspecção ele um r epr esenta nte 
militar. 

Art. 21 . E ' o Governo autorizado a despender pelo M inisterio ela 
Industri a , Viação e Obras Publicas a importancia de 88. 223 :188$729, 
papel, e 9 .155 :561$622, ouro, com os serviços designados nas verbas 
seguintes : 

1. Secretaria ele Estado : 

Reduzida a 42 :000$ a cons igna-
ção "Publicações, impressões, 
etc." e a ugmentacla de 6 :000$ 
a consignação "Pessoal do ga-
b inete do Ministro" para at-
tender á gratificação do bi-
bliothecario. Comprebendida 
naquella consignação a - Gra-
tificação ao pessoal i~cumbi
do da organização do "Bole-
tim da Propriedade Inilus-
trial 11 

• 

2 . Estatis tica : 

Elevada: a 378 :310$ a. consi-
gnação ".Pessoal da Directo-
ria ", em virtude do decreto 
n. 6.62 8, de 5 de set epbro de 
1907, e o augmento de 500 
réis n a diaria de qua.lro ser-
vent es ; a 37:032$50p a ele 
"Pessoal da officina typogra-
phica" de accôrdo com o mes-
mo decreto, destinados reis 
25 :000$ para "Artista~ do ser-
v iço typograpbico, de gravu-
ra, encadernação, brochura e 
electricidade" e 3 :832$5 00 
para tres serventes com a di a -
ria de 3$500; a 3 :000$000 a 
consignação "Acquisição e 
conservação de moveis, livros 
e assignatura de jornaes e r e-
vistas", a 10 :000 $ a de obje-
ctos de expediente, franquia 
da corresponden cia e publica-
ção de editaes; a 2 :QOO$ a de 
"despezas miudas e de 
prompto pagamento" ; e a rs. 
25 :000$ a de "Materia l da of-
ficina typographica " que as-
sim ficará redigida : "o neces-
sario aos serviços, inclusive 

Ouro Papel 

401:760$000 
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os ele brochura e encaderna-
ção". Fixadas: a quantia ele 
2 :000$ para asseio elo edifício, 
as ele 1:080$ e 142$500 para 
consumo ele agua e taxa ele 
esgoto, r espectivamente; e rs. 
35 :715$ para "Eventuaes", 
assim redigida a consignação: 
"Substituição elo pessoal, dia-
rias e ajudas ele custo regula-
mentares e clespezas imprevis-
tas". Supprimidos os creditos 
de 45 :860$ para o "Registro 
Civil" e de 2 :000$ para "Se-
guro de preclio ". . . . ..... . . 

3. Correios : 

Elevada de 10 :000$ a sub-con-
signação "Porcentagem pela 
venda de formulas de fran-
quia". Augmentada ele réis 
60 :000$ para estabelecimento 
ele caixas do Correio nos dis-
trictos ruraes mais populosos, 
sendo 50 :000$ para gratifica-
ção do pessoal de collecta e 
10 :000$ para o material. .... 

4, Telegraphos: 

Elevada ele 103 :310$116, ouro, 
e 483 :750$000, papel, sendo: 
em ouro, 600$ na consigna-
~ão "Quota ela Secretaria In-
ternacional de Berna", que 
ficará redigida "Quota ela Se-
cretaria Internacional •.relegra-
phica e Racliotelegraphica em 
Berna"; 81 :843$450 em "Re-
novação e consolidação das li-
nhas, etc."; accrescentadas as 
palavras - adoptadas as m e-
did8is mais convenientes ao 
aperfeiçoamento e desenvolvi-
mento do serviço telephonico 
- Pessoal e material, na con-
signação - Reforma da rêde 
telephonica e telegrapllica da 
Capital Federal; 20 :000$ em 
"Ferramenta, apparelhos e o 
necessar io ao consu1no 11 

; réis 
866$666 na sub-consignação 
"O necessario á officina e ao 
expediente da secção techni-
ca"; e em papel, inclusão do 
crecl ito ele 38 :750$000, para 
"Transformação ela producção 

Ouro Papel 

500:000$000 

180:000$000 12.568 ~73$800 
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de energia electrica e reforma-
dos electrogenos, n as estações 
de Porto Alegre, Pelotas, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Ba-
hia"; 400 :000$ na consigna-
ção "Conservação das linhas 
ultimamente construidas, etc.", 
e das tran sferidas á Reparti-
ção, construcção e principal-
mente melhoramentos dos cir-
cuitos interiores existentes, 
duplicando-se-lhes os condu-
ctores onde necessario, con-
tinuação e conclusão das li-
nhas já iniciadas e constru-
cção de novas, distribuidas 
quanto possivel por todos os 
Estados e preferidas as que fo-
rem élos de novos circuitos e, 
bem assim, as subvencionadas 
ou a uxiliadas pelos governos 
estaduaes ou municipaes, na 
proporção dos auxilios ; réis 
15 :000$ em "Serviço optico e 
meteorologico"; 10 :000$000 e 
20 :000$ respectivamente em 
"Transporte, etc., " do m~.terial 
e "Transporte" do pessoal... ·- 481 :111$237 11 . 785 :750 $000 

5. Auxílios á Agricultura e Indus-
tria : 

Diminuida: na consignação "Au-
xílios diversos" de 100 :000$ a 
sub-consignação "Distribu·ição 
de plantas, etc." que passará 
a intitular-se : "Distriquição 
ele plantas, sementes, publica-
ções e instrucções aos agricul-
tores feita directamente pelo 
Governo; de 300:000$ a sub-
consignação u Auxilio aoi5 rns-

~~~?.~· qu! ~as~~:i~p:~~é,l~!e:~ 
xilio aos Estados e ás mµnici-
palidades ", que fundarem es-
tações agronom1cas, postos 
zootechnicos e campos de de-
monstração, não excedendo ele 
20 :000 $ o auxilio a cada um; 
mantida a sub-consignação 
"Auxilio á catechese dos inclios 
etc.", accrescentanclo-se-lhe no 
fim as palavras "sob a dire-
cção da missão salesiana"; e 
supprlmida a sub-consignação 
"Propaganda por interrnedio 
da Sociedade Nacional de 



Agricultura etc." Augmenta-
da: de 50 :000$ a sub-consi-
gnação "Fundação e custeio 
de u1na estação agronomicau, 
dizenclo-se : Fundação e custeio 
ele uma estação agronom1ca 
e de um posto zootechnico 
centraes; e de 100 :000$ para 
"fundação de uma estação 
agricola e poslo zootechnico 
no Recife." Diminuida: na 
consignação "Subvenções" de 
16 :000 $ pela suppressão das 
sub-consignações ao Centro 
Industrial da Capital Federal 
etc. , e ao Asylo Agricola de 
Santa Izabel, etc. ; de réis 
80 :000$ na consignação "Pu-
blicações ele propaganda" etc., 
d izendo-se "Publicação elo. Bo-
letim da Propaganda Indus-
tria l"; ele 26 :000 $ na consi-
gnação "Conservação, etc.," do 
palacio Monroe; de 354$, ou-
ro, na consignação "Contri-
buições" pela suppressão da 
sub-consignação "Para a com-
missão Internacional etc." . .. 

6. Immigração e co lonização ( decre-
to n . 6.455, de 19 de abril de 
1907) : 

I - Directoria Geral do 
Serviço de Povoamen-
to (decreto numero 
6.479, de 16 de maio 
ele 19 07) , considerado 
em commissão o I>es-
soal: 

Pessoal. 
Material. . 
Eventuaes .. 

23 9 :844$ 
160:000$ 

30:000$ 

II - Hospedaria de Immigrantes 
da Ilha das Flores : 

Pessoal titulado. 
Dito diarista. . 
Material. ... . .. . . . 

36 :800$ 
86 :925 $ 

295:000$ 

III - Serviços nos Estados : 

Inspectores e auxiliares do ser-
viço de povoamento, despezas 
de material e com a fundação 
c1 e nucleos coloniaes e locali-

15 :647$040 988 :040$000 

29 
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zação de immigrantes, r éis 
2 . 624 :00 0$000. 

IV - Serviço n o Exterior: 
500 :000$, ouro. 

V - Introducção de imigrantes : 

Passagens do exterior 550 :000$, 
ouro. 

Transporte para os Estados, re-
cepção, hospedagem e expedi-
ção de immigrantes, 860 :000$, 

VI - Despezas extraordinarias e 
eventuaes: 

Para occorrer a despezas impre-
vistas ou deficiencia de qual-
quer consignação da verba, 
50 :000 $000 .. ...... .. . ..... . 

7 . Subvenção ás companhias de n a -
vegação : 

Rectificada a differença de 30$ 
no credito, ouro, que é de 
1. 663 :699$992. Redigidas as-
sim as sub-consignaçf>es do 
titulo "Companhia de Navega-
ção a Vapor do Rio Pa.rnahy-
ba" : "Serviço da linha fluvial 
(decreto n. 6.688, de 17 de 
outubro de 1907) ; 7~ :000$; 
·•Serviço da linha costeira 
idem idem)" 48 :000$ . Em vez 
de "Companhia de Navegação 
a Vapor do Maranhão etc." 
d iga-se : "Serviço de Navega-
ção Costeira do Marii-nhão", 
elevada de 100 :000$ esfa con-
signação. Augmentada de rs. 
15 :000~. sendo 9 :000$ para 
subvencionar a linha de Co-
rmnbá a Coxim e 6 :OOQ$ para 
a linha de Corumbá a Aqui-
dauana .. ......... ... . ... . 

8 . Garantia de juros : 

Augm entada de 600 :000 $, papel, 
par a occorrer á garantia de 
juros de 6 o/o ao anna; sobre 
o capital de 10. 000 :000 $000 á 
J.!)stracla de Ferro Sorocabana 
(decreto n. 6.623, de 29 de 
agosto de 19 07 ) . Redl.jzido a 
231 :560$000, ouro, o credito 

1.050:000$000 4.382:569$000 

1 . 663 :699$992 1.287 :361$700 
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ele 345 :479$232, ouro, clestina-
clo á Estrada ele Ferro de Al-
cobaça á Praia ela Hainha . 
Augn1entados os creditas, ern 
ouro, destinados ás seguintes 
estradas ele f erro, sendo: de 
180 :000$ para a de S. Paulo 
e Rio Grande ; de 270 :000$000 
para a de Bahurú a Cuyabá 
(redig ido este "Estrada ele 
l:<~erro Bahurú a Corumbá ) ", 
corresponclenclo a mais 150 k i-
lometros de estrada a cons-
truir na primeira e mais 200 
ki lometros na seguncla . . . 

9 . Estraclas de ferro federaes: 

I. Estrada ele Ferro Central do 
Brazil: 

Elevada ele 2 . 169 :389$ pelas 
modificações seguintes : redu-
zida de 300 :000$ a consign a -
ção "Eventuaes" ; a u g111en ta-
cla : ele 1 3 : OOO~i a consign ação 
"Pessoal da thesouraria ", re-
ctificacla assim a clifferen ça 
ela t abella ; ele 19 :30 0$ a elo 
"Pessoal da intenclencia ", sen-
do: 2 :000$ para elevação elos 
vencimentos, respectivamente, 
a 7:200$ e 4:800$ elos ajudan-
te e despachante, 6 :800$ pa-
ra o pessoal operaria ela offi-
cina typo-autographica e réis 
1 O :5 O O$ para o pessoal opera-
ria e braçal elos diversos tra-
balhos; de 200 :000$000 a ele 
«Pessoal .cJa Inspectoria do 
O.VIovimen.to va1'.a «Pessoal 
eJctra,ordinarto do serviço de 
circulação dos <tre;ns» ; ele 
25 :000$000 em «Pessoal 
icl:a s ·caJbinas d·e sign.a,'E$)> 
( I nspectoria do T elegrapho ) ; 
de 50 : 00 0$ em "Estações e pa-
radas"; de 1 3 :200$ a elo "Pes-
soal ela Locomoção, sen do : 
12 :000$ para um a judante elo 
sub-clirector e 1 :200$000 pa ra 
ajudas ele custo ao mesmo ; 
de 74 :38 0$ a do pessoal ela 
"Tracção " ; ele 277 :000$ a elo 
pessoal elas officinas elo E nge-
nho ele Dent ro; ele 118 :609$ 
a elo pessoal elos clepositos; d\l 

4. 6 '1 0 :663$353 1.674 :880$824 
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28 :900$ a elo "Pessoal da 
conservação da linha e edifí-
cios", .sendo : 9 :600 $ para um 
engenheiro r esidente, 7 :2 00$ 
para um ajudante, 2 :10 0$ pa-
ra a judas de custo aos m es-
mos, e 10 :00 0$ em mestres de 
linha; ele 1.GOO :000 $ a consi-
gnação "Con1bustivel, etc." e 
inclusão do credito de 50 :000 $ 
para pessoal de uma secção 
de estatística. . . . .... . .... . 

II . Estrada 
Minas .. 

de Ferro Oeste ele 

III . Incluída a rubrica ele réis 
310 :000 $, ouro, para acqm s1-
ção ele material importado elo 
estran geiro e clestinaclo ás es-
t radas de ferro em constru-
cção por conta do Governo ela 
U nião, nos t ermos dos respe-
ctivos contractos ........... . 

1 

10. Obras fecler aes nos E stados : 

A ugmentacla ele 850 :000$, sen-
do: 300 :000$ para estudos, fi-
xação de dunas e outros tra-
balhos preliminares, acquisi-
ção de dragas e respectivo 
custeio - Pessoal e materia l 
- para os portos ela Fortale-
za, Can1ocim, 'l'utoya, A mar-
r ação e Itaqui; 250 :000$ para 
a continuação do arra~1~an1en 
to ela Baixinha, no porto do 
Natal, destacando-se até a 
quantia el e 40 :000$ p a r a acqui-
s ição ou construcção ele edifí-
cio apropriado á ins tallação 
ele escriptorio, a lmoxarifa do e 
deposito ele material da res-
pectiva commissão, e Çle rs. 
300 :000$ para limpeza e ca-
n a lização dos rios Cuyabá, 
Aquida una e Mirand 'l"· em 
Matto Grosso. - Di>ljinuida 
de 200 :000$ a con s ii;nação 
"Construcção e conservação 
de um trecho de caes, n a ci-
dade ele Corumbá". -- Au -
g·mentacla de 300 :000$ para a 
construcção de uma ponte 
sobre o rio Uruguay, no Joga r 
denomina do Passo do (loyoen 

Ouro Papel 

36 .3 34 :480$000 

2 . 128 :000$000 

310 :000$000 
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da estrada geral, que cornrnu-
nica o Estado do Rio Grande 
do Sul com o do Paraná ... . 

11. Inspecção de Obras Publicas da 
Capital Federal. . . .... . ... . 

12. Esgoto da Capital Federal ... . . . 
13. Illurninação publica da Capital 

l~ederal. .................. . 
14 Fiscalização : 

Augmentada a verba de réis 
1 71 : 9 4·0 $ pelas alterações se-
g uin tes : Supprimidos os cre-
ditos de 7 :200 $ para fiscali-
zação da Estrada de Ferro 
Electrica da Capital Federal 
a Petropolis; 18 :000$ para a 
Commissão Fiscal das Obras 
do Porto de Massiarnbú e da 
Estrada de Ferro D. The-
reza Christina ; 1 O : O Oll $ para 
vencimentos do engenhei1•0 
fiscal do arrazamento do 
morro de Santo Antonio. No 
titulo "Esl:rada de Ferro do 
Corcovado e Estatistica da 
1Viação Ferrea", diga-se só-
mente "Estrada de Ferro do 
Corcovado" e supprimam-se 
as palavras -Goyaz e Matto 
Grosso - nos dizeres "Rede 
de viação ferrea de S. Paulo, 
Goyaz e Matto Grosso. " Sup-
primida a consignação "Ra-
mal de S . Francisco da Es-
trada de Ferro de S. Paulo e 
Rio Grande", ficando a con-
~ignação "Estrada de Ferro 
de S. Paulo e Rio Grande" 
assim modificada: 

1 engenheiro-chefe ... 12 :000$ 
1 engenheiro - a judan-

te de 1 n classe .. .. 
2 engenheiros-ajudan-

tes de 2ª classe a 
7:500$00 

Expediente. . . . ..... 
Ajuda de custo para 

8 :400$ 

15:000$ 
600$ 

tornada de contas. 1 :200$ 
Incluidas: a consignação de 
21 : 8 O O$ para fiscalização da 
Estrada de Ferro de Goyaz, 
sendo 12 :000$ para um enge-
nheiro fiscal, 9 :000$ para um 
engenheiro a;judante, '.600$ 

·par a ajuda de custo para to-
uiaqa de contas e 2 O O$ para 

Ouro 

810 :840$000 

Papel 

5.706 :752$500 

2.741:500$000 
4.081 :867$405 

924$538$000 
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expediente; a de 18 :100$ para 
a fiscalização da Secção Co-
rumbá-Itapura da Estrada de 
Bahurú-Corumbá, assim dis-
cri1ninacla: 

Vencimento de um 
engenh irn fiscal. . 18 :0 00$ 

Expediente. 100$ 
A ugmenlada : de 6 :000$ para, 

fiscalização d a Companhia 
L eopoldina Railway (linhas 
'ele ligação dos l!:stados do 
Rio de Janeiro1 Minas e Espi-
rito Santo. Decreto n . 6. 456, 
de 20 de abril de 1907) . Em 
vez de "Cornmissão fiscal elas 
obras de melhoramentos do 
porto da Bahia", fica r edigi-
do "Commissão fiscal das 
obr:i,s de melhoramento ele por-
tos do Estado da Bahiu"; 
e e1n vez de "concessão a 
Guinle & Co1np. ''i s in1plesrnen-
te " G uinl e & Comp. ". Au-
gmentada de 12 :000$ 1 parn 
fiscalização ela 1:J ahict G"cis micl 
Eleotrio Conipany ( decrelo 
n . 6 . 366, de 14 de fevereiro 
de 1907). Augmentada de 
10 0 :000$ para a Cornmissi'Lo 
Fiscal ela Construcção Çla Es-
trada ele Ferro Madeira e Ma-
moré. Moelfricada a verba na 
parte relativa á Ncivc:gação, 
em virtude elo decreto n. 6.4 53, 
de 18 de a bri l de 1 907, fican-
do assim distribui.da: 

Inspectoria Geral de Nave,gação: 

Pessoal enumer a do no 
art. 40 do regula-
mento .... . . .. , . . . 32 :400$ 

Cin co fiscaes junto ás 
emprezas. . 18 :000$ 

Nove fiscaes das li-
nhas com a grati-
ficação mensal el e 
100$ e oito com a 
ele 83:333$ ... . ... . 18 :800$ 

D iarias elo inspector 
geral e elo sub-in-
pector" . . . . . . . . . . . 4 :400$ 

73 :600$ 
Um fiscal em Monte-

vicléo (ouro) . . .... . 2 :400$ 

Ouro Papel 
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15. Observatorio do Rio de J aneiro : 
No - Material - a su lJ-consi-

g nação - "Acquisição 1 con-
certo de instrumentos e sua 
installação etc.'', assim r edi-
g ida: "Acquisição, concerlo e 
installação de instrumentos, 
custeio da officina, conceito 
e r epar os no edificio, trans-
p01·te de material, trabalhos 
geodynamicos e n ecessario ao 
ser viço em geral-30 :000 $000 

16. Sei·viço Geologico e Minera logico 
do Brazil: 

Augmentada de 50 :000 $0 00 .. . . 
1 7 . Repar tições e lagares extinctos : 

Augmentada de 13 :600 $, sendo 
6 :000$ para um chefe de 
secção da Directoria Geral el e 
Estatistica e 7 :600$ para 
dons 2°• officiaes da mesma 
r epartição a 3 :800$000 ..... . 

18 . Eventuaes. . . .... .. .. . . . .. . ... . 

Art. 22. E' o Presidente da Republica a u torizado: 
1 . A despender : 

107:600$000 

300:000$000 

56:280$ 000 
150:000$000 

ci) até 60 :000$ p.'.Lra animação á industra da seda, de accõrdo com 
o disposto no decreto n . 6 . 519, ele 13 de junho el e 1~07; 

b) até 3 . 000 :00 0$ para promover n a Capital da Republica uma 
exposição nacional agricola, industrial, pastor il e ele artes liberaes, se-
gundo as bases approvadas pelo decreto n . 6 . 515, de •1 de julho, de 
1907, podendo applica r, na vigencia desta lei, os saldos dos crec1itos 
abe1tos em vil'tude da autorizaçrw contida na lei n. 1. 617, de o O de 
dezembro de 1906, lettra e do n . 1 do art . 35. (13) 

o) 60 :000$ para o serviço de navegação, contractado mecliante con-
currencia publica, dos rios Ibicuby até Cacequi e do Uruguay até San to 
lzidro, no Estado do R io Grande do Sul; 

cl) 6 :000$ para subvencionar a empreza. que faz a navegação e tra -
vessia a vapor do R io Grande, con1n1unicando os Estados ele S . Paulo 
e Minas Geraes, e que tem sua séc1e no porto Antonio Prado, no Es tado 
de S . Paulo; 

e) até 30 :0 00$ para constn1cçiio de um pequeno cáes ou ponte de 
desemba1·que de mercadorias no porto de Uruguayana, no Estado do 
Rio Grande do Sul ; 

f) até 80 :000$ para acquisiç:ão ele uma draga para o serviço de 
c1ragagen1 e lin11Jeza do rjo Parnahyba, inaterial e custeio ; 

g) até 200 :000$ para aformoseamento e conclusão das obras do 
parque da Quinta da Boa Vista, n a Capital Federal. 

II. A entrar em accôrdo com as emprezas particulares de linhas 
t elegraphicas e companhias de e.stradas de feno, para o fim de es tabe-
lecer o trafego mutuo com as linhas te!egraphicas federaes, de modo 
a harmonizar as taxas daquellas com as destas . 

III A construir edificios para correios e telegraphos n as capitaes 
dos Estados, abrindo para isso os necessarios creditos, podendo entrar 
em accôrdo com os respec tivos govern os, mediante permuta com pro-
prios nacionaes e outras condiç0es que forem julgadas convenientes. 

13 . Lei cio Orçmnento para 1907. 
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IV. A fazer, em conjuncto ou separadamente, interna ou externa-
mente, todas as operações de credito necessarias a mel11orar o serviço 
ele abastecimenlo de agt1a pota,·el á Capita! F'ederal, inclusive ás ilhas 
de Paquetá e Gover nador, realizando as acquisições e obras conveni-
en tes, praticando todos os dema is actos necessarios á consecução desse 
melhor amento, observado o cJi.sposto no a rt . 22 da lei n . 1313, de 30 de 
dezembro de 1904 (14). 

V . A promover: 
e•) por meios os mais expeditos, o levantamento ela carta geral da 

Republica, abrindo para esse fim os neceesarios credites e entrando em 
accõrdo com os governos dos Estados que tiverem serviço dessa na -
tu reza j á realizado ; 

b) o consumo de carvão nacional na Estrada de Ferro Central do 
Brazil e em outras estr adas ou serviços federaes, mediante accõrdo com 
as r esp ectivas administrações ; 

e ) por meio c1e accõrdos directos, o serviço de permuta de encom-
men das postaes com os paizes que fazem parte da União Postal, 
abr indo para t al f im os credites necessario·s; 

à) accorclos para a ligação e trafego mutuo da rêc1e telegraphica 
n acional com os paizes limitrophes e bem assim a rever os existen tes, 
a brin do para esse fim os necessarios credites . 

VI. A abrir os n ecessarios credites : 
a) para terminar o alargamento c1a b itola da Estrada de Ferro 

Centra l do Brazil até á cidade de S . Paulo e proseguir n o da linha 
do cen tr o; 

b ) para occorrer ás despeza's de construcção de um ramal ela mes-
m a estrada, da estação de Sab\Lrá até á cidade c1e Ferros, c1e con-
mic1ac1e com a lettra b c1o n. XfII c1o art. 22 da lei n . 957 , c1e 30 c1e 
dezembro de 1 902; 

e) para o custeio da Estrada ele Ferro D. 'I'hereza Christina, em-
qua n to n ão fôr en tregue ao resfectivo arren datario (decr eto n . 5. 977 , 
de 18 de abr il ele 1906) ; 

cl) par a proce(\er ao estudo do traçado mais conveniente pa ra li-
gação da Estrada de Ferro Me\hor:unentos á Estrada ele Ferro Sa.pu-
cahy, e realizar os r espectivos trabalhos de constr ucção ; 

e) para real izar os estudos e a construcção de uma linha ferrea 
que, do ponto mais conveniente da Estrada de Ferro Goyaz, vá ter a 
Bello Horizon te ; 

f) para construir uma ponte sobre o rio S . Francisco, no ponto 
mais conven iente para o transito dos productos de Goyaz, Piauhy e 
P ernambuco; 

g) para construcção c1e uma ponte sobre o r io Parnahyba, de ac-
cõrdo com oprojecto e orçamento approvados pelo decreto n. 6 . 715, de 
7 de novembro de 1 907; 

h) para os estudos e a construcção de linhas telegraphicas e es-
tradas de fer ro de caracter estra tegico, por intermedio do Ministerio 
da Industr ia, V iação e Obras Publicas, podendo este entra,r em accôrdo 
com o da Guerra para u tili zação, neste serviço, ao pessoal teclmico e 
praças c1e pret ao exercito, e applicar neste exercicio os saldos elos cre-
dites abertos em virtude da autQrização contida na Jettra b do n . XXI 
do art . 35 da lei n. 1.617, de 30 de, dezembro de 19 06; 

i) para effectuar a desobstrucção elos baixios do rio Uruguay, de 
conformidade com os estuc:os feitos e approva,~os; 

j) para termina;:ão <" os estudos co traçado da estrada de ferro que 
ligue as cidades de S. Borja e S. Luiz á Estrada ele Ferro de Porto 

(14) Orça a receita geral para o exercicio ele 1905, e c1á outras pro-
v idencias. 
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A~egre a Uruguayana, passando por Santiago, Jaguary (colonia) e São 
Vicente, ou como fô r melhor, sendo applicado á construcção o regimen 
da lei n. 1.126, de 15 de dezembro ele 1903 (15); 

k) para a construcção de uma estrada de rodagem entre Cuyabá e 
Santarem; 

l) para mandar escolher localidades convenientes , nos territorios 
de Amapá, Acre e Missões e nas fronteiras do paiz, destinadas á fun-
dação de colonias, assim como estudar e construir estradas que as li-
guem a.os cenlros populosos mais proximos; 

m) para reconstrucção elo proprio fede ral onde funcciona a Re-
partição Geral dos '.Celegraphos, na cidade de Campos, Estado do Rio 
de Janeiro; 

n) para real izar os estudos e a co:i.strucção de um ramal que, par-
tindo do ponto mais conveniente da Estrada de Feno do Rio Grande a 
Bagé, vá terminar em Jaguarão ; 

o) para realhmr os estudos e a construcção ele um ra.m"l ela Es-
trada de Ferro Oéste ele Minas que, partindo ele Barra Mansa, vá ter-
minar em Angra dos Reis ; 

V) para proseg·uir na construc\>ão ele um ramal da Estrada ele Ferro 
de Itaquy, no Rio Grande do Sul, até ligal-a, no ponto mais proximo, 
ao ramal ferreo que, da cidade da Cruz A lta, c1ei11ancla a barra do 
Ijuhy, no rio Uruguay. 

VII . A applicar para a construcção das linhas ferreas que servem_ 
á ligação geral dos Estados o regimen da lei n. 1 . 126, ele 15 de dezem-
bro de 1903 (16), ou outras que não importem onus maiores para o 
'.rhesouro. 

VIII. A rever : 
a) contractos ele arrendamento das estradas de ferro da União, 

sem a ugmento ele despezas e com reducção das tarifas, e, de accõrdo 
com os arrendo,tarios, estabelecer as seguintes obrigações: 

l''. de ser a estrada apparelhacla com carros fr'igorifioos, om-ros 
restaurcintes, ccii.,.os dor-mitorios dos typos mais modernos ; 

2'', ele serem construidos clepositos frig·orificos nos pontos in iciaes 
das estradas ele ferro, nos pontos de cruzamento com outras estradas 
ele ferro ou ele rodagem e em outros pontos mais convenientes ao mo-
vimento ele importação elas grandes regiões procluctoras; 

3.•, promover o povoamento das terras marginaes ou proximas ás 
es tradas, como ficou estabelecido no decreto n. 6. 533, de 20 de junho 
de 1907, na clausula VII e seus paragraphos, referentes ás linhas ele 
concessão da Companhia Estrada ele Ferro de S. Paulo-Rio Grande 
do Sul; 

b) o contracto com a A.mazon 'l'elegi·avh Gomvany, de modo a 
pol-o em condições ele poder a empreza melhor servir os interesses ge-
raes ela região elo Ama.zonas, pela modificação elas taxas telegraphicas, 
collocação de cabo duplo, augmento da linha actual ou por outros me-
lhoramentos que a experiencia houver indicado, e, para tal conseguir, 
renovará o mesmo contracto, si assim entender conveniente. 

IX. A applicar o saldo do credito de 489 :000$, aberto de accõrclo 
com o n. XII do art. 35 da lei n. 1.617, ele 30 de dezembro de 1906, 
nas prestações do emprestimo a que refere, não realizadas no exercicio 
de 1907. 

X . A subvencionar, na razão de 4 :000$ por l<ilometro ele estradà 

(15) Esta lei autoriza o Governo a construir uma estrada ele ferro 
que, partindo elo 'l'imbõ, no Estado da Bahia, vá terminar em Propriá, 
no Estado de Sergipe . 

(16) Idem, idem. 
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construida, as emprezas ou particulares que organizarem o serviço de 
transportes ele passageiros ou m ercador ias por m eio de a utomoveis in-
dustriaes, ligando c1ous ou mais Estados da União ou dentro ele um só 
Estado. Este favor é relativo aos Estados ou n1unicipios que organi-
zarem o serviço el e que trata o presente a rtig·o, observadas, em ambos 
os casos, as seguintes condições : 

1", as estradas obedecerão, em todo o seu percurso, ás condições 
t echnica.s exigiclas pelo r egulamento que será expedido para a execução 
deste serviço, devendo aproveitar n. t1111a ou 1110.is localidades in1portan-
tes, sob o ponto de v ista economico ou adminis trativo, a juizo do Go-
verno Feeleral, quando construidas por emprezas ou par ticulares ; 

2", a subvenção só se tornará efíectiva quando o fiscal elo Go-
verno, pago pelos interessados, mediante quotas r ecolhidas ao The-
souro, semestralm ente, declar ar que as estradas ou os trechos prom-
ptos estão construidos ele accôrclo com as condições technicas exigidas 
pelo regulamento .supra r eferido ; 

3n, o pagan1ento da subvenção só se effectuará quando as estradas 
es tiverem con cluiclas de extremo a extremo ou tiverem, pelo m enos, 1 20 
kilometros construidos com toclas as r egras ele arte e ele accôrdo com 
as cone1ições t echnicas exigiclas pelo r egulamento; 

4", entre os favores conceel iclos ás linhas ele automoveis não se in-
clue o privilegio de zona . Os concessionarios destas li n has t eem direito 
sómente a o uso e goso exclus ivo fücs linhas que para aquelle fim hou-
verem con struido e elos terrenos estrictam ente indispensaveis á sua 
conservação . 1 

XI . A entregar ao governo do Estado de Sergipe a quantia el e 
220 :0 00$, como indemnização ela importan cia por este mesmo governo 
fornecida ao Governo Federal, para a clespeza dos estudos da Estrada 
ele Ferro Tin1bó a Propriá, a bri\1do para esse filn o necessario credito . 

XII . A realizar as obras n.ecessaria s ao melhoramento elos portos 
ela Republica., ele accôrdo com o clecr eto n. 6 . 368, ele l.4 ele fevereiro de 
1907 (17), podendo.realizar as necessarias operações ele credito. 

(17) Decr eto n . 6. 368, ele 14 de fevereiro el e 1907 - Modifica o 
r egímen especial para execução das obras ele m elhoramento ele portos, 
estabelecido pelo decreto n. 1. 859, de 8 ele .i unho de 1903. 

X I II . A mandar faz er ors 1J-S tuclos necessarios pa;ra prolongamento 
,cJa Estrada ele F erro elo E stado ,ela Parahyba. do N orte, trecho da Ala -
gôa !Grande a Arnia, podetF1•o dE\Srpender até a quantia el e 20 :00 0$00 0 . 

X IV. A .firmar a convençãp para a permu'ta de ·encomrnenda~ e e 
accôrc1o ·para a assignatura de .i ornaes, estabelecidos no IV Congress0 
Posta l Universal, .;.: e 'H.on1a., reorganizados ois serviços ·para tal .fin1 . 

XV . A abrir o creilito .ae 43 :970$03·7 .para liquidação dre contas, re-
la tivas ao exercí cio de l 905, ela Estrada ele Ferro Oeste de Minas e qu8 
cl everiam ter sido pagas .pelo sal ' o <le 94 : 32·6$900, da verba consign a·· 
da para os serviços da mesma -estrada, no rre feriel-0 exercício, pelo Cl. r-
tig o 13 da lei .n . 1 . 316, de 31 de ·Dezembro de 1904 . 

XVI. A conceder, ·d e accôrdo com o regulamento que expedi c, ~ 
pr-imeira - Cooperativa Vinico la - que se ;fundar doe a.Ccô1'do cum :i. 
respectiva lei, em cada Esta do v iticultor, o premio de cem réis ($ 100) 
no m aximo, po1· litru de vinho exporta;clo. 

<Est e rpremio será .pago até ao maximo ele um milhão ele li tr:>• e 
ni'io será ;percebi oo, si a exporta,ção fôr inferior a cem mil li tros 
(100 . 000 J.itros ) . . . . . .. ...... . . . . .. . ... . . 

XVII. A conoecler a subvenção an.nnal de 3.0 :0 00$ á companh1<-
que fizer a naveg.ação elo Alto rarnahyba, ·Estad·o do Piauh:i» 

1 

_ I 
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XV:II1 . A innovar o contracto com a Companhia Pernamb '..lcar.n. 
tl e. 1Navegação, por ig ua l rp razo e sem auginento ele sul)venç·ão, ou a C'1r:. -
t ·actar •com quem maiores vantagens offet'ecer . 

XIX. A mandar proseguir as obras inter.rompidas para o revas ti -
mento das m-a.rgens e barragem do vciUe gra1t<Le cio Igua1rn, <le acicõr-, 
do com os estudos feitos ipelos engen hei ros Sergio Saboia, Martinho de 
Morae.s e CarJ.os Greenhaigh, com as modificações que ais ci rcum stan-
c ias determinarem, abrindo .para esse fim os cre:l i tos necessarios. 
o·ios . 

XX . A m a ndar estudar a barra a o rio 1Cotinguiba, S erg ipe, e, de 
accôrdo com os estud os anteriores do engenhei ro Cernaclak, em 18'/:;, 
e W . . Milne r IRoberts, em 1881, determinar e executar os m elhoramen-
tos necessarios para garantir a maior profundida 'e do canal e sua per-
imanencia, abrin do para isso o necessario credito . 

XXI. A contractar com a Co111pa11hia Estrada de J•'erro de Goyaz, 
ou com q·uem mais vantagenõi offerecer, a construcção : 

1°, do prolongamento do ramal ele Araxá-Uberaba, pelos mumc1p1os 
do 'Prata e d e Villa Pla:tina até á margem elo rio iPruranahyba, no ponto 
mais conveniente, abaixo ela cachoeira Dourada, nos termos da lei nu-
imero 1 . 12·6, de 15 de Dezembro ele 190 3 ; 

2°, ·ele um r<I;tnal que, .pa rtindo ele 1JOnlo •conveniente elo prolo.nga-
m cnto e passan·' o por Monte Alegre, ~m :\1ina.s, vá terminar em "for-
rinhos, no Esladu ile Goyaz. 

XX!JI . A expedir novo regulamento para o serviço ele elislribuiçà, 
de a,;;·ua aos preclio.~ ela Capita l Feden\l, m sul.Jstitu ição ao approvallo 
pelo d.ecreto n. 3. 056, •c e 24 ·ele Outu·bro de 1898. 

XXiIII . A fazer Teverter para a Associação ele Assistencia aos Op~ · 
rarios da Estrada de F erro Oeste de :Niinas, a seu juizo, o producto aa~ 
multas applicad·as ao pessoal da m esma estrada de ferro . 

XXIV . ·A provid encia r para que se ja executado o contracto com a 
City I mvroveme.nts, na parte relativa ao lançamento ele aguas sc r vicla.; 
e m a teri a s .fecaes fora .: a bana, poJ enclo, no ca.so 'Cle recusa da com-
panhia, se incumbir da execução dn.s obras, 1proceéler á concurrencia, 
abrindo os n ece~sari os cr.eel itos . 

XXiV . A estabelecer uma linha de navegação no rio Içá até 
Cathué. 

XXVI . A mandar examinar os traba lhos de Oswaldo de F a ria, 
sobre e l ectric td·ru~e. ouvi.n ela ;para isso o Club de Engenharia. 

Art . 23. Na execução dos serviços des te Ministerio, a prestação de 
contas elo .primeiro adeantamento n ão é indispensavel para a realização 
elo segu ndo, não podendo, ent1·etanto, se realizar o terceiro a ~eanta

m ento, sem q ue a pr.estação de conlas do primeiro se ach e liqu idafüc, 
seguindo-se a mesma disposição em rela.ção aos subsequentes. 

Art. 3<!. Fica clerroga·o o art. 19 da lei n . 3 . 018, de 5 ele Novem-
t ro de J 880, para o fim de pocler o Govemo celebrar contractos, por 
tempo nunca maior ele dous annos, quando estes versarem sobre forne-
cimentos de rnateriaes imprencin cl iveis á manutenção elos serviços h~
dustriaes a •Cargo ·:este Minis terio . 

Art. 25 . Os pagamentos dos saldos dos depositos ele wales inter-
nacionaes e ã as de.<ipezas de trRnsito territorial e ma1·itimo serão feitos 
aos coneiu' cndore~. por m eio de saques, toma· os clirectamen te pela 
Dirccto.ria 'Geral elos ·Correios . 

Art . 26 . <Continua em vigor o dispositivo conliclo na lellra b, el;; 
n. XI do art , 15 d·a lei n . 1. 453, ele 30 de Dezembro ele 1905, com ~.s 
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a lterações constantes -Oa lei n. 1. 61 7, -e.e 30 de D ezembro de 1906, 
e m a is a da proporção da clausula 5• de 10 'Para 6 k!lometros . 

Art . 27 . ·Continua em vigo r , no que não se acl1 a r expressam ente r e-
vogado, o art. 36 da lei n. 1 . 617, ele 30 ele 1Dez.embro ele 1906. 

·Par.agrapho unico. Os mesmos favores serão .concedi elos lás es tra-
das C! e rcdag·em que ligarem os logares Bag·é ou nova Emprer.a1 .no Acre, 
a 'Mercedes ou Senna Mad ureira , no lace• e a todas as estradas que 
oommuniquem dou!! rios navegaveis, na .rt::gião do Acre. 

Art . 28 . Fica a,pprovaelo o accõrdo ce!ebrado, ex-vi do a rt. 14, 
n. XX ·~ a lei n. 1. 316, de 31 de Dezembro de 1904, e -restabelecida a 
autorização ']Ja1'a a abertura do c r edito necessario ao respectivo paga-
m e nto. 

Art . 29 . O Presidente da Republica é autorizado a <lespender ']Jela 
1·epartição do Ministerio da ·Fazenda, com osserviços designados nas 
J;egu intes verbas, a quantia <l e 29 .1.86 :849$069, ouro, e a de réi5 
89. 849 :818$868, papel, e a appJ.icaT a r enda especial, na somma de r éid 
1·6. 214 :333$334, ouro, e 18. -!98 :369$57 0, !J)apel: 

Ouro 
1. Juros -e mais d espezas da di v1 ·a 

externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 550 : 448$889 
2. Idem e amortização do emprestimo 

e:\..1:erno para o resgate elas 
estradas de ferro encampadas 8 . 264 :880$000 

3. I dem idem •c os em prestimos inter-

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10 . 

11. 
12. 

nos . . ......... .. .. . .. ~ .. .. . 
Id.em da di vida interna fu ndada . 
Pensionistas ... . .......... . 
.~posentrud os ... . . . ........ . 
Th esou ro Federal .. . .... .. . . 
T r ibuna l de Con tas .... . c . .. . 
1Recebe 'oria ela Capital Federal. 
Caixa ele Conversão e secç~o ele 

cambio - Diminuiela d r réis 
30 :000$, por terem s ido s up-
primidos os lagares e.e 'pres i-
dente e vice-presidente, com-
petindo o vencimento d .a réis 
24 :0 00$ ao lirector, na forma 
do decreto n. 1. 701, de 29 ae 
Agosto de 1907 (18). Au-
g.mentada de 3 :000$ para 
corn<pletar o pag;a:mento dos 
vencimentos do chefe de con-
tabilida e, que foram eleva-
dos a 15 :000$ annuaes, e ma1 ~ 
2 :400$ para o pagamento ae 
um continuo . ...... .. ... . . . 

Caixa de Amortização . . . ........ . 
-Casa da Moeda - Au.gmentada <le 

52 :000$, sen do : 30 :000 $ na 

929 :1284$000 

500:000$000 
200:000$000 

(f'apel 

7.904:400$000 
25 .756:084$000 

8 .. 23 9 :994$612 
2 .752 :191$173 
l .1263 :'258$0 00 

576 :00 0$000 
472 :20 0$000 

432 :-100$000 
399 :966$00 0 

( 18) Decreto n. 1. 701, de 29 de Agosto de 1907 - Supprirne os Jo-
gares de presidente e v ice-presidente da Caixa de Conversão, creando o de 
director. (Diario Of ficial n. 207, de 1 de Setembro de 1907). 
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cons.tgnação «Serviços <extra-
ordinartos» e 22 :000$ na con-
signação «Machinas e uten-
sll!OS» . .. ......... . , , . ... , . · 

13 . .Imprensa •Nactonal e Diario Offici-
al - Augmentada <l e rêls 
580 :000$, sendo 300 :000$ par,., 
o pessoal amovivel e 280 :0 00$ 
para as despezas de material, 
acquisiÇào ae duas ma.chtna>i 
rotativas, s eis de impress!Lo 
ty,pographica, lres de impres-
são Jilhographica, tres corta-
dores e seis cosedores com os 
res.pectivos motores e!ectrlcos. 
Accrescentanelo na sub-coll -
sig.nação paira expe · iente: 111-
clus!ve asslgnaturas ele rev is -
t as e jornaes . ... .. .. . ...... . 

14. J.,aboratorlo Nacional de Analyses 
15. Administração e custeio dos pro-

prios nacionaes .... . ........ . 
16. Delegada do Th esouro <>m Lon-

dres .. . ...... . . .. ·. · · · .. · 
17. [)elegacias flscaes .. ... . . . . • . ... . 
18 . .Alfandegas Augmentada de 

réis 1.156 :096 $0 10, a sabei· : 
de 318 :7'10$, corresponclentes 

a 120 o/o ,';,e augmento nos venci -
mentos dos guardas das al-
fandegas ..:Ia ·Republica, na 
fOrma do decreto .n. 1. 662, de 
27 de J unho de 1'907; de réis 
6l!-7 :984$, na consi·g·naçao parv. 
a "' ª ·Caplal Federal, sendo : 
no pessoal .aa administração, 
35 ·1 :500$, para el<evação do or-
denado, e 211 :884$010 ,par"' 
a:ugrnento elo numero e valot· 
das quotas, de accôrdo 1com "' 
tabella a que se refere o ar-
tigo 1° da lei n . 1. 743, de 3 
~=·e Outubro de 19 07 (19) ; " 
na sub-consignação ccForça cios 
guardas», 57 :600$, para mais 
20 guardas a 2 :800$, catta 
um, e 4 :000$ .para a g ratifica-
ção a nnual de 200$ destinada 
a fardamento de cada um do~ 

mMmos guar .:": as, em execução 
do art. 2° daqueila lei ; da 

Ouro 

152 :200$000 

Papel 

860:206$00 0 

2.529:080$000 
137:400$00v 

76 :840$fl0U 

$ 
2 . 21'2 :460~00'í 

(19) Fixa o numero, classe e vencimentos dos empregados das Al-
fandegas do Rio e de Santos. (Diario . OfficiaZ n. 236, de 6 de Outubro 
de 1907. 
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33 :672$, na cons ignação para 
a da Bahia, no - 'Pessoal das 
Capatazi·as, para e!·evaçã.o da~ 

actuaes cliarias, sen do: r•éis 
1 :098~ dos Lres conferentes a. 
5$, 8 :784$ dos 12 mancla, : o. 
1·es a 6$, l4 :640$ dos 40 tra·· 

.Jrnlhaclores a 4$500 e 9 :1150$ 
elos 50 tni,bal hado res a 3$500; 
de 1 :500$ na sub-consignaçi:i.o 
- .Pessoal elas embarcações, 
da de Pernambuco, para far -
damento 1c·os patrões ele es-
caleres; de 16 :32 0$, no 
Material da consi.gnação para 
a da Parnahyba, sendo : r·éfs 
15 :00 0$ para acquisição de um 
guindaste e 1 :320$ para el·e-
vação a 3 :000$ do a luguel elo 
'!)reclio anele .funcciona; o:'e réis 
391 :900$ n a consignação para 
a d·e Santos, sendo: no - Pes-
soal da administraçã1, réis 
134 :•600$ ,para ·elevação elo or-
·clenaclo e 76 :500$ Pª\'ª au-
1gmenlo elo numero e valor elas 
·quotas, •de accôrdo corq a ta-
bella a qu e se refere o arti-
go 30 da lei n. 1 . 743, 9e 3 de 
Ou tubro ele 1907 (20); ré!~ 
18 :600$ 'J)àra augmento do ar .. 
denado do .pessoal das embar-
cações, de accôrdo com a me~ 
ma tabella; na sub-copsigna.-
ção - F'orça ,a os guarda.s, réis 
3 :000 $ para mais um sargeu-
to, 14'4 :000$ ;para :mp.is 50 
•guardas a 2 :880$ cada um, e 
10 :1200$ [para a .gratificação 
annual de 200$, destinada a 
fa;rdamento de •cada 11m do" 
mesmo·s guardas e un1 !?argen-
to, em execução do a r t. 4° aa 
citada lei, e no - Mp.teri:J.I . 
mais ,5 :000$ na su.b-copsigna-
ção - Diversas despel\as ; <le 
6 :720$ na consignação da de 
·Porto Aleg1'e para aup-men tô 
de 40$ mensaes a cada u m dos 
patrões de escaleres e de -1 0$ 

Ouro Papel 

(20) Fixa o numero, clasSE> e vencimentos dos empregados das Al-
fandegas do Rio e de Santos. (Diario Offioial n . 236, de 6 de Outubro 
de 1907 ) . 
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mensaes a ca, 1 a um elos 12 
marinheiros; <le 4 :000$ no -
- Pessoal de aclmin is traçãü 
rla elo Rio Grande elo Sul, por 
ser em calculadas <J 88 quotas 
n a ra?.ão ele 1, 2 % so.brc a lo-
tação el e 5 . 000:000$ e náo 
como està na tabella e m vl-
.gor. Au g·mentacla 1,· e mais réis 
604 :383$, sendo : 102 :520$01}0 
para pessoal, material e OP.~
pezas com a installacão Ja 
Alfandega ele S. F .rancisco, con -
,form.e a tabella annexa ao d,, .. 
ereto legislativo n . 1. 771. de 
7 el e Novembro ele 19 07 (cou-
s ignação nova) ; 5 O O : O O O ~ 
para clespezas imprevistas e 
urgentes, alugueis •·e arn1a ... 
zens, acquisição de l a.nct1 !l-~. 

escaleres, barcas ele v igia, etc.; 
e 1 :863$ na su b-consignacil.o 
«IPor.cen tagens >> ela consigna.-
ção «Al•fanJega da Parahy -· 
ha», ficando mantida a lota-
ção de 900 :000$, e elevada a 
2,107 o/o a .razão e a 17~ o 
.numero de auotas, en1 vir l.ullh 

o decreto legslativo · n. 1.<591 . 
de 20 de Dezembrn de 1900, 
que creou o Iog·ar e guarda-
mor .. . ...... . ............. . 

19. Mesas ele !Rendas e C:ollectorias-
Augme11tada de 23 :209$800, 
correspondentes ao augmen·to 
de 20 % .nos vencimentos os 
guardas da.s Mesas de R en-
das da Republica. Augmenb.-
cla de mais 5 :360$ na consi-
gnação «Collectoria ele Cabo 
!•'rio», sendo: 2 :00 0$ ;para 
compra .: e um escaler destina-
do ao serviço de fiscalizacão 
da colledoria; 1 :200$ para 
um patrão do esCaler e 2 :160$ 
para dous r emadores .. .. ... . 

20. Empregados de repartições e loga. 
res extinctos - Augmentada 
11e 58 :283$010, p1tra paga· 
m ento elos vencimentos ·dos 
lnspectores extlnctos das al-
.ranelegas ele : Rio ele Janeiro, 
19 :920$4128; P ernambuco, réis 
13 :999$960 ; iParahyba, rêis 

12.919:397$610 

~. 981 :727$Ril·J 
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•G :192$300; Natal, 4 :38•5$712; 
Par.nahy.ba, 4 :800$; Ma ra.-
n.hão, 8 :98•1$610 . •Diminuida de 
·1 :200$, ·importancia do ven-
c ~mento do ·i nspector da ex-
tincta '.r·hesourar ia de Fa-
:<én ' a de S. iPaulo, Caeta no 
Alberto Munhoz, ·que .fallecc:u . 

21 . Flscallzaçáo ctas repartições de 
Fazenda . . ... . ... . . . ... , . , . 

22 . J!'iscal-ização e m ais cles.pezas uo~ 
impot:üos ·Ot::: co:nsu.mo .e cle 
transporte - Augm•entada de 
i5o :0 00$ para as porcentagens 
d ia·rias e outras despezas, in-
clusive o material. Augmenta-
•c!·a de 300 :000$ para paga-
mento de sellos fabr icados .no 
estrangeiro . . ............ . . . 

23. Commlssrw de 2 o/o n a venda de 
<>stampilhas ............... . 

24. Aj u.ua;; de custo .. .. .......... .-
25. !Gratificação .por serviços 1tempu-

rar io·s e extraord!narlos .. . . . 
2 6 . Juros cl,os bilnetes <'lo Thesouro .. . 
2·1. Idem ',6·os en;iprestimos dq cofre 

·dos o:ripháos ... . ..... . , ..... . 
2·8. Idem dos de.positos ·das Caixas 

Economicas e Monte c]e 8oc-
.corro ... . .... .. . .. .. . .. .. .. . 

29. Idem dlver·so~'. ..... . .. ... , . .... . 
3 u. 1Porcentagem ))ela cobrança exe-

eutiva . . .... . .. .. . · . r·· · · · · • 
3·1. Commissõ·es e corretagens .. . ... , . 
32 . ·D espezas eventuaes - Rrd uzida 

.c;e 80 :000$ que passam a cons-
tituir a dotação da nova ru -
brica intitulada «.Substi tui -
ç;ões» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 3. Reposições e restituições ... . ... . 
34. JTixercicios tindos - App!icada "' 

quantia de 3 :166 $670 ao pa-
ga:mento de alU.gue~s qa casa 

-em que mora o aJud itnte do 
a ·]m inistrador da C itsa :'le 
Detenção, •co.rrespondentes aos 
annos de 190 3 a 1906 .. .... . 

3·5. Obra.s Augmentada. d.P. re18 
1. 00 0 :000$ para construcção 
ou acquis ição de .oredqos ile..•-
tinados á Delegrucia F iscal e 
ALfandeg·a de Porto «\.l\>~ffe. no 
Estado ·do Rio Grande do Sul : 
para as ·obras no ipI'ecJ.!o em 

Ouro 

a.5 :000$000 

30:000$000 
.?.00 :000$ 000 

100:000$000 

Pape.! 

95 :61 3$ 66B 

t00:000$000 

~ .119 :600$ 0UO 

206:000$0 00 
80:000$000 

•50 :000 $&00 
480:000$000 

650 :000 $00 0 

9·000 :000$000 
"60:000$000 

100:000$0 JO 
:>,O :000$00U 

120 :000$000 
600: 000$000 

l .. 500 :000$11 1)0 
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que funcciona a Alfande.:,:·a do 
!Pa;rá, seus ar.mazens externos 
.e guindastes ; ,para a a.dapta-
cão do edi-ficio em que .func-
ciona o SuprelT.o Tribunal Fn-
·deral para .nelle ser insta.li.a-
da cbf.initivam ente a Caixa ·'.•P. 
Conversão, bem como nara " 
adaptação do edificio em que 
f.uncciona a Escola de ·B P. lias 
Artes para os serviços do Th'1-
ROU.ro Federal. Aug·mP.nt::i.cla 
ainda de 150 :000$ para re-
construcção o5a Alfandega ela 
.Ylctor·ia; de 80 :000$ para 
concertos .ela doca da Alfan-
dega da B ahia ; e de réis 
'.!O :000$ para obras .na Alfan-
<lega <Je Aracajú ..... . ..... . 

3•!\, ·Credito.; es.peciaes .............. • 
37. Estat!stica Commercial - Pessoa.!, 

comprehend\. ~ o o serviço ela 
es tatística inter-estadoal e de-
Iega:ãos nos .Estados, réis 
~~9 :440$000; material , réis 
40 :.5G0$000 ................ . 

~~. Substituiçõe~ - Para paga.mente 
de substitu ições de empre~a-

dos .... . . .. ... . ... · · · · · ·. · · 

R25 :086~180 

AvvUcaçã" <l·a nrn<la esv ecinl 

t. Fundo de resgate de pa.pel-moe la. 
i. lclem de garantia do papel-moeda 
~. Idem 1para a e&ixa de resgate das 

apoiices ..J as estradas de ferro 
·~ncampadas ... ......... . . . . 

4 Idem de amortizaç[LO dos empres-
tirnos internos . ......... . ... . 

·Idem para as obras ele melhora-
mentos dos ,portos ......... . 

9.704:333$334 

HiO :000$000 

5.350:000~000 

2 . 760 :0 00$00J 

330 :000$fdJI) 

B0: 000$000 

3 . 507 :500$ 000 
G. 260 :869$ '70 

2. 000 :0 00$U 'J Ü 

3 . 000:000$00~ 

3 . 700:000$VOO 

16.214:333$334 18.498:369$57Ô 

Ai·t. 30. E' o Presidente da Republica autorizado : 

1. 0 A abrir, no exercicio de 1908, creditas supplementares, até o ma-
ximo de 8.000 :000$, âs verbas indicadas na tabella que acompanha a m·e-
sente lei. A's verbas - Soccorros publicas - Exercicios findos - e Aju -
clas ele custo - Poderâ o Presidente da Republica abrir cr editas supple-
mentares em qual qu er m ez do exerci cio, comtanto que sua totalida.de, 
computada com a dos demais cred itas a ber tos, não exceda elo maximo fi -
xado, respeitada, quanto â verba - Exercicios findos - a disposição ela 

30 
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lei n. 3.230, de 3 ele Setembro de 1884, art. 11 (21). No maximo fixado 
por este artigo, não se comprehendem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 
elo orçamento elo Ministerio do Interior. 

2.• A liquidar os debitos dos bancos provenientes de auxilios á la-
voura. 

3. 0 A conceder o premio de 100$ por tonelada, aos navios que forem 
construidos na Republica e cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, 
podendo abrir os creditos que forem n ecessarios. 

4.º A abrir credito para ultimar as clespezas com o serviço da unifor-
misação elos typos elas apoiices. 

5.º A liquidar suas contas com os Estados, pagando-lhes o que veri-
ficar lhes ser devido, abrindo para isso os necessarios creditos. 

6. 0 A abrir os necessarios creditos para proseguir na cunhagem de 
moedas de prata destinadas á substituição elas notas do Thesouro de 2$, 
1$ e $500. 

7. 0 A mandar fazer novos cunhos para as moedas de prata, que terão 
no anverso a inscripção Estaclos Uniclos elo Brazil e a era elo cunho e no 
reverso em a lgaTismos e a palavra réis por extenso. 

8.0 A fazer as necessarias operações de creclilo para const•rui.r, ad -
quirir e adaptar edificios proprios pa1·a os diversos serviços publicos fe-
deraes nesta Capital e nos Estados, não podendo a quantia destinada á 
amortização e ao pagamento d~ juros ela divida contrahicla, exceder á que 
se despende com os alugueis dos mesmos ed ificios. 

9. 0 A restituir ás Camaras Municipaes elo Bom Jardim, no Rio de J a-
neiro, e Iguape, em S. Paulo, e á Prefeitura de Bello Horizonte, em Minas 
Geraes, a importancia dos impostos e direitos aduaneiros, pagos respe-
ctivamente em 1897, 1900 e f902, pela importação do material para o 
serviço de abastecimento de irgua e desenvolvimento de força electrica, 
dispensadas as formalidades 13xigidas nos arts. 2° e 6° do decreto nu-
mero 9'17 A, ele 4 ele Novembro de 1890, abrindo para isso os necessarios 
creclitos. 

10. A reorganizar o.·servi,ço fiscal ele inflammaveis e explosivos, fi-
cando prohibido o despacho sobre agua, tornando renda do Estado a que 
prov-êm ·d.esse serv iço nos ·tnL]liches alfarn 'egados do porto da Capitai 
Federal. 

11. A ceder ao Governo po Estado da Bahia, mediante permuta, o 
predio em que f uncciona a Delegacia Fiscal e que é annexo ao palacio do 
Governo ·e á Secireta:ria ~e E9tad·o: 

12. A ceder a o Estado ele Minas Geraes as terras denominadas Bairro 
Alto, no municipio ele Campa:nha, para o fim de ser estabelecida uma 
colonia agricola. 

13. A entregar á mesa alfandegada de S. Francisco, em Santa Ca-
tharina , logo que á Alfandega de Florianopolis seja fornecido o novo re-
bocador ele alto mar, a lancha a vapor Lauro 11'Iiiller. 

( 21) :A.rt. 11 da lei n. 3. 2HO, ele 3 de Setembro ele 1884 - Por dividas 
de exercicios findos entendem--se as que tiverem por origem o pagamento 
elos serviços prestados ao Estado em exercicios já encerrados, em virtude 
ele autorização concedida por lei do orçamento ou por qualquer outra es-
pecial, com fundos decretados nos termos do art. 14 da lei n. 1.177, ele 9 
de Setembro de 1862, comtanto que a importancia elos serviços por pagar 
não exceda á consignação dos r espectivos fundos. (Gol!., pag. 30). 
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14. A adquirir ou construir o predio destinado á Alfandega da Par-
na hyba . 

15. A reconstruir o predio ( proprio nacional) e o caes que servem ao 
posto fiscal em Amarração, Estaclo do Piauhy. 

16. A r ever o regulamento para n avegação de cabotagem, approvado 
pelo elecreto n. 2. 304, de 2 de Julho de 1896, respeitados os princípios da 
lei n. 123, ode 11 de <!> utu•bt·o de 1892 (22). 

17 . A c1espeng,ef até a quantia de 50 :000$, com a acquisição de um 
rebocador elestinádo ao serviço ele fiscalização ela Alfandega do Ceará. 

18. A entregar ao Club Militar, a titulo de auxilio para a construcção 
de seu predio na Avenida Central, a quantia de 300 :000$, abrindo para 
isso o necessario credito. 

19. A, mediante accõrdo com a Prefeitura do Districto F ederal, ven-
der ou permutar proprios nacionaes exigidos para serem completados os 
melhoramentos da Capital Federal. 

20. A abrir o credito necessario para acquisição do terreno, onde seja 
construido um predio destinado á Alfandega de S. Francisco, ou a adqui-
ril-o por compra. 

21. A restituir ao Estado do Maranhão, a importancia de armaze-
nagens cobradas e recebidas pela Alfandega federal, no mesmo Estado, 
sobre objectos importados, livres de direitos, de accôrdo com o art. 3°, 
§XIII, n. 12 ela lei n. 1.616, de 30 ele Dezembro de 1906 (23). abrindo 
para esse fim o necessario cr edito. 

22. A mandar imprimir na Imprensa Nacional as publicações para 
d istribuição gratuita com o fim de propaganda, e o re latorio annual dos 
trabalhos da Liga Contra a Tuberculose desta Capital, a juízo do Go-
ve1·no, abrindo para isso os necessarios creel itos. 

23 . A regulamentar as elisposições do a rt. 16 da lei de 26 ele Dezem-
bro de 1900, relativa ao serviço ela Estatística Commercial, ampliando-as 
de modo a attender âs exigencias ela organizaç·ão ela estatística " e ex-
portação para o exterior e para o commercio interestacloal, estend endo á 
navegação ele cabotagem as obrigações impostas aos navios estrangeiros, 
entrando em accõrdo com os Governos dos Estados para uniformizar os 
serviços que cleyenderem ele sua cooperação e expedindo o competente re-
gulamento, no qual poderá impor multas até o maximo de 500$000. 

Art. 31. Na vigencia desta lei, nos Estados onde não houver soli-
citadores de fazenda, a commissão a estes conced ida pela lei n. 242, de 
1841, será percebida a titulo de gratificação, pelos procuradores fiscaes . 

Art. 32. As despezas com fwne1·aes dos ·füncoianaiiio-s publi·cos e 
com o pagamento de ajuelas ele custo fica:m sujeLtas ao regis-Lro 
ci voster·iori -do Tl"ibu·na.l el•e -Contais, ·nos ·termos elo art. 164 do re-
gulamento que ba•iXO<U com o decr eto rn. 2. 409, ele 23 de Dezembro 
de 1896 (24) . 

A.r.t . 3~. !Ficam approv.ados os creclilos na samma ele 1.104 :510$ 859, 
ouro, e 3•3.762 :099$108, papel, constantes ela taibetla A . 

(22) Lei n. 123, ele 11 ele Outubro ele 1892 - Regula a navegação 
por cabotagem. (Gol!., pag. 129) . 

(23) L ei 110 Orçamento para 1907. 
(2 •1) Decreto .n. 2.'109, el•e 2·3 de DezEombro elle 1896 - . .\r·l. J(i4 

( trninscripto na •nota n . 54 â. lei n. 1. 4•53, ele •30 ele Dezembro ele J no5) . 
(Goll., pags. 823 e 824 . ) 
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Art. 34. ""°º exercic10 da !Presente lei l])Oc1 rá o P .r.esidente da 
Republica a1brir cred itos SlLl)])lementa;res para as verbas i.nclu idas na 
tabelL'.l. J3 . 

ATt . 35 . O Mhnisterio da Indrustr1a, Via ção e 'Obras P u bi.icas fo.r -
nece1•á aos demais ::Y.I·inisteni•os os sellos offici·aes p l.ra as res·pect; vas 
cor.respondencias pos-tae.s e telegra'])hJca.s, debita11do-lhes as cl ev ioos im-
·por.tancias, ele a1ccõr do c,ym as requis1ções fe itas . 

• "cri. 136 . Emqua,nto :pelo 'l.'hesou ro F edier.,al não fo·rem d istr'ibu1dos 
os creditas votad<l s ;para. os div-ersoa -lV[in isterJo.s, continu a!·ão em v igor, 
independente de quaesquer formalidades, as tabe1lfüs ele distribuição feitas 
para o exercicio amterior, c om a s modifica;;ões consignada.s na lei do 
orçamen Lo vig-tmte. 

Arl. 37 . Pa.ra pa1gamento das porcentagens ou quotas ..:lev ida.s 
a 'Os fwnccimlarios encarregados da •f-isca1Hzação au arrecadação das 
nmda.s, ipelo excesso en.tre as importamcia.s consig;nadas na lei e as 
qu e forem arrecadadas. serã'O abertos pelo ·Presidente da R epu1blica, 
no trimestre add-icional, os r espectivos cred itos supplementares, que 
serão submettidos .ao registro, a vosteriori. d o T l'ibunal de Contas. 

Art. 38 . Os operarioo e jornaleiros de to:l 0<;; os serviços J)'ltbli-
cos d a União, sempre que comparecerem •no d ia dmm ediatamemte an-
tenior e no dia immediatamente s·eguin.te áquelle em que o .ponto fôr 
facu ltativo por ordem do Governo , receberão lambem o sa:lall'io desse 
dia . 

. rt . 39 . . Ficam ext•ensi" as a .todas as oida·cles ela Rel])ub.lica onde 
houvier 1hospitaes de carid·ade e m esas de r endas a!lramdegaria.s, as 
ddsposições ccmtidas no cal!}it:J lO XV e dos os seus aíl·tigos da Nova 
Consolti.clação das L eis li.ris Alfcmdegas e 1Ylesas <1.e RencLas <lll Re1ni-
blioa. 

Art. '1 0. Go·n.tinuam e1111 V'igor as cl·i.sposi9ões: do ª''t . 32 (la le•i 
n . 95'7, de 30 (]e· Dezembro ele 1902 (25); <lo art. 27 da •llei n . 8·34, de 
30 de DeZ>embro de 1901 (26) ; elo art. 28 (la J.ei n. 1.145, de 31 ele 

(25) . ATt . 32 cl·a lei n . 9fi 7, ele 30 ele DeZ>embro de 1912 : «Todos os 
pagamentos de a iespeZ>a. de m ateriaes s er ão cen tralizaelo.s no Thesouro 

ou nrus Delegadas, com excepção daq:uelles que ·forem feitos pelas Se-
cretarias do Con gresso o.u pela ·Mordomia do Palacio do Governo e 
dos que, observada aquella centralização, poss2m retardar a marcha c1oo 
r espectivos sel'Viços, '])agarnentos que comlin'Uarão a ser effectua.dos 
pelas proprias repau1:ições. depois de habi li ta.dos, med iivnte a·e~tro 
prévio de distribuição de oreqiro, ouvido o T hesou ro sobre a conveni-
encia de serem fei'ta s as referidas de!iij]ezas .pelas Contador·ias respe-
ctivas . » 

(26). Art. 27 . da lei n. 8·34, ele 30 ele Derembro de 1901 : - (Os 
tra,balhos graphicos e accessorios das repartições e estabelecimentos pu-
blkos ela Capita l Federal, P(l-ra cuja <1espeza é comsignac1a verba 
nesta qei, serão •execu.:aelos, cxclus cvrumente, .pela Imprensa Nacional, 
mão devend•o ser ordenada. nem pag1 d·ei>peza alguma, por co[]ta das 
mencionadas verbas, senão el con forimi<lade com este preceito . Exce-
ptu·a.m-se desta regra os serviços 'Peculirures da Alfandega da Capital 
J!'ederal e os da Repa,Ttição de Estatistlca q.u e COlntim.uam a s er f eit os 
1na.s offici1nas -ty.pog.ra,pbjc as a•13stas r0epar·tições . 

·Paragra.pho unico. Só po.r ordem ex.pressa do Mim•lst i-0 ela F aze.11ela 
e 1nos termos c1eterminac1os om decreto n. 1 . 541 C, ele 31 de Ago.·to de 
1893, .poderá ser feito, na mesma Imprensa, qualquer trabalho pa,ra 
pa.rticul·a.res, e, .g.ra.tuitarmen te, só com aut<Yrização legislat·iva.,, 
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Dezembro de 190,3 ( 27) , e art. 3° •n . V JIJ, da le i •n . 1. ,616, de 30 ele 
Dezemibro d e 1906 (z:8) . 

Art. 41 . Revogam -se as clisposições ·em contra1,io. 

R io de Jameiro, 31 d·e Dez·embro cl•e 1907, 19° da -Republica . 

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PEN:-<A. 

David Oamvist.a. 

(27). A!rt . 28 cl•a lei n. 1.145 , ele 30 el e .Dezembro &e 1901: «A im -
port-ancia das v-enbas votadas ,nas leis d e orçamento, J)'<l>ra os trabal•hos 
graphioos e ruccessod os ,elas .r epart·ições •e es.ta·be·lecim·entos f·ederaes da 
Grupi'tal d·a Rep•u1b.l ica , não sahi rá elo 'l'-hesouro . 

A' proporção qu:e ess·es trabalhos .fo1•em sendo execu trudos '])ela Im -
prensa .Nacional, .na fór ma ela legisl ação em vigor, e á ·vi ba da requi -
siçã o da -repartição reS<pecti-va e d·a conta .aa Imprensa, a ·esta será cre-
cli tacl<a a importanc•a d•os sei.,v·iços f.eitos, até o maxíim-o das v-erbM 
vutadas •pa·ra cada repa,r.tição ou esta•belecirnento . » 

(·28). Ar-t. 3° da lei 111. 1.·616, de 30 de Dez·embro de 1906 : ~ E' o 
P r es.iden te da R e.ptU l>lica autorizadü : 

· · '-vri::i . ·.A ·,.~'"~;. ~ ",-.~guiânn:e;1t~ · n ·. · 5 . 012, 
(so bre conivanhias cLe seguros nia4·>ti1nos e 
bases : 

• • .... "; I ·! • • ' • ! • ~ 
d'e 12 de Dezembro de 1900 
terrestres) so·b as seguiJn.tes 

ci) Cons<oHcla·r 'elm um só regu}am'ento as diisposiçõ·es do clecr.eto nu-
mero 4 . 270, d•e 10 ele Dezembro de 1901 , segundo as a lterações fe1tas 
pe lo d·eoreto n . 5. 072, de 12 cl'e Dezembro de 1903, •em vir.tude da le i 
n. 953, de 29 .ele D ezembro ·de 1902, a1•t. .2°, n. 12, que a:ut<orizou a s.ua 
rev i.são e as da le-i n . 1.144, .ele 30 d·e D ezemrbro cl•e 190,3, a r t. 2·5, §§ 1° 
e 2° .e lei <n . 1 . 316, ele 31 <l·e D ezembro ·de .1904, iairt. 20, "' . 14, r egula -
men taicla pelo d•ecreto n . 5 . 46•6, de 25 -de Fever-ei ro d•e 1905, o.bserv·rundo 
na 1mesn1a as seg·uiintes ieoncliições : 

1 . " As despezas com a r·e1Jar.tição da •Secretaria ela Inspectonia de 
Se!;'uros serão custe·aclas •com a·s -contrilYuições qu:e, comsid•eradas corno 
.imlJ)osto, •pa.ga:rão as compamh1as de seguros, ·em geral, que esüv·erem 
t.uinccionamdo sob qualquer reg.i.n1·en , ou v·i er em a ifwnccionaiJ.~, q•ll'er sej am 
11u11ci.onaes, qu:er ex1traing1etr.as, e s·erã.io· füxrud:as por .igiual ·par a ttoclas a.s 
'Co<mpa nhdas, inde penclent·e da ccmh·i,bu·ição que ia estas n.tl:timas cabe ,p·oi: 
fo•rça do a •rt . 54 do ,regulamento ·n . 5 . 072, 'de 112 d•e Dezembno <1e 190.3. 

2 . " As ·co:mpanhias c1ue p r etEmcl·erem reerucetar o.pei·ações, ~·eabr·ir 
agencias j•á a u tor-i>0adas ou estaibeleoer novas a;genci1as, ·des.d•e que ,para 
est e 'Ull<t·imo .ooso dependam cl:e amto.r.izaçã<o especial d-0 Govern10, só o 
pod·erão lfazer desde q•ue préviame nte se su.jeHarn a.o Tegimen g·eral elas 
leis em v igor . 

3. u As comparn hias que, fwn-cc io.na,rndo sob o regi•men <los arts. 8° 
e 9° do r egu lamen to ·n. 5 . 07'2, de 12 de •Dezembro de 1 9~3, r enovarem ou 
prorogarem os prazos d os co.n·tratos · de seg·uros terrestres e maritimos 
emirtticlos -até a d·aita em q ue fõr expeclid!a a -consilidação au que dessa 
cra;ta em cliante effec-tuarem a1-0:vos -contratos ·cl·e seguros, serão obri,g12 d·as 
a coinsrt·i tu i-r •no Brasi l uma u·eserv.a ,cJ•e .20 °1° dos .l<t.>cros 1iquidos v·erifi-
cadoo anmualmente, n<o s termos dü art. 2°, n . 2, do regulamento 11 . 5. 07 2, 
ele 1903, sob pena de lh es ser cassada a 'ª~itorização para fm1 cciooar. 

4 . " E' n•u!·lo tocl·o o co.ntrato -ele seguro que fõ.r parte d·e maiior ·Lm -
po.rtamcia seg'UT·aida e não •com tiver •cl eclairação •es,pecifi.ca.:la elas impor-
t arncias segunadas, .pra,.os e nomes dos d•emais seguradoTes . 

5 . • In-conerá na. multa <l·e 10 °1° sobre o v.a•lor elos cont,ratos, que 
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P '"". , ·~ 
Leis n. 589, ele 9 àe s1eJtembr-0 d!e 1850, art. 1° § 6°, e n . 2.3 48, ae 

26 d!,e ago,sto àe 187·3, art . 204 

MlNIS~'JrnlO DA JUSTIÇA E J>J IWOCIOS lN~'ER!OltES 

Decreto n. 5.830, ele S !le janeiro ele 
1906 

Credito pal"a pagamento ele ajuda ele 
custo ao bacharel José Moreira 
Alves ela Silva, juiz ele comarca 
elo terri to r io elo Acre ... . . . .. . . . . 

Decreto n. 5. 863, ele 22 ele janeiro ele 
ele 1906 

Credito para pagamento elos venci-
rnenlos ele um official e de um 
arnanuense elo Supremo Tribunal 
Federa l e da gratificação de 
dous a ux iliares ......... . . · 1· . ... . 

Decreto n. 5. 894, ele 12 ele f e,,ereiro 
1906 

Credito supplementar á 
Soccorros Publicos 
cio de 1906 ...... . .. 

verqa 
elo exerci-

Decreto n. 5 . 910, ele 5 ele março ele 
ele 1906 

Credito supplementar á verlia 
Soccorros Publicos elo l"xe rci -
cio ele 1906 ... .. . . ............. . 

Ouro Papel 

2 :G12$000 

17:344 $39 4 

300 :000$000 

•lOO :000$00 0 

J.nErtngirem a di•s•posição do P1\'"ag.rrupho supra, cad·a um ,aos contra-
tantes ·que constarem 'doo cont.l'aJtos ou de q•uaesquer d'O'cumentos ind•i-
oa:tivos, que forem iappr·ehem'Hclos. 

6 . ª Serão s'ellados e ·ru1bric:jiclos, nos termos do Codigo Commercial, 
os li;vros de :reg·i•stro das apoHoes erniHic1a,s ou r emova,das, que todas as 
compa.nhias cl·e seguros, de -qu\l tra.tam os para•g.raphos S'll,p ra, •f,ioam 
obrig.adas a manter em dia, se111do facmlta.do o seu exame á Iin.s·pectoo·Ja 
de Segu•ros, .sempre que o exig.lr. 

b) Todos os generos de exportação s6 poderão ter despacho pelas 
Alfandegas da União depois de xhibido o documento de seguro feito em 
qualquer companhia nac ion a l ou estrangeira, autorizada a f unccionar 
no paiz. 

e) Poderá ser dispensada a exhibição elo documen to do seguro de 
que trata a lettra ant erior s ubstituida pela declaração do proprietario do 
genero de que a exportação li feita correndo o risco por conta ela fa-
zenda. 
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Dec~·eto n . 5. 947, ele 26 ele março ele 
1906 

Credito supplemental' 
Soccorros P ub li cos 

á verba 
do exerci-

cio de 1906 . .. . .. ... . ... . . . .... . 

Decreto n. 5.986, ele 23 ele abril ele 
1906 

Crerlito supplementar á ,·erba 
Soccorros Publ icos do exerci-
cio de 1 906 . .......... .. .. . .. . . 

Decreto n. 5 . 991, ele 30 , ele abril ele 
1906 

Cred ito para pagam ento do premio ele 
v iagem ao Dr. Aloysio de Castro 

Decreto n. 6. 031, de 9 ele j1blho ele 
1906 

Credito supplementar á verba - Soc-
COITOS Publicos - do exercicio 
del906 .. . .......... .. . ...... . 

Decr eto n. 6 .135, ele 10 rle setembro 
de 1906 

Credito para o paga m ento dos Yen-
cimentos dos delegados de <>aude 
nos portos de S. Francisco e Ita -
jahy . ......... . ............... . 

Dec1·eto n. 6 .144, ele 17 de setembro 
de 1906 

Credito s upplem entar par a o paga-
m en to do subsidio dos membros 
elo Congresso Nacional d urante a 
prorogação da sessão a té 2 ele ou-
tubro de 1906 .......... .. .... .. 

Decreto n. 6 .1 45, ele 17 de setembro de 
1906 

Credito supplementar para paga-
mento das despezas com o serviço 
de stenographia, r ev isão, r eclacção, 
impressão e publicação elos de-
bates do Congresso Nacional du-
r a n te a prorogação da sessão até 2 
ele outubro de 1 906 ... .. ... . ... . 

Dec1·eto n . 6.159, ele 1 ele oittubro 
ele 1906 

Credito supplementar á verba - Soc-
co1TOS publicos - do exercicio 
de 1906 ... .. ...... . . .. .. .. ... . . . 

Ouro P a p el 

75 :000$000 

50:000$000 

4 :20 0$000 

133:740$517 

2:400$000 

618:750$000 

80 :000$000 

249:983$149 
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. 175, ele 15 de outiibro 
ele 1906 

Credito supplementar á verba n. 15, 
elo orçamento ele 1906, para oc-
co1Ter ás despezas con1 guardas 
civis .... . ..... . .... .. .. .. . . . . . . 

Decreto n. 6 .188, de 22 de outnbro 
de 1906 

Credito supplementar para pagamento 
elo subsidio elos membros elo Con -
gresso Nacional durante a proro-
gação ela sessão até 2 ele novem -
bro ele 1906 . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . 

Decreto n. 6 .189, ele 22 ele outubro c/.e 
1906 

Credito supplementar para occorrer ás 
elespezas com o serviço ele steno-
graphia, revisão, reclacção, irn -
pressão e publicação elos debates 
elo Congresso Nacional durante a 
prorogação das sessões até 2 de 
novembro de 1906 ........ . . . ... . 

Decreto n . 6. 226, ele 13 de n!JVe>n b1·0 
de 1906 

Credito supplementar á verba n . 10, 
elo orçamento de 1906, panL occor-
rer ás clespezas com o augmento 
elos vencimentos elos empregados 
ela Secretaria de Estado . ...... . 

Decreto n. 6. 239, de 22 rle nqvem/n·o 
ele 1906 

Credito supplementar para execução 
da lei n . 1. 546, de 5 ele novem-
bro ele 1906 .... . .... .. . . , .. . . . . 

Deci·eto n . 6. 240, rle 22 de nove1nbrn 
de 1906 

Cred ito supplementar para. occorrer 
ao pagamento elo subsidio elos 
membros do Congresso Nacional 
durante a prorogação ela sessão 
até o c1 ia 2 ele dezembro qe 1906 

Decreto n. 6. 241, rle 22 rle no·ue>nbro 
ae 1906 

Credito par a occorrer ás elespezas 
com o serviço de stenographia, 
revisão, redacção, impressão e pu -
blicação elos debates elo Congresso 
Nacional durante a prorpgação 
das sessões até o dia 2 de Çlezem-
bro ele 1906 .... , .. . ... .. ...... . 

Ouro Papel 

24 :•165$368 

GlS :750$000 

80:000$000 

7 :037$468 

18 :Gl5$000 

618 :750$000 

80 :000$000 
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Decreto n. 6. 24 2, de 22 ele novembro 
ele 1906 

Credito supplementar para a execução 
da lei n. 1. 500, ele 1 de setembro 
de 1906 ........... ... . ......... . 

Decreto n. 6. 249, ele 29 ele novembro 
ele 1906 

Credito para pagamento do pro(essor 
elo I nstituto Nacional ele Surclos-
Muclos, José Rabello Leite Sobri -
nho, em virtude ela lei n. 1. 529, 
ele 15 ele outubro ele 1906 ...... , 

Decreto n. 6. 255 , ele 6 ele elez einbro 
ele 1906 

Credito supplementar para pagamento 
do auginento de vencin1entos el e 
um lente elo Externato elo Gym-
nasio Nacional . . ... . . . ......... . 

Decreto n. 6. 275, ele 20 ele dez embro 
de 1906 

Credito s upplementar para occoner 
ao pagamento do subsidio dos 
membros do Cong1·esso Naciona l 
durante a prorogação das sessões 
até o dia 30 de dezembro de 1906 

Decreto n. 6. 276, ele 20 ele cle.?Je>nbro 
ele 1906 

Credito para pagamento á Imprensa 
Nacional da despeza com a im-
pressão da obra de A. Sergipe 
"A nova luz sobre o passado" . 

Decreto n. 6. 290, de 21 ele ele.?Jembro 
de 1906 

Credito para occorrer ás despezas 
com o serviço de .stenograph ia, re-
visão, red acção, impressão e pu-
blicação elos debates do Con-
gresso Nacional durante a proro-
gação elas sessões até 30 de de-
zembro ele 1906 ... . .•.. .. ....... 

Decreto n. 6. 291, de 27 ele dez embro 
ele 1906 

Ceed ito s upplementar á verba - Soc-
corros Publ icos - do exerc icio de 
1906 ......... .......... ..... . . . 

Ouro Papel 

195 :019$591 

9 :310~747 

1 :070$000 

577:500~000 

36 :827$$00 

68:000~000 

283 :664$204 

4 . 549 :340$438 
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M fNlSTERIO DAS RELAÇÔES EX'l'EIUOR 

Decreto n . 5. 91 2, ele 6 de março ele 
1906 

Credito para occoner ás ues pezas re-
latiYas a.o Tribunal ~\ rbitral, esta-
tabelecido pela convenção ele ar-
bitramento conclu ich em 12 ele 
julho rle 1904, entre os Governos 
do B razil e elo Perú ........... . 

Decreto n . 5. 966, ele 14 ele a lJr il ele 
1906 

Creeli to para occone1· ás clespezas 
rela. tivas a.o Tribunal Ar1J itr~1, \, es-
tabeleciclo pelo art . lJ elo Tratado 
firmado em Petropol is, e m 1 7 de 
novembro ele 1903 ... . .......... . 

Decreto n. 6. 263, de 13 de dezembro 
de 1906 1 

Credito supplementar para paga-
garnento ela differença ele venci -
mentos a diversos membros elo 
Corpo Diplomatico .......... .... . 

Ou ro 

99:133$299 

99 :133$299 

MlN1S'fE\UO DA MA.RlNHA 

Decreto n. 6 .118, ele 22 ele agosto ele 1006 

Cret.lito supplementar a diversas verbas do orçamento 
ele 1906, pa.ra execução da lei n. J. . 473, ele 9 ja-
neiro de 1906 ........ . . . .......... . . . 

Decreto n. 6. 237, de 22 C:e novembro de 1906 

Credito supplernentar á verba - Secretaria ele Estado 
~ para execução ela lei n. 1. 555, de 13 de no-
vembro de 1906 . . .......... . .. . ..... .. ......... . 

Decreto n. 6.4ll., de 14 d f'l março de 1907 

Credito supplementar ás verbas 25 - Fretes, passa-
sagens, ajudas de custo, etc . - e 26ª - Eventuaes 
-tlo orçamento · de 1906 . . .. . . . . ......... . .... . 

Papel 

200 :000$000 

150 :000$000 

350 :000$00 

1. 212 :423 $135 

f'ape\ 

1. 013 :J 20$506 

2 :7 12~ ·1 85 

190 : -t90~Pl n 
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Decret o n. 6. 430, el e 27 de março de 1907 

Cr ed ito s upplementar para pagamento do augmento 
dos vencimentos aos len tes cathedrat icos, s ubstitu-
tos e professor es da Escola Naval, no exercicio 
c icio de 1906.. .... . . . . . . .. ...... . 

MT.NJSTEHlO DA GUERRA 

Decreto 111. 5. 918, de 7 de março de 1906 

Cr·ed ito s'\lppJ.0men•tar para a exe1c1uçfuo do ôecrefo le-
,gi.slativo 111 . 1. 47>3, d e 9 de janeiro d·e 1906 ... . . 

Decreto n. 6. 235, de 22 d·e novembro de 1906 

Or·edli.to suppl·ernoo.ta,r para ü C>COJT•er '.á. ch~spe~a com 
o a,ugmento de vancimentos dos empregados d:a 1Se-
creta:ria <:l e ES"tado ........ . ... . ............ . ... . 

Decreto 1n. 6 . 327, de 17 de janeiro d·ll 1907 

OreCLHo s upplementa,r ;para oc:correr á despeza COIJ11 o au-
gme.n to d·e .venc imentos dos empt1egados 'Civ1is da 
rDi recçãü Geral de Swucl.e ·e da wnt·end1e·ncia Geral da 
Guer.i;a, d u·ramt·e o exe,·cic1o <le 19 06 . .. .. . .. . .. . . . 

Decreto .n. 6 .•38·5, de 2·8 a e ifev•ere iro d·e 1907 
Cre.cldto para 001cco·rrer ao .pagam ento do pesso.a l idàcente 

d-0s 1Ins1!i.tu•tos Miai.tares die ·mn.sino, de accordo com 
ü d ·eor.eto legis lativo 111. 1 . 500, de. 1 d1e setem,bro de 
1906, nos exeroicios {le 190·6 e 1'907 . .. . . . .. . . . . . 

Decreto m. 4 . 609, d·e 14 de março ·doe 19<Y7· 

Cr·ed'i:to •supplemenitar á verba 1'5 " - IMatter iatl - con -
•s·ignação n . 32 - T·ransip•cn·te d·e ~ro,pa..s, iene., do or-
ça,mento de 1906 . . ..... . . . .. . ...... .. . .. . .. .... . . 

Decreto ·n. 4 .16'35, d·e 27 cJ.e m a•rço {le 1·907 

()r.eclito su0p.plemen1tar á ver.ba 12' - A j udas· ele c usto 
·dJo exe1,oicio d1e 1906 .. . ... . . ..... . . . . .. .... . .. . . 

26 :100$000 

Pa.p el 

1. 5.59 :96 1$640 

2:7 87$500 

2·37$068 

223 :·200$000 

493 :94 7$597 

32 :300$000 

2 .1312 :4313$805 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUB LICAS 

Decr1eto in. 5 . 914, a:e 6 de março de 1906 

CreclHo para a.s despezas .com o pro-
segui.mento <los estiu.dlQ.S rda E stra-
-cla de .F er.ro {le S, Luiz :a Cax•ias 

Our·o ·Pa1pel 

180 :000 0$000 
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Dec1'E!to n. 5.917, de 6 de março de 1906 

Credito para occorrer ao pagamen.to 
da dHferença d·e vencimen tos <los 
telegrruph•i;;tas ela R epartição Geral 
dos T elegraphos ...... . . . ..... . . . 

Dem1ebo n. 6.008, oe 2 de mruio de 1906 
Cred ito para as obras de ala:r.gamento 

da bitola da E strada de Ferro Cen -
tra.! elo Brazil, de Ta.ubaté ·a São 
Pau~ .. . . . . . . .. , ... ...... .. . . . . 

Decreto n . 6.009, ele 2 de maio de 1906 
Ored•Lto para a".; obras de prolongamemto 

da J1.nha oo centl'o da Estra·cla ele 
F erro Centra.! do Ht'f!zil .. . . 

Decreto n. 6.029 ele 15 de m a.io de 190·6 
Credito para ·paiga,mento das g·ra·bifica-

ções aos engenheiros que foram in -
c umbidos do recebimento e ent rngia 
cla,s estracla,s de ferro encannpad1as 
e cl•epods a1·rendada,s . ..... . ..... . 

Decreto n. 6.076, cl·e 19 de j·unho ·de 1906 
Credito pa,ra a,s o b1'a•s de alargame.n lo 

da bitola da Estrada de F erro 
Central do J3raz.il, de T auJ:>a.té a 
IS . • Paulo .. . .. . .. .......... . . . .. . 

Decreto 1n. 6.091, de. 24 de j u lho qe 1906 

Cred-ito .para pagamento das gmlifi-
cações a.rbitradas aos engenheiros 
1ncumJ:>idos do recebimento e en-
1trega das estradas de ferro en-
'Clampad as e depods arrendfLda,s .. 

Decreto n. 6 .147, de 18 de setembro 
de 1906 

Credibo supplementar •á verba n. 11, 
d o orça.manto de 1906 , consigna-
ção - o·evisão da rêde, nov<j'Ls c a-
nalizagões, etc .. .. . . . .. ... . . . ... . 

Decreto 'll. 6.243, ae 22 de novembro 
de 1906 

Cred•i.to supplementar para occorrer á 
despeza com o augmen to ·::l !l v en-

ci m entos dos empregad'O·S da ecre-
taria de Estado, em virtude da lei 
n. 1.555, ·de 13 de novembr·o de 1906 

Ouro Papel 

585:000$000 

600:000$000 

600 :O IJO~OOO 

2•1 :ooo;ooo 

500 :OOU $ 00 

16 :000$000 

600:000$000 

5:859$901 
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Decreto n. 6.27 8, de 20 ele ele,.embro 
d•e 19 06 

01,edito para occorrer ás despe:<as com 
o prolongamento dm1 Ji!n hia do 
·cen.t-ro .ela Estrada &e F .erro Cemtral 
d•o Braz'i.l .. . ...... .. ........ . . . . 

Decreto n . 6. 279, ele 20 de elez0IDhro 
de 1906 

C1'ed1to .para occorrer ás cl<espezas com 
o a lar.gamento ela bitola da Estra-
da de F·erro Centra:! elo Bra7.il, 
ele 'Tumbaté a 18. Pwulo ........... . 

Decreto m. 6.4!Y2, de 7 de ma.rço ele 190 7 

CreelUo S\liPPlmentar 1para pagamento 
dos juros d<0 segundo semestr·e ele 
1906 devidos á CompanJi.ia Estra-
da de F ·erro Victor·ia a Múnas ... 21'5:812$560 

.215 :812$5.60 

MINIS'l'JlRIO DA FAZENDA 

D ecreto n. 5. 84 0, el e 13 de jameiro 
de 1•906 

Orecli.to .para occor.rer á J.iqutd•ação 
do debito da União ;para com o 
E sta.elo do Ri·o de Ja;neiro . . ..... . 

D ecreto n. 5. 878, de .3 .ae ,fever.ei.ro 
·de 190°6 

Credito para ·paigamento a J osé ill'e rrei-
.ra dos .Santos, em vir·l'ucl·e ele sen-
tença judiciar.ia .... . .. ... . • . .. . .. 

D ecreto 11. 5. 880, de 3 de feve1,e i·ro 
.cl·e 1906 

Credito .para •pagamento ao Dr. Go-
elofr ed·o XavieT da Cu nha, em v ir -
·t ude ele sentença judiciaria . ... .. . 

Decreto n. 5 . 88'6, de 10 de fevereirn 
a.e 1906 

OreclHo para .prugamento a Procopio 
José Lo11en a da SHva, em v i•rtude 
de sentença jud!ldar ia .. .. ..... . . 

250 :000$000 

600:0 00 $00 0 

3 . 9'60 :859 $901 

248 :5•24 $900 

84 :755$170 

1:164$664 

5:482$620 
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Decreto •n. 5. 887, dre 10 de fevereiro 
de 1906 

Credito para pagame11to a D . Therez.a 
Barbosa .elos .Santos, em virtude ele 
sentença j.uddcia·ri a ........... . .. . 

Decreto n. 5. S88, de 10 de fevereiro 
de 1906 ' 

Cred ito para :Pagamento a Pedro •Lo-
bão, e.m virbude d•e sentença jud i-

ciaria 

·Decreto .n . 5. 889, d·e 10 de fevereiro 
de 1906 

Credito •pa:ra .pagamento ao B-arão de 
L oreto, Dr. Franklin Americo de 

Metropolitana, em vintude de sen-
tença judici·aria . . ..... . ........ . . 

Decreto m. 5. 898, de 17 de fevereiro 
de r906 

Credito para pa;gamento aok herdei -
ros .ao Dr. Antonio Carlos Ri·bei.ro 
de Aindrada Mruch•ado ie Silva, e1n 
'Virtude de sentença jud'iqiaria ... . 

Decreto n . 5. 908, de 3 .de março 
de 1906 

Credito para pagamento a 'francisco 
F -erreira .da Rosa e D. A.melia Du -
arte de Olivedra, ·em vi 1·tude de 
senten9a jud1cia·r ia . ...... . . .. ... . 

Decreto ·n . 5. 921, de 10 ele março 
de 1906 

Credito para as .despez·:i.s com o -serviço 
ele .un iformi zação dos typos .das 
apolices el'llrainte o exercicio de 1•906 

Decreto n . 5. 922, <ele 10 de março 
d·e 1906 

Credito para pagamento á Com•panhla 
YJ:eropol1tana, em virtude de sen -
tença j ud iciaria . ... . ........... . . 

Decret-0 n . ·5. 923, ele 10 ele :março 
de 1906 

Cred.ito para pagamento a M. Bau.ma.n 
e outros, em virlucl•e de senlença 
judiciaria .. .... .. ...... .... . ... . 

5 :4 21$472 

2 :875$969 

2 . 185 :690$460 

56 :529$14 o 

68:544$764 

60 :0 00$000 

2.185:960$46 0 

3 . 2GH :ft l 5$579 
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Decreto .n. 5 . 929, de 17 de março 
d1e 190G 

Credito 1para as despeza8 de pessoal 
e materia.I no exerclcio de 1906, 
dos postos fiscaes mixtos do Breu 
e Catahy, no Alto Juruá e Alto 
Purús .... . .. . ... . . .... . ....... . 

Decreto .n . .5 . 930, a.e 17 de ma.rço 
de 1906 

Credito para occorrer á restituiçãQ do 
ca.pi tal pertencente ao orphão Os-
car Silvino da Fonseca ....... . . . . 

Decreto n. 5. 939, <le ,24 de março 
d.e 1906 

Credito para pagamento a Ma,n.oel Go-
mes, em vfrlude de sentença ju-
dici·a ria .. . .. . .... .. . .......... . 

Decreto n . 5 940, de 24 elie março 
de 1906 

Credito pru·a pagamento aio Dr. Ramiro 
Pereira de Abreu , em virtude ele 
sentença j ud·iciaria . . ... ...... . .. . 

Decreto n . 5 . 94.1, d1e 24 c1'e março 
d•e 1906 

Creddto para pagamento a Frederico 
Lopes Branco, ém virt·ude de sen-
tença judiciaria ... . ..... . . .. . . . . . 

Decreto n. 5. 943, d1e 24 de março 
de 1906 

Credito pa.ra pagamento a Carl Hcepck 
& Comp. e Ennest Vahl & Sallen-
tie.n, ·em virt'll<le de sentença judi-
1ciaria 

Decreto n. 5 . 987, de 2<3 el1e abril 
de 1906 

Credito para ,pagamento .ao l• tenente 
ela A1rmada Horaclo Nelson d·e Pai -
Ia Ban·os, em virtude de sentença 
judiici-ari·a .... . ..... . . .......... . 

'Decreto ·n. 6. 010, de 5 de maio 
ae 1906 

Credi·to Pª''ª pagamento a Virgi lio dos 
Re is Araujo Gões, em virtld·e de 
sentença sentença j ud.Iciar .. . áa . . , 

Ouro Papel 

81:690$000 

1 :171$66 7 

183 $844 

802$286 

9 :855$346 

24 :244$860 

59:693$021 

41 :1·98$ 76·2 
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De<:reto n . 6. 011, de 5 d·e maio 
de 1906 

Gr·edH-0 <para paga!111ento a Ma.noe l d·e 
Assumpção e .S ilva, em vi-rtude d·e 
sen:t•ença jufü.ciar-ia ... . .. . ....... . 

Decreto n. 6 . 012, d•e 5 de mato 
de 19 06 

Gredi.to '.Par.a pagamento a Fran,ci&co 
·Rodri,gues .Perei·ra e sua n1u•lher, 
. em v irtud·e de se<ntença Judiciaria. 

Decreto ·n. 6. 022, o•e t2 de maio 
de 1906 

Crefüto cPara pagamento a João Lou-
Q'enço d·e Aze;vedo, •em virtude d•e 
·sentença j ucliciarja .... . •.... .. . . . 

Decreto 'º· ·6 . 023, <Joe 12 de maio 
de 1906 

Cred0i.to para pagamento a 1 Joaqu im 
An-tO'l1iO .Lopes, em v irtude de ·sem-
:tEhlcça j ufüciaria . . . .... . . . ' . . .. . .. . 

Decreto 01. 6. 04'7, de 26 dE/ maio 
de 1906 

Credito ipara '.J)ag>ament-0 a Antonio 
J'osé aa Costa_ e •Souz~, ªlf' ·Vi-r.tude 
de sentença Jud.1marna . . . ..... . . . 

Decpeto n . 6 . O 6 4, de 9 de junho 
-0.e 19 06 

Or.eclito 'Para ·pagam.ento a •Fra,nkll:n 
Barbosa ·ele ·Andrade, ·em virh1de 
de sentença judic i·a ria . .. . .. .. . . . 

Decreto n. 6.087, de 13 d~ j•ul.110 
.de 1906 

Credito ,pa.ra ·pagamento á Cqmpamhia 
l.Jloyd -Hrazileiro, ·em vir:tude d·e 
sença j udiciar-ia . . . . .... . . ... .. . . . 

Decreto .n. 6 . 120, de 25 ele agosto 
de 1906 

Cred.ito supp lementar é. vel'ba - 'l'ri -
·buruail de Contas - para •execução 
.a.a lei n. 1.490, de 6 de agosto 
de 1906 ....... .. ...... . . . ... . ... . 

38:919$315 

28:153$46 6 . 

35:546$580 

4·5 :74'7$24 0 

35 :201$41 9 

42 :79 7$500 

221:039$460 

. • • •• º \ ' • ••••• ·5 :847$220 
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Decreto .n. 6 . 121, de 2 5 de a;gost:o 
de 1906 

Crefüto para ·pagamento ao conselheiro 
Igna<:io José o.e IMendnnça, Uchõa, 
em virtude de sentença judiciai-ia 

Decreto n. 6.126, de 1 de setembro 
de 1906 

Credito para pagamento ao Dr. P.Jinio 
de üastro ·Casado, AJ.bino l erelra 
Pinto e Valencio Baptista Gomes, 
·em virtude de sentença judicia·ria, 

Decreto n. ô .142, de 15 de setemlbro 
de 1906 

Credito para pagamento a Ruben Ta'Va-
r0es, em virtude de sentença judi-
cia.ria .. .. ...... .. ....... . ..... . 

Decreto n. 6.171 , d-e 13 de outubro 
de 1906 

Credito para p.a.gamen·to ao •tenente-
coronet reformado da brigada po Li-
cial Joaquim José .ae Castro .Sam-
paio Fi1J.ho, em virbude de sentença 
j u'füda;ria ................. . . , .. . 

Decreto n. 6.173, de 13 de outubro 
de 1906 

Credito para paga,mento ao a lfe1'€s re-
,formwo da brigada ·po.!ic!a l He1·-
c ula:no 'l'eixei ra de Ma.ga.J hães, em 
'Virtude de sen ~ença judici·aria . ... 

Decreto 01 6.179, de 20 de 011.1tubro 
de 1906 

Credito 'Para paigrumento a .Oun ha •Para-
mhoo & Comp., em vir~ude de sen-
1:.,n.ça judiciar>ia . . , .. . ... .... . ... . 

Decreto n. 6.1 80, de 20 de outubro 
de 1906 

Credito su1pplementar á ve1'ba - Tri-
Ornna:l de Contas - para 'lxecu~ão 
d(t .lei n. 1. 5126, de 13 ele oububro 
de 1906 .... . . .. . ... .... .. . .. .. . 

Ouro Papel 

7:5 55$420 

78.3$000 

8:400$000 

92:267$518 

33:020$7 36 

2 :4G·3$984 

28:3SG$592 
31 
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Decreto "'· 6 . 190, de 26 de outubro 
de 1906 

Credito ipara. pagamento á Ernvreza d•e 
.Navegação e Com1mercio, em vir-
itude ,a.e sentença judiciaria . . . . . . . 

Decreto "'· 6.205, de 3 de nov·ernbro 
de 1906 

Credito JJara occorrer á despeza com a 
acquisição do predio sito á praça 
da R epubHca n. 105 ............ . 

Decrelo n . ·6 .. 22 0, r}e 12 ele ·novembro 
.a·e 1906 

Cred ito ·para formar o caipital das ac-
ções elo B <·mco elo Brazil toma<la1s 
·pelo Theso uro . .. . . . .. ...... . .. . . 

Decreto .n. 6:250, <le 2.9 de novembro 
,a.e 190G 

Credito 'Para pagamento ao ten e11te-co-
rone1 J·osé F a ustino da. Silva, em 
vh .. t!ude de semtença Judida.~·Ja .. 

Decr-et·o 11 . 6.259, de 13 d·e .dezembro 
de 190 6 

Credito 'Para pagamento .clJa differença 
&e soldo ao so l<'laido reformad·o do 
Exercito João de !Maiga lhães Faria 

Decre to n. ·6.300, de 29 de d·ezembro 
<le 1906 

Credoito para pagamento ao aJlferes 1·e-
:f'0Tmado da briig&da poliicial AJ.fre-
do Ma·r.qu es c1'e Olivfl ira Paes, em 
v ir tude ·d·e sen•ten ça judi'Cirur.ia ... 

Decreto n . 6. 301, de 29 de dezembro 
cue 1906 

Credito para 1pagamento p. Arthur Ame-
1·ico Belém, em vir tude .ae sen-
tença judiciaria. ... .' . .. . '. ........ . 

Decreto .n. 6.302, de 29 de dezembro 
de 1906 

Credito para pa:girumentp ao biS'PO D. 
·Car·Los ·Luiz d ' Amoµr, em v1i1'bude 
<le sentençru j·u"1i6aria . .. . . ..... . 

Ouro Papel 

7 :707$ 25 0 

68 :0158$200 

H.407:708$300 

6:492$940 

2 :858$400 

39 :000 $623 

3:600$000 

16:500$000 
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Decreto n. 6.303, de 39 Je clc:<cmbr·o 
<le lDOG 

Credito i1:ira pag·arncnlo a·.:i coronel 
L:.tuN.: D o::ningues J •ral..:. s e ou rrus, 
en1 virtuJc Ce Sailtcnça juclic~ai·ia. 

Decreto JJ . 6.319, de 10 <le janeiro 
ele 19'~ 7 

Credito 1>a1·1 as despezas de pessoal 
e material da Caixa de Conve1·são, 
no exercicio de 19 06 . ....... . .. . 

Decreto n. 6 . 346, de 31 de J aneiro 
de 1907 

Credito para occorrer á. despeza com 
a acquis ição de prata ..... . . . 

Decreto n . 6 . 365, de 14 ele F evereiro 
de 1907 

Cred ito supplem entar á. verba 18• -
Mesa de R endas e Collectorias 

elo exercicio de 1906 ..... . 

Decreto n. 6 . 37G, ele 21 de F evereirn 
ãe 1907 

Credito supplemen tar á veTba 9• -
Recebedoria ela Capital Federal 

exercíc io de 1906 . ..... . . . 

Decreto n. 6 . 3 8 3, ele 23 ele Fevereiro 
ele 1907 

Credito su1ip!ementar á. verba 5• -
Pensionistas - elo exercicio 
de 1906 .... . . ... .. . ... .. ... . 

Decreto n . 6. 390, de 28 de l<'evereiro 
de 1907 

Credit o supplem entar á verba 9• -
Recebedor ia da Capital Federal 
- para pagamento ele porcen-
tag·ens aos cobrador es, no exer-
cício de 1906 ... .. . .. ... . ... . 

Decreto n. 6 . 429, ele 25 ele Março 
de 1907 

Credito supplementar á verba - Alfan-
degas - do exercicio de 1906. 

Ouro 

153 :4 11~07~ 

21:536$141 

785 :365$000 

7 06 : 8 1 0~075 

22:192 ~2 61 

100:000$000 

28 : 359~~k36 

728 : 5~0P71l 



Decreto n . 6 . 431, de 27 de Março 
de 1907 

Creclito supplementar á verba - Juros 
dos depositos das Caixas Eco-
nomicas e Montes de Soccorro 
- c1o exercicio de 1906 ...... . 

Ouro Papel 

1. 148 :860$6 13 

785:365$000 21.377:042$129 

RESUMO 

Ministerio da J ustiça e Negocios Inte-
riores . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 

Mini1;terio das Rela.ções Exteriores . . . . 
" da Marinha .. . .. . .. ...... . . 

da Guerra .. ...... . 
l\finjsterio da Industria., Viação e 

Obras Publicas. . ... . ....... . . 
l\1inisterio da Fazenda . . _ .. .. ...... . 

Ouro 

4 :200$000 
99 :133$299 

215:812$560 
785 : 365~000 

Papel 

4 :549 :340$438 
350 :000$000 

1.212 :423$135 
2 . 3Í2:433$805 

3 . 960 :859$901 
21. 377 :0,12$129 

1 .104:510$859 33 . 762:099$408 

Rio de Janeirn, 31 c1J dezembro de 1907 . 
Davicl C~t?npostci. 

T AHIDLLA - B 

Verba.s do Orçam.en·tio rJCfra. a.s ouaes o Governo iwã:erú abrir cre-
dito supvlementar no exercicio de 190·8, de accor<Jo com as l eis 
ns, . 358, ele 9 ele sete1nbro {l0 1850, '2.348, cie 25 ele ago'8/:o de 
1873, e 428, de 10 de clezenibro ae 1896. art. l:lº, n. 2, e art. 28 
ela lei n. 4~0, ele l\i c/.e deze1nbro de 1887 

MINIS1'E!UO D,>\. JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccor1'0s 1nibl·icos. 
Subsirlios a.os Devu·íaclos e Senadores - Pelo que fõr preciso du-

rante as prorogações . 
l'!ecretciria <lo Scnarlo e clci Gamcira dos Deputaclos - Pelo serviço 

stenogra pllico e de redacçã.o e publicação d0s debates, durante as pro-
rogações. 

MJNIS'l'ERIO DAS RlêLAÇÕES EXTERfOR),;S 

Exlrcior<li1wric1.s no exterioi'. 

MjNISTERIO DA :MARINHA 

IJosvilnos - Pelos n1edicamentos e utensilios. 
l/.efonnados ·- - Pelo soldo de officiaes e praças . 
M-nnições lle bocoa - Pelo sustento e dieta das g uarnlções do~ na .. 

vios ela Armada . 
1'J!Iunições navaes Pelos casos fortuitos de avaria, naufraglos, a li-

jamento de objectos ao mar e outros s inistros . 
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Fretes - Para commissões de saque, passagens autorizadas por lei, 
f retes de volumes e ajudas de custo . 

Eventiiaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos es-
trangeiros e em Estados onde níio ha hospitaes e enfermarias, e para 
despezas de enterramentos e gratificações e exlraordinarias determina-
das por lei. 

MINISTliRIO DA GUERRA 

Hospiteies e enfermarias -Pelos medicamentos e utensilios a praças 
de pret. 

Soldo, eteizws e .CJratificeições ele officieies - Pelas grat ificações ele 
voluntarias e engajados e premios aos m esmos. 

Solclo, etctpas e gratificctções lle vrctça& - Pelas que occorrei·em 
além da importa ncia consignada . 

Glctsses incictivas - Pelas etapas elas praças invalid as e soldo ele 
officiaes e praças reforma dos . 

Ajiulas ele custo - Pelas que. se abonarem aos offi ciaes que viajam 
em com missão ele serviço. 

Material - D iversas clespezas p elo transporte el e tropas. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia ele jitros ás estradas ele f er1·0, ctos engenhos centraes e 
portos - Pelo qu e exceder ao decret ado . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jiwos dct eliviclct interna fitnclacla - Pelos que occorrerem no casu 
de fundar-se parte ela divida fluctuante ou de se fazerem operações 
de credito. 

Jitros clct cli·vicla inscrivta, etc. - Pelos reclamados a lém do a lga-
rismo orçado . 

Aposentados - Pelas aposentadorias qu e forem concedidas além 
elo credito votado . 

Pensionistcts - Pela pensão, meio soldu do rr10nter,10 e tmteral, 
quanelo a consignação não fôr sufficientc. 

Gctixa ele A mortizaçâo - Pelo feitio e assignatur a de notas . 
Recebedoria - - Pelas porcentagens aos empregado:> e commissõe~ 

aos cobradores, quando as consignações não forem sufficientes . 
Alfandegas -- Pelas porcentagens aos empregados, quando as con-

signações excedere1n ao credito votado . 
Mescts eie Rendas e Gonectorilis - Pelas porcentagens àos em pre-

gados, quando não bastar o credito votado . 
FilscctU/dctçC!o e ?M!M cfospezus <'los i1nvostos ele consumo e ele trans-

porte - Pelas porcentagens, dia rias, passagens e transporte. 
GommisscZo aos vendecloi ·es varticiilares ele estampilhas - Quando 

a consignação votada não chegar para occorrer ás despezas . 
Ajudas de. citsto - Pelas que forem reclamadas além da quantia 

orçada . 
Porcentagens vela cobrança executiva clets cliviclcts eia União -

Pelo excesso de arrecadação. 
Jiiros cliversos - Pelas importancias q ue forem precisas a lém das 

consignadas . 
Jitros dos bilhetes elo Thesonro - Idem, idem . 
Gommissões e corretctgein - Pelo que fôr necessario além da 

somma concedida . 
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Ji<ros elos enivrestinios elo Cofre do s 01·phc7os - Pelos que forem 
reclaruado~. s1 a sua importa ncia exceder a ao credito votado . 

J iwos elos depositas elas Caixas Econoniicas e elos Montes de Soc-
corro - Pelos que forem devidos a lém elo credito vota do. 

Exercicios finclo s - Pelas aposen tadorias, pensões, ordenados, sol-
dos e outros vencimentos marcados em lei, e outras clespezas, nos casos 
do art. 11 da lei n . 2 . 330, de 3 de setembro ele 1884 . 

Reposições e 1·estitiiições - Pelos pag·amentos recla mados, quando a 
importa ncia clellas exceder a consignaçã0 . 

Rio ele J a neiro, 31 ele dezembrn cl<l 1907 . 

Dav i.e! Camvista. 



ANNO DE 1909 

LEI N. 2.035 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1908 

Orça a receita geral da Repu'blica doo Estados Unidos do Brazll para 
o exercicio de 1909, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte : 
Art. 1. 0 A receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

para o exercício de 1909 é orçada em 79. 694 :197 $544, ouro, e réis 
274. 233 :00 0$, papel, e a destina.da á applicação em ouro, 18 . 215 :438$595 
e papel 12. 287 :500$, que serão Te-alizadlii-s com o 1producto do qu~ fõr 
arrecadado dentro do exercício, sob os seguintes titulas: 

ORDINARIA 

I rnportaçéfo 

1. Direitos de importação para 
consumo, de accõrdo com a 
tarifa expedida pelo decreto 
n . 3.617, de 19 de março de 
1900, com as modificações in-
troduzidas pelas leis n s. 1.144, 
de 30 de dezembro de 1903, 
1. 313, de 30 de dezembro ele 
1904, 1.452, de 30 de dezem-
bro de 1905, 1.616, de 30 ele 
dezembro ele 1906, e 1.837, de 
31 ele dezembro de 1907. 
cujas taxas perma necem em 
vigor, :pelo >clecrnto n. 1 . 6·86 
de 12 de agosto ele 1907, e 
mais as seguintes altera-
ções : perchlorato de ammo-
n iaco, nitronaphtalina e tri-
nitrotoluol, 40 réi s por kilo-
gramma, peso bruto; coalho 
liquido ou em pó para fabri-
co de queijos, 50 réis por 

Ouro Papel 

kilogramma, peso liquido; pia- ó 
cas .p·hotogrruphi·oas sobl'e vi-
dro, 100 réis ; •sobre celluloicle 
ou outra materia, 200 r éis; 
e continuando, como até ago-
ra, em vigor a taxa cobra-
da sobre o gado vaccum de 
córte, desde 15 de fevereiro 
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de 1905, em conformic1ade 
com o art. 23 da lei n. 1. 313, 
de 30 de dezembro de 1904; 
bem assim substituidos os 
.§i§ 1º e 2° do art. 12 das 
preliminares da Tarifa pelo 
seguinte: 

§ 1. 0 Os tecidos nos quaes os fios 
da urdidura forem de seda 
e os da trama de outra ma-
teria ou vice-versa, pagarão 
os direitos estabelecidos para 
os tecidos analogos e compos-
tos unicamente de seda, com 
abatimento de 50 %. 

Si, porém, do lado da seda 
houver fios visiveis de outra 
materia, o abtimento será 
rd0e 60 % . 

§ 2. 0 Os tecidos mixtos, cuj as tra-
ma e urdidura forem com-
postas de outras materias e 
que contiverem na trama 
ou na urdidura ou em am-
bas, apenas alguns 1 fios ou 
pequena mescla de seda, pa-
garão os direitos, segundo a 
materia mais tributapa, com 
o a u gmento de 30 o/o . . .....• 

2 . 2 %. ouro, sobre os ns. 93, 
95 (cevada em grão), 96, 97, 
98, 100 e 101 da classe 7ª 
da Tarifa ( cereaes), nos ter-
mos do art. 1° da lei nume-
ro 1. 452, de 30 de dezembro 
de 1905 .................... . 

3 . Expediente de generos livres de 
direito de consumo . . ....... . 

4. Expediente de capatazias . . . . . . . . 
5. Armazenagem. Ficando isentas 

nas Alfandegas do Rlo Gran-
de, Pelotas e Porto Alegre, 
até seis mezes, as mercado-
rias destinadas aos paizes vi-
zinhos e até dous mezes, as 
mercadorias destinada~ ás lo-
calidades brazileiras da fron-
teira, de conformidade com as 
instrucções que o Governo 
Federal expedir para acaute-
lar o deposito, transporte e 
entrega das mesmas, proces-
sado nas ditas Alfandegas 
o respectivo despachq, s i as 
Mesas de Rendas não estive-
rem habilitadas a fa~el-o ... . 

6. 'raxa de <;>statistica . . , . ..... , .. , . 

Ouro Papel 

73.000:000$000 123.500:000$000 

1.100:000$000 

3 . 500 :000$000 
1.300:000$000 

3 . 500 :000$000 
350:000$000 
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Entrada, 6ahida e estadia de 
navios 

7. Imposto ele pharóes. Sendo abo-
lida a cobrança nos portos elos 
r ios e lagôas onde não houver 
pharóes, salvo quando, para 
demandar esses portos, fôr 
necessario penetrar em barra 
ou porto que tenha pharol .. 

8. Dito ele Dócas. . . . .. . ..... . 

Addioionaes 
9. 10 o/o sobre o expediente elos ge-

nerns livres ele direitos ..... . 

Exportciçcio 

10 . 20 o/o sobre a exportação de bor-
n1.cha ino territorJo do .'\Jcre ... 

Interior 
11. Renda da Estrada de Ferro Cen-

tral elo Brazil. ..... : .. . . ... . 
12 . Dita da Estrada ele Fero Oéste 

de Minas ...... .... .... . . . . . 
13. Dita da Estrada de Ferro D. 'l'he-

reza Glnisüna . . .. . ... . .. .. . 
14 . Dita da Estracl·a d•e F erro do Rio 

do Ouro . ......... . ... . . ... . 
15. -Dita da EstTaida de F'erro Central 

do Rio Graind:e do No·rte . .. 
16. Dita do CoN''eio Ger.a;l, ·eq1üpairaidas 

'ás fixaiclas para a•s cartas :no 
·i•n-t·erior do 1Brasil as diesti•n>a-
·clas •a quaJlquer paiz da A,me-
:r.ica, 8·end·o cneclos p·ara esse 
·fim tyJ)OS <le sellos especi·aes 

1'7 . Di'ta dos 'l'elegr~q;hos, fixaid•as M 
>S1eg.uirntes 1taxa'S1 que ta:mbem 
v 0igo1·.a:rão para a imprensa 
·e os Gover.nas estadoaies com 
a reducção d·e 75 °1°, e suppri-
nü~los os telegrammas prete-
ridoo: 100 .réis por ,palavra 
dentro .ae um Estado, 200 réis 
por patavra d-ent1'D· cl·e dous e 
~res Estados, 300 Téis por pa-
Javra cl'entro d·e quatro ·e 
mais Estados ............. . 

18. Dita >da Fazenda ·de ·Sa.ntJa Cruz 
e ou1mvs . .. . .......... . . . 

19 . Dita da Casa ·de Correcção . . .. . . 
20. D'Lta. <la Im1p•rensa N·acfona l e D ia-

rio Offioial , ..... , ... , .... 

Ouro 

300 :000$000 
150 :000$000 

600:000$000 

Papel 

10 :000$000 

350:000$000 

'13.000:000$000 

31.000 :000$000 

2 . 200 :000$000 

80:000$000 

200:000$000 

20:000$000 

8.500:000$000 

. 000 :000$000 

50:000$000 
10:000$000 

250 ;000$000 
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21 . Dita do Laboratru·io Nacionwl doe 
Amalyses .. . ............. . 

22 . Dita dos arsenaes .......... . 
23 . Dita da Casaa da Moeda, sendo 

gratuita 'ª cunhagem aa moe-
1da 1d e ouro ....... . ....... . 

2·1. Renda c1o Gymnasio Naicional 
25 . Diita dos ]jnsti<Dutos dos S1.1rdos-

1M·uidos ·e d.os l\1erni11os Cégos . 
26 . Dita do J!nstituto Na;cional c1e Mu-

sica ......... . . . ... .. . . .. . 
27 . Dita das m•2.tr-icula.s lllOS es ta bele-

cimentos d·e i·nstrucção su-
;perior .. . . .. •.. ...... 

28 . ·Dita c1a Assist<emcia a Allienados . 
29 . Dita arrecadada nos ·ConsuJa;dos 
30 . Di1Ja d e pTOT,>.rios ·na;cionaies 
31 . Imposto de seHo . . .... . ....... . 
3 2 . Dito de tramsporte .... . ..... . . 
33 . Dito de 13 112 °1° so·bre o capital 

das loterias fed'eraes e 5 °1° 
so.bre as esla;doaes . ... ... . . 

3 '1. Dito sobre sub.sidios ·e r encinwn-
rt:os á razão d•e 2 ºIº sobre to-
·dos os S'U·bsidios, e sobre os 
~··encimentos .que exe0eic1•en1 
de 3 :000$ a'Im•uaes ou 250$ 
m.ensaes, !ficando isf>ntos do 
referido imposto os vencimen-
tos aitê 3 :000$ annuaes, co-
•bi!'•lmdo-se o im·posto sobre os 
que ex;cedem essa órn.po<rt:an1 -
•cia apenas s·o1br-e o excesso . 

35 . D ito sü.bre -o ccmsumo da a.g uru .. 
3•6. Di.to d·e 2 11'2 ºIº sobre os doivic1en-

dos dos t itulas ele companhias 
ou socieda;des ·anonymrus 

37. Dito so1bre casas de spo1·ts de 
.qua J.quer e8pe-cie, na Orupita l 
Ji'ede1,1J ............... . ... . 

3'8 . Oontribuição d:as compainhias ou 
·em.prezas ·ele es-traidas c1e 
<ferí·o .e cmtras ........... . 

3 9 . Fóros c1e nerreno•s de ma•r-inha .. 
40 . Laudemios ....... . . 
41 . Pre..,.,,,ios c1e depos-itos pulYlico.s . .. 
42 . T·a.xa j•ud ioiaria 
43 . Di·ta d·e aferição de hydrome-

mros 
44 . Rendas fejeraes do Tenr-itorio do 

Acne ..... ... .... . . . . . ... . 
45 . T'axa s•o1bre f.umo .... . ..... . 
4 G. Dita sobr~ be-bi-da.s 
47 . Dita .::;obre pho!iphorns .. . ..... . . 
48 . Dita sobre o sa:I ........ . . . ... . . 

Ouro 

1.100 :000$000 

10 :000$000 

25 :000$000 

.106 :666$6·67 

P a pel 

1160:00 0$00 0 
5:000$000 

10:0 00$ 00 0 
65 :000$00 0 

4 :00 0$000 

il.2 :000$000 

330 :0 00$000 
150 :000$000 

$ 
170 :000$ 000 

l!3. 500 :000$000 
4.200:000$000 

1 . 320 :0 00$000 

1. 500 :000$000 
3 . 000 :000$000 

l .'500 :000$000 

6 :000$000 

800 :000$0 00 
800 :000$000 
•40 :000$00 0 
30:000$000 

1'30 :000$000 

6 :00 0$0•00 

10:000$000 
5 .100:000$0 00 
5 .200 :0 00$000 
5 .20 0 :000$000 
4.000 :000 $000 



493 

40. Dita so.lYre calçado 
50. D i.ta 'Obre velas 
ií l.. Dita sobre per rumar.ias 
52. Dita ·sabre especi1'.\ J.i clad.es phar -

ma1ceuticas 
53 . Dita .sobre vtn aigr.e . . . 
54 . Dita sobi•e ·C'O•ns'ervas 
55 . D i ta so,br-e cl'.rrtas de j o·gar 
56 . Di.ta. sobre ch apéos 
57. D i1·a sobre bengiaJ.as . ......... . 
58 . Dita iSO bre teci-elos ... .... .. . 
59 . Dita sabr e v inho ext;·a;ngeiro 

EX'.rRAORDIN'ltRlA 

GO. Monte pfo da ·11'.ll'.l r inha. . ... . 
G.l. . Dito mlhi'tar ........ . 
6'2 D lto dos .emp;cegados •P ubJ.icO•S . 
63. T.nd eminizações . . ... .. ... . 
G4. J uros ·cl·e ca.pitaes .na.cio1na·es 
65 . Ditos tlos t i t u:l os das Bs·bra<J.a·s de 

F erro ela Bahi a e d ·e P e r -
1n1am·buco . . .. ....... . . . .... . 

66 . Remamescente d·os premio.s de bi-
Hrnt.es .ae •loteria .... .. . .. . . 

67. Imposto c1'e transmissão d ·e pro--
p.ri.eda;el e 'fio Distrdcbo a:<'e-
(l!epa.! . . . . . . . .. . .. .. ... .. .. . 

6S . Di1to ele ·industria•s •e p·rof.i.ssões m:i 
Districto Fed·eral .. .... . . .. . 

69. Pi·odudo do ar·renela.mento das 
aPeias mcma ziUca.s .. , .. . ... . 

70. Contribuição •cl!o Es l'1!d o ele São 
Paulo .pa1· aipag,an1ento .elos 
j.u.i.,os, a1nortização e irespe-
ictiiv.as ,comrni1ssõ·es do empres·-
ctimo de f 3.000 . 0 00 

1Fun:c1'o de J·esg.ate do <pa'.J)el-
rnoeda : 

p . 
1 
1 
1 2. 
1 
1 3 . 
1 

1. i 4. 
1 
1 
1 5 . 
1 

1 
1 6 . 
L 

R e.ndJa procedlen:tes 
<lamento das 

<10 arren -
es trada8 .cl·e 

1f•e.rro . . ..... . .. . .. . 
P rod1rntos ela c Olb>nvnça .el a di -

vicla a,ct.iva 
·T ocla.s e C]'ua!esquer r•enid.as 

e.voo.tua e·s 
Quota de 5 ºIº our o, sobre to -

,cJ os os fürei:tos d•e ·imp~ r-
1açilo pa ra co1:1sun:.o 

D i•1id-enc10 das a cçã"es ·c1o Bainco 
V o B.ras il p.erte.!1·ce.n te.s ao 
Til esouro 

Os saldo.s q ue ·forem '1!pura.elos 
.no .orçament o . . ...... , . . . 

Ou·ro 

1:000$ 000 
250$ 00 0 

8 :00 0$000 
2 :000$ 000 

1 . 200 :000 $000 

1 :614$2'20 

140 :0 00$000 

1. 949 :6:6,6$662 

8.3 :13 3 31$13 3i3 

10 :000$ 00 0 

20 :000 $0 00 

10. 3·42 :105$2 62 

Pa,pe1 

1 . 700 :000$000 
1350 :000$000 
530 :000$ 000 

750 :000$000 
200 :000$000 

l..400: 00 0$000 
200 :000$ 000 

1 . 700 :000$000 
25 :000$000 

10 .5 00:0 00$00 0 
4 . 800 :000$00 0 

13 0 :000$000 
250 :000$00 0 
6·80 :0 00$000 

1 .1500 :000$000 
500 :000$00 0 

30 :000$000 

2 .'<100 :0 00$000 

3 . 000 :0 00$000 

4;30 :000$000 

750 :000$000 

1. 800 :00 0$00 0 

7 87:5 00$00 0 
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2 . ]'udno para caixa do r esgate das 
aip·o~ices das estradas de ferro 
encampaidas : 

k1,rendamento das mesmas estra-
das de ferro ............. . 

Fundo de amortiz>ação dos em-
precstimos inter.nos : 

r 1 . 
Receita proven iente da venda 

de generos e de .proprios 
macio naes .......... . 

1 
3. ~ D eposi tos: 

12. Sal elo ou excesso entre o re-
cebimento e as restitui-

L ções . .. . . ... . . .. .... . .. · 

4 . 'I!~undo destinado ás obras de me-
•l horamen los dos ·portos, ·exe-
cutaidias á custa da União : 

Rio de J a;rueiro ........ . ...... . 
ll?a.i:ít. ....... . .......... . ...... . 
Bahia ...... ... ....... . .. . .. . .. . 
Ri<:> Gra'llde do Sul . . ..•. . ...... . 
Recife .... .. ....... . ... . . . . .... .. 

Ouro 

160 :000$000 

4. 000 :000$000 
1.000 :000$000 

800 :000$000 
l. 000 :000$000 

·800 :000$00 

A1·t . 2. 0 E ' o Presidente da Rei:mbHca autorizado : 

Papel 

2 . 500:000$000 

30 :000$00 0 

3.000 ;00 0$000 

3 . 000: 00 0$000 
$ 
$ 
$ 
$ 

I. A emi ttir, como amtoopação de .receita, no ex-ercicio desta lei, 
bilh-e<Les do Thesouro até a somma de 40 . 000 :000$, que .serão resgatados 
até ao ·fim do mesmo exercício . 

IT . .\. receber e restituir, ele c o·nfoorrnidaide com o disposto no ar-
l-igo 41, da le i .n. 628, de 17 de Setembro de 185 1 (1), os dJ1nhei1·os 

(1) •L ei n. 628, de 17 <le Setembro de 1851. (Orçamento da receita 
e despeza para o exercício de 1852-1853.) 

Art. 41 . Não- obsta.nle a disposição do artigo anotecedente, serão 
comprehendidas no o·rçam e1Tuto ;i,s r eferida;s •r u br1ca8 com a avaHação da 
renda qu.e puderem produzior, mas em capitulo especiruJ &ebaixo do tLtulo 
- D eposltos <'tiversoo . 

Da m esma. foorma serão contempladas nos 1balanços com sua des-
pez.a propria ; e o . aldo que houver s iuo empregado na. doespeza geral do 
Estado serã repre.5entado entn·e as :mais re ndas deba.txo do tit~1 !0 wnic o 
e •especial - Rec·eita de deposi'tos . 

!Se os pagamentos reclamados durante um exercicio excederem as 
entraidas, o excesso será pago com a i·enda ordiLnaria e contemplado rua 
·respect·lva ·rubr·ica do balanço . 

O arligo antecedente ('40) é assim conhecido : 
ccNão serão contem1plaidoo como renda or.<:linnria elo Estado os d i-

nhe.kos ·provenientes das seguintes origens - a usentes, empr<ist!llilOS dos 
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p.rcw1enlen1tes dos cofres ,ci1e o•nphãos, de bems de dellun,tos e a'Usentes 
e d•o evento, <le p 0rem.ios d·e loterias, de d:epositos das Caixas Eco-
·nomicas e Montes ele Soccon'o e <los cl·epositos d•e ou:tras o•rigens . Os 
salclos que resultarem do encontro das entradas com as swhidas 
·pod•erão ser ap•p•l1icado.s á.s .~mortizações <los em1H'estim.os ]n-tennos 
ou os ·excessos das PestHu·ições serão levados ao bala-nço ao exercicio . 

lII . A co•brar do irnpos·to <le importação ·para co:ns-umo .3.5 ou 50 ºIº, 
o·uro, ·e 50 cm 65 °1°, •pa.pel, nos :termos do art. 2°, .n . 3, Lettras ci e b, 
lia lei n. l. •!52, ele 30 de D zemb1·0 ele 1905 (1) . 

oo.fres dos or.µhãos, rem<i.n•escemrt:es dos il)remios ele loteria.s e outros 
quruesq'Uer devositos - mem votada somma a;l.guma para pa.gamento (le 
taes {J.inheiros, conse1wo3ndo-se, porém, nas l·e·is do orçame.nto >;-~ rubricas 
respectiV>as, m a s sem .qua:n.Uas defi-ni·fas . 

(1) Lei n. l.452, de 30 de D ezembro de 1905 . (Orçamento da rece ita 
para o exer·cicio de 19 O 5 . ) 

Art. 2. o E ' o Presidente da RepUJbLi•ca a·u tori,;acl.o : 

III. A cCYbrar o im,posto ele impo11tação pana consumo, de accôrclo com 
as leis v lg-entes, d.a seguinte ifórma : 

ci) 50 ºIº em pap·el e 50 ºIº em ouro sobt'e a·s .mercacl·onias co1nsta.nites 
elos 1ns . 1, 9, 23, 24 (excepto armi1nbo, casto.r, 101n'1:ra e semelhan.tes, mar-
roquins, cam'll•rç1s e pellicas), 30, 41, 52, 53 ( ex·cep-to preswntos, paios, 
cho•uriços, •sa:la.mes e mortai<ie!.las), 60, ·63, 69, 91, 93, 98, 99, 100, 102, 
104, 106, 109, 115, 123 (-exoeiyto a~eite ou oleo d·e oliveira rnu aoce ), 12'4 
(·que pagarão ·as .taxas da .tarifa), 1137, 159, 17•2, 178 (.com relação aos 
acWos mur.iiatico, nHrico ·e sulfurico ·im:JJ.uros) , 179 ( eJCceplo as a.g'Ua.s 
n aturaes de 'USO therap.eutico), 196, 204 . 213 (s6mente quan.to ao chlo-
rureto ele sodio) 227, '228, 259, 279, 280, 326, 300, 410 (excepto pal•ha·s do 
Ch.il'e, da · Halia ·e s·eme•lha.ntes, propria•s para chapéos , e .tecid•os s·eme-
lh~.n Les), 437, 465, 468, 4169, (cero·ulas, cam1isas, colla·ri•n.hos e ·pm1hos de 
a lgodão), 470, 4?2, 473, 474 (exe cepto belbu1es, belbuUnas, bomlbazinas e 
v e-lluJos), 4.88 ( exc€lpto alpa ca.is, da·mascos, merinós, oa:chemiras, gorgo-
1ões, riscados Royal, s·elim ela ·Chi.na, .tonqu.im, ·risso ou venuido d.e aã 
e teci cios semelhaintes :não cl•Jss.ificaclos ), 517, 5134, 538 (s6menite quan•to 
ao 1brim cregoeHa) , 547, 15'6.2, (ceroul·aiS, oa,,111isas1 co1lil'a1rJnhos e p1uinhos de 
linho ), 5 63, 612 ( excepto papel ·para escr·ever ou para -Oeseinho, •ele qual-
quer qualid•ad·e, br.3noo ou d.e côres; pa·pel pa·na impressão ou typogra-
phia ; ·papel de seda, .bnvi1co ou ele côres, para co;piar cair·tas e sem co•J.l.a, 
e oleado, ca.rbo•n·iz•ado, oriental, de arroz, da Chima, ve.getal e semelhan-
tes ; .papel com lhama de ouro ou ,prata .falsos para flôres; massa de 
quwl•quer q;UJ:1.lic1ade ·pa·ra fa1bricaçã,o cl·e 1papel), 613, 620, 625, 641, 642, 
70 3, 732, 749, 7,51, 757, 805 (carros de ·estra.cli1s -cl•e ferro e 1per.te.nces ) e 
1. 060 da itarifa elas Alfandegas, a q:ue se ,,,enere o decreto n. 3. 617, de 
19 d•e Março de 1900. 

b) ,5,5 °j 0 , .papel, e 35 °! 0 , CYu1·0, sobi-e as demais mercac101~as não rnen-
donadas 111a le t tra amtececl•ente. 

A quota de 5 ºIº, cobrad.a em ou·ro, da tota!ldd·wd•e <Ios direitos de im-
p ortação p·J.ra consumo, será destinada a:o fundo de .garantia; a de 20 °j 0 , 

ás des·pez·as em ourn •e o ex·cede.n.t<:i será con.vert1clo •em '!)a'!)el para attein -
dier ,< s 1cl espezas dessa es•pecj.e . 

Os 50 °j 0 , o.uro, ·serão co•braos em quanto· o caimbio se mam t.inner acima 
de 15 d . tl)Or 1$ Por 30 dias consecutivos e do mesmo mQd.o só deixarão 
ele ser co•braclos depois q•tJoP., ·pelo mesmo •prazo, elle se mantiver abaixo 
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A quota de 5 °1°. ouro, -Oa totalMade dos tli•reitos de importação 
·P·Br~ ~om.siumo será desbinaa ao flllndo do resgate do papel-moeda., a de 
20 1 ás ~espezas oem ouro e o excedente será converti<'lo em pape·! 
paira attenaer ás despezas dessa es·pecie. 

. Os 50 ºIº, ouio, s0rão cobrados emqua<111o o cambio se mantiver 
aic=~ de_ 15 d. por 1$, por 30 dias, con.sccutivos, e, {!.0 ln>es-mo modo, 
só denoarao de ser cob11ados clE;pois que, pelo mesmo ·prazo, elle se man-
tive~ abanrn de 15 -O. Pa_.ca o ef;feito desta diS'Posição, <tomar-se-ha a 
média da taxa cambial -O•rn1ante 30 dias. 

Se. o cambio baixar a 15 cl., ou m€fllos, cobrar-se-hão do imposto 
de impol"tação sobre mercadol'ias, de qru e traroa. a lettra e~, 65 º/º em 
pa.pel e 35 ºIº em ouro. 

IV . A cobrrur •para o fundo destionado ás obTa.s de melhoramentos 
de portos, executadas á custa da União e em virtude de concessão: 

1°, 1a taxa até 2 °/ 0 , ouro, sobre o valor officia.J, da importação do 
.porto do Rio de Janeiro e d.as Al.fanclegas do Rio G.rande do Sul Vi-
cto1ia, Bahia, Recife e Belém, exceptuadas as mercadorias de que 'trata 
o n. 2 do art. 1°, podendo es•temder a cobrança da mesma taxa, mas 
m•esmas •condições, aos dema1s amr los e fl'ontei•ra.s da Republica, nos 
termos elo decreto n . 6.368, de 14 de Feverei ro ele 1907 (1); 

2°, a taxa de um a cinco 1réis, por kilog.,ram:ma de mercaJdm~as que 
farem carregadas ou -OescarPega.d.as, segundo o seu valor, destimo ou 
![)rocedenda dos outros .porlos. 

Paragrapho unico. Para acceleraT a execução das ol:iras referidas, 
poderá o Presidente da Refublica aceit>aT donativos o.u mesmo auxilios, 
a t itulo oneroso, offerecido J,Jel.os Estados, municípios ou associações in-
teressa.das no melhoramento, comtarnto que os enC{l!rgos resultantes de tase 
ruuxilios não excediam do ir>roducto da taxa indicada. 

V. A ª'P'Plicar o fundo de resgate do papel moeda em ouro, á me-
dida que as c~rcumstruncias o aconseJ.ha1'em, de accôrdo com o art. 9°, 
§ 2°, da ilei m. 1. 575, de 6 ele Dezembro de 1906 (2) 

VI. A activar, r eduzin do o prazo para a cobrança amigavel, a 
cobramça da !divida actlva, adopta.ndo paira isso as medidas que julgar 
con venientes, tomando as providencias para que não cootinuem accumu-
lrund·o-se sem arrecaclaçã<o sommas eno.1,mes e no sentido de q•ue o ui.timo 

de 15 d . Para o effeito desta disposição tomair-se-ha ai média da ta.'<a 
ca.mbioo dJm·ante 30 dias . 

Se o crumbi•o J)ai~a.r a 15 d. ou menos, cobrar-se-hão de imposto de 
impo~·tação sobre as :mercadorias de que ~1,ata a •J.ettr·a ci 65 °/ 0 em prup·el 
e 35 °/ 0 em ouro. 

(1) Decreto n. 6 . 368, qe 14 de Fevereiro de 1907 ~ (Modifica ore-
gímen especial para execução de melhoramento 'dos portos e rios na-
vegaveis, estabeilecido pelo decreto rn . 4 . 859, d·e 8 <le Junho <le 19 03 .) 
Y. mmexo ao Relato1·io <lo Ministerio da Fcize-nda, vJ,e 1907. (P cig. 118.) 

(2) Lei n. 1.575, de 6 de Dezembro de 1906 - (Crêa a Caixa de 
Conversão e clá ou<UJ·a.s p.rovidencias) : 

Art 9 . o Fica.m t:ran.sferi·dos ·para a Caixa de Conversão os funrJos 
de resgate e de gana•nt-ia do ·paipel -moeda, ilnsütui<los pela lei n . 581, de 
20 de J1unho -Oe 1899 . 

· · ·. ·§· · 2 . ~ · O · f~~·â~· d~ ·~~;.,;.~ti'a: ·t~b~~ · ~~~~ · a·e~tl:r:~~ . ~~- ~~~g~t~ · ~~ 
papel-moeda, sendo este ,petmutado pelos bilhetes que a Caixa <le Con-
versão emitti r correspon den,tes ao -O·ifo furnclo, üe accô-rdo com o •a1't. 1° 
desta lei. 
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conhecimento de qualquer imposto r epr esente a quitação geral dessa 
m esma con:tri buição. 

Paragrft!Pho u~ico . Nas dlvidas proven.ientes de multas impostos 
e orutras conotnJnnçoes, a cobrança amigav·el se deve fazer peÍa seg·ui•nte 
fónna : 

C!) 
b) 

JJa ra multas e .impostos nii.o lançados 
JY.i.ra cs impostos lança.dos: ' 
os àe ·responsabi•lddade ,pessoal : 

dentro de 30 dias; 

, a) se 'Pagos em C:uas ou mais prestações, a cobraillça <amigavel só 
tera lugar alê ao 1rerucimento de outras prestações; 

b) se e m ruma só p-restação, <lent-ro de 60 dias; 
2°, IJ':i 1.'ª os irn1postos rde garaintia real, a cobrança amigavel se 

fará .até 31 de Março ele cacla anno, isto é , até ao encer ramento do 
exerc1c10 a que c0Nesporn'.le:1· a divi-cla. 

Para os_ i.mpostos. la.nçooos rele r espoll1srabilicla1le in.dlvidual, cujo 
;:>agamenlo nao se r·eahza r .no prazo determin.ado no regu!amenl-0 e se 
horuver. a.e p-romove.r a domicilio a cob1·ança ou fôr satisfeita fóra do 
1·espect1vo prazo, a mulla será, m yez de 10 ºIº, 20 ºIº, q.ue se ele-
var.á a 30 ºIº, no caso de ser judkial men.".e arrecadada. 

As div·idr..cs re.me<tldas pelas ,eSltações fis.oa.es a1•recadat"-oras ás 
Deleg<lcias e á Directoria do Contencioso ·Para a cobrança executiva, 
serão, 1lentro do prazo maximo de 15 dias, enviadas ao juízo co:mp" 
tente, devendo os procutadores fiscaes promover a immediaitra c-0b1·a.nça 
execul.!.iva. 

Vl 1.. A consoli:dar a •legislação sobre rerudas internas e orutras con-
tl"ihuições, de modo a 0 1riemtar a cobrança e a f·iscaliz·açã.o, ·reun imào os 
~·es·pectiVOS reguJramen1lOS, praticas e doutrinas e vnterprBtações fundadas 
em ordens e decisões do Thesouro, poden.clo reformair qualquer r egu-
lamento mo sentido de rharmon.izal-o com as leis em vigor. 

VIH. A rever a Comsolidação das Leis das Arl fandegas, ha:rmoni-
z>a.n·do as suas disposições com o no,-o regimen., incorporando as de-
cisões firmac11;:.s en1 asfrutn1ptos adruaneiros e i1nc luindo disposições es-
parsas em vartlas leis e regulamentos. Os actos ex·pedidos em virtude 
des·ta autorização e do numero anterior serão submettidos á appro-
vação elo Congresso Nacional, independente c1a sua irnmedia:ba execução, 
que o Presiden·te d"' Repub1áca rPOclerá ordenar. 

IX. A modificar a l·axa dos direitos de impa.rtaçã.o, até mesmo dar 
enlrada, livre de du·r·ei.tos, am1anrte o prazo CJ'U•e jurlgar mecessar.io, para 
os airtig·os ele pro.ceclencia extrai.n g·ei1ra, que possan1 conu1etir com os 
sirrüJ.ares ·prod·uzidos no paiz .pelos tnists. 

X. conceder franquia postal: 
rei ) aos jornaes, revistas e publicações de ca!'acter agricola, indus-

trial e comme1,côal e boletins offidaes ·publicados pelos Goverrnos dos 
Estados e no Dislricto Federal', desde que tenham disbribuição gra-
tuita assim como á coNespondencia e remessa de sementes distribuidras 
grat{iitamente ·pela Sociedade Nacion.al de Agricultura e pelas sociedades 
congencres dos Estados; 

b) aos livros imp>ressos, de qualquer 01atureza, r emetWdos ,para 
a s hibliothecas da União, dos Esta.dos e aos municípios, a corresponden-
óa e publicações elo Institurto de P·rotecção e Ass'iste.ncia á In.f:incia. 
do Rio de Janeil'O, do Jrnstitu to Historico e Geographico Brasirleiro, 
bem assim ras publicações de d·istr ibu!ição gratuita . das Ligas con·bra a 
tuberculose desta Ca,pital, Bahia, Pernambuco e Rio de Janei·ro, e das 
associações -e sana'1:orios de S. Paulo. 
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XI. A conced·er faenção de direitos a:d·uaneir.os : 
1 . 0 Aos tnstrumell'tos de •lavornia e machi·nismos desl·inados ao fa-

brico e b emefici>0 dos pro&uctos ag r kolas e da bon,a;cha , assim como 
aos apparel.hos para •O fabr1·co de lactki•nios, directam•ente importados 
pe!.os •agricultores ou respecJt.ivas ·ei.11p•r.ezas, " aos machin•ismos e a·ppa-
reJ.hos para a montagem de xrurqiueadas, para o .fabri.co d•e adubos, àe 
ceJl.ul'os·e e P pel de bag>aço d-e canna de assuoar, -bem ass·im aos p•ro-
ductos chimicos J)a!'a a sua fabri cação, ·pagando 5 ºIº de expedien·te. 

2. 0 A's •d·rogas " aos utem~i·Hos que .forem i.mportaclos ·p•ar-a ·uso •das 
associações ou Ligas .co.ntra a ttubencuJ.ose, do I•n s.Ututo ele Protecção ·e 
Ass1stencia á Lnfanc-i·a do Rio de Janeiro e do Dispensairio de S. Vicente 
de Pawlo desta Capital. 

3 . 0 A's sem·entes e 1sos exem1plares ·c1e ·plantas vivas, de •repro-
duotores finos de gado va'0cum, cava.llar, 1nuar, lanig·ero e s'ThiITTO. 

4.º Aos ovulos do bicho da seda e aos enxames de abelhas de raça 
e ao seu acondicionamento, bem como aos apparelhos para apicultura 
e ao vasilhame apropriado ao acondicionamento dos respectivos pro-
ductos, qu.i,ndo imrriortaidos 1)0r profissioO]a•es . 

5.0 ·AO mait>ii.r·ial importrudo para .a cons.ti-.ucção <dJe •ein.g·enhos cell'traes, 
assim como para a construcção e prolongamento de estradas de fer ro 
e obras de portos, por concessão a particulares, pagando 5 o/o da t axa 
de expediente, bem assim ao material destinado á navegação de rios, 
importado por emprezas de exploração agricola ou industrial. 

6.º A's folhas estampadas e aos accessorios para a fabricação de 
latas J>aTa manteiga, 1ball'ha t toucimho, quando ddrectamente importa.dos 
pelos productores destes arti~;os, que pagarão 5 o/o de expediente. 

7.0 Ao material importaqo por inelividuos ou emprezas que se pro-
puzerem a fazer instal!ação fie fabrica de conserva de peixe, mar iscos, 
legumes e fructas, e a realizftr a cu ltura racional e economica do café, 
cacáo, fumo, algodão, cana de assucar, arroz, cevada, alfafa, trigo e 
fibras textis, animaes . e vegetaes, e a proceder ao seu ])eneficiamento 
em installações centraes, con venientemente montadas, promoven do tam-
bem o P -restd·en.te ela Republ~oa, jun·to <ás estradas de ferro red!era.es ·e 
ás companhias de navegação ;>ubvencionadas ou de qualquer outra fórma 
auxiliadas pelo Estado, uma reducção razoavel nas tarifas ele tran~por
te para os p roductos beneficiftdOs nesses estabelecimentos. 

8.º A quaesquer machini;>mos e instrumentos importados pelos Es-
t ados, municipios e particulares, que se destinem ás suas fabricas de 
sericicultura, desde que empreguem na fiação e tecelag·em unicamente 
casulos de producção nacional. 

9.º A' requisição dos governos dos Estados, elos municipios e do 
D istricto Fedral, pagando 5 o/o de expediente, ao materia l importado 
para: ser app!icaclo pelos mesmos em suas obras, feitas por administra-
ção ou contracto, e que tenh<cm por fim o saneam ento, embellezamen to, 
a bastecimento de .agua; ao \naterial meta llico para rede de exgott os; 
ao material para calçamento, inclusive britadores, motores respectivos 
e rolos ou compressores para macadamização, melhoramentos e conser-
vação de barras e portos, con~trucção de fornos para incineração do lixo, 
pont<>~, !lluminação, estradas Çle ferro e viação elect r ica, inclusive o que 
~~ destinar ao desenvolvimento ele força para estes fins ; ao destinado 
a laboratorios de analyses; '"º material para co lon ias correccionaes e 
~"'sas de prisão com t rabalhq ; aos animaes e mat eria l destinados a os 
corpos de policia e de bombeiros; ao mobiliario escola r import ado pelos 
governos estaduaes ou municjpaes, o qual terá pelas A lfandegas t r an-
sito livre de direitos, isento clf" quaesquer despezas, inclusive capatazias, 
;:i,rmazenagens ou quaesquer out r as contribuições, salvo a taxa de ~xpe-



cliente que é reduzicla a 1 o/o ; ao material necessario á praticag·em ele 
portos e á desobstrucção de baixios e canaes. 

A mesma isenção e para os mesmos fins poderá ser concedida pelo 
Governo da União para serviços de sua competencia. . 

10. Aos canos e a todo materrlal cer1amico mooessario para serviço 
ele exgoto nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Santa 
Catharina, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, na cidade de Ni-
theroy, no J1Jstac1o do Rio de Janeiro, e nas capitaes dos Estados da Pa-
rahyba e do Espírito Santo. 

11. A's ma-chi·nas •d!e elev·ação de agu1a, de qualque~· sys.fema, com-
prehendide o respectivo motor; aos cataventos, poços tubulares, bom-
bas, encanamentos e mais accessorios destinaclos ao abastecimento de 
agua nos diversos municípios do msta do do Ceará e nos que forem fla-
ge!lados pela secca, e que forem importados pelas respectivas camaras 
com o fim de entregai-os á servidão publica; igual favor será concedido 
á pessoa que os importar por sua conta e para seu uso, nos referidos 
Estados. 

A dispensa dos direitos, nesses casos, incluindo o de expediente, 
será solicitada ao Ministro c:ia :B~azenda pelos intendentes municipaes. 

12. Aos motores, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas ele 
quaesquer utensílios que utilizem como combustível o a lcool puro, car-
buretado ou desnaturado, pagando 10 o/o de expediente. 

13. Aos animaes destinados aos jardins zoologicos e aos que forem 
importados para exhibições zoologicas e scientificas. 

Parag:i'apho unico. Os animaes de que trata este numero, uma vez 
mortos, serão entregues aos museus das r espectivas circumscripções. 

14. Aos objectos importados pelos governos dos Estados para as 
colonias indigenas e civilização dos índios. 

15. Aos apparelhos, machinas e instrumentos agrícolas destinados 
ás fazendas e aos campos de experimentação estabelecidos pelos 
Estados. 

16. Aos pratinhos de betume destinados a alvos volantes ou es-
pher as de vidro para o mesmo fim, importados pelos clubs de tiro ao 
alvo, bem como aos cartuchos carregados, destinados ao referido sport, 
pagando apenas 2 o/o de expediente. 

17. A's qua rtolas e aos barris novos e desmontados, destinados ao 
acondicionamento ele vinho nacional, que forem importados por syndi-
catos agricolas 01u ouilros •pvoducitores e por xarquerndores paira o 
acondicionamento de sebo ou graxa. Os syndicatos, nesta hypothese, tam-
bem ficam sujeitos ás penalidades do paragrapho unico do art. 3° 
desta lei. · 

18. Aos machinismos e accessorios destinados ao estabelecimento 
de fabricas de ferro esmaltado e cimento. 

19. Ao material importado por indivíduos ou associações que se 
proponham a construir, n esta Capital e tias cidades de população su-
perior a 50. 000 habitantes, casas hygienicas para proletarios, comtanto 
que se obriguem os ditos indivíduos e associações, por contracto, que 
assignarão no Thesouro Nacional, a a lugar t aes habitações por preços 
modicos, segundo condições e tabellas que o Governo fi;cará, exercendo 
a devida fiscalização em todas as pl1ases dessa concessao. 

Essa concessão só se tornará effectiva nos municípios que concede-
rem. isenção d1e imposto predial por 10 13!l1!110S. 

20. Ao material que os Clubs Militar e Naval importarem, destina-
dos á construcção elos respectivos eclificios na Avenida Central. 

21. Ao materia l importado pela Escola cle Engenharia de Porto Ale-
gre para construcção do edifício do Gymnasio que mantem. 

22. Ao materiM e obj·ectos destinaic1•os â 1•nstaHação elos hoteis a 
32 
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que se refere o decreto legislativo do Districto Federal n. 1. l.60, de 23 
de d,ezem'bro ·d·e ,1907, tPOd!endo estender o mesmo f,avor a es,tabeleci -
mentos da mesma natureza que se fundem nos Estados e gmrnm de 
iguaes favores estaduaes e municipaes. O plano dos hoteis deve tam-
bem ser submettido á approvação do Governo Federal. 

23. Aos marmores destinados ao monumento commemorativo do 
quarto centenario do descobrimento do Brazil, eri;;iclo em Nitheroy pelos 
padres Salesianos. 

24. Aos pulverisadores e enxofradores e ao enxofre em pó, ao sul-
fato de cobre e aos preparados de sães de cobre, quando destinados á 
viticultura e importados por viticultores ou syndicatos agricolas. 

XII. A regular as isenções de direitos, introduzindo as medidas 
que forem necessarias para acautelar os interesses da Fazenda Pu-
blica, e no sentido de pôr em execução o art. 12 da lei n. 1.144, de 30 de 
Dezembro de 1903 (1), e o art. 8.0 do decreto n. 947 A, de 4 de Novembro 
de 1890 (2) . 

XIII. A adoptar para a borracha exportada do AcrP. uma tarifa 
movei, baseada no preço do produclo e em que o direito actual possa ser 
reduzido até 14 %, em favor dos productores que se constituírem ern 
syndicato, na f6rma da lei n . 979, de 6 de Janeiro ele 1903 (3). 

XIV. A não admittir a despacho n as Alfandegas os cognacs e ar-
magnacs, que contiverem mais de cinco grammas de impurezas toxicas 
(etheres da serie graxa, furfurol, alcools superiores, etc.), de que trata 
o a rt . 11 ela lei n. 559, de 31 de Dezembro de 1898 (4), por 1.000 gram-

1 

11) Lei n. 1.144, de 30 de Dezembro de 1903 - (Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 1904) : 

Art. 12. Nos contratos ae fornecimentos que o Governo tiver de ce-
lebrar na vigencia desta lei, fica-lhe vedado incluir a clausula de isenção 
de direitos aduaneiros para material importado e nem lhe será per-
mittido despachar, com essa immunidade, ainda que em seu nome, esse 
material. 

(2) Decreto n . 947 A, de 4 de Novembro de 1890 - Regula e fisca-
liza as concessões de isençà,o de direitos de importação ou consumo) : 

Art. 8. 0 Sejam quaes forem os termos das leis, decretos ou contra-
tos que estabeleçam ou a utorizem isenções ele direitos de importação ou 
consumo e de expediente, taes isenções em caso algum poderão com-
prehender : 

l.º Os generos, mercadorias e objectos que tiverem similares ma-
nufacturados de producção ),lacional, dos quaes houver fabricas monta-
das ns. Republica, abastecendo os mercados em quantidades sufficientes 
para o consumo, de modo a serem taes generos facilmente encontrados 
dentro elo paiz ; 

2.• As materias p:rima,s ~ue estiverem nas mesmas condições. 
(3) Lei n . 979, de 6 de Janeiro de 1903 - (Faculta aos profissio-

naes da agricultura e industrias ruraes a organização de syndicalos 
para defesa de seus interesses). 

(4) Lei n . 559, de 31 ele Dezembro de 1898 - (Orçamento ela receita 
para o exercicicio de 1899) : 

Art. 11. Serão condemnados, por nocivos á saude, os cognacs, whyskys, 
rhums, genebras e outras pebidas alcoolicas importadas, naturaes ou 
de imitação, que contiverem mais de tres grammas (cifra global) de 
impurezas venenosas, aldehydos, etheres da serie graxa, furfurol alcools 
superiores, acido acetico, etc.) por 1. 000 grammas de alcool a 100°, ou 
uma gramma e 50 centigrammas das mesmas por 1.000 grammas de al-
cool a 50°. 
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mas de a lcool a 100 grãos, ou duas grammas e 50 centigrammas por 
1. 000 grammas de alcool a 50 grãos. 

XV. A clesmonetiza r as moedas de prata de rmtigo cunho, do valor 
ele ~500, :1.$ e 2~, substituindo-as por moedas do novo eunho, podcnrio 
fixal' os prazos dentro dos quaes se cleverú operar a substitulçâo. 

XVI. A rever a Tarifa das All'anclegas pela fórma que julg·a.r co n-
veniente, submettenclo a revisão feita ã approvaçãc do CongTesso Na-
cional. 

XVII. A modificar o r egulamento para a fiscalização e cobrança 
do imposto de transporte, especialmente no que .se refere á lett ra b do 
artigo 3. 0 e no sentido de tornar o imposto de transporte mais equita-
tivo e proporcional ao preço das passagens. 

XVIII. A expedir novo regulament• para a cobrança do consumo 
de agua fornecida aos predios da Capital Federal, ficando as respectivas 
taxas dentro dos limites estipulados no art. 1. 0 , § 4°, da lei n. 2.639, de 
22 de Setembro de 1875 (1), e § J. 0 , art. 7. 0 , da lei n. 489, de 15 de De-
zembro de 189 7 (2) , de modo que não sejam augmentaclas as taxas 
actuahnente cobradas. 

XIX. A instituir a competente fiscalização dos estabelecimentos ban-
carios e instituições congeneres, expedindo os respectivos regulamentos. 

XX. A entrar em accôrdo : 
a) com os governos elas Republicas do Urug uay e elo Paraguay, no 

senti.do de liquidar os respectivos debitas para com o Brasil; 
b) com os g·overnos dos Estados productores de a1·eias monazíticas, 

afim de regularizar a sua exploração e o seu comme:rcio. 
XXI. A reformar a tabella dos emolumentos consulares approvada 

pelo decreto n. 2.832, de 14 de Março de 1898. 

(1) Lei n . 2.639, de 22 de Setembro de 1875 - (Autoriza o Governo 
a despender até a quantia de 19. 000 :000$ com as desapropriações e obras 
necessarias ao abastecimento de agua ã Capital do Imperio) : 

Art. 1. 0 E' autorizado o Governo para despender a quantia de deze-
nove mil contos de réis com as desapropriações e obras necessarias ao 
abastecim ento ele agua ã Capital do Imperio, observauas as seguintes 
condições: 
.· . . .. . . . ... '1· . . ..... .. ..... . . . . . ..... . .............. ... ..... . ... . ... . ..... . 

§ 4° As referidas taxas (estabelecidas peira o siipprimento cl'ag1.ia 
á.s caseis ele habitação e ecz.ificios de qiicilquer ncttureza) terão por base 
o valor loca tivo dos predios, serão addicionados á decima urbana e gra-
cluadas até o maximo ele 120$ annuaes, devendo decrescer logo que produ-
zam juro superior a 6 % e mais 1 % sobre o capital ainda não amor-
tizado. 

(2) Lei n. 489, de 15 el e Dezembro de 1897 - (Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 1898): 

Art. 7.0 Para o pagamento do consumo da agua desta Capital serão 
os predio~ urbanos divididos em duas classes : 

Predios de 1" classe são os ele a luguel superior a 2 :400$ a nnuaes e 
os de 2• classe aquelles cujo aluguel não exceda aquella quantia. 

Os predios de 1ª classe pagarão a taxa annual de 54$ e os de 2" pa-
garão a de 36$000$ 

§ 1.º Os estabelecimentos de educação, os de beneficencia e res-
pectivos hospitaes, as congregações civis ou religiosas e casas de saude 
que actualmente não gozam de isenção da taxa acima, bem assim as es-
talagens, pagarão, segundo o consumo verificado por hydrometro, á r azão 
de l 00 réis por metro cubico; as casas de banhos, as cocheiras e quaes-
quer es tabelecimentos em que o consumo seja proveniente de uso indus-
trial pagarão, pelo mesmo modo, á razão de 150 réis por metro cubico. 
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XXII. A effectuar nas estradas de ferro federaes o transporte gra-
tuito ela moeda de cobre destinada a ser recolhida, desde que seja re-
mettida a uma repartição fiscal f eder al. 

XXIII. A abrir os creditos necessarios para dar execução ao art. 5.0 

ela lei n. 265, ele 24 ele Dezembro ele 189'1 (3). 
Art. 3.º E' concedida plena isenção ele direitos, inclusive os de ex-

pediente e quaesquer outras taxas de qualquer especie, ao gado de cria 
vaccum, cavallar, asinino, ovelhum e caprino. 

Paragrapho unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a fixar 
a porcentagem ele reproductores, que deve conter cada grupo de gado 
ele cria importaclo. 

Art. 4.° Continúa em vigor a isenção ele clireitos aduaneiros, de que 
trata o n . 6 da rubrica XIII do art. 3° da lei n. 1. 837, de 30 ele 
Dezembro de 1906 (4), referente aos clubs ele r egatas . 

Art. 5.0 São autorizadas as mesas de r endas federaes da fronteira a 
despachar objectos conduzidos por passageiros em suas bagagens, os 
quaes, não podendo ser considerados de commercio e estando dispen-
sados de factura consular, são sujeitos a direitos, desde que o valor elos 
mesmos não exceda de 320$, sendo, si exceder, rem tticlos á alfandega 
mais proxima. 

Art. 6.° Continúa em vigor o art. 3° ela lei n. 1. 452, ele 30 ele De-
zembro de 1905 (5), assim modificado : 

Pagarão sómente 2 oJo de expediente, a lém dos artigos m encionados 
no art. 2°, § 33, das Preliminares da '.rarifa, do fio (arame) liso, galva-
nizado ou não, n. 7, para cercas, e n. 14 para enfardar algodão, forragens 
e outros productos agrico1a$ elo fio p roprio para empa de videiras, mais 
os seguintes: 

(3) Lei n. 265, ele 24 de Dezembro ele 1894 - (Orçamento da re-
ceita para o exercício ele 18 9 5) : 

.Art. 5.0 O Governo ela União continuará a arrecadar os impostos de 
transmissão de propriedade e de industrias e profissões no Districto Fe-
deral para com elles fazer face ás despezas com os serviços da Munici-
palidade a.ctualmente a car&o ela União e com a metade das despezas que 
por lei competem á m esma :J'l.(unicipa lidade. 

Findo o exorcicio, o Thesouro liquidará g,s contas destes serviços e 
entregará o saldo, se houver, á Municipalidade do Districto Federal, ou 
r eceberá della a differença entre a arr ecadação e o total das despezas 
feitas. 

(4) Ha engano de citação. Não é a lei n. 1.837, mas a de n. 1.616, 
de 30 ele Dezembro de 1906 (Orça mento ela r eceita para o exercício 
de ln07) ; ó 

Art. 3.o E' o Presidente da Republica autorizado: 

XIII. - A conceder isenção de direitos aduaneiros: 

6. 0 A's embarcações de r emo e vela destinadas exclusivamente a o 
svort nautico, com bancos movediços e seus accessorios, remos, velas, 
forquetas, croques, braçadeiras, mastros, macas, cannas de leme, guarda-
patrões, fios de barcas pariJ. adriças e escotas, importados directamente 
pelos clubs de regatas. 

(5) Lei n . 1.452, de $0 de Dezembro ele 1905 - (Orçamento ela 
receita para o exerci cio de 19 O 6) : 

Art. 3. 0 Pagarão sómente 5 o Jo aà valore?n de impostos de impor-
tação: 1°, locomoveis agricqlas; 2°, valvulas ele borracha para bomba de 
ar e para outras machina$ de qualquer forma ou feitio; 3º, telas de 
arame de cobre ou latão, cones de papelão ou couro para turbinas e 
peças componentes de batel'ias de diffusão ; 4°, escovas ele arame, ferro 
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1°, locomotivas agricolas; 2°, valvulas de borracha para bomba de 
ar e para. outras ma.china.s de qualquer fórma. ou feitio; 3°, telas de 
ara.me, de cobre ou ele la.tão, cones de papelão ou ele couro para. 
turbinas e peGa.s componentes ele bateri.a.s de diffusão; 4°, .escovas ele 
ara.me, ferro ou la.tão, ou raspadeiras para. limpeza. de tubos; 5°, ma.no-
metros para indicar pressão de vapor e de va.cuo, indica.dores ele tempe-
raturas; 6°, tubos de cobre, ferro ou la.tão, para caldeira. e para. a.ppa.-
relhos de concentração e evaporação ; 7°, moinhos para. quebrar e pulve-
riza r a.ssucar; 8°, crivos e seus supportes e travessão para. fornalhas: 
9°, taxas, moendas e engrenagem com os seus accessorios; 10, appa.relhos 
ele mov imento ou transmissão, comprehendenclo polias, eixos, ma.nca.es, 
luvas, chavetas, anneis e collares ele suspensão ; 11, trilhos com todos 
os seus a.ccessorios, grampos, chapas de juncção, parafusos, desvios, 
contr a-trilhos, cruzamentos ou corações, agulhas para desvios e apparelhos 
de manobrai-os; 12, locomotivas e vagões com os seus accessorios; 13. 
alambiques e columnas destillatorias com seus accessorios; 14, fôrmas 
e passadeiras, crystalizadores para. purgar e refinar a.ssucar e cal es-
pecial para. fabricação ; 15, bombas ele ferro ou outro meta l para qual-
quer liquido ou massa, ou abastecimento ele agua. quente ou fri.a; 16 , 
vielros e tubos de vielro para. apparelhos de evaporação e concentração, 
para indicadores ele nivel de agua. ou de outro liquido dentro dos a.ppa.-
relhos ou caldeiras; 17, ara.me farpa.do e ova.la.do, sendo este ultimo 
el,a.s seguintes dimensões : 18 X 16 e 19X17, inclusive grampos, moirõcs 
de ferro ou aço para cercas e os respectivos estica.dores; 18, os desna-
turantes e carburetantes de a.lcool; 19, os toneis de ferro , estanhados, 
para o transporte do a.Icool e os a.ppa.relhos destina.elos ás a.pplicações 
inclustria.es do a.lcool; 20, productos chimicos para a fabricação elo asRu-
ca.r como o bisulphito de cal e sulphitos impuros; 21, ferra.mentas, 

ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos; 5°, ma.nometros para. 
indicar pressão ele vapor de va.cuo, indica.dores de temperatura : 6°, tubos 
ele cobre, ferro ou la.tã.o para caldeira. e para. apparelhos ele concen-
tração e evaporação; 7°, moinhos para quebrar e pulverizar assuca r; 
8°, cr ivos e seus supportes e travessões pa r a fornalhas: 9", tachos, 
moendas e engren agens com os seus a.ccessorios: 10, apparelhos de 
movimento ou transmissão, comprehendenclo polias, eixos, mancaes, luvas. 
chavetas, anneis e collares de suspensão; 11, trilhos com todos os seus 
accessor ios, grampos, chapas ele juncção, parafusos, desvios , contra-
trilhos, cruzamento ou corações, agulhas para desvios e apparelhos para. 
manobrai-os; 12, locomotivas e vagões com seus accessorios ; 13, a lam-
biques e columna.s distillatorias com seus a.ccessorios; 14, fôrmas e 
passadeiras, crystalizaclores para purgar e refinar assucar e cal especial 
para fabricação; 15, bombas ele f erro ou outro metal para qualquer li-
quido ou massa, ou abastecimento cl'agua quente ou fria.; 16, vidros e 
tubos ele vidro para appa.relhos ele evaporaGão e concentração, para. indi-
ca.dores ele nível de agua ou outro liquido dentro dos apparelhos ou 
caldeiras; 17, arame farpado e o ova.la.do, sendo este ultimo das seguintes 
climensões : 18 X 16 e 19X17. inclusive moirões de ferro ou aço para 
cercas e os r espectivos esticadores; 18, os desnaturantes e carbureta.ntes 
do alcool; 19, os toneis de ferro estanhados para o transporte de 
alcool, os appa.relhos destinados ás app!ica.ções industriaes do a lcool; 
20, ferramentas, enxadas e foices destinadas á lavoura; quando os ma-
chinismos, apparelhos e ob.iectos acima. discriminados forem importados 
por syndicatos agrícolas ou directamente pelos agricultores, gerentes de 
em])reza.s agrícolas, proprietarios ele campos de criação e bem assim 
pelos Governos dos Estados e dos municípios. 

(O paragrapho unico desse artigo deixa de ser transcripto, por ser 
identico ao paragrapho unico do art. 6° da presente lei, com o qu al sa 
relaciona esta nota.) 
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enxadas e foices, destinadas á lavoura; quando os machinismos, appa-
r elhos e objectos acima discriminados forem importados por syndicatos 
agricolas ou directamente pelos agricultores, gerentes de empr ezas agri-
colas, proprietarios de campos de criação, bem assim pelos Governos dos 
Estados e municipios. 

Paragrapho un ico. Provado que o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos mencionados, com a re-
ducção do impo:;;to, para vendei-o ou cedei-o a pessoa extranha á asso-
ciação, será imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sendo pelo 
pagamento responsaveis solidariamente os associados. 

No caso de reinciclencia, a multa será no dobro e o syndicato será 
dissolvido por acto da administração publica. 

Art. 7. 0 O despacho elas mercadorias de que trata o art. 3° da lei 
n. 1 . 452, de 1905, com as modificações desta, será autorizado pelos 
inspectores das r epar tições aduaneix·as, precedendo a prova da quali -
dade de importador, sendo os mesmos funccionarios tambem competentes 
para conceder a isenção de que trata o decreto n. 1 . 686, de 12 de Agosto 
de 1907 (1), quando as referidas mercadorias forem impo1·tadas por 
syndicatos agricolas ou directamente pelos agricultores, gerent es de em-
prezas agricolas, proprietar ios ãe campos ele criação, bem assim pelos 
Governos dos Estados e munici1Tios, nos termos do paragrapho un ico 
do art. 6° desta lei. 

Art. 8.° Ficam isentos de emolumentos e sellos, nos consulados, 
todos os documentos relat ivos a despachos dos navios e vapores brasi-
leiros, que explorem o serviço de navegação entre os portos extrangeiros 
ou entre portos extrangeirc)s e nacionaes. 

Paragrapho unico. GÓsarão da isenção deste artigo tambem os 
despachos das mercadoria~ a transportar pelos navios e vapores a que 
se refere o referido arti90, mercadorias que, no emtanto, continuam 
sujeitas aos emolumentos e sellos das facturas consulares. 

Art. 9.0 As disposições relativas aos favores concedidos ás socie-
dades de agricultura, no 11u e respeita a isenções de direitos, franquia 
postal, etc., comprehenderri tambem os congr essos scientificos e indu s-
triaes e as exposições. 

Art. 10 . Para o despacho nas a lfandegas da Republica sobr e o ouro 
amoedado ou em barra p(Lra o exterior, poderá o Governo estabelecer 

(1) Decreto n. 1. 686, de 12 de Agosto de 1907 : 
E' assim concebido : 
"O Presidente da R ep11blica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Co;ngresso Nacional ttecretou e eu sancciono a 

seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica em inteiro vigor a disposição do art. 2°, § 36, das 

Preliminares da Tarifa da~ Alfandegas e tambem isentas de pagamento 
da taxa de expediente as llfercadorias a que se refere o citado a rtigo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario." 
Essas mercadorias sãq as seguintes : 
Machinismos para lavpur a, nos termos do art. 424 §§ 27 e 28 da 

Consolidação das Leis da13 Alfandegas, e os que fo rem destinados a 
engenhos centraes, os materiaes de custeio e as peças sobresalentes; os 
machinismos, seus sobresalentes e tambem os materiaes de custeio de 
mineração, importado directamente pela lavoura ou pelas emprezas de 
mineração, para consumo proprio. As emprezas que tiverem importado 
machinismos e materiaes para uso alheio ficarão sujeitas á multa do 
dobro dos direitos, segundp a tarifa. 

Nos materiaes de custeio se comprehendem somente as substancias 
chimicas, os explosivos, os metalloides e metaes simples e o material de 
extr acção e transporte na mina, necessarios áquelles trabalhos. 
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uma taxa de seno proporcional até 5 olo, si as condições do mercado 
o exigirem. 

Paragrapho unico. Exceptua-se des ta disposição o ouro exportado 
c1irectamente pelas companhias de mineração e por ellas extrahido de 
suas minas. 

Art. 11. Continúa em vigor· o art. 14 da lei n. 1. 616, de 30 de 
Dezembro de 1n06, que creou o imposto de consumo interno: 

De 1$500 por kilo de manteiga ele producção nacional que não 
seja de leite puro; 

De 640 réis por kilo de banha arlificial (similares da ])anha) , de 
producção nacional. 

§ 1. 0 Este imposto será cobrado na forma dos regulamentos vigentes 
e das instrucções que forem expedidas pelo Governo. 

§ 2. 0 A manteiga e a banha , de que trata este artigo, só poderão 
ser expostas ao consumo, tendo nas respectivas latas ou quaesqu er 
outros envoltorios a declaração de modo visível de "manteiga artificial" 
e "banha artificial". 

§ 3. 0 Os productos nocivos á saude não poderão ser entregues ao 
consumo. 

•§ 4. 0 Serão apprehendidos e inutilizados os productos que não 
contiverem o rotulo de que trata o § 2°, precedendo a necessaria 
a n alyse. 

•§ 5. 0 Aos infractores applicar-se-hâo as penas de 1 :000$ a 5 :000 $, 
e o dobro nas reincidcncias, sem prejuizo das penas criminaes em que 
incorrerem, sendo taes multas cobradas executivamente, na forma dos 
regulamentos vigentes. 

Art. 12. Nas estradas de ferro da U nião far -se-ha o transporte 
gratuito de alienados que se destinem aos manicomlos mantidos ou 
subsidiados pela União ou pelos Estados. 

§ 1. 0 A concessão do transpor te gratuito dependerá de requisição 
dos chefes de Policia dos Estados ou do Districto F ederal ao director 
da estrada. 

§ 2. 0 Só se concederá o transporte gratuito para os enfermos que 
tenham de ser g ratuitamente tratados, em virtude do seu estado de 
pobreza, nos manicomios a que se refere este· artigo. 

Art. 13. Continuam em v igor o art. 9.0 da lei n . 1.616, de 30 de 
dezembro de 1906 (1). bem assim o art. 15 da lei n. 953, de 29 ele de-

(1) Lei n. 1.616, de 30 de dezembro de 1906 (Orçamento da 
receita para o exercício de 1907) : 

Art. 9.° Ficam comprehendidos no § 32 do art. 2.0 das Disposições 
Preliminares da Tarifa os livros de propaganda escriptos em l ingua 
estrangeira, que se occu.oaren1 exclusiva1nente do Brazil. 

Assim reza o a r t. 2. 0 das Disposições Preliminares da '.rarifa : 
"Será concedida isenção de direitos de consumo, mediante as cau-

telas fiscaes que o inspector da alfandega ou administrador da Mesa 
de Rendas julgar necessarias, ás seguintes mercadorias e objectos : 
.. . ·,· ................. ·'·· .... . ., . ..... . .... . .. ... .. . ·r . ..... .. .... . .. . 

§ 32 . A's obras de a rte, de pintura, esculptura e semelhantes, pro-
duzidas por artista s nacionaes fóra do paiz e que for<0im importadas na 
Republica, bem como ás obras de igual n atureza, de autores estrangei-
ros, introduzidas por estabelecimentos de instrucção de be!las-artes 
existentes na Republica e ás que forem julgadas de utilidade imme-
diata para o estudo e modelo e contribuirem para o progresso e des-
envolvimento ela arte nacional . " 

A esses objectos é concedida igualmente isenção da taxa de expe-
pediente de 10 o/o, ex-vi do art. 5.0 das mesmas Disposições da 'l'arifa. 
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zembro de 1902 (1), esten dida a sua disposição á E strada de F erro 
Oeste de Minas; o art . 18 da lei n. 1. 452, de 30 de dezembro de 1905 
(2); e o art. 13 da lei n. 1. 616, de 30 de dezembro de 19 06 (3 ) , que 
manda prorogar o prazo de que trata o art. 20 da lei n. 1.1 4'1 de 30 
de dezembro de 1903. 

Art. 14. O despacho livre de direitos e da taxa de expedient e dos 
animaes destinados á reproducção e ao melhoramento das r aças indige-
nas não depende de ordem pr évia do M ini stro da Fazenda. 

Art. 15. F icam isentas do imposto de sello as cambiaes emittidas 
pelo Banco do Brasil, as opera ções que realizarem os bancos de custeio 
rural, organizados sob a forma cooperativa de credito, bem assim as 
caixas ruraes ou urbanas que SE> fundarem sob a fórma cooperativa 
de credito e sob a base da responsabilidade pessoal, solidaria e illimitada , 

(1) Lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902 - (Orçamento da re-
ceita para. o exercicio de 1903) : 

Art. 15 . A tarifa actua l sobre o milho - 400 r éis por sacco de 62 % 
kilogrammas, na Estrada de Ferro Central - applica -se a todos os ou-
tros cereaes. 

(2) Lei n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905 - (Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 1906) : 

Art. 18. Continúa em vigor a dispos ição do art. 6° da lei n . 1.144, 
de 30 de dezembro de 1 903, 1 que se refere á t a rifa differencial compensa-
dora de compen sações feitas a generos nacionaes, podendo a compensa-
ção estender-se aos seguilfltes artigos : machinas de escrever, caixas 
frigorificas, p ianos, balança.s e moinhos de vento. 

O art. 6° da Jei n. 1.144, citada, é assim concebido: 
"Continúa em v igor a a utor ização dada ao Governo para a daptar 

uma tarifa differencial parp. um ou mais gen eros de proclucção estran-
geira, podendo a reducção attingir até ao limite de 20 % e que seja 
compensadora de concessões feitas a generos de producção brazileira, 
COillO o café. JJ 

(18) Lei n. 1.616, de 30 de dezembro de 1906 - (Orçam ento da 
receita para o exercicio de 19 07) ; 

Art. 13. F ica prorogaqo pelo exercicio desta lei o prazo de que 
trata o art. 20 de lei n. 1.1'14, de 30 de Dezembro de 1903. 

O art. 20 da lei n. 1.1j4. citada, é assim concebido : 
"Fica prorogado a té 3! de dezembro de 1 904 o prazo para a exe-

cução do decreto n . 4 . 69 7, de 12 de dezembro de 1902. ". 
E esse decr eto assim dispõe : 
"A rt. 1. 0 Todos os fapricantes marcarão os seus productos com 

rotulo collado ou impresso, que deverá conter a denominação da fabrica 
ou o nome do fabricante e o lugar onde estiver s ituado o estabelecimento 
fabr il, podendo ou não addiçionar a expressão - Industria Nacional. 

Art. 2.0 Até 30 de junho v indouro poderão circular no commercio 
os productos que estiverem rotulados em desaccôrdo com o artigo ante-
cedente, não podendo, poréII), a conta r de 1 de fevereiro proximo, sahir 
das fabricas mercadoria a lguma cujo rotu lo não contenha os requisitos 
exigidos. 

Paragrapho unico. Os fabr icantes poderão u tilizar-se dos rotulas 
que não estiverem nas condições do art. 1°, completando-os por meio de 
carimbo ou impresso. 

Art. 3.0 R t>vogam-s e aR pisposições em contrario," 
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visando mais facilitar e desenvolver o credito agricola do que .lucros 
directos ou associados. 

Paragrapho unico. O Governo expedirá regulamento no sentido 
de evitar que nesses institutos a isenção de sello se possa estender a 
ou tras operações que não áquellas que, exclusivamente, se referem ao 
custeio r u ral feito com os proprios accionistas. 

Art. 16. Ficam dependentes da revisão das respectivas tarifas, a 
juizo do Governo Federal, as isenções de direitos para importação de 
material de que gozam as estradas de ferro, em virtude de disposição 
orçamentaria, não comprehendidas as que têm em consequencia dos 
respectivos contratos e por força da lei que regulou a concessão. 

Art. 17. Continuam em vigor todas as disposições das leis dos 
orçamentos a n tecedentes, que não versarem particularmente sobre a 
fixação da receita e despeza, sobre a u torização para marcar ou augmen-
tar vencimentos, reformar repartições ou legislação fiscal e que não te-
n ham sfdo expressamente revogadas. 

Art. 18. Cabem ao Gymnasio de Santa Catharina as quotas de bene-
ficio de loterias que a lei destin ava ao extincto Gymnasio Catharinense, 
comprehendidas as vencidas e a inda não pagas. 

As quotas de loterias destinadas á Instituição do Hospital de La-
zaros, ao Lyceu de Arte3 e Officios e á Assistencia da Infancia Desam-
parada, no Estado do Maranhão, continuarão a ser entregues ao Go-
verno do Estado para applicação opportuna, ao seu criterio. 

Art. 19. Permanece em vigor o art. 7.• da lei n . 1.837, de 31 de 
Dezembro de 1907 (1), reduzindo a quatro mezes o prazo de 10 ahi 
concedido. 

O Presidente ela Republica informará ao Congresso em sua pr oxima 
reunião da execução deste preceito legal. 

Art. 20. Pelo percurso nas linhas telegraphicas de ligação de es-
tações fronteiriças brasileiras ás estações limitrophes pertencentes a 
administrações telegraphicas de outros paizes será cobrada a taxa de 
um franco, ouro, por telegramma até 30 palavras e mais u m fanco, ouro, 
por grupo de 30 palavras ou fracção excedente. 

Paragrapho unico. O Presidente da Republica entrará em accôrdo 
com essas admin istrações no sen tido de ser estabelecida taxa identica 

(1) Lei n. 1.837, de 31 de Dezembro de 1907 - (Orçamento da 
receita para o exercicio de 19 O 8) : 

Art. 7.0 No prazo improrogavel de 10 mezes, os Min isterios da V ia-
ção, Exterior, Guerra, Mar inha e Justiça e Negocios Interiores executa-
rão o que se acha preceituado no art. 4. 0 da lei n. 741, de 26 de Dezem-
bro de 1900, quanto aos predios, proprios nacionaes, situados no Dis-
tricto Federal e nos Estados, occupados por funccionarios publicas civis 
e m ili tares que não tiverem d ireito, por força de lei, a nelles residirem. 
O Ministerio da Fazenda em seguida fará vender, mediante concurrencia 
publica, aquelles que não forem necessarios ao serviço publico, applicando 
o producto, como determina a lei, ao fundo de amortização dos empresti-
mos internos. 

E' este o art. 4. 0 da citada lei n. 741: 
"Os Ministerios da Viação, Exterior, Guerra, Marinha e Justiça e 

Negocios Interiores deverão transferir ao da Fazenda todos os proprios 
nacionaes, terrenos e mais bens do domínio federal, a seu cargo e que não 
estejam applicados a serviços :t>Ublicos federaes. 

Paragrapho unico. Continuam em vigor as disposições da lei n . 658, 
de 28 de Novembro de 1899 , " 
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para correspondencia entre as estações fronteiriças extrangeiras e suas 
Jimitrophes brasileiras. 

Art. 21. Ficam isentos do imposto de sello os requerimentos, certi-
dões e mais documento::; necessarios á habilitação de que trata o art. 2.0 

do decreto n. 1 . 687, de 13 úê Agosto de 1907 (1). 
Art. 22. Ficam revogadas a3 disposições em contrario. 

Rio de J aneiro, 29 de Dezembro de 1908, 20° da Republica. 

AFI'ONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA. 

Dcivicl Campista. 

(1) Decreto n. 1.687, de 13 de Agosto de 1907 - (Conce<'.le vitali-
ciamente aos officiaes e i:iraças de pret sobreviventes dos corpos de 
Voluntarios da Patria e Guarda Nacional, e aos auditores de guerra e 
estudantes de medicina e pharmacia que serviram no Exercito e na Ar-
mada, por occasião da guerva do Paraguay, o soldo r egulado pela tabella 
actualmente vigente e dá outras providencias. 

Art. 2. 0 Para que os interessados possam perceber o soldo vitalicio 
que esta lei lhes assegura, é indispensavel que se mostrem habilitados 
com as respectivas patentes, baixas ou documentos equivalentes, assim 
como os actos expedidos pelas repartições dependentes dos Ministerios 
da Guerra, da Marinha e da Justiça, ou por certidões authenticas, isen-
tas de .sello, extrahidas das mesmas, ou de quae§"quer outras reparti-
ções publicas, da União ou qos Estados. 



LEI N. 2. 050 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1908 

l?ixa a despeza geral da Republica elos Estados Unidos do Brazil para 
o exercicio de 190D, e dá outras providencias 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 A. despeza geral da Republica elos Estados Unidos elo Bra-
zil para o exercicio de 1909 é fixada na quantia de 330 . 352 :780$513, 
papel, e 75 . 390 :271 $914, ouro, distribuicla pelos respectivos Ministerios, 
na fórma abaixo : 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas 
repartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, com os ser-
viços designados nas seguintes verbas, a quantia ele 36 . 315 :661$750, 
papel, e de 12 :350$, ouro: 

1. Subsidio do Presidente da Repu-
blica .. .. .. . ........ . . . ... . 

2. Subsidio elo Vice-Presidente da 
Republica . . .. . .... . .. . . . . . . 

3. Gabinete do Pres idente da Repu-
blica . .... . .. . ............. . 

4 . Despeza com o Palacio do Pre-
sidente da Republica .. .. .... . 

5. Subsidio dos Senadores . . . .. . ... . 
6. Secretaria do Senado. Incluida 

no - pessoal - a quantia de 
42 :2 80$ para augmento de 
vencimentos ao pessoal effe-
ctivo, nos termos da r eso-
lução do Senado, ele 19 de 
maio ele 1908, e elevada de 
21:007$350 a 29:089$204 a 
quantia destinada ao paga-
mento ele gratificações adc1i-
cionaes, sendo : de 3 O o/o ao di-
rector, ao vice-director, ao 
H.judante do porteiro ela se-
cretaria e a um continuo ; de 
25 o/o a dous officiaes ; de 
20 o/o a um official, ao portei-
ro do satã.o e a dous conti-
nuas, a un1 official, a parti r 
ele 3 de maio, a outro conti-
m;o, a part ir de 4 de julho, e 
ainda a 1nais um continuo rt 
partir de 21 de dezembro; ele 
15 o/o ao bil)liothecario, a dous 
officiaes, sendo um até 2 de 
maio, ao ajudante do porteiro 
elo salão, ao porteiro da se-

Ouro Papel 

120 :000$000 

36:000$000 

79:800$000 

101 :440$000 
567:000$000 
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cretaria a partir de 27 de fe-
vereiro, e a dous continuas, 
sen do a um até 3 de julho e 
a outro até 20 de dezembro. 
Augmentada de 8 :520$, sen-
do: 3 :960$ para pagamento 
dos vencimentos de um con-
tinuo dispensado do servic;:o 
por deliberação do Senado, ele 
3 de setembro de 1908 ; 600~ 
para pagamento do accresci-
mo de vencimentos que teve, 
por deliberação do Senado de 
22 ele junho de 1908, um 
continuo já anteriormente dis-
pensado do serviço e 3 :960$ 
para pagamento de vencimen-
tos ao conservador ela biblio-
theca, logar creado por delibe-
ração do Senado, de 3 de 
dezembro ele 1908. Diminuida 
de 3 :960$ pela suppressão ele 
um Jogar de continuo, em vir-
tude d e deliberação da mesma 
data. No - Matel·ial-: Re-
duzida de 1 :000$ a verba cl.:i 
2 :200$ pa r a alugu~l de casa 
ao porteiro do salão. Augmen-
tada de 46 :200*, sendo : 
6 :200$ n a consignação-Con-
servação e limpeza elo edificio 
e moveis, comprehenclidos os 
salarios de 12 serventes - . 
destinando-se 3 :80Q$ a com-
pletar a verba para pagamen-
to destes sala rios, em con-
sequencia do a ugmento que 
tiveram por deliberação da 
Commissão de Policja. de 9 de 
junho de 1908, e 2 :400$ á 
conservação e limpeza do 
edifício e dos moveis; 36 :000$ 
para complemento da consi-
gnação - Serviço tachygra-
phico, etc. - que, de accôrdo 
com a deliberação da Com-
missão de Policia, de 20 de 
dezembro de 1907, é paga 
durante os 12 mezeis do exer-
cício á r a zão de 8 :000$ por 
mez, e 4 :0 00$ para renova-
vação do fardamento do pes-
soal subalterno .... . ........ . 

7. Subsidio dos Deputados, ........ . 
8. Secretaria da Camara dos Depu-

tados - Inclu ídas no - Pes-
~oal-as quantias: de 44 :240$ 

Ouro Papel 

544 :948$176 
1 . 908 :000 $0 00 
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para augmento de vencimen-
tos a diversos empregados, 
de accôrdo com a resolução 
ela Camara, ele 27 ele dezem-
bro ele 1907; ele 7 :920$ para 
vencimentos ele mais dous 
continuos, á vista ela resolução 
ela Camara, ele 28 ele dezem-
bro ele 1907; ele 3 :960 $ para 
vencimentos de um a judante 
de porteiro, Jogar creaclo em 
virtude de resolução da Ca-
mara, de 11 de agosto ele 
1905, e ele 3 :600$ para venci-
mentos de um auxiliar ela 
Secretaria, ele accôrdo com a 
resolução da Camara, ele 28 
de dezembro de 1907. Sup-
iprirruida ·a .quantia d•e 6 :•600$ 
de vencimentos de dous cor-
reios, Jogares extinctos. 

Elevada de 23 :270$ a 32 :784$ 
a quantia c1estinaela para pa-
gamento ae gratificações ad-
dicionaes, sendo 20 o/o ao eli-
rector, quatro chefes ele sec-
ção, dous officiaes, porteiros 
da sec!'etaria e do salão, sete 
continuos, conservador da bi-
bliotheca e a judante do por-
teiro, e de 15 o/o a tres offi-
ciaes e dous continuos. No -
Material - Elevada de réis 
15 :000$ a 19 :500$ a consigna-
ção - Conservação e limpe-
za do edificio, etc. - ele ac-
côl'dO com a 1·eso1ução dia Ga-
mara, de 28 de dezembro de 
1907, e ele 125 :100$000 a 
208 :800$ a de - Serviço de 
stenographia - ficando assim 
redigida: Serviço de stenogra-
phia - Para pagamento na 
r azão de 17 :400$ mensaes, ele 
ele accôrclo com a citada re-
solução. A u g menta d a de 
14 :400$, sendo: 12 :000$ de 
vencimentos e 2 :400$ de gra-
tificação addicional para pa-
gamento de vencimentos e de 
gratificação a um chefe ele 
secção dispensado do serviço 
em virtude de deliberação ela 
Camara aos Deputados, de 28 
de novembro ele 1908 .... .. . 

Ouro Papel 

652 :472$118 



9. Ajuda de custo aos membros do 
:Con-g·resso 'Naciona,l. .. . . . ... . 

1 O. Secretaria de Estado .......... . . 
11. Gabinete do consultor geral ela Re-

publica .... .. . . ........ · ... . 
12. Justiça Federal - R eduzida ele 

74 :000$, sendo : 23 :0 00$ no 
Material - elo Supremo Tri-
b una l, a saber 9 :000$ n a 
sub-cons ignação - Gratifica-
ção a dous a uxili a r es, em com-
missão, para o serviço espe-
cial da publicação ela juris-
prudencia, e 14 :000$ n a sub-
consiganção - Para acqui-
sição e concerto de moveis, 
reposteiros e outros objectos ; 
28 :000$ no - Material - do 
Juizo Seccional do Territorio 
do Acre, na sub-consignação 
- A lug uel de casa, n1oveis, 
objectos de expediente, etc.; 
7 :200$, no - Materia l - elo 
>J»uizo .SecciJom1;J <lo Estaid o d•e 
S. Paulo para coinp letar a 
quantia de 12 :000$ destina-
da ao a luguel ele 'tm preclio 
par·a esse juiz{), e 23 :000$ n o 
- Material geral -· n a sub-
consignação - Para a limen-
tação, vestuario e transporte 
de presos pobres condemnados 
p ela justiça .federa;! ou á s ua 
disposição nos Estados ... . . . 

13. Justiça do Dtstricto F'ecleral -
Reduzida de 2 :400$ a sub-
consignação - A lugtfel de sa-
las destinadas ás ii-udiencias 
elos pretores urba nos. Au -
gmentacla ele 30 :000$ para pa-
gamento dos desemb:~rgadores 
Guilherme Cordeiro Coelho 
Cintra e Manoel P \'ldro A l-
vares Villaboim e ao juiz Joa -
quim Moreira da Silva, cu jas 
aposentadorias forall( anulla -
ladas . ... . .... . ... . 

14 . .. >\j·ucl-as de cuslo a magistrados . .. 
15. Polida id o Disbr1cto Fec1eraJ -

Guarda C'ivil - Pessoal de 
ll•O·Ill'eaÇãO d O chefe de 'JlO\.i<;ila 
Elevada de 853 :7 80~ para o 
a:ugmen to de ma'is 200 guar-
das de J.•· classe e 2po 'de 2°, 
e para gratif.icac~-:J de 25$ 
meinsaes a cada llIT\ dos 35 

Our o 

. . . .. . . . \ ..... 

Papel 

.275 :000$000 
460 :253$ 1.1 8 

20 :800$ 000 

1. 398 :666$118 

523 :743$050 
14 :000$000 
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fisca es i;, de 15$ a cada um 
dos 21 ajudantes, de accôrdo 
com o decreto legisla tivo n. 
1. 872, d e 29 de Ma io de 
1 908 (1). Rcclu~ if.a d e 
~3 :3 90$, sendo: 3 :.lDO$ no-
P essoa l de norc.eacão d:i 
Chefe ::le Policia, v'. ~t o cc,mo 
11a ·propos ta do C ovl:.rno as 
d iairias dos g.uarda s ail'terior-
llll ente existente s estão oa•l-
culadas 1na razão de 366 di as · 
e 30 :000$ no - m a t erial __.:_ 

da Policia , na sub-consignação 
- Alugueis de casas para 
s ecretaiPia, estações, de lega-
cia s, estações e p ostos. 

Colonia Correcional dos Dous 
Rios - P essoa l. Augmenta -
d•a: de 11 :1 66$, á vis ta da 
reorganização d•e que trata 

o citaJdo dec-reoto legislativo 
m. 1. 872. Rediuzida de 
60 :000$ u10 - Material --;na 
sub-consignação- Pai'a con-
tinuação de obras rw eddfic'io. 

•Força P.olida.I - Reduzida de 
285 :390$, sendo: 249 :660$ no 
- Pessoa l - n a: sub-consi-
g>nação - Praças dos cor.pos 
e bata lhões, pela re"duc"ção de 
200 soldados; 25:000$ ma sub-
consignação - Remon ta de 
·animaes; 10 :000$ n a sub-con-
signação - Ccmstl\ucção de 
baias e r eforma das existen-
tes; e 730$ ill.DS - Reform:i -
dos d a Fol·çã Policial, por 
haver fallecldo Pedro Ma-
moei da Costa, praça refo•r -
mad a ... . . ... .. . ...... .. . . . 

16. Casa de Corr cção .. . ....... .. . 
17. 1Giuarda Naciona l . .... . ........ . 
18. Jun ta. Commerci'a.1 . .... . .... .. . . 
19. AI'chivo P ublico ............. . . . 
20. Assistencia a alienados ......... . 
21. Directoria Geral de Saude Pu-

blica Augmentada de 
10 :900$, send·o: 10 :0 00$ no -
Mater0ial - do Lazrureto de 
Taim!a!Il'daré, ma Sll]b-co11rni-

Ouro Papel 

9.285:725$894 
284:584$090 

35 :100$000 
44 :346$118 

108 :296$118 
1.448 :013 $H8 

(1) Decreto leg!Slart:ivo m. 1. 872, de 29 de Maio de 1908 - Reo·rga -
IIli'La e. Colou.ia Co•rr eccional dos Dous J:llios e a Guarda Civil. 
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gnação - Para conservação 
dos edificios, concertos e re-
·paro do ma,tel'ial, etc., e 900$ 
an.atel'irul da I nspectoTia do 
Porto de S. Paulo, na s·ub-
con.signaçãio- Objectos de ex-
rpediente, €te., e •reduzida de 
1'20 :600$, sendo : 40 :600$ ma 
consignação - I-Iospitraes d€ 
·isolamento .nos Esta:dos - e 
s·ub -c0<nsigmação para o servi-
ço quarentenaJl'io e de des-
inf.ecção no ·Elstado de '.Matto 

Grosso; e 80 :000$ no material 
geral na sub-consignação 
Material para os serviços de 
prophylaxia de molestias in -
fectuosas - Augmentada de 
16 :200$ na consignação 
Pessoal sem rnomeação - do 
3° iDistricto do P ·a•rá, para 
,pagamento de diao··ias a um 
mest~, á razão de 10$ por 
d·ia; de quatro foguistas, á 
de 6 $, e de quatrq marinhei-
ros, á de 4$, todos da lancha 
onde está insta1140 o a'P'pa-
•relho Glayton . . ... . . . . ... . 

22. J!1acul'dad€ de Direito de S. PaJU-
olo ............ .......... .. .. 

23 . Faculdaide de Di·rei'to d-p R:ecife .. . 
24 . Faculdad·e ··de Medoicina do Rio de 

Janeiro ... . ... . ..... . .. .. . . 
25. ·Faculdade de Med'icina da Bahia 

- Aug.mentada de 3 :200$, 
paora 0gratifi:ca<;ão ao s ubsti-
rtru.to dia l • secção, q.ue está 
substituirn'do o C?Jthedra'Nco 
de anatomia d·esor.iiptiva, na 
fórma do art. 30 do decreto 
n. 3 .~90, de 1 de Janeiro de 
190·1 (1) . . .. . . . . ... . . . ... . . . 

26. Escola Polytechnica - Augmen-
taida d'e 8 :400$ .para ,pagiamen-
•to ;de vencimentos, 111os ter-
mos do decreto legisJrativo 
n. l. 878, de 10 de Jun,ho de 

Ouro Papel 

6. 360 ·:817$540 

402 :280$00 0 
433:10 0$ 000 

817 :392$236 

934:279$229 

( 1 ) Decreto n . 3. 890, d<i 1 de Janeiro de 1901 - Approva o Codigo 
d.os InsHotutos Off.iciaies de JDnsino Superior e .Secundario, dependentes 
<lo MLnisterio da J•ustiça e Negocios Interiores: 

Art. 30. O lente ou substituto do professor que, a lêm do desempenho 
elo seu cargo, reger cadeira ou a u la, por impedimento ou falta do res-
pecti1Vo f unccion ari•o, .terá d-i.reioto a um rucoresoimo '<'J.e vencimentos dgu rul 
á grati'ficação deste. 



27. 

28. 

29. 
30. 
31. 
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lDOS ( 1), a urn sub-sec1·eta1·io 
·quatwo am1ainuenses, urm bi~ 
bliothecario e um sub-·biblio-
thecario. Diminui.da <l·e 3 :600$ 
Pe:a exti1ncção do !ougar de 
agen·te theso.ureiro, ex-vi do 

art. 3. 0 do Codigo elos Insti tu-
tos Offfoiaes do JDnsiino S•u-
·perio•r e Secundario 

Escola .d<i M·inas - •Materi•3 l -
Augmen.t.ruda de 500$ a sub-
cons1gn.ação - «Illuminação, e 
red1iz1c11a .de Jg.ual q·uant-ia a 
s ub-consigmação - ({ll\!Iode·lo s, 
·desenhos, etc.» . ......... . .. . . 

Gymnasio Nacional Elevada 
<le 13 :368$ a 13 :667$ a con-
sig.nação - «Gratificação aicl-
dicional a ,J,en.t<is e professor·es 
do Internato» . Reduzida de 
20 :000$ no - Material - na 
sub-·consign1ação - •«l ara oc-
correr ás des•pezas com o 
.pessoa! e material riecess·an ·o 
.ás tur,mas supplemientares» 
f·ica..ndo sus·pen.sa, dn.wante o 
exePcicio, a admissão de alu-
mnos g ratuitos - Augmernta-
da de 600$ piaora .pagaanen-
to d•e q·uotas addd-cionaes aos 
!·entes do Interna·to do Gym-
.nasio Nadon.aJ Drs. Framcisco 
J?•in'hei•r o GuLmairães e Fortu-
n;ato ida Fo1nse0a D·uarte . .... 

Escola Nacional d·e Bellas Art<is . 
•InstHuto Nacional de Musica ... 
Lnstituto B enjamdn. Consta-nt.-Au-

gmentacla de 70 :200$, para at-
•teinder á el•evação ;d•e venci-
mentos dos membros do cor-
1po ·d-ocente, ·em vi.rt•ud<i do art. 
13 da •lei n. 1. 617, de 30 de 

Dezembro de 1906 (2) . .. ... . 

Ouro 

12:350$000 

l'apcl 

6'17 :327$052 

344:352$000 

734:708$354 
183 :952$236 
272:812$116 

340 :678$118 

(1) Decreto legislativo n . 1.878, de 10 de Junho de 1908 - Equi-
para os vencimentos do sub-secretario, dos o.;rnanuenses, do biblio·~ h eca 

rio e <lo sub-bJblio thecario da Escola PolyLechni-oa aos dos fun cciona-
rfos -ele igual categ.01ria <las Facul'dacles de Me<licina. 

(2) Lei n. 1.617, de 30 de Dezembro de laOG - Orçamento da De -
ipeza para o exer-C'icio ele 1907: 

A rt. 13. l<'i.ca o Poder Execulivo a u·Loriz·a<lo a oab rir o necessario 
•cr·edHo IPª"ª •dair aos membros K:lo corpo docente do Instdtulo B en'jamin 
Constant o accrescimo de ve•nchnentos q:ue tiveram os lentes do ,Gym-

33 
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32. Instituto Nacional de Surdos-Mu-
dos . . . .. .. . ...... ... . . . .... . .. . 

33. Bibliotheca Nàcional - Augmen-
tada na sub-consignação-" Acqui-
sição de livros, periodicos, etc." , 
de 36 :000$ para, sem prejuízo 
das acquisições de outro gen ero, 
poderem ser compradas, no lei-
lão da collecção numismatica que 
pertenceu a Julius Meili, as pe-
ças que foren1 mais net:essarL.1s . . 

34. Museu Nacional. . . ... . ......... . 
35 . Serventuarios do culto catlfblico 

- Reduzida de 15 :000$ ..... . .. . 
36. Soccorros publicos - Reduzida de 

50 :000 $ a consignação - "Para 
occorrer ás despezas provenientes 
de epidemias, fome, incendios, etc." 
Destinada a quantia de 15 :000$ 
para auxiliar a civilização dos 
índios, no Estado do Maranhão .. 

37. Obras-Augmentada de 200 :000$, 
para a conclusão das obras da Fa-
culdade de Direito do Recife ... . . 

38. Corpo de Bombeiros .......... . . . . 
39. Magistrados em disponiJiilidade .. . 
40. Serviço eleitoral. ..... . . . .. . ... . 
41. Prefeitura, justiça e outras despe-

zas no Territorio do Acre - Re-
duzida de 517 :600$, se11do : ..... . 
50 :000$ no - Material - de cada 
uma das tres prefeitur~s . . .. . .. . 
(150 :000$); 38 :000 $, no - Ma-
terial - do Tribunal de Appella-
ção, na sub-consignaçãQ - Alu-
guel de casa, moveis, objectos de 
expediente, etc.; 18 :OOQ$ no 
Material - de cada uma das 

Ouro Papel 

133 :239 ~ 11 8 

29 ·~ :012$118 
156 :873$118 

125 :000$000 

246:000$000 

750:352$11 8 
1. 201 :818$140 

300 :000$000 
100:000$000 

illasio Naciomail, ·pela llei :n.. 1. 500, ·de 1 de Set embro d·e 1906, de con-
formidade com o art. 210 do decreto n . 408, de 17 de Maio de 1890, 
combinado com o decreto legislativo n. 1.299, de 19 de dezembro de 1904. 

10 dec•reto legislativo n. 1. 500, c itado, elevou os vencimentos dos 
le:n.tes das Escolas Pal.ytechinfoa e de !Minas, das Faculdades de Mec11 -
cina do Rio de J aneiro e da Bahia, de Direito do Recife e de S . Paulo 
e dos Gymnasios Nacionaes e dos substitutos e professores d·as referid·as 
escolas e faculdades. 

O art. 210 do decreto n. 408, citado, dispõe : 
«Os ·membros d o corpo docente d-0 Institulo goz;arão elos di•reitos e 

, 'IJ,niJagens d·e q•ue actua1meinte goza,m ou ve:n.hann a gozar .por lei os 
1>rofessores do Instituto Nacional de ti:nstrucção Secund,aria . 

.O decreto legislativo ni . 1 :299, ci1:aido, tornou e:>..-tensivo aos Jl•rofes-
sores e repetidores dos I:n.sptutos -Benjamin Constant e Naicional de 
S'llrdos-,M'tldos o accresoimo de ven.cimen•tos q•ae tiveram •os lentes rlo 
Gymnasio NadoniaiJ pelos d·ecretos ns. 1. 075, d•e 22 de Novembro da 
1890, e 1.194, de 28 de De~emhro de 1892. 
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comarcas no Al:o Acre, Alto Pu-
1·0s e Ai lo Juruá, en1 Cê.!..da urna elas 
~ ub-cons i gnações - A.l uz ucl de ca-
sa, n1oveis, objcctos c1e expedien-
l e, etc. (54 :000$) ;- ·,e 275 :600$, 
no - M:aterial - para serviços 
publicos e obras no Ter r itorir• do 
1\ .cre .............. . .... . ..... . 

'}2. Ins t ituto Oswa!clo Cruz - Desta-
cada da cons ignação - lVIateria l 
- a qua nti a de 30 :000$, desti-
nada especialmente. (á m a nuten-
ção do Instituto F ilia l, con1 séde 
em Bello Horizonte . . . . . ........ . 

43 . Eventuaes .. ... . . . . . . ... . ....... . 

Ouro 

Art. 3.0 E' o Presidente ela Republica autorizaâo : 
L A s ubv enciona r as seg uintes institu ições : 

Papel 

3 .1.5 6 :200$000 

331 :240$000 
150:000$000 

Com 32 :000$ a Liga Contra a Tuberculose, da Bahia, sendo 12 :000 $ 
como s ubvenção e 20 :000$ para a uxilio ás obras ào clispensario a cargo 
da mesma Liga; com 24 : 000~ a Liga Contra a Tuberculose, ele S. Paulo 
e com 2 :000$ cada uma das m esm a s Ligas do Recife, da cidade de Cam-
pos, no E stado do R io de J aneiro, de Juiz de Fóra , em Minas; com 
20 :000 $ o Inst itu to Pas teur, de S. P a ulo, e com 10 :00 0$ cada u m, ao 
Instituto Pasteur, do Recife, e ao Ins tituto Pasteu r e Vacciogenico c1 e 
Juiz de Fóra; com 20 :0 00$ o Sanatorio de S. Luiz de P iracicaba, para 
l u berculosos, em S. Paulo; com 15 :000$ o Hosp ita l de Tuberculosos, em 
Itajubft., e com 1 0 :000$, cada um dos hospitaes de Ponte Nova e La-
\Tas, no Estado de Minas; com 20 :000$ a ca da uma das seguin tes asso-
ciações : Insli t u to Historico e Geogr a phico Brasileiro, Escola de Com-
mereio "Alvares Pen teado", e m S. Pau lo ; Academia ele Commercio de 
San los no m esmo Estado, e Escola Commercia l da Bahia; com 10 :0 00$ 
a cada uma elas instituições : Academia de Commercio do R io de Janeiro 
e Institu to Commercial desta Capital, com a obrig"ção ele r eceber cada 
um dos mesmos estabelecimen tos 25 alumnos gratuitos, indicados pelo 
Governo ; com igua l quantia cada um dos hospitaes para tuberculosos, 
de Leopoldin a e de Além Parahyba, em Minas Geraes ; 15 :0 00$ a cada 
um dos seguin tes institutos : L yceu Agronomico de Pelotas e Escola Pro-
f iss ion a l " Benj a min Constant ", fundada pela In tenclen cia de Porto Ale-
gre; com 8 :000$ o Inst itu to füi Ordem dos Advogados Brasileiros; com 
5 :0 00$ a cada uma das seguintes : Academia Nacional de Medicina elo 
Rio de Janeiro, Acaderniad o Commercio de Pelotas, Escola de Commer-
cio, mantida pela Phen ix Caixeira l elo Ceará, e Escola Pratica de Corn-
mercio do Pará; e com 4 :000 $ a Escola Mauá, mantid a pela Associação 
elos Empregados do Commercio de Porto Alegre. 

II. A m a nda r imprimir, na Imprensa Naciona l, a Revista elo Instituto 
Histoi·ico e Geographico Bras-ileiro e as seguintes obras : Anatoni·ia dei 
Oeibeça, livro do Dr. Benjamin Ferreira Baptista, prepa r ador da cadeira 
de a natomia descriptiva da Faculdade de Medi cina do Fio re J ane :ro, 
e 1. 000 exemplares da traducção do poema Peireiiso Perdido , de Milton, 
feita em ling uagem vernacu la e em verso pelo Dr. Gonçalo Bouto, prece-
dendo, quant o á impressão das clnas r ef eridas obras, par ecer · sobre o 
seu m er ecim ento, por pessoa competente, a jui zo do Governo. 

III. A abrir o cr edito até a qua n tia de 20 :000$, para occorrer a 
despezas com a mudança da B iblio theca N acional para o novo edifi cio. 

IV. A remover as colonias de alienados da ilha do Governador e 
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installal -<Ls em lugar apropriado, abrindo para esse fim os necessari.L>s 
creditos atê a quanti~ de 150 :000$000. 

V. A instituir e regular, sem onus para os cofres publicos e sem 
responsabilidade do Thesourn, uma caixa beneficente para os funcciona-
rios da Policia do Dlstricto Federal. 

Vl. A estabelecer laboratorios de ensino technico-industrial nas 
escolas de engenharia, podendo contratar pessoal tcchnico necessario 
e abrir o credito de 200 :000$000, sendo 100 :000$000 pa ra ca da escola. 

VII. A vender em leilão, satisfeitas as exigencias legaes, o material 
existente no Lazareto de Tamanclaré, em Pernam buco, clesnecessario 
ao funccionamento da estação sanitaria, de accõr clo com a Directoria 
Geral de Saude, sendo o producto recolhido ao 'l.'hesouro Federal. 

VIII. A expedir novo regulamento de correcção especial para a 
Justiça do Districto Federal. 

IX. A despender a quantia ele 150 :000$, para acquisição ou con-
strucção do preclio para ser installaelo o Instituto de Protecção e Assis-

· tencia (1. Infancia elo Rio de J aneir o, de accõrdo com a lei especial 
n . 1 . 154 (l) e a autorização, no exercício de 19U8, baseada na lei 
n . 1 . 617, de 30 ele Dezembro ele 1906. 

X. A abonar pela consigna1:ão - Pessoal - da Força Policial, 
gratificação ás praças que forem escaladas para serviços extraorclinarios 
fora das horas normaes. 

XI. A expedir novos l'E}gulamentos reorganizando a Bibliotheca Na-
cional e a Escola Quinze Cie Novembro, sem augmento de despeza. 

Art. 4.° F ica prorogado até 31 de Dezembro de 1909, o prazo de 

(1) Lei n. 1.154, de 7 de Janeiro de 1904 - E' este o seu teõr: 
Art. 1. o F ica o Presidente da Republica autoriza.el o a ceder ao Insti-

tuto de Protecção e Assistimcia á Infancia do Rio de Janeiro um dos 
edificios dos proprios nacionaes existentes nesta Capital, para nelle ser 
o instituto alojaelo, ou dar, mensalmente, a quantia de 500$ para aluguel 
de uma casa em condições de bem servir ao referido instituto, fazenelo, 
neste caso, as necessarias operações de credito. 

Art. 2.0 O Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por inter-
medio de uma commissão composta do clirector ger al ele Saude P ublica, 
elo procurador seccional e do curaclor de orphãos, fará a suprem a inspec-
ção deste instituto. 

Lei n . 1 . 841, de 31 ele Dezembro de 1907 - (Orçamento da despeza 
para o exerci cio de 1908) : 

Art. 5.• O Governo adquirirá •ou mandará construir nesta Capital 
um edifício apropriado á installação do Instituto de Protecção e Assis-
tencia á Infancia do Hio djl J a neiro, nos termos do a rt. 46, n. 9 da lei 
n. 1 . 617, de 30 ele Dezembro de 1906. 

Lei n. 1.617, de 30 de Dezembro de 1906 - (Orçamento da despeza 
para o exercicio ele 1907): 

Art. 46. E' o Presidentii ela Republica autorizado : 

n. 0 A fazer ·as necessarias operações de credito para construir, 
aclquirir e adaptar edificio~ proprios pa ra os diversos serviços publicas 
federaes nesta Capità1 e nos Estados, não podendo a quantia destinada 
á amortização e pagamento de juros da divida contrahida exceder á que 
i;e despende com os alugueis dos mesmos edificios . 

A lei n. 1. 811, citada, consignou na verba n. 36 do art. 2°, o credito 
de 6 :OOOS para o pagamento do aluguel annual dopredio onde funcciona 
o InstiLuto c1e Protecgão e .j\.ssistencia á Infancia.) 



que trata o art . 1°, n. 6, do decreto n. 1.151, de 5 ele Janeiro de 
1904 (1), extensivo ás funcções do J uizo dos Feitos da Saude Publica. 

Art: 5.° Continúa em v igor, na parte em que n ão foi despenclielo 
(37 :000 $ ), o credito aberto pelo decreto n. 6.5 28, de 28 de Junho de 
1907 (2), para execução da lei n . 2 . 65 1, de 10 de Junl10 elo mesmo 
anno ( 3), que autorizou o Governo a mandar erigir um monumento ao 
almirante Barroso, commemorativo da bata lha do R iachuelo. 

Art. 6.º Permanece em v igor o a rt. 88° da lei n. 1 . 841 , de 31 de 
Dezembro é\e 1907 (4) . 

Art. 7. 0 O Presidente da Republica é a utoriza do a despender pelo 
Ministerio das Relações Exteriores as sommas de 2 . 159 :592$769, ouro, 
e 2. 062 :200 $, papel, com os serv iços designados nas seguintes verbas: 

1 . Secretaria de Estado ........... . 
2 . Empregados em disponibilidade . 
3. E xtraorclinar ias no interior, inclu-

sive para todos os Congressos 
internacionaes que se reuni-
r em no Rio de Janeiro, dentro 
do exercicio ..... . . . . 

4 . Commissões de limites .. .. .. . 
5. Legações e consulados - Augmen-

tada de 34 :000$ - P essoal -
para a representação dos mi-
nistros plenipotenciarios na 
Hespanha 6 :000$, na Boliv ia 
4 :0 00$ , no P eru' 6 :000$, no 
Mexico 2 :0 00$, na Hollanda 

Ouro 

27:9 99$436 

Papel 

400: 800 $00 0 
100:000$000 

612:000 $000 
700 :000$000 

( 1 ) Decreto n . 1 . 151, de 5 de J a neiro de 1904 :____ (Reorganiza. a 
Director ia Geral ele Saude Publica e especifica as suas attribuições) : 

Art. 1. 0 ••• • ••••••••••••••. • ••••• •. • •• . ••••• .. ••••••••• • •• • •••• 

6. 0 No fim de tres a nnos, a contar da dat a ela decretação dos regu -
lamentos a que se refere a presente le i, seja ou não extincta a febre 
amarell a ela cidade do Rio de Janeiro, será o novo pessoal, nomeado em 
v irtude ela presente lei, dispensado, voltando os antigos funccionarios 
da hygiene terrestr e a perceber os vencimentos que tinham antes. 

os· funcciona rios da Diretoria Geral ela Saude Publica que, em 
v irtude do decreto n . 4 . 463, de 12 de J ulho de 1902, foram transferidos 
da Municipalidade do Districto Federal para o Governo da União, 
contarão, para todos os effeitos, o tempo ele serviço que t inham na r e-
partição de (lygiene municipal. 

(2) Decre to n . 6.528, dcl 20 de Junho de 1907 - (Abre ao Minis-
terio da J ustiça e Negocios Iffteriores o credito especia l de 100 :000 $ 
para despezas com um monumento ao almira nte Barroso, commemorativo 
da batalha do R iachuelo.) · 

( 3 ) L ei n . 2 . 651, de 1 0 de Junho de 1907 . Tem o n. 1.651, o decreto 
legislativo de 10 ele J unho de 19 07, que autoriza o Governo a levant a r 
em uma das praças da Capita l Federal um monumento ao a lmira nte 
Barroso, commemorativo ela batalha do Riachuelo. 

O art. 2° desse decreto dispõe que "será desde já consignado para 
o fim indicado o cr edito de 100 :000$000. 

(4) Lei n . 1.841, ele 31 de Dezembro ele 1 907 - (Orçamento da 
d espeza para o exercicio de 19 O 8) : 

Art. 8.° Fica relevada a prescripção em que incorreram as a judas 
de cu sto e o subsidio dos membros do Congresso Nacional e autor izado 
o Presidente da Republica a abrir os necessarios cr editos. 
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2 :000$, e para os ministros 
residentes : em Cuba e Ame-
rica Central 2 :000$, Colombia 
4 :000$, Equador, 4 :000$, Ve-
nezuela 4 :000$ e de 4 :000$ a 
consignação para um vice-con-
sul em Bremen, que passará 
á categoria de consul; ré is 
33 :093$333, no - Material -
sendo 7 :000$ na consignação 
aluguel de casa para a 
emba ixada de W ashin-
gton, 13 :0 93$333 para a chan-
ce!laria da legação em Buenos 
Aires, 7 :000$ para a de Mon-
tevidéo e 6 :00 0$ par a a ao 
Peru' ........ . . 

6 . Ajurlas de custo . . .. .. ....... . . . . 
7. Extraordinarias no exterior - R e-

duzida de 100 :000 $ a consi-
gnação pa ra a r epresentação 
do Brasil nos congressos in -
ternacionaes que se reunirem 

, . durante º. exercicip ........ . . 
8. 'Inbunaes arb1traes ....... . ..... . 

Ouro 

1 . 431 :593$333 
200:000$000 

500 :000$000 

Papel 

250:000$000 

Art. 8.° Fica o Presidente da Republica a utorizado a despender 
pelo Ministerio ela Marinha , no exercicio de 1909, a quantia de r éis 
38 . 044 :488$ 745 ,- papel, e 9 . 441 :153$3 30, ouro, com os serviços constantes 
das seguintes verbas: 

Ouro 
1. Gabinete do Minis tro e Direcloria 

do Expediente . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
2 . Almirantado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . 
3. Estado-Maior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
•1 . Inspectorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 
5. Supremo Tribuna l Militar. . . . . . . . . ... . . . . ... .. . 
6. Direcloria Geral de Co11tabiliclade . . . ......... . . . 
7. Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . ... . 
S . Corpo aa Armada e classes an-

n exas - Augment~da de réis 
4 :080$ para ser assim fixado 
o soldo elos patrões-mores, a 
saber: um capitão-tenente, 
2 :400$; dous primeiros-tenen-
tes, 3 :3 60$ ; 13 segundos-te-
nentes, 18 :7 20$000 . .. . . . . . . . . . ...... . ..... . 

9 . Corpo de Marinheiros Nacionaes 
- Augmentaaa ae 328 :0 20$, 
para vencimentos, fardamen-
to e confecção para mais 1.000 
praças . .. .. ........... .. . . ... . ... . . ... ... . . 

l O. Balalllã.o N aval - Augmentada ele 
33 :000$ para fard amento e 
confecção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ . 

Papel 

205:655$000 
45:680$000 
48 :960$000 

149 :380$000 
28:800$000 

237:932$500 
31:8ooiooo 

7 . 531 :849$500 

1. 721 :238$350 

312 :419$150 
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11. Escolas de Aprendizes Marinheiros 
- Augmentada de 5 :000$000 
para confecção e fardamento . 

12. Arsenaes - Augmentada de réis 
44 :170$665, para attender ao 
pagamento dos operarios pen-
sionistas dos extinctos arse-
naes de Pernambuco e Bahia . 

13 . Inspectoria de Portos e Costas . . . 
14. Depositos Navaes ... . ....... . . .. . 
15. Força Naval. .. . .. ... . ......... . 
16. Hospitaes - Reduzida de 4 :200 $ 

para medicamentos e roupa pa-
ra doentes e augmentada de 
450$ para luzes e lavagem ele 
roupa nas enfermarias dos 
Estados ................. . . . 

17. Su perintenclen cia de Navegação -
Recluzicla ele 552 :980$800, pro-
veniente do abatimento em di-
versas quotas do material. Au-
gmentacla na quota - Pessoal 
- ele 1 :92 0$, para attencler 
ao vei ·.cimento ele um 2° e de 
um 3° pharoleiros do pharol 
de Frecha!, no Estado do Pa-
rá, ultimamente inaugurado, e 
na quota - Material - ele-
vada a 400 :000$ a consigna-
ção de 250 :000$, destinada á 
acquis ição ele oleos, mechas, 
chaminés, carbureto de calcio, 
r econstrucção, r eparos de pha-
roes, etc .. . . ... .. . . .. . .. . . .. . 

18 . Escola Naval - Reduzida de r éis 
2 : 600$, proveniente ela sup-
pressfw do lugar de 2° official 

19. Directoria àa Bibliotheca, do Mu-
seu e Archivo . . ....... . .. . . . 

2 O . Classes inactivas .. . ........ . .. . . 
21. Aumamento e equipamento ... . .. . 
22. Munições de bocca - Augmentada 

ele 511 :000$ para rações ele 
mais 1 . OüíTPraças .... . .... .. . 

23. Munições navaes .. . ..... . ...... . 
24. Material ele construeção naval. .. . 
25 . Obras - Recluzicla c1e 300 :000$ -

Augmenta.da ele 120 :000$, sen-
do 2 O : O O O$ para. attender ás 
despezas accessorias da Esco-
la de Aprendizes Marinheiros 

Ouro P a pel 

919:600$000 

3.338:280$665 
490:975$000 
133:650$000 

3 . 946:881$109 

319:900$000 

1 . 109 :340$000 

455:720$000 

49:100$000 
936 :472$921 
250 :000$000 

7.517:854$550 
1.500:000$000 
1.500:000$000 



ao Estado da Parahyba; réis 
100 :000$ para conclusão do 
edifício da Escola de Apren-
dizes Marinheiros ele San-
tos ; destinando-se, elo total 
da verba da rubrica, 
60 :000$ ás obras de aclaptagão 
da Escola de Aprendizes Ma-
rinheiros em Paranaguá .. ... . 

26. Combustivel - R ed uzida de ré!s 
500 :000$ ............ ....... . 

27 . Fretes, passagens, a judas ele cus-
to e commissão de saque .... . 

~ 8 . Even tuaes .. .. . . . .. . .. . . ..... . . . 
29 . R econslrucção elo Arsenal elo Rio 

de Janeiro - Reduzida de 1·éis 
1.500:000 $ . . .. .. ........ ... . 

30. Comm!ssões, construcções e acqui-
sição de mater ia l em paiz 
estrangeiro - Reduzida de 
3 .111 :500$, na consignação 
destinada ao pagamento das 
prestações devidas pela cons-
trucção dos navios (ouro) ... 

Ouro 

0.441:153$330 

Art. 9.0 O Presidente ela Republica fi ca autorizado: 

Papel 

1.120:000$000 

1.000:000$000 

370:000$000 
270:000$000 

2 . 500:000$000 

I, a reformar, s em augmento de despeza, os regula mentos do Corpo 
de Commissarios e das Escolas Profissionaes, r eunindo-as sob uma di-
recção geral, commum; 

II, a fixar d~fimLtiva;mente as etapas aa a rma;da e classes anmexas 
em tantas vezes 1$4 00, quantas as es tabeleciaa.s no ar t. 12 da lei n . 1.173, 
de 9 de janeiro de 19 06 (1) ; 

III, a manda r construir no es tra ngeiro a turbina a vapor rlc in-
venção do Dr. Pereira de Lyra, poden do despencl ,. até a impo rta ncia 
de 60:000$000; 

IV, a despender: 
ci) alé a qua ntia ele 10 :O Q0$ co m a publicação da J.A ou 1l!lnril·i1nct, 

rev ista mensal da Liga Maritmfl, B razileira; 

(1) L ei n. 1. 437, ele O de janeiro de 1D06 - (Define os cargos de; 
categoria s correspondentes no ~xercito e na A rmada e dá o utras pro-
videncias) : 

A rt. 12 . A etapa dos offici1tes é correspondente ao posto effectivo e 
~erá abonada ele accõrclo com a tabella seguinte : 

Para o marechal ou almirante . . ................. . . . 
Para o generwl de divJsão ou vlce-alm!ra;n te .... . .. . 
Para o genera l de brigada ou contr a -almirante ....... . 
Para o coronel ou capitão de llJar e guerra . .. . . ...... . 
Para o tenente-coronel ou capitão de fragata .. . . ... . . . 
Para o majo r ou capitão ele corve ta .. . ..... .. . .... . 
J'ara o capitão ou capitão-ten nle .. . . ... . ........... . 
Para o 1° tenente do Exercito ou da Armada .. .. .... . 
!'ara o 2• ten ente do Exercito ou ela Armada ....... . 
l'ara o aJferes -alumno ou truarda-n1arinha. .. ... . .. . . . 

l4 
1 2 
J o 

8 
7 
~ 
5 
4 

l 
i' 
1 
1 
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1 
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b) até a quantia de 50 :000$ com a acquisição de um rebocador ou 
la ncha a vapor para os serv iços da Capitania do Porto do Ceará ; 

e) pelas consi.gnaçõe.s relativas ·a ·pharóes e balisamento d•e :portos 
- da rubrica 17 - Superintendencia de navegação - a quantia de 
53 :000$ para substituição do apparelho de luz do pharol de Salinas e a 
ne 72 :000$ para a da boia de Bragança, afim de que possa ser vista 
durante o dia, sendo empregada a que alli serve para assignalar o banco 
ultimamente encontrado a 12 milhas da costa, no Estado do Pará; 

d) até a q uantia ele 16 :000$, com o tratamento, no H otel da Em-
presa em Poços de Caldas, do.s officiaes e praças que, em inspecção ele 
saú<1'e, forem julgados n o ~so de precisar delle ; 

V, a r ever, sem augmento ele despeza, as tabellas de gratificação 
elas praças do Corpo ele Marinheiros Nacionaes, de accõrelo com as 
incu1nbencias e e111pregos; 

VI, a mandar proceder aos estudos necessarios para a fundação 
de uma Escola de Aprendizes Marinheiros em Pirapora , terininu s da 
Estrada de Ferro Cent1·al elo Brazil, ou em suas proximidades, correndo 
a despeza por conta elas verbas 8", 27• e 28• do orçamento ela Marinha 
para o exercicio ele 1909; 

VII, a mandar construir um dique no local que fõr julgado m a is 
conveniente, em proporções sufficientes para a entrada elos maiores 
n avios ela esquadra, abrindo creclitos até a quantia de 2 . 000 :000$ para 
as clespezas no exercicio. 

Art. 10 . Continuam em vigor : 
I, as autorizações contid,as mo art. 12, l•e17t!'as a, b, e, f, g, h, i, e j, 

ela lei n . 1.841, de 31 ele dezembro ele 1907 (1 ), relativas ao credito ele 

(1) Lei n. 1.841, de 31 ele dezembro ele 1907 (Orçamento ela cles-
peza para o exerci cio ele 19 08) : 

Art. 12. E' o Presidente da R epublica autor izado : 
a) a a brir os creditos ele : 200 : 000~. para attender á compra ele em-

barcações destinadas a o socco1To ma ritimo; e ele L 13. 4.48 , para a co11s-
trucção de m11 rebocador com todos os apparelhos necessarios par a le-
var socco1To~5 aos navios en1 perigo no allo mar, salvar os na ufr::-1.gos 
e. suspender os na.vios que tenham ido ao fundo, aproveitando. se jul-
gar satisfazerem os pla nos com todas as especificações, organisaclos 
pela Associação Protectora dos Homens do Mar, para tal navio, cuja 
construcção será fiscalisacla na Europa por engenheiro do g·overno ou 
por pessoa ele sua nomeação e confiança. 

O navio poderá ser entregue áquella associação, que custeará, sem 
subsidio ou onus a lgum permanente para o Governo; 

b) a vender o material reputado inutil, inclusive navios julgados 
imprestaveis, applicanclo o prnclucto da venda em reparos ele proprios 
nacimiaes concerto clê navios e outro mater ia l fluctuante, podendo para 
esses concertos abrir os creclitos necessarios até 500 :000$0 00 . 

e) a mandar estudar e pôr em execução um systema ele premios 
pecuniarios ás guarnições de navios que melhores notas obtiverem nos 
exercicios praticos ele tiro de guerra, e em cada navio, ás g uarn ições 
que m elhores notas tiverem obtido nos mesmos exercicios, poclenclo para 
tal fim despender até 100 :000$000; 

f) a rever o 1reg'U'lam·ento appr.orvaJdo pelo decre,to n . .3. 2134, 1cle 17 de 
março de 1899, que dispõe sobre o corpo de oíficiaes inferiores da ar-
ma.ela: 

g) a mandar construir os submar inos ou submersíveis de invenção 
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200 :000$ para acquis1çao de embarcações para o Soccorro Mal'itimo, 
â. venda do material lnutil e abertura do credito a té 500 :000$ para 
concertos de navios, aos premios pecuniarios n.os melhores atiradores, 
ã revisão do reg ulamento do corpo de inferiores, â. construcção de 
submarinos ou submersiveis de invenção nacional, poclenclo abril' o cr e-
dito de 670 :000$ ; ã venda, permuta ou arrendamento do Arsenal ela 
Bahia, â. celebração de contracto para o estabelecimento, na ilha das 
Cobras, elas officinas do Arsenal do Rio de Janeiro, podendo alienar os 
terrenos que ficarem desoccupados; â. desapropriação por utiiiüade pu-
blica das ilhas do Engenho e Moca.ng11ê G:·ande, podendo effectuar ope-
rações de credito ; 

II, o disposto no § 7• <la lei n. 1. 453, de 30 de dezembro de 1905 
(1), que permitte a realização ae contractos por tempo nunca maior 
de cinco annos, quando ve rsarem sobre aluguel de casa, construcções 
navaes, armamento, illuminação ou fornecimento de agua aos navios 
ou a qualquer dependencia do Ministerio da Marinha; 

III, as disposições ao art. H da lei n. 1.841, ae 31 ele Dezembro de 
1907, relativas â.s etapas dos officiaes, inferiores e praças em commis-
são nos Estados do Amazonas, Parâ. e Matto Grosso. 

Art. 11. O credito de 12. 000 :000$, ouro, aberto pelo decreto n . 6.476, 
ele 16 de Maio de 1 907 (2), passará a v igorar no exercicio de 1909 e bem 
assim o saldo da consignação de :t 813.384 da rubrica 29 ao art. 11 ela 

nacional que forem julgados acceitaveis, depois ele ouvidas as opiniões 
competen tes sobre o assumptp. podendo para esse fim ab ril' creditos 
até a importancia de 670 :000$u 00; 

h) a vender, permutar ou arrendar, a quem mais vantagens offe-
recer os edificios e terrenos do extincto Arsenal de :'liarinila da Bah ia, 
ouvindo a respeito o Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu-
blicas; 

i) a firmar contracto para o apparelhamento c!o terreno da ilha rl&s 
Cobras ou de logar mais aprqpriado, afim de serem nelle estabelecidas 
as officinas do Arsenal de Marinha do Rio ele J a neiro, podendo abrir 
credito até 600 :000$ e aliena r os terrenos que ficarem assim desoccupa-
dos e não forem mais precisos ao serviço publico; 

j) a desapropriar, por utilidade publica, por intermec1io do Mlnis-
terio da Marinha, as ilhas do E n genho e Mocanguê Grande, podendo ef-
fectuar as operações de creditp necessar ias. 

( 1) Esta disposição da presente lei é reproducção exacta do art. 13 
da lei n. 1 . 841, de 31 de dezembro de 1907 (Orçamento na despeza para 
o exercicio de 1908) : 

A le i n . 1 . 453, de de 30 de Llezembro de 1905 di spõe n a!'t. 7° : 
"E' o Poder Executivo autorizado, na vigcncia. desta lei, a usar t1as 

seguintes medidas de governo e administração: 

§ 8.° Firmar contractos a respeito ele alugueis de casas, illuminação 
e abastecimento de agua, até o maximo de cinco anaos, na hypothese 
de se extinguirem, na vigencia desta lei, os contractos celebrados até 
então ou forem necessarios para attender a novas installações admi-
nistrativas." 

Na presente lei essa. autorização é dada como applicavel tambem em 
relação aos contractos sobre conslrucções navaes e armamento. 

(2) Decreto n. 6 . 476, de 16 de Maio de JQ07 - Abre aos Ministerios 
da Gu erra e da Marinha o c1oeclito especial de 27 . 000 :000$, ouro, ao cam-
bio de 27 din heiros esterlino&, destinado ã reconstituição ao malerial 
ao Exerci lo e da Armada, sendo 15 .0000 :000$ ao da Guerra e 12.000 :000$ 
ao da Marinha. 
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lei n . 1. 841, de 31 ele Dezembro de 1907 ( 1), nos termos do art. 3. 0 da 
lei n . 1.563, de 24 de Novembro de 1906 (2). 

Art. 12. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo 
Min isterio da Guerra a somma de 110 :000$, ouro, e a de 62 . 466 :027$241, 
papel, com os serviços designados nas seguintes verbas : 

1. Administração . Geral . ... . . .. . . . . 
2. Supremo Tribunal Militar e Au-

ditores ........................ . 
3. Direcção Geral de Contabilidade 

da Guerra .. .. . . . . . . ... . ... . .. . . 
4. Intendencia Geral da Guerra . .. . 
5. Instrucção Militar Reduzida 

de 131 :227$500, em v irtude da sup-
pressão das consignações destina-
das á Escola de Applicação de 
Infantaria e Cavalla1'ia, conser~ 
vando-se apenas quatro commari-
dantes de companhias, tres profes-
sores e nove instructores. e ás 
Escolas Regimentaes ... . . ... . .. . 

6. Arsenaes, depositos •e fortalezas 
- Reduzida de 7 :500$, pela sup-
pressão de 10 serventes do Arse-
nal de Guerra de Matto Grosso 
- Augmentada de 1 :000$, para 
gratificação do exercicio do mes-
tre da officina de selleiros e corre-
eiros do Arsenal de Guerra do Rio 
Grande do Sul ................. . 

7. Fabricas - Reduzida de 15 :840$, 
em virtude da suppressão da con-
signação dest inada ao servi.ço da 
Fabr ica de Polvora de Coxipõ .. . . 

8. Serviçõ de Saude - Reduzida de 
31 :200$, em virtude da suppres-

Ouru 

....... .. ~ .... 

Papel 

502:295$000 

218.500$000 

236:580$000 
358:696$000 

1.154:764$500 

1 . 304 :402$585 

986 :On1$300 

(1) Lei n. 1.841, de 31 de Dezembro de 1907 - (Orçamento da 
despeza para o exercicio de 1.908): 

Art. 11. F ica o P res idente da Republica autorizado a despender 
pelo Ministerio da Marinha o credito especial de 27.000 :000$,s" .. O 5 ?be 
~6.006 :256$135, papel, e 8.541 :662$ 484, ouro, com os serviços constantes 
das seguintes verbas : 

29. Commissão, construcção e acquisição de material em paiz extran-
gelro: 

Para tres addidos navaes, capitães-tenentes ou officiaes super iores, 
e para pagamento das prestações dos navios em construcção e acquisição 
de material. - Augmentada de ! 813.384 (7 .230 :983$760) - ouro -
8.511 :762$480. 

(2) L ei n . 1. 568, de 2•! ele Novembro de 1906 - (Modifica o plano 
naval da lei n. 1.296, de 14 de Novembro de 1904: 

Art. 3.º As despezas para a execução desta lei serão providas com 
os recursos or çamentarios de cada exercic io, sen do levadas ao exercicio 
seguinte e conservan do o seu destino as q uantias não applicadas. 
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são da consignação destinada a 
,ven cimentos de 10 medicas ade 
juntos ................ . .. . . .. . . 

9. Soldos, etpas e gratificações de 
officiaes - Augmentada de ..... 
2 . 310 :321$, em virtude do' ac-
c rescilno feito nas consignações 
reUüivas a soldos, etapas, gratifi-
cações de posto e de funcção, de 
accôrdo com os quadros crea dos 
pela execução da lei n. 18GO, de 
4 de Janeiro de 1908 (1), não 
incluída a importancia de . .. . . . 
106 :800$, relativa · á gratificação 
de posto , calculada para tres ge-
neraes de brigada a 3 :60ú$ cada 
um; 12 coroneis a 2 :400$, idem 
19 tenentes-c01·oneis a 1 :920$, 
idem; 14 majores a 1 :680$, idem; 
seis capitães a 1 :200 $, idem; to -
dos do quadro especial e que a 
ella não têm dire ito, ex-vi do dis-
posto na lei n . 1. 473, de 9 de Ja-
neiro de 1905 (2) .... . .. .... . .. . 

10. Soldos, etapas e gratififações de 
praças de pret - Diminulda a ver-
ba de 1.604:746 $, a saber : ...... 
1.421 :6 75$, pela reducçãp de sol-
dos, etapas e gratificações de 
2 . 000 praças de pret dos corpos 
arregimentados, de 348 : ~70$, isto 
é, 80 : 0 00 ~ pela suppressão da gra-
t ificação do.art. 5. 0 da le i n . 1.7 67, 
de 31 ele Outubro de 1907 (3) ; 
39 :420$, de soldos, e 15p :300$ de 
eta pas para 300 aiumnos ela Es-
cola Militar, reduzidos pe 800 a 
500; 25 :550$ de etapas para 50 
alumnos do Collegio Militar, rP.c1u-
zidos de '150 a 400; 50 :000$ que a 
proposta consignou a µiais '.[lor 
engano na so1runa geral ; e au-
gmentada de 165 :199$ , sen do : 

Ouro Papel 

88 9 :599$000 

20. 203 :375$000 

(1) Lei n. 1. 860, de 4 de J aneiro de 1908 - Regula o a listamento 
e sorteio militar e reorganiza o Exercito. 

(2) L ei n. 1.743, de 9 de J aneiro de 1905 -A lei n. l.743 é de 
ln06 e não de 1905 . 

Vide nota n. 10. 
( 3) Lei n . 1.76'7, de 31 de Outubro de 1907 - F ixa as forças de 

tena para o exercicio ele 1908 : 
Art. 5. 0 As praças que, findo o tempo de serviço, continuarem sem 

interrupção nas fileiras, com engajamento por tempo minimo de dous 
annos, terão direito á importancia, em dinheiro, das peças de farê:iamen to, 
que se abonam gratuitamente aos recrutas, no ensino, e á gratificação 
diaria de 250 r é is , estipulada na lei n 247 , de 15 de Dezembro de 18H. 
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63 :364$ para etapas, 90 :520$ pa-
r a soldos e 11 :315$ para gratifi-
ção de 124 aspirantes, inc.luidos 
n os corpos arregimentados ..... . 

11 . Classes inactivas ....... .. . 
12 . A judn. de custo ... . ... . . . ..... . . 
13 . Colonias militares . ... ........ . . 
14 . Obras militares - Reduzida de 

9 : 125~ pela suppressão da consi-
gnação para conservação do edi-
ficio da Escola de Applicação de 
Infantaria e Cavallaria. Destina-
da a importancia da sub-consigna-
ção - Material - a fortificações 
e defesa do lilloral e das frontei-
ras da Repub lica ; continuação de 
obras encetadas ; reparos, co nser-
vação e melhoramento de quar-
teis, estabelecimentos militares e 
proprios nacionaes sob a admjnis-
tração do Ministerio da Guerra; 
construcção de novos quarteis ge-
neraes ; a campos de manobras, 
pontes, estradas estrategicas e li-
nhas telegraphicas e telephonicas; 
obras nos Estados; hosp itaes e en-
ferma ri as; insta.llação e cus teio 
de linhas de tiros nas capitaes 
dos Estados ou em cidades do in-
terior destes, onde houver g ua r ni -
ção do Exercito ou da Armada . . 

15 . YialerJal - Diminuida a verba de 
573 :50 0$, a sa:ber : de n·êis 
9 :000$.pela suppressão da con-
sig.nação para a Escola de Ap-
pHcação de Infa.ntar!a e Ca-
vallaria; ele 4 :000$ vela sui)-
pressão •da desti<nada á F a -
bdca d·e Poilvot'a de Coxipõ; 
de 280 :000$ a 250 :0 00$, :para 
rnedicaimentos do LaJborat-0rio 
Ohimico4Pha.rmace'l1 lico !Mili-
tar; de 100 :000$ .a. 50 :000$, 
paira deposito do matüria.l sa-
ni ta.rio ; de 4 .. 630 :025$000 ia 
4 . 135 :525$ para f·ard·a m ento ; 
de 250 :000 $ a 200:000$, para 

•cle!;\pezas d-0 levanta11n ento .a,a 
Carta Gera:! da Repwbloca; 
de 16 :000$ a 10 :000$ pam a 
Escola d-0 Estado-Maior; de 
de 150:000$ a 120 :000$ para 
e nxoval dos alumnos do Col-

Oegio MiH ta.r·; e a;ugme.n.taida 
ide 100 :00 0$, para as despezas 
de expefü.imte e outras, com o 

ÓUIO Papel 

14. 888 :65Vi500 
2 . 995 :322$35G 

•100 :000$000 
80 :800$000 

6 .5 18 $250$00 0 

--"' 
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serviço d•o.s juntas ele sorteio 
e alistamento m.ilitar 

16. Commissões em paiz ex.tran-
.gei ro 100 :000$000 

.Ar t. 13. E' o Presid·enbe d·a R epubJioca awtorizado : 
I - A mamd.ar : 

11.428 :695$000 

a) a diversos lJ''.!.izes, 'Para se aperfeiçoarem em conhecimentos mi-
lltrures e profi ssiomaes, :por espaço d€ um a •dous an.nos, até clo•us officiaes 
por ar.ma e do .Corpo ele 1Sa ude do Exercito; 

b) a ou.troo paizes, co.rn•o aclcli-dos mHi-trures em commiss'1o, para 
esbudar·em os diversos oassumptos mi:l itares, officiaes superiores ou ca-
pitães habi!Jtruclos, q.u., 1enha,m prova<lo ca•pacidade e aptidão, ou pro-
duz·id.o rulgum trabaqho de ·nota ou invento ll!til, correndo a respectiva 
elespeza, asSlim como a -Oas commissões el·a Jattra a, pela verba H• do 
e.rt. 1°; 

e) a os 1prtncipaes paizes, por espaço de d-0us am.nios, para se ruper-
'feiçoar nos .comhecimen,tos mil1tares, o aJlumn·o d·e oada uma d•:is Esc·o-
la.s de Artilharia e Engenharâa e de Guerra, que houv<lr comple'ado o 
respectivo curso, ·ten,'Io sido olassificado pela co.ng.regação com~ o pri-
meioro estud·ainte entre os seus coHegas, senvi.no:l o el·e b1se para a classi -
ficação a somma dos gr'áos obtidos l'l'OS exam es fima.es >de todas as ma-
te.rias do mesmo ourso, ou , no caso de empate, a orcl·em ele col•locação 
na Joista dos app ro>'ados ; 

<i) cons.truir .no 1003.l mais co•nvenJ·ente •um gnimde .campo ele i11·stru-
cção :para as tropas elas hes armas elo Exerctto ; 

.e) estudar e pôr em execpção um systema de ,prEmios pecnniar·ios 
clesti.na-Oos a galar.clC>air : 

1°, aos regimentos d·e .artilharia .ele ·oaimvanha q~1 e m elh o·r es notas 
t iv·erem olb-t.ido Jl'Os ex•el'cicios praticos d•e tir-0 de guer·ra ; om cada re-
gimento, ás baterias que melhor es .notas .tiverem obtido nos mesmos exer-
oici·os e, em caida bateria, á guarnição ela peça que mais se tiver dis -
Nng.ui1do; 

2°, mos brutaqhões de adill~a.r ia ele poo·ição, ás guanniçõe,s ,a as peças 
que m elhores motas tiverem ticlo mos exerc icio.s p.rat0icos de tiro de guerra, 
pr·eferenc ia lmente s .obr·e a lv os ~orveis; 

,3o, as des:pezas :n ecessa ria,s cor.r.erão por conta da rubrica 15" do 
art. 1°; 

f) con&tr·uir edifioios •destinados a qwarteis em .S . Borja, S . Lui?., 
Santo All1!gelo, .Srunta VJctoria, D. Pedrito e Quarahy, .no Estaco d-0 Rio 
Gra nde do Sul, e ponfos sobre os rios Crumaq'll run, Botuhy e Ibi cuhy, asse-
guram.do as communicações entre as gwa.rnições d•e S. ·Luiz, IS. Borja, 
Itaq1ui, Alegrete, e Uruguayaina, :no m es1mo E$tado; e rbem assin1 esta-
belecer uma e.nfermari·a mili tp. r em Poço.s d•e oaq•das, "º Es ta do ele 
MLruas Geraes. 

II - A cont'l'atar : 
a) -Oen1ro o.u fóra do .paiz, pessoal idon eo .para a &irecção das 

novas offidnas que se mont:j.rem nos arsenaes de guerra , qua ndo 
forem reorg:im izados em virtude da autorização {la lettra cl do 
art. 138, da lei n . 1. 86 0, de 4 de Janeiro (1), abrindo para isso os 
cr edl too precizos ; 

(1) Lei n. 1.860, ele 4 de J a neiro - Regula o a lista mento e sorteio 
mi:l'ltar e reorganiza o ExercHo: 

Art. 138. E' o G-0-voenno autorizado: 
..... .. ....... . .. . \' ' ............ . ..... ....... . 
·Ü) a r·eo•rgam•i2la r a •adminlstr,ação elo Exerdto, mod1-fica•ndo o ga:binete 
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b) officiaes extrn .. ngeiros, para que, ele accôrelo com os nossos, pro-
cedam á instrucção <le todo o Exer.cito. 

JiII - A .reorga;nizar : 
a) o Azylo de Invalidos da ·Patri.u. aci referenciwrn d•o Congresso Na-

cionaJl e a manaa.r confeccio;nar os pia.nos e orçaime.nitos ·necessarios ã. 
o·econstrucção dos edifícios elo referido Azylo que estiverem arruina-
dos, afim d•e se1•em submettidos á ap·reciação elo mesmo Congresso e vo-
t-a.do o respec·tivo 0croo·i to ; 

b) o Laboratorio Chimico e P harmaceulico Milita1· cul 1·efei-enciitm elo 
Congresso Nacio.nal . 

IV - A .despender até 34 :000$ com o tratamento, no hotel <la Em-
preza de Poços de Caldas, <los o•fficiaes e ;J>raç'ls que em irus.pecção de 
saucle fo rem julgados nos casos ele precizar delle . 

V - A remod•elar o Arsena1l •ele Guerra da .Cai>ital da R epu•blica, 
a remover para outro 1'ocal o de CuyaJbá, a reorganizar e desenvolver 
os que houver em outros Estados e aproveHar {)S machánismos elo an-
tigo esla.belecimento .naval de Itaqui para o f.im •que j•ulgar coruv~i

en te . 
VI - A permittir que limibaclo numero •de officiaes de motorio me-

recimento, que •queiram aperfeiçoa;r seus conhecimemtos m Hitares, a:ios-
sam perma:nece·r en1 paiz exlrangeiro, á s·ua .escolha, de um a dCYus ami0os, 
percebendo sómente os vencimentos militares que lhes couberem ipor Jei, 
em papel, e sem a,juda de cus·to . 

VII - A promover no propri•o nacional S . Ctabriel, em S. Borja., 
Estad•o· do Rio Grande .elo .s ul , o plantio e cultivo .de forrag€lllS [para as 
caivalhadas ão EX'ercito, poõenclo despender aité a quant i·a de 20 :0 00$, 
pe1a verba da sub-consignação - Ma,terial - da 14° rubrica do arL 1°. 

VLII - A realizar ·con-tratos por tempo n unca mai·or de .cinco arn.nos, 
q uando versarem sobre co.ns.ti-.ucções, armamen tos, illumi·nação de esta-
belecimentos militares, aliugueis de casa e camrpos para imver.nada, equi -
pamento e far.d1amento, •podendo ma,ndar co•nf·eccionar este na séõe dos 
dist rictos ou i.nspecções, ou dos commainõos d·e guannição, preferindo pa,ra 
este senviço senhoras pobres e honestas, que préviaime11te se inscreve-
rem, mecHa•nte foa noa d•e rpessoa idonea, civil o.u 1niHta:r, a juizo da res-
pectiva a,dmi.n istraçã:o mfüta,r local. 

JX - A modicar as di'Versas sub-.consignações das ve1,bas 8•, 9•, 
10", 14 ·e 15" do art . 1°, pa·ra melhor aiprplical-as aos serviços da '!lava 
OPgainização elo Exercito, sem ·exceder a o·espectiva .dotação orçam·entar·ia 
de cada uma .della.s. 

X - A fi:lmi.r defi.nHivamente as etapas •ele todos os •olfficiaes d.e to-
das as armas e corpos elo Exercito, em tantas tV>ezes 1$400 qua,ntas as 
estabelecidas pelo art . 12, da lei n . 1. 473, de 9 de J a n eiro õe 1906 (1), 
gozaindo os que serv·irem nas regiões das l", 2• e ·3• Inspecções ,per-
manentes das Vta01tagens consig•naJd•as no ·a~"t . 1° ·d·o rdecreto ele 21 de 
Fevereiro ele 1907 (2). 

d o M·Lni.stro da Guerra e reg.ula,mentaindo os serviços aelmini•stra,tivos 
elas 1ins.pecções, estabelecimentos mHitares e unidaodes combatentes . 

(1) Lei n. 1.473, de 9 de Janeiro de 1906 - Vide nota n . 10 a 
esta lei. 

(2) Decreto n. 6.375, de 21 ele Fevereiro ele 1907 - (Melhora, em 
PeltLção á e lapa, as .com.dições materiaes relas oféticiaes e rpraças dos 1° e 
70 elist1-.idos mdlitares) . 

Art. 1. o Mém da.s vamtagens já confer~das em virtude do artigo 
13 da 'lei n . 1. 4'73, .õe 9 d·e Jaineiro de 1906, aos oenciaes que ser'Virem no 
1º e 70 districtos militares será abonada uma etapa supplementar, cal-
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XI - A conceder á Associação Mantenedora do Orphanato Osorio 
o uso do pred io onde funcciona a Direcção Geral de Artilharia, quando 
esta se extinguir com a nova organização da Secretaria de Estado da 
Guerra, para ne!le se installar e funccionar o dito orphanato emqu anto 
existir, assim como a auxiliai-a com o saldo que se verificar, no fim 
do exercicio, Ca verba de 10 :000$, destinada á subvenção dos estabeleci-
m entos de ensino que se encarregam da educação das filhas dos mi-
litares mor tos em comba te ou em consequencia de fer imentos recebidos 
em campanha, de accôrdo com a lei n. 746, de 29 de Dezembro de 
190 0, art. 16, n. IH (1) . 

XII - a abrir o necessario credito para o restabelecimento das 
companhias de aprendizes militares ele Ouro Preto, Goyaz, Belém, Porto 
Alegre e Bahia, podendo crear outras em loca lidades convenientes para 
a séde de taes estabelecimentos, de accôrdo com o art. 138, lettra b 
da lei n. 1. 860, ele 4 de .Janeiro de 1908 (2). 

Art. 14. Fica vigorando, como credito especial e para o mesmo fim, 
o saldo do credito concedido pelo decreto n. 6. 476, de 16 de Maio de 
1907 (3). 

Art. 15. E' o Presidente da Republica autorizado a despender pelo 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, a importancia de 
89. 621 :369$024, papel, e 9 . 039 :914$516, ouro, com os serviços designados 
nas verbas seguintes : 

1.• Secretaria de Estado .. .. .. .. . . . . 
2.• Estatistica .. . . .. .... . . . . .. . .. . 
3.• Correios - Au gmentada de réis 

2. 310 :000$, sendo: ~ . 000 :000$ 
para o augmento qa despeza 
decorrente da refo'1lla a rea-
lizar nos respectivo:~ serviços ; 
110 :000$ para ser elevada a 

Papel 

401:760$000 
489:285$000 

Ouro 

culada segundo·as taxas adaptadas, tendo para base 50 o[o da fixada para 
a praça de pret. 

(O art. 2° manda abonar ás praças de pret, em d inheiro, mais 1[10 
da etapa, qnando servirem nos pontos de parada dos seus batalhões e 1[5 
quando destacadas.) 

(1) Lei n. 746, de 29 qe Dezembro de 1900 (Orçamento ela c1es-
peza para o exercicio de 1901): 

Art. 16 - Fica o Governo autorizado: 

III - A despender, na v igencia desta lei, pela rubrica 15•, con-
signação 31 - Despezas diversas e eventuaes - sem augmento desta, 
até a quantia de 10 :000$, para subvencionar os estabelecimentos de en-
sino que se encarregarem da educação das filhas de militares mortos 
em combate, ou em consequencia de ferimentos recebidos em campanha. 

A subvenção será proporcional ao numero de edu candas confiadas a 
esses estabelecimentos, a jui;w do Governo. 

(2) Lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 1908 (Regula o alistamento 
e sorteio militar e reorgani;z:a o exercito) : 

Art. 138. E' o Governo autorizado: 
b) a restabelecer as cpmpanhias de aprendizes militares de Ouro 

Preto, Goyaz, Belém e Porto Alegre, podendo crear outras em localida-
des convenientes para séde de taes estabelecimentos. 

(3) Decreto n. 6.476, çle 16 de Maio de 1907 - Vide nota n . 13 a 
esta lei. 
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350 :000$ a quantia destinada 
na consignação - Vantagens 
especiaes - a "Gratificação 
aos empregados dos Correios, 
ambulantes, etc., inclusive a 
gratificação aos chefes de tur-
ma da clirectoria, de accõrdo 
com o art. 340 e com o artigo 
14 da lei n . 1. 453, de 30 de 
Dezembro de 1905 (1), appli -
cado esse a ugmento á gratifi-
cação devida aos empregados 
dos Correios ambulantes de 
Minas Geraes e ele S. Paulo, 
durante o exercicio ele 1907, e 
aos elo Districto Federal, nos 
mezes ele Março a Dezembro elo 
mesmo anno, ex-vi ela rubrica 
3• do art. 34 da lei n. 1. 617, 
de 30 ele Dezembro de 1906 
(2); e 200 :000$ na sub-con-

s ignação "Aos agentes, ajudan-
tes, etc.", para execução elas 
alterações feitas na classifica-
ção ele agencias, e para atten-

(1) Lei n. 1.453, de 30 ele Dezembro de 1905 - (Orçamento da des -
peza para o exercício ele 1906) : 

Art. 14. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo 
Ministerio ela Industria, Viação e Obras P ublicas, a importancia de 
4. 239 :493$752, ouro, e 78 . 920 :463$729, papel, com os serviços designados 
nas seguintes verbas : 

3" - Correios - .. . .......... . .................. · · . · · · · · · · · · · · · · 
.. . ....... . ......... Redigida na consignação - Pessoal da Directoria 
Geral - a sub-consignação - Gratificação aos chefes de l:urmas, etc. -
da seguin te forma : Gratificação aos chefes de turmas da Directoria Geral, 
a 20 chefes ele turmas ela Administração do Districto Federal, a 21 
chefes do ramal do Correio ambulante e aos clavicularios, observada a 
porcentagem elo art. 310 do regulamento dos Correios. · 

(0 art. 340 do regulamento citado (Decreto n. 2.230, de 10 ele Feve-
r eiro de 1896) é assim concebido : "O pessoal elos correios ambulantes 
elo serviço no mar e os agentes embarcados perceberão uma gratifi-
cação addicional ele: 20 010 para os primeiros e seg·undos officiaes, ele 
25 olo para os terceiros e de 30 olo para os amanuenses, praticantes, 
concluctores e serventes. 

Esta gratificação não será abonada aos que faltarem ao serviço, por 
motivo justificado ou não, e para o praticante supplen te será calcu la da, 
não sobre a quota que lhe tocar, mas sim sobre o vencimento que lhe 
poderia caber como praticante effectivo." 

(2) Lei n. 1. 617, de 30 ele Dezembro de 1906 (Orçamento da cl.es -
peza para o exercicio ele 19 07) : 

Ao art. 34. O Presidente da Republica é a utorizado a despender pelo 
Ministerio ela Industria, Viação e Obras Publicas, a importancia de 
6. 413 :638$138, ouro, e 82 . 214 :406$799, papel, com as seguintes verbas: 

A' verba 3• - Correios - autoriza o abono de gratificação ao pes-
soal do correio ambulante. 

34 
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der á despeza resultante da 
creação de novas agencias, de 
accôrdo com a tabella para o 
biennio de 1908 e 1909. Na sub-
consignação "Conclucção de 
m::.las por contracto, etc.", de-
pois das palavras - e do mar 
- accrescentadas as seguin-
tes : uns e outros, sempre que 
pernoitarem, na reparlição ou 
fora, em serviço ......... . . . . 15 .183 :843$80 0 

4.• Telegraphos - Augmentada de 
300 :000$ para construcção de 
linhas telegraphicas, distribui-
das, quanto possivel, por to-
dos os Estados e preferidas as 
que forem êlos de novos cir-
cuitos, e bem assim, as sub-
vencionadas pelos governos es-
taduaes e municipaes, na pro-
porção dos auxilios. Na sub-
consignação "Expediente, etc. " 
da consignação "Material" do 
titulo "Administração Cen-
tral ", eliminadas as palavras 
- e commissões da Adminis-
tração . Na consignação 
"Transformação da producção 
da energia electrica, etc." ac-
crescentada a indicação -
Pessoal e material. Na consi-
gnação "Installações radio-te-
legraphicas ", accrescentada a 
indicação - Pessoal e mate-
rial .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 891 :295$000 

5.• Auxílios á agricultura e industria 
- Na sub-consignação "Auxi-
lio aos agricultores, etc." de-
pois de - 1907 - accrescen-
tadas as seguintes palavras:-
e para combater a invasão de 
gafanhotos e destruir os seus 
ovos. Assim redigida a sub-
consignação - Auxilio aos Es-
tados, etc. : "Auxilio ii.os Es-
tados, ás municipalidaçles, aos 
syndicatos e associações agri-
colas que mantiverem ou fun-
darem estações agro;nomicas 
ou escolas praticas de agri-
cultura, fazendas agricolas mo-
delos, postos zootechnicos, cou-
tlelarias e campos de demons-
tração, não excedendo de réis 
20 :000$ o auxilio a cada qual. 
Augmentacla de 170 :000$, sen-
do: 50 :000~ na sub-consigna-

250:000$000 

481 :111$171 
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ção - Auxilio aos agricullo-
res, etc. ; 100 :000 $ na sub-
consignação - Distribuição de 
plantas, etc., e 20 :000 $ na sub-
con signação - Auxilio á ca-
techese dos indios , etc ... . .. . 

6.• Jmmigração e colonização - Na 
sub-con.signação--Serviço nos 
Estados - accrescentad a s de-
pois das palavras - localiza-
ção de immigrantes, excluidos 
os aziati cos -, as seguintes : 
- inclusive distribuição gra-
tuita de •5aes de quinina ás 

· populações do extremo norte 
- Assim discriminada a im-
portancia destinada á:s diarias 
dos serventes da Hospedaria 
de Immigrantes da Ilha das 
Flores: 
1 servente de phar-

macia, com a dia-
ria de 2$.... . . ... 730$ . 

1 dito para a secr e-
t aria, idem.. .. .... 730 $ 

2 ditos para o a lmo-
xarifado, idem . . . . 1 : 460$ 

16 ditos para serviçp 
ger a l, com a dia-
dia até 2$ . ... .... · 11 :680$ 

'!.• Subvenção ás companhias de na -
vegação.- Desdobrada do se-
guinte modo a consignação 
de 220 :240 $, sob o titulo -
Companhia Pernambucana de 
Navegação : Serviço de n a -
vegação de Pernambuco, 
164 :040$. Companhia Per-
nambuca na de Navegação: 
Serviço de n avegação a va-
por no rio S. Fran cisco e de 
rebocagem na barra do mes-
mo rio (decreto n. 6.227, ele 
13 de novembro de 1906 (1) 
56 :200$ ................... . 

8.• iGaranitiai de j'U ros - EliminaJd.os 
o credito de 100 :380$ e a 
respectiva sub-rubr ica "Es-
1tra1da d•e F erro Muzambinho 
etc., substituida a denomina-

PAPEI, OU!tO 

868:040$000 

4.377:267$500 1.250:000$000 

1. 257 :361$700 1 . 663 :699$992 

(1) D ecreto n. 6.227, de 13 ele novembro de 1906: 
Autoriza a renovação do con tracto para o serviço de navegação a 

vapor no ba ixo S. Francisco, desde a cidade de Penedo até a villa de 
Piranhas, e a de rodagem l)'1 barra do rio S. Francisco, a cargo da 
companhia Pernambucan a ele· Navegação. 

Este decre1o é acomipaJn haido de 27 clai.isula.s. 
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ção da Esk::ucla de Feno Ba-
huTú a Corumbá por Estra-
da de F ·err-0 Bahurú a Ha-
<pura, de iaccõr·do com o 
decreto n . 6 . 899, ele 24 de 
março de 1908 ... .. ...... . . . 

9." Estradas de ferro f.edei,aes : 
I . Estrada de F'erro Central 

do J3razi! - R!estabelecido ma 
consignação Gratificações 
diversas - 1d·a 1n clhrjsão -.... 
o abono tle 10 o/o ]>ara q.ue-
bras ao esct-ivão da Thesou-
raria e ao seu a j uclant-e - Nra 
2a d'icvisão. A:ugment•!l!cla de 
10 :000$, ficando assim redigi -
da a coinsignação - Ins.Pecto-
ria do ~.reiegraPho e Hlumi-
1rLa1ção : 

1 insp•ector . . .. .... .. ... ... . . 
3 sub-inspector-es . ..... .. . . . . 
1 chefe ele secção . . . . . .. . .. . . 
1 1° •escniptura1rio .. . .. . .. .. . . 
1 20 dito . . . . . ..... .. ! . ... .. . 
l 3° dito., ... . . . . . . . .. . .. . ... • 
.21 4 °' d'it-0s . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
] contiln uo ....... . . . . .. .. .. . 
1 arn~azenista 
Telegul!l!phistas e glmJllifi•c,ações 

a agentes e conferentes ·por 
accu mul·ação d•e f·u n·cções de 
tehegraphistra ... . . , . ... . .. . 

<Ca,bin.eiros . .. .. .. . . ... . . . . . . 
Pessowl da olfficlna telegra-

phica ...... .. . .. . . . . . . · · . . · 
Dito •ela, conservaçã-0 qas •linhas 
Di:to ela .i!J.uminação •<; serviço 

chronometr.ilco .... . . . . .. .. . 
iA.ux.iJi.ares de escripta1 guard<as, 

serventes e pessoa:! ex1iraorcl-i-
maria 

Assim tambem •redigida a consi-
gnação - Gratificações dlver-
sas : 

Ajudas ·de cu sto . .. . . ... . .. . . . 
Abono aos fieis r <>cebedores, 

<para quebras ... . . . ...... . . . 
De trimestres (10 o/o~; addicio-

ma,es d e .20 e 25 o/o aos fu nc-
donarios ·que ser vüem em la-
gares imsalubres .. . . .. . . . ... . 

!Paipel 

1 . 57'1 :500$824 

12 :00 0$00 0 
18 :000$000 
5:100$000 
4 :800$000 
4 :200$000 
3 :600$000 
5 :400$000 
1 :800$000 
2 :700$000 

1 .072 :000$000 
75 : 000~000 

32 :000$000 
111 :000$000 

103 :50 0$000 

14 :400$0°00 

1 . 465 :500$00 0 

43:000$00 0 

8 :000$00 01 

530:000$000 

Ouro 

4 . 640 :663$35 3 
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Para a lugueis 'Cle <!asa e aibonos 
em caso rde 1re1noçã.o . .. . ... . 

Na 3• d iv isão, a11gmentada de 
6 :0 00$ a <!OOSign.ação - Gra -
tificações - para a juda de 
ouslo ao sub-dlrector. Na 4• 

id ivlsão, corrigido para 36 :000~ 
o engano typographico que se 
deu, ao ser õmpressa a tabel-
la respectiva, nos v encimentos 
de tres oa•judantes do s ub-fü -
1rector . Na 5n div isão, au-
gmemtruda de 12 :600$ a con si-
gnação - Con.servação ela 11-
mha e edifícios - sendo : réis 
9 :600$ 1para ium engenheiro 
r esld·ente e 3 :000$ na su b-
consignação - A.rmazenis·tas 
de ia e 2• classes. Augmen.ta -
d•a a verba de 2 . 475 :0 00$ 
paira acquisição ie transforma-
ção do material rodante . 

Tramsferida a im portamcla de 
50 :000$ da sub-consignação -
A ux illares diversos e pessoal 
operario da 5• dJvisão - para 
a sub-consiginação - Cabinei-
u·os da 2• d iv isão - .redigidas 
essas duas s-ub-consign.ações 
assim : 

Encarreg.ado d os s i-
g-naes Saxby, aiu-
:>GJ.iares ie c albi-
meiros . . . . . . . . . . 125 :000$ 

Pessoal operario e 
braçal . .. . . . . . . 6.150 :000$ 

T ransferida a quant·ia de réis 
9 :600$ da sub-consignação 
AuxHiares da 4• d ivisão -
'])ara as sub-consign;ações da 
mesma divisão, seis encarre-
gados do deposito e seJs ar-
mazenistas, sup_primida aqtl'el-
la e red1gidas estas assim : 

7 encarregados d e 
depositos de loco-
motivas . .. . ... . 

7 a rmazenLstas . . . 
46 :·200$ 
21:000$ 

50:000$000 

631: 000$000 
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T 0ra,nsferida da sub-cons ig n•ação 
~ KiJ.ometragem da 4• d ivi-
são a quainlia de 3 :600$ para 
acertar a sub-consign.a ção -
Ajudas de custo - que d•eve 
ser de 24:000$ .... . .. .... .. 

II . Estrad1a: de Ferro .Qéste de 

Pa:pel 

38.98 7 :080$5 0 0 

Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .128 :000$000 
10. 0 .Obras federaes ·nos Estad.os - Au-

gmentada de 484 :000$, sendo : 
-50 :000$ 1na consign.a.çã.-0 
Porto da Para.hyba., que é 
subst-ibuicla •pela d•e - P.orlo 
de Cabedello - PessoaJ e ma.-
ter.ia! 227 :000$; 100 :000$ 
para const1,ucção elo dique da 
Redinha, no ;Porto do Natal; 
34 : 000$ na ·cons ig·nação 
Material - do mesmo vor.to; 
300 :000$ para est·udos, fixa-
ção de dunas, acquisição de 
fü·agas e Tespectivo cusllelo, 
nos portos de Forta~eza., Ca-
:mocim , Amar ração, U'utoy,a e 
:rta,qui . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . 

11.• Inspecção Geral de Obras Publi -
•cas da Capi tal Federa,!. . ... . 

12.• !Esgoto da Capitwl ·Feder:z!. .. . . . . 
13.• IILumimação publica da Capital 

.Fed·el'a-J. . .. ... . .. . . . . .. . .. . 
1 4. • iFJscalização - Com ·r 19Iação á 

Rlepartição Federal de Fisca-
a·ização, accrescentado : 
.sendo extens·ivo ao ' •pessoal-
desta r epartição o dispositivo 
dos al'ts . 37 a 43 dp r egula-
m-ento aPpl"O vaid0 •pejo decre-
to ;n. 5. 512, de 31 de dezem-
bro de 1873 (1) Redu-

2.692 :000$000 

2. 7H :500$500 
4.160 :791$200 

·872 :538$ 000 

Ouro 

7õ0 :840$0 00 

(1) Decreto n . 5. 51 2, de 31 de dezembr o de 1873 - Refor ma a 
sec;retartla de E stado dos Neqocios da Agricu.ltu ra, .Co.mm ercio e Obras 
P ublicas ): 

Art . 37. Os -empregado~ da secretaria só •poderão ser a·posentados 
nos seguintes casos : 

1 •, d-e Jn.hrubilitação para desempeinhar ias obrigações do cargo por 
motivo de molestia ou de elevaid0a edade; 

2•, por assim o exigir o serviço :publico . 
Art. 38 . A aiposemtação será concedicla com ordena>do por inte i l'o 

ao crue •contar 30 ou mais annos de serviço; e com ordenado oPro·porcio-
n•a•J ao tempo que effeotlvam!!>nte tiver servJdo ao que con.tar mais de 
10 e menos d e 30 annos de serviço. 

Art. 39. Para a a,pose.ntação reg·u1a·rá o ordenado od·o ultimo Jogar 
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zidos de 60 :000 $ e 200 :000 $, 
Q'espectivamente, os c·redJi los 
diaJs consi.gmaições '<<Gommis-
isão fiscal das obras d·e ine-
.JhonamerLtos dos portos do 
Estado da Bahia» «•Fisca-
li,.,açil.o dás obras da 'bana 
e do IPOrto do Ri.o Gra.nde do 

Pa.pel 

!Sul» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 399 :785$000 

Om·o 

3 :60 0$000 

Q:Ue º. emp1iega:d~ tiver seTvido, urna vez que conte nelle tres ann.os de 
offecbvo exerc1c10, excl'Uldas as Irultas que mão forem por serviço olni-
gatono. 

<Os que não estiverem neste caso serão ruposen•tados com ordenatlo 
correspondente ao ultinto Jogar que tiverem exercido . 

ArL 40 . .serão con•lados para a ruposentação não só os serviços na 
secretana, como tambem os que o ·empregado lwuver prestado: 

1. 0 ·Em qcu1lQ:uer outro empr ego pub1i·co de momelação do Governo, 
e estiipendiado p•elo Thesouro Nacionrul. 

2.0 Em empregos eslipemdiados de repartições provinciaes e da 1!lus-
t·rJssima Camara Mun.icipal da Cõrte. O tempo de serviço nestas reparti -
ções seTá addicionado sómente pela terça i>arte do que o empregado 
contar na secretaria. 

3. 0 No ExeTcito ou na Marinha Nacional, si não tiver sido já. con-
tado o respectivo tempo para reforma militar. 

4.° Como addido á. secret•aria do I1nJJel'io até ao tempo da promul-
giação do decreto r egul!amentar n.. 12. 368, de 5 de março de 185D, se-
gundo a disposição do art . 44 do mesmo ·dlecreto, e á. Sec1•etaria da 
Agricul.tura. 

Art . 41. Na liquidação 'do tempo de se1'Viço observar-se-á o se-
g.uinte: 

1. 0 Quanto ao serviço •prestado ma secret!llri'a ou em empregos ge-
raes 1t1ão se descontará. .o tempo das in'terrupções ,pelo exeroicio de quaes-
que1· funcções publicas, em virtud·e de nomeação do Min.isterio da Agri-
culbura, oe eleição •popular ou de preceito da lei; será., porêm, descontado 
o tem;po das faltas por molestia, excedentes de 60 dias cada 1anno, e o 
de tlicenças e faltas não justificadas . 

2.º Quanto aos serviços prestados em >0utrn.s repartições, attendeT-
se-á. sómente ao tempo de •exercício .no emprego, exduido o das lnter-
rU'pções por qua!Q:uer :motivo . 

3.º A liquidação dos seTviços prestados mo 'Exercito ou na .A!rmada 
far-se-á. segundo os preceitos da legislação militar. 

Art. 42 . As disposições dos artigos antecedentes comprehendem não 
só os empregados 010meados na época da organização da secretaria, como 
tan1bem os que '31J.terloTmente exerciam empregos pu!):1'icos; mas, em caso 
alg.um será. toma:do para base da l!quida,ção do 'V'encirnento da ina;ctividrude 
0 prazo maximo de 25 annos estabeleoido.s na ·legislação amterior ao 
d'ecreto n. 2. 3•68, ele 5 .ele IMarço de 1859, 'e sim () ,actualmemte füxado. 

Ant. 4•3 . Pe1iderá a. aposentação o empregrudo que ·fô·r convencido em 
qualquer tempo, por sentença passada em julg·ado, de t er, emquanto se 
aoha'V'a no exercicio de seu e:m:p rego, commettido alguns <lJOIS crimes ~n
dica'(]os no art. 22, ou pna1ticado a1Cto de revelaçã:o de segiredo, de ;traição 
ou dle abuso ele confárunÇla. 
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15. • ObservatoTio do Rio <le Ja-
mei·ro .. . . . ........ . .. . ..... · 

16. 0 Serviço Geologico e Mineralogioo 
do Brasil - Aug>mentada de 
20 :000$ a sub-consigm:tção -
Gratificação ao pessoal techni-
oeo, etc . - que é subs tituida 
pela destinada ao - Pes-
soal technico extr.aor clin :! rio e 
diarias, de aiccôrdo corzn as ins -
trucções - Ded•uzida a qu~11 -
1lia ele 20 :00 0$ ela consi0g1na-
•Çi10 - Material ..... . .... . 

17 ." Riepar.tições e lugrures 1exbin-
ctos - Diminuída de 14 :400$, 
sendo 9 :600$, correspondente 
a um c!Jefe .de secção ela Se-
crebaria ele Estado, e •réis 
4 :800$ a um 1° official da 
Directoria Geral <le Es tatis -
tica . . .. . .... .. .. . ...... . .. . 

18 . • Even<tuaes ....... . ..... ... .. . . . 

107:600$000 

300:000$000 

38:720$000 
150:000$000 

.A.rt. 16 . ·Fica o Piresicle~t"' ela R epublica .auto1,izado: 

I - A doespcmclcr : 

ci) 250 :000$ com os tm•balhos preparaLorios do reccnsearnenlo a 
realizar-se em 1910, podendo para dsso alJ.rir o necessario credito; 
1 b) 10 :000 $ em premios, á razão de 1$ por kHogramma, aos ser-ici-

cultores que ap-resenta'l"em casulos de prod·ucção ·M'..cional, de accõrdo 
com o regulannento n. 6. 519, de 13 de Julho de 1907; 

e) 5 :000$ •em premios a.os sericJcwltores q ue rprovarem, a juizo do 
Go'V·e-tino, t er ~)elo menos 2 . 000 rpés de amoreiras regiula~·mente .tratados, 
de •a;ccõr.do •com o d ispos to .no· m•esmo .r egU'J.a;m ento; 

cl) 45 :0 00$, repartida.mente, como .premio ás d·ua1S primeiras fa-
brions que, dJ,gponclo ·ele machinismos moder.nos, ·empregar-em na tecela -
g.em fios d•e casulos produzidos 1110 paiz; 

e ) atê .150 :000$ com as obras de pro<tJecção no leito .aa E strada 
de Ferro Oeste de Minas contra as dnundaçõe.s e com o ramal do 
Claudio; 

f) 100 :000$ para a con,servação e m-elhoramentos de que cai-ecem 
os <talud es :margirnaes do Rio P ·arna:hyba, na ·Capita l d.o Estado 
do ·Pd·a:uhy, afim ;Je manter o canal fixo das aguas e evitar os 
brun<!os .ae .a1,eia que se formam, cornstit•ui0n cl o obsta:cu los á n avega-
ção fluvirul •e ao urnico porto de ~·bar.que e desembal'que de .passageiros 
e m er.ca•élorias ; 

g) até 300 :00 0$ •para a construcção d•e uma ponte sobre o rio 
U r>ug•uay, JlO •lugar rdenomina<'lo lf'u·SSO a.e Goyoen, na estrada gieral que 
por ahi 1passa ; 

h) 150 :000 $ para melhoramento ela Quinta ela B c•a Visfh, no Dis-
tricto :Federal; 

i) 1·50 :00$ para construeção elo cáies do porl:o de Corumbá ; 
j) 60 :000$ pa.m o serviço de nav-e..'<ação, contrat1tdo mediante con-
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cur.r.encia pub.Jica, dos rios Ibl·cuhy até Cacequi e do Uruguay até 1Sa.nto 
Izidro, '110 Estado do Rio Grande do Sul ; 

k) até 30 :000$ para construcção de um pequeno cács ou ponte de 
desembrurque de mercadorias no porto de UruguayaiiJJa, no Estad<a do Rio 
Gramde do Sul ; 

!) 100 :0 00$ com o serviço da limpe:.a e dragagem do rio Cuyrubá; 
ni) 40 :000$ para a catechesc dos lmdios do Rio Branco, no Ama-

zffnas, ou de Maito-Grosso, Santa Catharina e Parainâ, repartidamenlc 
pelos nnesmos Eslados; / 

n) 50 :000$ para dragagem do 1·io Parnaihyba e 5 :000$ paira barra-
gem do Pirac~1ruca, do Estado do Piauhy; 

o) 5 :000$ 'J)ara reparar caida uma das rampas do rio Pal'nahyba, 
nas cidades de Flo·riamo e Amarante; 

V) 40 :000$ com o prio•longamento das linhas telegraphicas, no Es-
tado da Parahyba. 

n. A inomear uma conmnissão de inquerito sob,-e a situação da ma-
ril1ha mercante macional, com o fim de organizar as novas bases 
sOlbre as quaes .(!{!verá assentar a lei da cabotagem, iattendend<a es-
·Pflcialmenle á mecessidad·e de ba1·aitear os fretes e Q.i,gar mais estrei -
ta!l'.nen be ás diversas zonas elo paiz. As despezias :provenientes -Oeste 
inquerito serão ·Custeiadas por .cl'edito especial, ·não excedendo de 
10 :000$000 . 

III. A modificar os co·n•tratos de •estr·ruclas de ferro que l!lão col!l -
tenham a dauS>ula de r·eversãio das mesmas ao domLnio da União, r>a.ra 
o fim de estabe1'ecer uni·formemen te esla ·clausula, podendo conceder com-
:pens.ações em prazos e preços lol!mnelricos. 

IV. A emprehernder a u·ni'ficação das •·êdes telephonicas federal 
e municipa:l, contratada na cidade do Rio de Janei ro, tendo em visla 
un1 ·plano de desenvolvimento systematico, de accôrdo com a planta c1-
dastral da mesma cidace. 

1. 0 A u'l1i•ficação se fará inconporrundo-se o serviç.J municipal ao 
federal ou 'Vice-versa, como fôr mais comveniente. 

2. 0 As commu.nicações telephonicas abra.ngendü todo o raio ur-
ban'o. 

3, 0 Logo que •es tiver feita a un'ifioação dos ·dou.s serviços, o Go-
V•e!'no provid·encia11á sobre a construcção d.e rr.inhas inler-·urbrunrus pa·ra 
Nitherohy, Petropolis, Campos, Ju.iz de Fóra, Bello .Horizo.nte, S. Paulo, 
Santos e outros pontos que juJ.gar conVJenien.be. 

4. 0 No caso a.e ser o serviço m11nicioPal ~ncorporado ao federal, 
a i·êde geral fica1'á a cargo da R epartição Geral dos Telegraphos, ire-
vogando o decreto n. 199, de ";' de Fevereiro de 1894 (1), na parte 
que transferia o se1wiço telephoni.co na área urbana do Districto Fe-
deral ·á administração municipa•I. 

5. 0 As taxas a esta:belecer, depois da unificação dos serviços, serão 
mais baixas que as .actwaes. 

V. A entrar em accôrdo : 
a) com as empreza•s particulares de .Jinhas tele~ruphicas e com-

panhias de voas-ferma.s, .piara 'º fim de estabelecer o .tra.fego mu-
.bt10 com as linhas fed·eraes ou permittir o assentamento de con-
duotores, rproprios da Repartição Geral dos 'I'-elegra·phos, .nos vostes 
daqou.eHas ·emiprezas ou co•mipa.nhias, :tendo em visba sempre har-
rnonJiz.a.r as taxas por ellas co·bradas com as da Tepartiçãio1 !federal ; 

( 1) O Decreto n. 199, ele 1894, é de Julho e não de Fevereiro. 
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b) com a Companhia Fluvial de Navegação do Rio Parnahyba para 
o fim de modificar, sem augmento de clespeza, o respectivo contracto, 
no sentido de serem estabelecidas as oito viagens redondas mensaes da 
ciclacle da Parnahyba a o porto ela Tutoya, e vice-versa, de modo a ser-
vir á navegação inter-estacloal ou internacional, feita por vapores na-
cionaes ou estrangeiros ; . 

o) com os governos elos Estados cafeeiros, para propaganda elo café 
no estrangeiro podendo não só despender para esse fim até a quantia 
ele 500 :000$, ouro, uma vez que os Estados contribuam com quantia 
pelo menos igual, mas tambem combinar, no mesmo accôrdo, a par 
dessa propaganda, a ele outros productos nacionaes, a inda que de Es-
tados não cafeeiros . 

VI . A construir : 
a) u ma ponte sobre o rio Grande, onde fôr mais conveniente, li-

gando o municipio ele Igarapava, no Estado ele S. Paulo, com o de 
Uberaba, no de Minas Geraes ; ó 

b) ou adquirir . edificios para correios e telegTaphos, abrindo o ne-
cessario credito, applicando os saldos dos creclitos abertos para este fim 
no exercicio de 1908, podendo entrar em accôrclo com os governos dos 
Estados, mediante permuta com proprios nacionaes e outras condições 
que forem julgadas convenientes . 

VII . A promover : 
a) o consumo de carvão nacional na Estrada ele Ferro Central do 

Brazil e em outras estradas ou serviços federaes, mediante accôrdo com 
as respectivas administrações ; 

b) por meio de accôrdos directos, o serviço ele permuta de en-
commendas postaes com os paizes que fazem parte da União Postal, 
abrindo para tal fim o credito necessario; 

o) accôrdo para a ligaç:ão, construcção de linhas e trafego mutuo 
da réde telegraphica nacional com as dos paizes limitrophes e bem as-
sim a rever os existentes, fLbrindo para esse fim creditos até réis 
500 :000$000. 

VIII. A mandar estudar e pôr em pratica na Estrada de Ferro 
Central do Brazil um systerpa de premios pecuniarios aos machinistas, 
ajudantes, foguistas e graxeiros, com o fim de remunerar : 1°, as eco-
nomias feitas no consumo de combustivel e de lubrificantes; 2°, as eco-
movimentação dos trens . Os premios serão pagos pelas economias 
fe itas na verba - Combustivel e lubrificantes. 

IX. A applicar para a construcção das linhas ferreas que servem 
á ligação geral dos Estados e regimen da lei n. 1.126, de 15 de de-
zembro de 1903 (1), ou outros que não importem onus maiores para 
o Thesouro . 

(1) L ei n. 1.126, de 15 de Dezembro de 1903: 
Art. 1.º E' autorisado o Governo a construir uma estrada de ferro 

que partindo de Timbó, no Estado da Bahia, vá terminar na cidade de 
Propriá, no Estado de Sergipe, ligando essa estrada as cidades de Ara-
cajú e Simão Dias, dircctam13nte ou por meio de ramaes, conforme for 
julgado mais conveniente ; observando-se as seguintes disposições : 

§ 1.º O Governo mandará organizar os planos e orçamentos por 
pessoal de sua confiança, abrindo para isso o necessario credito, e con-
tractará a construcção com quem mais vantagens offerecer em con-
currencia publica. 

§ 2. 0 O contraclante se obrigará a iniciar as obras dentro do prazo 
de um anno e a terminal-as dentro de cinco annos a contas da data da 
assignatura do contracto . 

§ 3.º O pagamento das obras da estrada será effectuado por meio 
de titulos que o Governo emittirá, vencendo os juros de 5 o/o ao anno,, 
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X. A abrir os necessarios creditos : 
ct) para terminar o alargamento da bitola da Estrada ele Ferro 

Central do Brazil até a cidade de S. Paulo e proseguir no da linha 
do centro, podendo este ser feito desde o kilometro 460, na direcção 
do valle do Pai·aopeba para Bello Horizonte, para o começo de cujos 
trabalhos fica autorizado o cred ito de 500 :000$000; 

b) para occorrer ás despezas de construcção de um ramal da 
mesma estrada, da estação de Sabará até a cidade ele Ferros, de con-
formidade com a lettra b , do n . XVII, do a rt. 22 da lei n. 957, de 30 
de dezembro de 1902 (1), e do prolongamento da mesma estrada para 
Diamantina, podendo, para sua mais prompta realização, entrar em 

accõrdo com o Estado de Minas ; 
o) para o custeio da Estrada de Ferro D. Thereza Christina, em-

quanto não for entregue ao respectivo ar rendatario (decreto n. 5. 977, 
ele 18 ele ab ril ele 1906 (2) ; 

cl) para proceder a os estudos quanto á conveniencia ela ligação da 
linha a uxilia r (ex-Melhoramentos ) com a Estrada de Ferro Sapucahy 
e, ver if icada ella, realizar os respectivos trabalhos de construcção; 

e) para construcção de uma ponte sobre o rio Parnahyba, de ac-
cõrdo com o px·ojecto e orçamento approvados pelo decreto n. 6. 715, 
de 7 de novembro de 19 07 (3); 

f) para os estudos e a con strucção de linhas te!egTaphicas e es-
tradas de ferro de caracter estrategico, por intermed io do Ministerio 
ela Industria, Viação e Obras Publicas, podendo este entrar em accõr-
clo com o da Guerra para utilização, neste serviço, do pessoal technico 
e praças de pret do exercito, e applicar neste exercicio os saldos dos 

em moeda corrente, ou 4 o/o em ouro, com a amortização de 1\2 o/o ao 
anno. 

§ 4.• Os titulos a que se refere esta lei serão entregues a o contra-
ctante á proporção que forem r ecebida s as secções da estrada conclui-
das com o material fixo e rodante correspondente . 

Art. 2.• O Governo providenciará sobre o trafego da estrada pelo 
modo que julgar mais conveniente . 

(1) Lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 - (Orçamento da 
clespeza pa ra o exercicio de 1903) : 

Art . 22. E' o Poder Executivo autorizado : XVII, a applicar na vi -
gencia desta lei, da renda liquida produzida pela Estrada de Ferro 
Central elo Brazil, nos exercicios de 1902 e 1903, a té a quantia de 
6. 500 :000$ na construcção do prolongamento, ramaes e melhoramentos 
das estradas de ferro de propriedade da União: 

a) o respectivo credito será aberto no começo do exercício, por 
conta elos saldos a liquidar ; 

b) a execução das obras da Estrada de Ferro Central do Brazil 
ficará a cargo de divisões provisorias, sujeitas á Directoria da Estrada, 
emquanto o Governo não julga r necessario a creação de commissões a 
el!e directamente subordinadas; a execução das obras, porém, si o Go-

verno entender que não as deve fazer por administração, será confiada 
a quem melhores vantagens offerecer, mediante concurrencia publica. 

( 2) Decreto n. 5. 977, de 18 de abr il de 1906 - Approva as cla u-
sulas para o contracto referente ao arrendamento da Estrada de F erro 
D . Thereza Christina e a construcção das obras de m elhor amento do 
porto de Massiambú, no Estado de Sa nta Catharina . 

(3) Decreto n. 6.715, ele 7 de novembro de 1907 - Approvu. o 
local e o projecto geral para a construcção de uma ponte sobre o rio 
Paranahyba, destinada a facilitar as communicações entre os muni-
çipios do TriaI).gulo Min\)iro e os do sul do Estado de Goraz. 



54 2 

creclitos abertos em virtude ela autorização contida n a le ttra b do n. XX 
elo art . 35 ela le i n. 1.617, ele 30 de dezembro e1e 1906 (1); 

g) para effectuar a clesobstrucção elos ba ixios do rio Uruguay, de 
conformiclad.e com os estudos f eitos e approvados ; 

h) para t erminação dos estudos elo t raçado ela es trada de ferro que 
ligue as cidades de S. Borja e S. Luiz á Estrada ele Ferro de Porto Ale-
g re a Uruguayana, passando por Santiago, J aguary (colonia) e S. Vi-
cente ou como fôr m elhor, sendo applicaclo á construcção o regim en ela 
le i n. 1.126, ele 15 ele Dezembro ele 1903 (2 ); 

i) para mandar escolher locali cla cles conven ientes, nos t erritorios elo 
Amapá, Acre e Missões e nas fronteiras do paiz, destinadas á fund ação de 
colonias, assim como estudar e construir estradas que as liguem aos cen-
trns populosos m a is proximos; 

j) para realizar os estudos e a construcção do um r a m a l que, par-
tindo do ponto mais conveniente da Estrada de Ferro do Rio Grande a 
Bagé, vá ter1ninar em Jaguarão. 

XI. A applicar o saldo do credito de 489 :000$, aberto de accôrdo com 
o n . XII do art. 35 da lei n . 1.617, do 30 de Dezembro ele l.906 (3), nas 

(1) Lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906 - (Orçamento ela 
clespezci vcira o exercioio ele 1907) : 

Art. 35 . E ' o Presidente da Republica autorizado: 

XXI . A m anda r fazer os estudos n ecessarios : 

b) para proceder á con~truoção ele linhas telegn1.ph icas e estradas de 
f erro de caracter estrategico, pelo Ministerio ela Viação, podendo este 
entrar em accõrdo com o da Guerra para utilist~ção , neste serviço, do 
pessoal technico e praças clfil pret elo Exercito, a.brindo para isso os ne-
cessarios cred itos . 

(2) Lei n. 1 . 126, de 15 ele Dezembro de 1903 - V. nota n. 30 a 
esta le i. 

(3) Lei n . 1.617, de 30 de Dezembro ele 1906 - Orçamento da rles-
peza para o exer cicio de 1907 . 

Art. 95 . E' o Presidente ela R epublica autorizado : 

XXII A adiantar por emprestimo, pelo prazo de 10 annos, até a 
quantia ele 489 :000$ aos actuaes funccionarios ela administração elos cor-
r eios de Ouro Preto, como aux ilio aos mesmos para construirem, em B ello 
Horizonte, casas para suas r esidencias , fazendo para isso as necessarias 
operações ele cred ito e observadas a proporção da tabella abaixo e as con-
dições seguintes : 

a) o adiantamento será fe ito a cada funccionario em tres prestações, 
sendo a primeira ele 30 o/o sobre a importancia tota l, Jogo que seja ini-
ciada a construcção do prepio ; a segunda de 40 %, quando estiver em 
meio ; e a t erceira ele 30 %. quando estiver termin ada, tudo a juizo do 
engenheiro do Governo; 

b) as ·casas só T,JOderão ser construiJas em 1erreno de plena ipro-
priedade elo funccionario e fi carão, terreno e casa hypothecados a o Go-
verno até completa in demnização elo adiantamento fe ito; 

o) os planos e plantas Çlas elitas casas deverão ser prévia m ente exa-
minados por engenheiro elo Governo e so serão approvaclos desde que se 
verifique que a casa terá valor pelo menos igu a l a o do adiantamento 
feito ; 

el) a indemnização elos ad iantamentos r ealizados pelo Governo far -
se-ha por declucções mensaes ele 10 % sobre o total elos adianta mentos 
feitos ao funccionario, a quEjm fica permitticlo pagar por prestações maio-
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prestações de emprestimo a que se refere, não realizadas no exercicio 
de 1907. 

res, para, antes elo prazo de 10 annos, tornar-se propriet ario elo respectivo 
preelio ; 

e) n o caso do fallecimento do funccionario, será permitticl o aos res -
pectivos herdeiros continuar a fazer as prestações na forma estabelecida 
nesta lei, afim ele se tornarem afinal proprietarios do preclio que, caso 
não o façam, será pelo Governo vendido em hasta publica para pagar-se 
elo que ainda fôr devido. 

"' 
..,. cl "' " " "' bO 

"' " Q "' "' Q Q) P; 

" 8 "' o o Cathego ria dos "' P reço o o 'Ü ô] 
"' ..., 

~ o"' fu ncciouurios '"Ó Q •&8 o o o ~ ~ ""' P; 

" 
... p., Q) " E-< q o q 

Serven te de 2" . .• .. .. · 
"' (( (( l". . .. .. . . o 
Q Di~ tribuidores •. . . . . . • 1 3:000J 300$ 25$000$ Q 

"' CouLinuo .. •• 61 • •· ···· o Careiros de 3• ... . . ..... 
Praticantoe de 2• • . ..•. 
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XII. A firmar accôrdos com os governos elos Estados, afim ele serem 
m elhoradas as es trada s vicinaes de rodagem que se acharem bem conser-
vadas, ou abrirem ou tra s mnis convenientes, comtanto que essas estradas 
sejam convergentes a es tações ele ferro -vias ou ele transportes fluviaes. 

O auxilio pecuniario que o Governo ela União con ceder n ão excederá 
ele 20 o/o das quantias que o Estado despender para tal fim. 

XIII . A subvencionar com a quantia el e •10 :000$ annuaes a compa-
nhia ele navegação que esta belecer entre os portos ele Angra e ele Paraty, 
no Estado elo Rio ele J a n eiro, e a bahia ele Guanabara, no Districto Fe-
deral, uma linha r egular de vapores para o tra nsporte de m ercadorias e 
passageiros, mediante as condições que com ellas forem estipuladas. 

XIV. A instituir e regular na Estrada ele Ferro Central ao Brazil e 
n as demais officinas e clependencias elo Ministerio ela Industria, Viação 
e Obras Publicas, caixas de p ensões para os respectivos operarias e dia -
ristas, modeladas de accõrclo com as organ izações daclas ás ela Imprensa 
Nacional e ao Arsenal ele Marinha ela Capital Federal. 

XV. A conceder : 
a) até 100 :00 0$, para a uxilio elas obras ao canal ele navega ção entre 

a Laguna e Porto Alegre, abrindo para esse fim o necessa rio credito; 
b) uma subvenção a nnual que não exceda de 30 :000$ á éompanhia 

que fizer a n avegação do Alto Parnahyba, Esta do ao Piauhy; 
e) de accõrclo com o regulamento que expedir, á primeira Coopera-

tiva Vinicola que se fundar de accôrdo com a r espectiva lei, em cada Es-
tado viticultor, o premio de 100 r éis, no maximo, por litro ele vinho ex-
portado. 

Este premio será pago até ao maximo de 1.000.000 de litros e não 
será percebido, si a exportaç~o for infer ior a 100. 000 litros. 

XVI. A reorganizar: 
ci) a Inspectoria Geral elas Obras Publicas ela Capital Federal, sem 

a ugmento de clespeza, respeitados os d ireitos e categor ias dos actuaes em-
pregados, salvo melhor collocação por accesso ; 

b) a Inspectoria de Illuminação, sem augmento de aespeza; 
e) sem augmento ele despeza, os serviços a cargo ela Repartição Ge-

ral elos Telegraphos, el e accôrclo com as bases seguintes : 
1.• Modificando a organiz;tção das tres divisões actuaes, desdobrando 

ou fundindo os serviços, conforme a experiencia tenha aconselhado; 
2.• Modificando a organização dos clistrictos telegraphicos e a clas-

sificação elas estações ; 
3.• Remodelando os serviços ele contabilidade, de moclo a simplifical-

os quanto passivei, dentro dos preceitos geraes da contabilidade publica; 
4.• Revendo os quadros dq pessoal, de forma a adaptai-os á nova or-

ganização dos serviços, devenqo ser providos por concurso os cargos que 
o não possam ser por accesso, respeitados sempre os direitos dos actuaes 
empregados ; 

5.• Instituindo gratificações locaes afim ele compensar a differença de 
condições de subsistencia nos varios pontos elo paiz; 

As prov i denci a~ que fo rem ode attribuição legislativa serão oppor-
tunamente submettidas á apreciação elo Congresso Nacional. 

cl) Os Corre ios da R epublica, expedindo para esse fim o n ecessario re-
gulamento, de moclo a dar major desenvolvimento aos serviços, ten do em 
vista a Convenção e os actos firmados no ultimo Congresso Postal e de 
accôrdo com as seguintes bases: 

1.• Nas nomeações a fazer será respeitado o direito a accesso dos 
actuaes empregados effectivos, mantido o con curso para as primeiras no-
meações; 

2.• A classificação das aclrpinistrações, sub-administrações e a_gencias 
será revista, de accôrdo com as exigencias do desenvolvimento postal; 

3.• Caberá á Dll"ectoria Geral a attribuição de liquidar directamente 
todas as contas relativas ao serviço internacional; 
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4.• Será ~·evista, all r ef er enllmn elo Congresso Nacional, a parte penal 
élo regulamento, pr enchendo-se as lacunas nelle existentes e elimina ndo-
se as disposições impraticaveis; 

15." Estabelecer-se-ha o sello de deposito pa:l'a o serviço de vales, che-
ques e caixas economicas postaes ; 

G.• Os empregados postaes em serviço no territorio do Acre percebe-
rão uma gratificação até 50 o/o dos respectivos vencimentos; 

7.ª As despezas decorrentes da reforma não excederão á importaneia 
de 2 . 000 : 000~, na vigencia desta lei; 

8." Ficam elevados os vencimentos annuaes dos carteiros estafetas 
e conductores ele malas, de accôrdo com a tabella seguinte: 

Carteiro de 1• classe ... . ........ .. . . 
Carteiro de 2• classe ...... . ... . .... . 
Carteiro de 3• classe ........ . .. . ... . 
.JDstafelas € cond-uctores .. -e malas . .. .. . 

3 :600$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

9.• A terça parte dos vencimentos da tabella supra será consitle-
racla gratificaçfLO pro labore; 

1 O.• os carteiros, estafetas e conductores de malas perceberão a lém 
dos seus vencimentos, uma gratifica~ão addicional , relativa ao tempo 
de serviço effectivo no exercicio do cargo e que será considerada para 
todos os effeilos, inclusive os de aposentadoria, como parte integrante 
üos seus vencimentos, assim augmentados na razão seguinte : 

Por 10 annos de serviço, 1nais 10 o/o além dos vencimentos. 
15 annos de serviço, m a is 15 o/o além dos vencimen tos. 
20 annos de serviço, mais 20 o/o além dos ven cimentos. 
25 annos de serviço, 1nais 30 o/o a lém dos vencimentos. 
30 annos ele ser v iço, n10..is 40 o/o além dos vencimentos. 
35 annos de serviço, 1nais 50 o/o além dos vencimentos. 

11.• A gratificação add icional a que se refere o numero anterior 
será paga ao funccionario que a ella tiver dire ito do dia seguinte áquelle 
em que completar o tempo de serviço que a justifique e motive, incor-

porando-se ao seu r espectivo vencimento; 
J 2.• Os empregados das secções de manipulação de corresponclen-

cia, ambulantes e cart e iros, quando occupados em serviço extraordina -
rio, a inda os do proprio cargo, perceberão como gratificação extra or-
dinaria a terça parte elo vencimento diario que lhes competir; 

13." No calculo das antiguidades, de que tra t a m os respectivos nu-
meros, será incluído o anno em que o empregado tiver dado 30 faltas 
seguidas ou interpoladas, não sendo por molestia, e os de 60 faltas por 
motivo ele moles tia . 

14." Os empr egados elo Correio poderão ser aposentados com todos 
os seus vencimentos, quando completarem 25 a nnos de serviço effectivo 
pos t a l, ou quando se invalida r em n a funcção do seu cargo por moles-
tia incuravel ; 

15.• Nas faltas sem justificação por molestia, até tres por mez, 
0 funccionario que faltar perderá a gratificação correspondente aos 
dias de fa lta ; 

16.• A gratificação addicion a l não soffrerá em n enhuma circum-
stancia desconto algum ; 

17." o director geral elos Correios designará carteiros especiaes para 
as differentes repartições publicas, privativamente encarregados e res-
ponsaveis pela conespondencia que lhes fo r destinada; 

18.• A toclos os carteiros, estafetas ou conductores de malas, dos 
quaes se exig ir uniforme especia l, será a bonada annualmente a quan-
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tia de 150$, que lhes será entregue no dia 1 de janeiro de cada anno, 
ao receberem o vencimento do mez anterior; 

19.• Todos os carteiros terão direito a passes gratuitos n as linhas 
de bonds e estradas de ferro para o serviço postal ; 

20.• As vanta.gens desta lei se es tenderão aos carteiros ruraes de 
1 n e 2n classes ; 

21." As reforma.s autorizadas nesta lettra entrarão provisoriamente 
em immediata execução, até que sobre ellas se pronuncie o Congresso 
Nacional, ao qual se rão submetticlas, no que a este competir, na pri-
meira sessão legislativa; 

e) ad refe,·encltim elo Congresso Nacional, o Observatorio Astrono-
mico elo Rio de Janeiro, dando-lhe a organização que for mais conve-
niente, de modo a poder prestar melhores serviços á agricultura e es-
tabelecer, com o maior desenvolvimento possivel, o serviço meteorolo-
gico agricola , sob a direcção do Observatorio, bem assim a determina-
ção de posições geographicas para execução da Carta do Brazil. 

XVII . A mandar imprimir na Imprensa Nacional: 
ei), a Revistei elo Cltib ele Engenlicirici, ele accôrclo com a lei n. 1. 07 2, 

ele 14 de Outubro de 1903 (1) ; 
b) 2. 000 exemplares da obra elo finado engenheiro Antonio Au-

gusto Fernandes P inheiro, intitulada Pontes e Vicicliwtos llietcillicos, 
reservando para seu uso 200 e entregando gratuitamente os demais á 
familia do mesmo eng·enheiro, podendo a brir para esse fim o necessario 
credito. 

XVIII . A aproveitar as sobras do credito aberto em virtude ela 
autorização do n. IX elo art. 22 ela lei n. l. 841, de 31 ele dezembro 
de 1 907 (2), em emprestirrios a empregados que, não sendo elo quadro 

ela administração dos Correios de Ouro Preto ao tempo ela mudança, 
tenham sido nomeados ou removidos até 1908 para a Administra\:ão 
ele Bello Horizonte, desde f!Ue os claquelle quadro desistam, em faV(> r 
elos outros, elos emprestimqs que lhes eram destinados, observando-se 
para as categorias as tabellas que acompanharam a le i n . 1 . 617, de 
30 ele dezembro ele 19 06, art. 35, n. XII (3) e começando a cobrança 

de todos os emprestimos at~ agora feitos e a dos que fo r em feitos em 
virtude desta autorização, a partir de ja neiro de 1910 . 

XIX . A mandar proceqer aos estudos da barra elo rio Cotinguiba, 
Sergipe, ele accôrdo com os estudos anteriores do engenheiro Ce;·nadack, 
em 1875, e Dr. Milners Rob.;irts, em 1 871, e determinar e executar os me-

lhoramentos necessarios para garantir a maior profun didade do canal 

(1) Lei n. 1.072, de 1~ de outubro de 1903 . 
E' do teor seguinte : 
"Artigo unice. O Governo abrirá o credito necessario para mandar 

fazer gratuitamente a impressão da "Revista do Club de Engenharia'', 
na Imprensa Nacional; revogadas as disposições em contrario. " 

(2) Lei n. 1 . 841, de $1 de dezembro de 1907 '-' (Orçamento ela 
despeza para o exercicio de 1908) ; 

Art. 22. E' o Presidente da Republica autorizado: 

IX . A applicar o saldo elo credito de 489 :000$, aberto de accordo 
com o n. XII do a rt . 35 dfL lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906, 
nas prestações do emprestirpo a que se refere, não realisadas no exer-
cicio de 1907. 

(Quanto á disposição füf lei n. 1.617, citada, vide a precedente nota 
n. 38. Vide tambem o n. XI do presente artigo .) 

( 3) Vide nota n . 3 6 á presente lei. 
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e sua permanen cia, abrindo para isso o necessario credito . 
XX . A realizar as obras n ecessarias ao melhoramento dos portos 

da Republica, de accôrdo com o decreto n. 6. 36 8, de 14 de fevereiro 
de 1907 (1), podendo effectuar as necessarias operações de credito. 

XXI. A mandar proseguir nas obras interrompidas para o reves-
timento das margens e barragens elo "Vallo Grande de Iguape", com as 
modificações que as circumstancias determinarem, abrindo para esse fim 
os creditos necessarios . 

XXII. A firmar convenção para permuta ele encommendas e ac-
côrdo para a ass ignatura de jornaes, actos estabelecidos no IV Con-
g resso . Postal Uni ver.sal de Roma, r eorga nizando os serviços para esse 
fim . 

XXIII. A adquirir o predio onde funcciona, em Maceió, o telegra-
pho nacional, deduzida da rubrica 10• do art. 15 a importancia, neces-
saria, uma vez julgada conveniente a acquisição daquelle immovel. 

XXIV . A rever : 
a) o contracto, sem augmento de despeza, com a .Amazon 2'ele-

graph Comvany, de modo a poder ella melhor servir os interesses ge-
t aes da região do Amazon as, para modificação das taxas t elegraphicas, 
collocação elo cabo duplo, augmento da lin ha actual e outros melhora-
mentos que a experiencia houver indicado ; 

b) o contracto com a .Amc1zon Steam Navigation Comvciny, sem 
a ugmen to de despeza, no intuito de remodelar as t arifas vigentes, r e-
duzin do as suas t abellas, estabelecendo o uso da snc1gtboc1ts, fazendo 
outras modificações necessar ias ao melhoramento do serviço e offer e-
cen do á mesma companhia as vantagens que se tornarem convenientes: 

c) os contractos de arren damento das estr ac1as de ferro da União, 
sem a ugmen to ele clespeza e com reducção das t arifas, e, de accõrdo com 
os arrendatar ios, est abelecer as seguintes obrigações: 

1 •, de ser a estrada apparelhada com carros frigorificos, carros res-
taurantes e carros clonnitorios dos typos mais modernos ; 

2n, de serem constr uidos depos itos frigo ríficos nos pontos iniciaes 
das estradas de fer ro, nos pontos de cruzamento com outras estradas de 
ferro ou de rodagem e em outros pontos mais convenientes ao movimento 
de importação das grandes regiões productoras ; 

3.• promover o povoamento elas terras marginaes ou proximas ás 
estradas, como ficou estabelecido no decreto n . 6. 533, de 20 de junho 
de 19 07 , clausula VIII e seus paragraphos, referentes ás linhas de con-
cessão da Companhia Estrada de Ferro de S. Paulo-Rio Grande do 
Sul; 

d) os contractos ele arrendamento elas estradas de ferro federaes, 
a ltera ndo os onus recíprocos, para o fim de realizar a construcção dos 
prolongamentos e ramaes necessarios. 

XXV . A tomar as seguintes medidas no intuito ele attenuar, tanto 
qua n to possível, os effeitos da secca nos Estados elo norte: 

a) construir açudes e poços nos Estados assolados pela secca, de 
accôrdo com as instrucções que forem expedidas; 

b) construir estradas de ferro e melhorar outras vias ele commu-
n icaçã o que liguem os pontos affectados pela secca aos de facil com-
m unicação com os melhores mercados e aos centros productores; 

c) premiar os cidadãos que construirem em t erras de sua pro-
priec1ac1e pequenos açudes ou poços, de accõrdo com as condições esta-
belecidas pelo Governo . 

(1) Decreto n. 6 . 368, de 14 de fevereiro de 1907 - Modifica o 
regímen especial para execução elas obras ele m elhoramento dos portos 
e rios navegaveis da Republica. 

35 
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XXVI. A despender, para a execução das medidas especificadas no 
numero antecedente, além das verbas que forem consignadas no orça-
mento, até a quant ia de 1. 000 :000$, em condições orclinarias, e as que 
forem n ecessarias, em caso ele calamiclacle proveniente ela secca . 

XXVII. A contractar: 
ci) a navegação a vapor no rio Paraná, entre o salto das Sete 

Quédas e o do Urubú Fungá e dahi até Cachoeira Dourada, de modo a 
ser\'ir os interesses commerciaes do Estado elo Paraná, S . Paulo, Matto 
Grosso, Goyaz e )finas Geraes, nJecliant.e os favores geraes sobre a 
navegação ; 

b) o serviço da navegação costeira elo Estado da Bahia, nos termos 
e condições do contracto ela Companhia de ravegação do Maranhão, 
estabelecendo as escalas que julgar convenientes, e a abrir os precisos 
creditos para a retribuição annual dos serviços que forem especificados, 
paga em prestações mensaes; 

e) c'om ernprezas industriaes, a admissão m suas officinas de 
aprendizes de ferreiro mecanico, até ao numero de 100, não excedendo 
de 10 para cada empreza; 

d) com emprezas estrangeiras que operam no Brazil, a admissão 
em seus estabelecimentos, na Europa ou nos Estados Unidos da Arnerica 
elo Norte, de aprendizes de electro-technica até ao numero de 10 ; 

e) com a Companhia Estrada de Ferro de Goyaz, ou com quem 
mais vantagens offerecer, a construcção: 

1°, do prolongamento do ramal de Araxá-Uberaba, pelos mumc1p10s 
do Prata e de Villa P latina até a margem do rio Paranahyba, no ponto 
mais conveniente, abaixo pa cachoeira Dourada, nos termos da lei 
n. 1.126, de 15 de dezembro ele 1903 (1); 

2°, de um ramal que, partindo de ponto conveniente do prolonga-
mento e passando por Monte Alegre, em Minas, Yá terminar no Rio 
Verde, no Estado de Goya"i. 

XXVIII . A expedir novo regulamento para o serviço de distribui-
ção de agua aos predios da Capital Federal, em substituição ao appro-
vaclo pe:o decreto n. 3.056, de 24 de outubro de 1898 (2) . 

XXIX . A ·providenciar para que seja exE:cutado o contracto com a 
City Improvements, na parte relativa ao lançamento de aguas servidas 
e materias fecaes fôra da l~arra; podendo, no caso de recusa ela com-
panhia, se incumbir da execução das obras e proceder á concurrenci.a, 
abrindo os necessarios crediFos. 

XXX. A fazer reverter para a Associação de Assislencia aos Ope-
rarios da Estrada de Ferro Oeste de Minas, o producto das multas ap-
plicadas ao pessoal da mesma estrada. 

XXXI. A melhorar o perfil da linha do centro da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, no sentido de favorecer as condições de tracção, po-
dendo para esse fim despençler até 300 :000$000 . 

XXXII . A manuar fazer os melhoramentos da barra da Cananéa, 
Estado de S. Paulo, podendo despender até 300 :000 $000 . 

X..XXIII. A restabelecer o serviço de dragagem dos portos de São 
João da Barra e Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, para o fim 
de facilitar a navegação, fazendo para esse fim a precisa operação de 
credito. 

(1) Lei n. 1.126, de 15 de dezembro ele 1903 - Vide nota n. 30 
a esta lei. 

(3) Decreto n. 3.056, de 24 de outubro de 1898 - Approva o re-
gulamento para a concessão de agua dos encanamentos p ublicos da 
Capital Federal. 
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XXXIV. A incorpora r á Caixa Especia l de Portos, de que lrata o 
art. 4° do decreto n . 6.368, de J. 4 de f evereiro de 1907 (1), logo que 
e!la se.ia installada , as consigna ções cl este orça m en t o destinadas 2.s 
obra s de m elhoramentos de portos e r ios n avega veis e ás respectix:as 
fiscalizações. 

XXXV . A passar para a Prefeitura do Districto Federal a fisca-
lização do trecho da linha de bonds da Tijuca, que va e da juncção, na 
rua Conde de Bomfim, ao Allo da Boa Vista. 

XXXVI. A abrir o credito n ecess ario para installar uma adminis-
tração de correios de 4·" classe no Territorio elo Acre, devendo ser os 
vencimentos do respectivo pessoal duplos dos fixados para as adminis-
trações daquella categoria. 

XXXVII . A levar o prolon,gamento da Estrada ele Ferro da Pa-
rahyba á c idade de Patos, passando pela cidade de Areia . 

XXXVIII. A estabelecer uma agencia telegraphica na cidade de 
Valença, Estado do Rio de Janeiro. 

XXXIX. A prolongar a Estrada de Ferro de Maceió á Viçosa até 
Palmeira dos Indios, passando pela cidade da Victoria, em Alagôas, 
abrindo para realização desse serviço os necessarios creditos. 

XL. A mandar construir ou a contractar, com quem maiores van-
t agens offerecer, a construcção de uma linha ferrea que, partindo de 
S. Luiz de Caceres, vá terminar no ponto mais francamente navegavel 
do rio Guaporé, ligando as bacia s do Paragua y e do Amazonas, com-
tanto que o custo kilometrico não exceda ao fixado actualmente para a 
construcção da Estrada de Ferro de Itapura a Corumbá. 

XLI. A subvencionar a companbla de vapores de cabotagem que 
fôr organizada para fazer o serviço de cabotagem entre S. João da 
Barra e S. Fidelis e S. João da Barra aos Cachoeiras do Muriahé, de-
vendo ser submettidas préviamente á approvação do Governo as tarifas 
elos generos e productos agricolas que tivE:r de transportar. 

XLII. A desenvolver e systematizar os serviços contra os effeitos 
ela secca nos Estados de Pernambu co, Parahyba do Norte, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Bahia, P iauhy e Alagôas, mandando proceder a estudos 
topographicos e geologicos em toda a zona comprehendida entre o pri-
meiro e o ultimo destes Estados, para locar e construir açudes, 
perfurar poços, fazer barragens submersas e bem assim experimentar as 
cultu ras que mais convenham a cada zona e intentar pesquizas para a 
conservação dos cereaes e forr agens alli colhidos. 

XLIII. A multiplicar os observatorios meteorologicos no interior 
daquelles e de outros Estados e concentrar os estudos das observações 
feitas em uma repartição especial para a deducção das leis que regem 
os phenomenos observados e sua previsão. 

(1) Decreto n. G. 368, de 14 de fevereiro de 1907 - Modifica o 
regimen especial para execução de obras de melhoramentos dos portos 
e rios navegaveis da Republica. 

Art. 4. 0 Para o serviço de juros e amortização dos titulos emitti -
dos haverá uma caixa especia l constituiela com os recursos seguintes : 

I - Renda das propriedades adquiridas e desapropriadas e o pro-
ducto de alienação das que se tornarem dispensaveis para os serv iços 
dos portos; 

II - Proelucto da taxa de 2 o/o , ouro, sobre o valor official da im-
portação pelos portos e fronteiras da Republica; 

III - Renda elos cães, armazens e demais accessorios do serviço 
elos portos, mediante o pagamento das taxas que forem estabelecidas; 

IV - Qualquer outra renda eventual relativa aos portos e rios 
navegaveis ou dotação consignada em lei. 
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ci) todos os serviços technicos devem achar-se subordinados a uma 
direcção geral, que lhes c1ê unidade, para melhor garantia ele sua effi-
cacia e economia; 

b) planejadas as obras, o Governo determinará a sua construcção 
quanclo ellas tenha m ele attender a interesse conectivo, ou auxiliará o 
particular para sua construcção s i só a elle aproveitar; 

e) este .auxilio para as obras particulares eleve em geral ser ele 
01·dem technica e, si fôr pecuniario, nunca deverá exceder ele um terço 
elo orçamento f eito, mediante condições estipuladas no regulamento 
desta lei; 

cl) o Presidente ela Republica abrirá annualm en te os creditos ne-
cessarios para attender a esse serviço até ao maximo rle 1. 000 :000$ para 
cada um dos Estados comprehendidos na zona aricla a que se refere 
este numero. 

XLIV. A rever a concessão da Estrada de Ferro Corcovado, en-
trando em accõrdo com a concessionaria, no senticlo de melhorar o ser-
viço a seu cargo, acloptanclo todos os m elhoramentos que julgar uteis, 
podendo para isso prorogar o prazo da concessão, sem crear onus para 
o 'l'hesouro nem augmento ele tarifas. 

XL V. A rever o contracto com o Lloyd Brasileiro, concedendo ac-
crescimo ele pr azo por seis annos, sem augmento de subvenção annual, 
mediante novas compensações sobre tarifas e outras que julga r con-
verdentcs. 

X LVI. A auxiliar pela verba 6• elo art. 15, como fôr mais conve-
niente, a Companhia Hansc:rtica Colonizadora, de Santa Catharina, tendo 
cm vista os imrnigranles pollocados e trabalhos realizados para es te 
fim pela dita companhia. 

Art. 17. Os pag·amentos dos saldos dos depositos ele vales inter-
nacionaes e de clespeza qe transito territorial e maritimo serão 
feitos aos Correios creclore$ por meio de saques, tomados directamente 
pela Directoria Geral dos Correios. 

Art. 18. O Governo nomeará uma commissão technica mixta, com-
posta ele representar.rns cios Ministerios aa Industria, Viação e Obras 
Publicas, ela Guerra e da Marinha, á qual delegará a incumbencia ele 
organizar, sem augmento de clespeza , o serviço radio-telegraphico na-
cional, para o trafego não só da marinha de guerra e con1municacões 
militares dos pharoes e b!J-lizas, mas .tambem commercial e da explo-
r ação particular e temporaria. 

Art. 19. A commissão a que se refere o artigo antecedente, além 
das bases para a r egulamentação internacional dos signaes, cleverá esta-
belecer normas technicas e scientificas : 

a) para o estudo da localização das estações r ad io-telegraphicas; 
b) para o exame das reclamações ele ordem technica, relativas ás 

estações da futura r êde radio-telegraphica brasileira; 
e) quanto aos parecei'es sobre experiencias radio-telegraphicas, os 

quaes serão sempre emittiqos pela commissão ; 
cl) quanto á iniciativa Çle experiencias de interesse geral. 
Art. 20. Os governos estacluaes e municipaes e os particulares ou 

emprezas que introduzirem no paiz gado lanigero ele criação, para o fim 
de constituir nucleos permanentes de producção de materia prima desti-
nada á industria ele fiação e tecidos de lã, gozarão ele todos os favores 
e vantagens conceclidos pelo decreto n . 6.454, de 18 ele Abril de 1907 (1). 

(1) Decreto n . 6.454, de 18 ele Abril de 1907 - Approva o regula-
mento para a importação ele animaes reproductores, ele accôrclo com 
a disposição da verba 5• do art. 34 da lei n. 1 . 617, de 30 de Dezembro 
ele 1906 . 

A verba 5ª, m encionaaa (auxilios á agricultura) elo orçamento aa 



551 

Art. 21. O Governo mandará proceder á rev1sao geral das tarifas 
da Estrada ele Ferro Central do Brasil, no sentido de recluzil-as, esta-
belecen do fretes de accõrdo com o valor actual elos procluctos, pa ra as 
grandes d istancias, actualmente attingidas pela mesma estrada. 

Paragrapho unico. Ao fazer qualquer concessão ou favor ás estradas 
particulares ou arrendadas, o Governo exigirá. a applicação elo disposto 
neste artigo. 

Art. 22. Nas obras publicas elo Ministerio ela Industria, Viação e 
Obras Publicas serão de preferencia empregadas as madeiras nacionaes. 

Art. 23. Aos operarios, trabalhadores e diaristas da União serão 
pagos integralmente os respectivos salarios e diarias, quando estiverem 
servindo no jury. 

Art. 21 . Nos casos de enfermidade contrahida no trabalho ou de 
accidente nelle verificado, os operarios, trabalhadores e diaristas da 
União continuarão a perceber integralmente os seus salarios até ao seu 
completo r estabelecimento. 

Ar t. 25. Os empr egados da Estrada de Ferro Central do Brasil sõ 
terão direito á gratificação trimestral, ainda que hajam dado tres faltas 
justificadas, quando não houverem soffrido pena alguma. Em caso con-
trario, sõ terão direito, si houverem dado uma só falta justificada. 

Art. 26. O Governo adquirirá, na cidade de Santos, o terreno neces-
sario para nelle ser construido pela Companhia Docas de Santos o edi -
ficio destinado para as repartições dos Correios e T elegraphos, abrindo 
para esse fim o credito até 150 :000 $000. 

Art. 27. Na execução dos serviços do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas, a prestação de contas do primeiro adiantamento não 
é indispensavel para a realização do segundo, não podendo, entretanto, 
se realizar o terceiro adiantamento sem que a prestação de contas do 
primeiro se ache liquidada, seguindo-se a mesma disposição em relação 
ás subsequentes. 

Art. 28. Fica derogado o art. 1° da lei n. 3. 018, de 5 ele Novembro 
de 1880 (1), para o fim de poder o Governo celebrar contractos, por 
tempo nunca maior de dous annos, quando estes versarem sobre forneci-
mentos de materiaes imprescindiveis á manutenção dos serviços indus-
triaes a cargo ao Ministerio da Industria. 

Art. 29 . Continúa em v igor, no que não se achar expressamente 
r evogado, o art. 36, da lei n. 1.617, cie 30 de Dezemb1·0 de 1906 (2). 

despeza ao Ministerio da Industria, para o exercicio de 1907, consigna 
o credito de 200 :000$ para o seguinte f im: "Auxilio aos agricultores e 
criadores para a introducção de animaes destinados á reproducção e 
combate ele epizootias, de accôrdo com o regulamento que para esse 
fim expedir o Governo." 

( 1) Lei n. 3 . 018, de 5 de Novembro de 1880 - Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 1881-1882) : 

Art. 19 (e não 1°) - O Governo não pode, sem autorização expressa 
do Poder Legislativo, fazer contractos por tempo excedente do anno fi-
nanceiro, que estiver correndo, nem para serviços não contemplados na 
lei do orçamento vigente. 

(2) Lei n . 1.617, de 30 de -Dezembro de 1906 - (Orçamento da 
despeza para o exercicio de 1907): 

Art. 36. Continuam em vigor o n. X e a lettra b elo n. XI do art. 15 
(para constru cção de estradas de rodagem, liganrlo capitaes ou cidades 
de população não inferior a 10 . 000 habitantes, situadas em Estados dif-
ferentes, o art. 17, ass im moclificaclo no n. XX o traçado da linha a con-
struir: em vez de - ela linha Gonçalves Ferreira (ou outro ponto mais 
conveniente ) a Bello Horizonte - d iga-se " do ponto mais conveniente da 
bitola de um metro a Bello Horizonte", 19, 21, 22 e 23 da lei n . 1. 453, de 



552 

Art. 30. Para os fins de que trata o art. 58, das bases que bai-
xaram com o decreto n. 6.455, de 19 de Abril de 1907 (1), o Governo 
poderá abrir creditos supplementares e elevar a subvenção alli consi-
gnada a 15 :000$, qnando se trate de via ferrea da bitola de um metro 
que não goze ele garantia de juros federal ou estadual, comtanto que o 
pagamento se faça por trechos não inferiores a 20 kilometros, em trafego. 

Art. 31. Por conta da verba 6• do art. 15, o Governo poderá subven-
cionar escolas para o ensino ela lingua vernacula e outras materias ca-
pazes de facilitar a vida e adaptação dos immigrantes e seus clescen-
den tes. 

Art. 32. O Presidente da Republica é autorizado a despender pela 
repartição do Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas 
seguintes verbas, a quantia de 37 .153 :927$957, ouro, e a de rêi s 
89. 554 :933$753, papel, e a applicar a renda especial na somma de 
17. 473 :333$342, ouro e 12. 287 :500$, papel: 

J,uros e mais deSj])ezas <l!a divida externa ao cam-
bio de 27 d. por 1$000. Aiugmentada die 
6 . 531 :662$222, ou f. 734 . 812, para 0 paga-
mento de juros e am.ortiz.ação do emprestimo 
de f. 4. 000 . 000, con.trahM,o 1110 exerci cio el·e 
1908, j'uros <lo emprestimo de ·francos 
50. 000. 00 0, dest.inados á construcção ela Es-
trada de Fer.ro de Itapura a Corumbá, a 
saber: 

Emprestimo de 1908 - f. 4. 000. 000: 
Amortização . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 482. 400 
Commissão 1[2 °[ 0 • • • . • • • • • • • • f. 2. '112 
Jiuros ...... . . . ... · . . . . . . . . . . :E 200. 000 

Ernp.restimo •paira a Estr-ada de Ferro de 
.Jtaipura a Corumbá: 

Ouro 

Juros ...... . ........... · . . .. . f. 50.000 27 . 032:527$777 

Papel 

30 de Dezembro de 1905, e o n. XXXVII elo art. 22 da lei n. 953, de 29 
de Dezembm ele 1902, sendo excluídos o paragrapho unico do n. XXVI e 
os ns. XXVII, XX.,"'{ (supprimindo-se no parenthesis apposto ao n. XLII 
as palavras "destinada a quaptia ele 30 :000$, afim de ser entregue á 
Sociedade Paulista de Agricultura, como auxilio para exhibição e propa-
ganda na proxima exposição Cje Milão dos cafés e cacáos do Brasil" e 
accrescentando-se depois de Rio de Janeiro - as palavras e pela Asso-
ciação Commercial da Bahia e de outros Estados) do art. 17 da lei 
n. 1.145, de 31 ele Dezembro de 1903 . 

(A respeito das citações feitas nesta nota, vide notas 61 a 64, 
appostas á lei n. 1. 617, de 30 de Dezembro de 1906.) 

(1) Decreto '11. 6.455 de 19 de Abril de 1907 - Approva as bases 
regulamentares para o serviço elo povoamento do solo n acional : 

Art. 58. Verificada a utilidade da construcção ele via-ferrea eco-
nomica para ligar terras devol~tas colonizaveis ou nucleos coloniaes, com 
estações ele estrada de ferro, centros consumidores, portos marítimos ou 
fluviaes, a União poderá auxiliar a construcção mediante subvenção, paga 
de uma só vez, á razão de 6 :00 0$000 por kilometro aberto ao trafego. 

Em cont1·acto prévio serão definidas as condições a. observar, quer de 
caracter technico, quer relativas a prazos, indemnização do auxilio con-
cedido, extensão maxima a s1:1bvencionar e quaesquer outras. 
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2. Idem e amortização do emprestimo externo paira 
o r esgate das estI,aodas de fe11ro encampaidas. 

3. Jd•em, Mem dos emprestimos intennos de 1879 e 
1897 .... .. . ...... . . . .. .. ............ .. ... . 

4. Idem da divida in.terna ...... . . . . . . .... . ... .. . . . 
5 . Pensionistas . . . . . . . . . . . . ......... .. . . . .. . . 
6 . A,ponsentados . . . .. . . .........•.. . . . ..... ... ... 
7. Thesouro J!'ederal . . .. . ..... ...... . ...... ... ... . 
8 . 'Dribl.l!Dal de Contas . . . .. .. . . .. ... . ..... .. ..... . 
9 . Recebedoria da Cwpita.l FeJe ral - Fixada em 

22 . 000 :000$ a lotação em 0,646 a .vorcen.ta-
genn respectiva . ... . .......... ..... .. . 

10. Caixa de Oonviersão e secção de cambio - No ~ 
Material. D imintüd•a 'Cle 20 :000$, papel, pela 
suppressão <la .sub-<ecmsignaçã-0 - Despeza.s 
com o fabriCQ de IIlotas, acquisição de •papel 
n a Casa >Cla 'Moeda, ilil'Cl usive féria extraordi-
•na rla do pessoal encarregaido da execução e 
:fiscalização '!lesse serviço. Reduzida a 50 :000$, 
ouro, ao cambio de 27 d . ipor 1$, a sub-consi -
gnação - Encommendas de no tas e outi,as 
despezas relativas .. . ...... . . . . .. . ........ . 

11. Caixa de Amo1,tização - No - Pessoal sem n.o-
meação . .AmgmentaJda de 5 :657$500, para dia -
rias de 1$500 aos 11 seTventes, inclusive ao 
en.carregaido do serviço da guarda. No-Ma-
terial, reduzida a 100 :000$, ouro, a sub-con-
s ignação - Encommel!ldas de notas e prupel, 
ao cambio de 27 'Cl. por 1$ e a 10 :000$, papel, 
a sub-consign.ação - Despezas com a flsca-
3Jzação da confecção de notas na •Casa da 
Moeda ...... . . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

12. Caisa da Moeda - Na consi•g.nação - Miater~·a1 -
Augme1I1tada de 3 :000$ a sub-consignação -
Fa«Jel, ipennas, tinta, livros em b ranco, im-
pressos, luz, etc., que assim fi<Ja <elevaJda a 
23 :000 $. .Augm entada a sub-comsignação -
Rerugentes, cadinhos, tijolos, etc., de 5 :000$, 
que fi<Ja elevada a 30 :000$ . Augmeintad·a a 
sub-consignação - Material para a fabricação 
e acondicionamento d •a.s moedas de miclrel, pra-
rt:a, etc., de 12 :000$, ctue fica elevada a 
32 :000$ . Diminu1da d·e 20 :000$ a sub-consi-
gnação - Papel, tintas, oleos, vernizes, gom-
ma, etc .. . . . ....... . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

13. llllíPrensa Nacicxnal e Dicwio Officiai - .Augmen-
tada &e 1 :200$ ·para quebra s ao <thesou-
n•o ···· ··· · ···· ······ ·· · ···· · · ··· 

14. Laboratorio Na<Jion.al de Analyses . .... . .. · · · · · · 
15. Admin istração e custeio dos 1Proprios e fazendas 

.naciDIIlaes . ....... . ....... · · . · · · .. · · · · · · · · · · 
16 . Delegacia •do T.hesoniro em Londres . . . .... ... .. . . . 
17 . -Delegacias <f-iscaes .. . ..... · · . . · . .. . · ... . · . . . · . . . 

8. 2G4 :880$ 000 

929 :284$000 

50:000$000 

100:000$000 

52:200$000 

7.544:400$000 
25 .75 6:084$0 00 

9.339:994$ 612 
2 .552:191$173 
1.274:058$000 

580:000$000 

472:200 $0 00 

412:400$000 

395:622$500 

871:705$000 

2 . 330:280$000 
137:400$000 

76 :840$000 

2 . 213 :320$000 
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18 ·- Atlfandegas - Augmentada de '67 :370$, a saber: 
11 :520$, cor;res·pon.dent·es a 20 ºIº de augmen-
rto mos v-encimentos dos aux.iliaires <le escri-
pta da 'POr.tall'ia, em mu.mero d e 40, .na Al-
d'lllndeg.a da Clllpital Federal, na consigna-
ção - 'Capatazias, de accôrdo com o :dis-
posto na lei n. 1 .743, üe 3 de Outcu·bró de 1907; 
32 :800$ -na cO\llsignação d-estimada á ·Alfan-
dega d-e CoDumbá, para execução da lei n. 
1. 867, de ·21 de Junho d•e 1908, que equi parou 
essa re•partição 'á AoJJ;aindega de Paranaguá, 
sendo: 14 :600$ para orden·llldo ·e 18 :20 0$ J)ara 
<porcentagem, mantida a :lotação (!e 1 . •100 :000$ 
e e.levada a 45 °1° a razão e a 249 o Jtume-
ro de quotas, dada •uma do valor d•e 253$012 ; 
6 :000$ na Alfand•ega (lo Rio Grande do NoTte, 
na sub-rubrfoa - Capatazias, ·para o pes-
soal e material onecesslllrios ao •f unccion.amen-
rto de um guimd•a·ste a va:por, sendo 2 :400$ pa-
ra um machinista, 1 :200$ para 111m ·foguista 
e 2 :400$ para combustivel, lubrificantes e con-
ceTtos; 12 :100 $ na consignação d•estinada á 
mesma Ald'lllndega, para o 1Pessoa,l •e m•ate-
ria;I da ~amcha adquir.ida, sendo 2 :400 $ para 
lllID m estre, 3 :600$ para um m a.chinis ta, 1 :200$ 
<par.a: rum fog.u'ista, 2 :520$ para tres marin.hei-
~·os a 70$ cada um ·Por mez .e 2 :400$ IPª"ª 
combustível, lubrifi-can tes ~ concertos; 5 :000$ 
n.o - Materia l - da AJD,an<l eg.a de Maceió, 
ma su·b-consignação - Cqmb'ustivel e luhri -
lficante - 'Pana custeio de uma -lancha e dous 
.guindastes u:Ltimam en.te a;dquiridos. Dimin uida 
de 70$ a consignação r elativa lá Al·fandega de 
·S. Fra ncisco, observada -a seg.u im.te •tabella: 

01·de- guo-

1 inspector . .. . 
ma;do pa s 
... '.' - - ' ·20 

4 primeiros es-
cripturarios. 2 :1 00 $000 11 

4 s egundos d i-
tos .. . - . . . - - 1 :600$000 8 

1 thesour-e i r o 
(.quebras de 
300$ ) ... .. '. 2:400$0 0 0 15 

1 fi-el do dito. , 1 :400$000 9 
1 porteiro car-

torario ... . 1:400$000 8 
1 conti-nuo. - - . 560$000 4 
1 a-dmimistra-

doo· das ca-
patazlas . . .. 1: 600$000 1 0 

1 fiel de arroia -
zem . .. . .... 1:400$000 8 23:860$000 

-----



15ó quotas na razão de 2,5 º[º 
sobre a lotação de 550 :000$ 
1Sal'<!.rio para dous serventes 

e av'cvtaz~cis 

2 abridores a 3$50 0 
em 30 0 ddas ..... 

8 traba liha<lores a 3$ 
·em 300 dias ... . . 

Das einbar•cações 

Pessoal ela la ncha: 

1 mestre a 150$ .. . 
1 machinista a 200$ 
1 foguista a 125$ .. 
1 carv·oeirn a 90$ .. 
4 marin1heiros a 80$ 

Pessoal do •escaler : 

1 patrão a 80$ ..... 
4 rema·dores a 70$ . . 

Forçci cVos g·ucwclias 

1 commandan te a 15 $ 
10 guaridas a 125$ .. 

Gratificação aruiua1 <le 
200$ para farda-
mento ao comman-
dante e a -cad·a 1um 
dos guar.das ... . . . . 

Mat erial 

·Expedo!ente : 

Acquisição, encad ernação 
de Hvro.s, J)aP'el1pen -
n•as e ou tPos a;r'ti-
gos ... . .. ... . . ... . 

Al·uguel de casas, arma-
zens a !Parte . .. . .. . 

Concerto de moveis .. . 
Acquisição, reparo e con-

serv.ação do materia•l 
Cambustivel para tubri-

;f.ica;n tes •p·ara a lan-
c ha .. . .. . .... .. .. . 
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13:750$000 
1 :200$000 

2:100$000 

7:200 $000 

1 :800$000 
2 :400$00 0 
1:500$000 
1:080$000 

14 :950$000 

9:300$000 

3:840$000 10:620$00 0 

960$000 
3:360 $000 

1:800$000 
15: 000$000 

4 :3 20$000 

2:200$0 00 19 :000$00 0 

4 :000$000 

6:400$000 
200$000 

4:000$000 

4:0 00$000 18 :600$0 00 
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Diversas clesvezas 

Hl1uminação, ,publicação de editaes, 
a.ssignatura d·o Dipt1·io O ffioial,ser -
'Viço .telegraiphico, agua, asseio, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :800$000 

19. Mesas de Rendas e Collectorias-Aug.mentada de 
7 :500$, sendo : 1 :500$ para .material e ex·pe-
dien.te do posto fiscal de .Samba<1ui, 010 Es-
tado de Santa Catharina e 6 :0 00$ 'Para des-
:pezas d e •expediente da Collecto l' ia Federal•, 
na Capital d.o iEstado de S .Paulo. Augmen.-
tada de 73 :700 $, para o pessoal e material 
do post o fiscal no rio J apurá, obsel'vaidia a 
s egui•nte tabella : 

G1,atlfi-
Pessoal cação 

1 encarregado . . 4 :800$ 
1 escrivão ..... . 4 :00 0$ 
2 guaTdas . . .. . . 3 :()0()$ 

La.t<cha a vapor : 

1 .m·estre . ... . .. 4:800$ 
1 maohilnista ... . 4 :000$ 
2 foguistas ... . . 1: 800$ 
5 marinheiros .. 

Canôa : 

1 patrão, ..... . 2 :400$ 
6 remadores .. . , 
Dia ria á r a zão 

de 3$, dmia n-
te 36 5 dias, 
,paira ser ·dis-
•tr.ibu'ida pelos 
20 emprega-

dos constantes 
desta .tabei1a . 

Material : 

D esipeza we expe-
diente e outras 
3 :000 $. Com-
bustível e lu-
•b r i f i e a nt.es 

Diaria To ba l 

4 :800$000 
4 :000$ 0()0 
6 :0()()$00() 

4 :800$()00 
4:000$00 0 
3 :600 $00 0 

1 :200$ 6:000$000 

12 :400$000 
1: ~ 0 0$ 7:200$000 

. . , ... 21 :90 0$000 

9 :000$000 6 :000$ ... . . .. . 
Augmentada de 1 :000$, no - Materia.1-da Mesa 

Rendas de Sa.1.inas, sendo : '(20$ para. a1u-
guel c1e casa para o destaca:m~nto e 280$ [para 

13 .035 :Gosio oo 
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expedi<lnte e illuminação do mesmo destaca-
mento .. . . . ................... .. .... . 

20. \Empregaidos d e repartições e lugares ex;tLncto~. '.: :: 
21 . Fiscalização das re,part1ções de Fazenda ....... . . 
22. Fiscalização e mais despezas dos impostos de con-

sumo e de transporte .. . . ................. . 
23. Commlssão de 2 ºIº n.a venda de estampilhas . ... . . 
24. Aj.udas de custo ................ . ...... .. ..... . . 
25 . Gr.a.lificação por serviços temporar!os e füctrao rdi-

·nar.ios ......... . ... . ..... . .... ...... ...... . 
26. Juros de bilhetes do Thesouro . . . ............... . 
27 . Idem dos empresbimos do cofre de orphãos ....... . 
28. Idem dos depositas das Caixas Economicas e Mon-

tes de Soccorro .. .. ... . ............ .... ... . 
2 9 . Idem <1i versos ..... ..... ........ . ....... . ..... . 
30. Porcentagem pela cobrança executiva . . ..•. . .... 
31. Com:missões e corretagems .. ... .......... . ... . . 
32. Despezas eventuaes ..... . . .. . . . . ..... .... . .... . 
33. Reposições e r estituições ............ .. ...... .. . 
34 . ·Exercícios findos . . . . ..... . ...... .. . . .. . 
35. Obras - Diminuid·a d·e 1. 200 :000$ e compr<'!hendi-

da a quantia .necessaria para a a.da:ptação do 
edoioficio em CJ!Ue funcciona o Supremo Tl'ibunal 
Federal para nelle ser !Jilstallada a Caixa de 
Conversão, bem como para ada.optação do edi-
ificio em que funccioma a Escola d1e Bellas Ar-
tes para os serviços do Thesouro Federal ... . 

3 6. Credltos especiaes . .. .. .. . ... . ..... . ........... . 
37 . iEstatistica Co:mmercial. .... . ... . ..... . ....• . . .. 
38. Substituições .. . ...............• .. ..• . ... . .... . 

AppZicaçcio da renda es11ecial 

70:000$000 
30:000$000 

200:000$0000 
100:000$000 

325:036$180 

1 . Fundo de resgrute do •papel-moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . 
2. I<lem d:e garantia do .parr>el-moeda, diminwida de 

899 :999$991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 713 :333$3 •12 
3. Idem para a caixa de resgate d•a·s apoiices das es-

tradas de ferro encampadas. . .............. 160 :000$000 
4 . Idem de amortização dos emprestimos intennos. . .. . ...... . ... .. . 
5 . Idem para as obras de :melhoramentos dos ,portos. 7. 600 :000 $000 

Art. 33. E' o Presidente da Republica autorizado: 

4.433:809$1 00 
89 :421$368 

100 :000$000 

3 .119 :60 0$000 
200 :000$000 

80 :000$000 

50:000$000 
480:000$000 
650:000$000 

9 .00 0:000$000 
50 :000$000 

100:000$000 
20:000$000 

120 :000$000 
600:000$000 

1..500 :000$000 

1.560 :000$000 

330:000$000 
80:000$000 

3.757:500$000 

,2 . 500 :000$000 
3 . 030:000$000 
3.000:000$000 

1 o, a abrir, no exerci cio de 1909, creditos supplementares, atê ao 
maximo de 8.000 :000$ !i.s verbas indicadas na tabella que acompanha a 
presente lei. A's verbas - Soccorros Publicos - Exercícios findos - e 
- AjufüLs ele custo - poder!i. o Presidente da Republica abrir creditos 
supplementares em qualquer m ez do exercício, comtanto que a sua 
totalidade, computada com a dos demais creditos abertos, não exceda 
o maximo fixado, r espeitada, quanto li. verba - Exercícios findos - a 
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disposição da lei n. 3. 230, de 3 de setembro de 1884, art. 11 ( 1) . No 
maximo fixado por este a rtigo não se comprehendem os creditas abertos 
aos ns. 5, 6, 7 e 8 do Orçamento do Ministerio do Interior; 

2°, a liquidar os debitas dos bancos, provenientes de auxilias á 
lavoura: 

3°, a conceder o prem io de 100$ por tonelada aos navios que forem 
construidos na Republica e cuja arqueação seja superior a 100 tone-
ladas, podendo abrir os creditas que forem n ecessarios; 

4°, a liquidar as contas da União com os Estados, pagando-lhes o 
que verificar ser-lhes devido, abrindo para isso os necessarios cre-
ditas; 

5°, a abrir os necessarios creditas para proseguir n a cunhagem de 
moedas de prata, destinadas á substituição das notas do Thesouro de 
2$, 1$ e 500 réis; 

6°, a mandar fazer novos cunhos para as moedas de prata, que 
terão no anverso a inscripção Estaelos Uniclos elo Brazil e a éra do 
cunho, e no reverso, en1 algarismo1 a palavra réis, por extenso ; 

7°, a fazer as necessarias operações de credito para construi.r, adqui-
rir e adaptar edificios proprios para os diversos serviços publicas fe-
deraes nesta Capital e nos Estados, não podendo a quantia destinada 
á amortização e ao pagamento de juros da divida contrahida exceder 
a que se despende com os a lugueis dos mesmos edifícios ; 

8°, a restituir : 
a) ás Camaras Municipaes de Iguape, cm S. Paulo, e de Pitanguy, 

em Minas Geraes, a importancia dos impostos e direitos aduaneiros pa-
gos pela importação do material para o serviço de abastecimento de 
agua, dispensadas as formalidades exigidas nos arts. 2° e 6° do decreto 
n . 947 A, de 4 de novemb1ro de 1890 (2), abrindo paia isso os n eces-
sarios creditas; bem assim, á da V illa de Pedra Branca, neste ultimo 

(1) Lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1884 - (Orçamento para o 
e~ercicio de 1885 -1 886) : 

Artigo 11. Por dividas de exercicios findos entendem se as que ti-
verem por orig·em o pagamento de serviços prestados ao Estado em 
exercicios já encerrados em virtude de autorização concedida por lei de 
orçamento ou por qualquer outra especial, com fundos decretados nos 
termos do art. 14 da le in. 1.177, de 9 de setembro de 1862, comtanto 
qu e a importancia dos serviços por pagar não exceda á consignação dos 
respectivos fundos. 

(2) Decreto n. 947, A de 4 de novembro de 1890 - (Regula e fis-
caliza a concessão de isenção de direitos de importação ou consumo: 

Art. 2. 0 Para os casos po'mprehendidos no § 1° do artigo antecedente 
( qiianclo a isenção estiver clcirci e expressarnente incluicla na Tai·ifa elas 
cilfanelegas ) a competencia para a concessão do despacho livre pertence 
aos inspectores das a lfandegas, mediante requerimento da parte interes-

. sada. 
Para os casos comprehendidos no § 2. 0 do citado artigo ( qucinclo ci 

isenção constctr clarci e expi·essarnente de clisposição ou concessão espe-
cial de lei ou decreto elo pocler cornpetente) a isenção só poderá ter lu-
gar por despacho do Minüitro da Fazenda precedendo as formalidades 
do art . 6.0 • 

Paragrapho unico. FórfL de taes casos nenhum despacho livre será 
permittido, ainda que para elle preceda ordem de qualquer autoridade, 
sob pena de responsabilida(le do funccionario ou funccionarios qu e hou-
verem cumprido a ordem. 

Art . 6.0 Para o despacho livre n os casos comprehendidos no § 20 do 
art. 1. 0 e a qu e se refere f1- 2• parte do art. 2. 0 os interessados deverão 
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Estado, as quantias de 4 :127~800, papel, e de 455$860 ouro, proveniente 
de direitos aduaneiros, estatistica e multa, pagos pela importação do 
material destinado ao abastecimento de agua potavel da mesma v illa, 
dispensadas as m esmas formalid ades e abrindo para isso os necessal'ios 
credites ; 

b) á Camara Municipal de Palmyra, em Minas Geraes, a importancia 
de 15 :108$080, de direitos aduaneirns e de estatistica, pagos pela im-
portação de material destinado ao abastecimento de agua á mesma ci-
dade; e á de Juiz de Fúra, no mesmo Estado, a importancia dos direitos 
aduaneiros e de estatistica, paga pela importação do material destinado 
á rêde de esgotos e abastecimento de agua á mesma cidade, no periodo 
de 1892 a 1897, inclusive, dispensadas as formalidades dos arts. 2.0 e 6. 0 

do regulamento n. 947 A, de 4 de novembro de 1.890 (1) abrindo para 
isso o n ecessario credito; 

o ) ao juiz seccional aposentado Dr. Joaquim P ires de Amorim, a. 
quantia de 3'13$536, de impostos cobrados sobre os seu s vencimentos no 
exercício de 1902 ; 

9°, a ceder a o Governo do Estado da Bahia o p redio em que func--
cionou a Delegacia Fiscal, annexo ao Palacio do Governo e á Secretaria 
de Estado, mediante indemnização; 

l.O, a ceder ao Estado de M inas Geraes as terras denominadas Bair-
ro Alto, no municipio de Campanha, para o fim de ser estabelecida uma 
colon ia agrícola; e ao Estado do Espirito Santo, na ilha do Guarapary, 
para a lli ser installada uma penitencia ria agrícola, n o caso ele não serem 
as mesmas ilhas necessarias, ao serviço federal. 

Paragrapho unico. Dar-se-ha a reversão para o domínio da União, 
sem indemnização ele qu alquer especie, das ditas ilhas, si, em prazo que 
se fixará, o Estado não houver feito as ínstallações de que trata o pe ríodo 
anterior, ou quando cesse a applicação para a qual se faz a transferencía 
ao Estado. 

11, a adquirir ou construir um preclio destinado á Alfandega da 
Parnahyba; 

requerer ao Ministro da Fazenda, clirectamente na Capital Federal e por 
intermedio das thesourarias nos Estados, juntando á petição : 

1°, relação elos objectos a despachar, com designação de especies, 
quantidades, pesos ou medidas ; 

;:;0 , certificado do engenheiro-fiscal junto á companhia ou empreza 
e, na falta deste, de qu em o Ministro da Fazenda ou os inspectores das 
thesourarias designarem para informar a petição, fazendo entre outras 
as seguintes declarações : que o mater ial · cu ja isenção se requer é pro-
prio e de applica'ção exclusiva ao fim para que é importado, e as quanti-
dacles estrictamente precisas para os mesmos fins e para o tempo de-
signado na petição está comprehendido na lei, decreto ou contrato que 
regula a concessão e não se acha incluído em nenhuma das excepções do 
art. 8.0 

§ 1.° Com estas informações e com a opinião dos inspectores das 
alfandegas os inspectores das thesourarias remetterão o processo ao Mi-
n istro da Fazenda, informando, á vista da matricula, minuciosa e cir-
cumstanciadamente sobre todos os pontos acima mencionados. 

§ 2.º O Ministro da Fazenda pôde não só reduzir a quantidade re-
querida, como excluir os generos e objectos que não lhe pareçam com-
prei1endidos n as isenções Iegaes ; permittindo em caso algum isenção 
ele direitos para o consumo ele mais de um anno. 

§ 3.º Nenhum r equerimento de isenção de direitos t erá andamento 
sem que a empreza, companhia ou concessiona rio ha ja completado todas 
as formalidades da matricula a que se refere o art. 4. 0 

( 1) Vide a precedente nota n. 2. 
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12, a reconstruir o pred io (proprio nacional) e o cáes que serve1n 
ao Poslo Fiscal em Amarração, Estado do F iauhy; 

13, a rever o regulamento para navegação de cabotagem, appro-
vado pelo decreto n . 2. 304, de 2 de julho de 1896, respeitados os p r in-
cipios ela lei n. 123, de 11 de outubro de 1892 (1), e dispensadas, quan-
to possivel, para a cabotagem nacional, as exigencias da Consolidação 
das Leis das Alfandegas, applicaveis á navegação do exterior; 

14, a despender até á quantia de 50 :00 0$, com a acquisição de um 
rebocador deslinado ao serviço de fiscalização ela Alfandega do Ceará; 

15, a abrir o credito necessario para acquisição ele terreno onde 
seja construido um predio destinado á Alfandega de S. Francisco, ou 
adquiril-o por compra; 

,16, a regu'1aimen!Jar as d isposições elo art. 16 da lei de .26 d·e De-
zembro de 19 O O ( 2), relativa ao serviço de Estadista Commercial, am-
pliamdo-as de modo a attender ás exigencias da orga.nização da esta-
tisotica de eX])ortação para o exterior ·e do commercio inter-esta.a.oa~. es-
tend.endo á navegação de cabotage.m as obri·gaçõ·es im·postas aos navios 
ex.trangeiros, entramdo e m accôrdo com os Go:ver·nos dos Estados ')>::i.ra 
unifoTIIlliziar <J.g serviços que dependerem d·e sua cooperação e eXipedLndo 
o corn'J)etente ·r.eguJa:men~o. no qual poderá impor multas até ao max.imo 
de 500$000; 

17, a en:tr>egar á Alfrunde.ga de iS . Framcisco, em Santa CaUu1;1~"'ª· 
lo:go qrue á .d•e J.Norianopolis seja fornecido o novo rebocador de alto 
mar, :a lancha a va'J)or Latwo Mulier 

18, a permittir que o conselho .fiscal d.'.l Caixa Economica de Porto 
Alegre despenda, po·r {)Olllta dos .recurso.s pro•proos da mesma cai><>a, até 
a quamtia de 10 :000$, prura acquisição d·e mobiliar> • aidequaido a o seu 
novo edJi.ficio ; 

19, a instituir •e regular nas ·capatazias da Alfandega desta Oa-
pital, ·Casa ela Moeda a.em.ais estabeh>cimentos '('!e.pendentes deste Mi-
ndsterio, sem onus para o 'l'hesouro Fed•e11ad, caixa de p e1nsôes e empr.es-
ti<mo.s para os. respecHvos operarias e <liaristas, modela.CLas de accõrdo 
com ,a,s or,gianizações drudas ás a.a Tunpren·sa Niaci.ona;I e '('lo Ar.sena! de 
Mar.inha do Rio de Jameio·o; 

20, a abrir os creditos necessa1·ios; 
a) para ,pagar ao 1Pesspal das /Mesas de Remdas de Villa Nio>va, no 

Estado d·e Se.rgipe, da Laguna, illO Estado de San•ta. Catharina, e de ou-
t11ivs, cuja média de arrecadação em Q ui.timo qu>n.quen.nio tiver sido 
swperior ao qua<ll·uplo d·a respecbiva lotação e nunca !mferior 'ª 20 :000$, 
vencimentos e po1·ce.rutivgens iguaes aos ,fiXfül.os para os emprega;clos àa 
Mesa de Rendais d·e Penedo, no E'stado d·e A<l~go·as; 

b) ma importancia de 80 :000$, supplementar á ve.rba n. 27 a.o ar-

(1) Lei n . 123, de 11 de outubro de 1892 - (Regula a navega.ção 
de cabotagem) . 

(2) Lei n . 741, de 26 de Dezembro de 1900 - (Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 1901) : 

Art. 16. Todos os caipitães e mestres de 'll!Wi<Os meTcrunte8 naicio-
na:es ou extranged1·os qwe si~hir.em dos portos· da Republica para por.tos 
do exterior, serão obrigados a or·gaUl.iZ!ar um manifesto das mencadori•as 
q1Ue carr.egarem mo respectivo •porto e mo qua:l deverão mencionair : o no-
me, classe e ton·e1a.g·em da emibarcação, nome do capitão ou mestre, o 
numero de V<J~umes .e sua '<'/enomimação e quamtidacle ; a esipede e peso 
de oada marcru<1or-ia s'eparaid•ailnentie e seu valor, q uan do fôr declar~o pelo 
carnega:!lor. 
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tigo 29, da lei n. 1.841, de 31 de Dezembro de 1907 (1), para a;ttender 
ao pa,gamento de juros de emprestimos do <:ofre de 0·1'!)hãos e da qu-.vn -
t-ia de 10 :413. 9.14, r.ereoo1Ihida ao <:ofre de orpn ... os e m 27 d e >No'Vembro 
de 1890, <:om os juros devidos a .Aintonio .&ugusto de Negreiros Castro, 
filho do Dr. Jfüa111-cisco de Ass is d e Negreiros Castro; 

21, a mandar imprimir na a:m,prensa Naciona l .1.000 e x.empl'ares da 
obra Trataclos do·s imvostos, d o Dr. .Aug us to Olympio ,l" iveiros de Cas-
tro, reservando 200 exemplares para s erem d,lstribuidos pelas r eparti -
ções •pub~icas e entregauido os outros 800 ao tw-tor; 

22, a conce<1er, a •titulo gratuito, para auxi liar o serviço de cathe-
chese dos i-ndigenas, tel'renos, ond e a União possuir, ou .Jlle seja1n COill -
cedidos pelos Estailo.s, necessarios ·ao aldei·a1111e nto e instanações de qne 
careçam as Jnsti tuições o u cor,porações que se p rG>Ponha m áquelles fins . 

Art. 34. Nos E sl!ado.s, orn'l<e dlão J101111veT soJ.i·Citadores de Fa-
zenda, a commissão a estes concedida pela lei n. 242, de 18 41 (2), 
será .per0cébid·a, a titulo de gra tificação, pelos procuradores f iscaes . 

Art . 3·5. As despezas com .funeraies aos fun<:ci<o1I1arios publi<cos e 
com o pagam0'llto de •ajuda,s d e custo fi<:am sujeitas a.o registro á vos-
t erior·i do Tribunal d•e Contas, nos t el'.mos do art. 164 do 'regulamento 
que baixou com o decreto n. 2 . 409 de 23 de Dezembro de 1896 (3). 

(1) Lei n . 1.841, de 31 de Dezembro de 1907 - (rçam ento de 
des:veza 1para o ex.erdcio de .190·8 ) : 

O art . 29 .llixa a <respeza do !Mi'I1i.ste1io .da .Fazenda e a verba n. 27 
t em por titu lo - .Juros dos emprestimos do cofre d e o rphãos . 

(2) Lei n . 242, de 29 de Novembro de 1811 - (Restabelece o 
nr'vileglo do :fôro o;rara as ca,uSias •da F a zenda .Nacional e crêa um Juizo 
Privativo dos Fei-tos da Fazenda da Pximeira Instam1ci-a): 

Ar.t. 16 . O Govenn.o ficia. a UJtio'lizwdo : 

§ 3. 0 A c01I1ced•er <:ommissões que não excedrum .ae 10 °1° das .som-
m as ar.reoaidwdas aos j•uizes, .es<:rivães, fica;es e 01ffic1aies de 'justiça qm~ 
0 e occurpa,m na cobr-ança dia Div idia Publica activa, Tegularnclo-se 
fl!ivisão dellas da ma:neira seguin~e. consid ero..ndo-se a quota, qualquio>r 
q'Ue -seja, ·sempTe diviclidia em 10 •partes : 

M Mz .. . ... ... ......... . . . .... .... . 
Ao procu:naJdl()T .. ... . . .. . . . .. . .. . ..... . 
Ao escrivão .. . ....... . ..... .. ... . .... . 
Ao solicitaidor ... . ...... .. .... .. .... . . . 
Ao officia.J de ju.stiça .. . . . ...... . ..... . 
Ao d·lfo . . . . .... . ....... . . ... .. . .. ..... • 

T res 1partes. 
Duas. 

Uma e ·meia. 
Uma e meia. 
Urna . 
Uma. 

(3) Decreto n. 2. 409, de 23 de Dezembro de 1906 - (Regulamento 
d o 'l.' r if]}mral de Ctmtas ) : 

!A.rt. 164 . O T ·ribunal só ipód•e a.ipu1•ar a •legia;lidrude de despew.s, de-
poi.s de r erulizadas, qua,ndl() constarem de ordens de pai.,"lll!mento ou de 
m a nda!dos d 'e s111p1Primento d'e <fundos, e de o.peraç~es doe cred1to devida -
m ente a utonizaido.s nos seg1uin tes casos : 

a ) d·e rpagiamento de ·letras do Thesouro e de qua,esquer titulos da 
div i d!a ,fluoturunte e dos juros aevidl()s; 

b) de d-espezas miudas ,e ld•e expea.i-en<tie ·das repartições; 
e) de operaçôe.s de credito autoriza;das em lei, qu M1Jdo fôr neoessa-

ri•a ia reserva para o seu bom exito ; 
ã ) de S'UJpprim.ento de fund.os paTa compra de generos ·alimenticios, 

combustivel e materia iprima 1Para as O'fficinas de estabelecimein·tos pu-
bli co·s e rpara estradas d•e rerro; 1 

e ) ·de iaes,p.eza,5 fei;t:aa em perjod-0 d·e guerra -O'\l em ·estad o de sitio. 
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Art. 316 . Ficam· a;pprova;dos os oreditos, na somma d.e 3.9 53 :153$88 0, 
our-0, ·39. 845 :055$ 73'7, pa,pel, constantes da tab ei1la A. 

Ar-t. 37. O Ministe1'io d·a Ind1.1Stria, Viação e Obras p ,UJblicas f-01·-
necerá aos demais Ministerios os se'llos oUi<:iaes rpa.ra as respecti-vas cor-
respooid•encias ·postae.s ·e telegraphicas; deb i.trunc1o-lhes as clJevidas i mpor-
tancias, de accôl'd-0 com as requisiçô:es feitas. 

Art. 38. Emquanto pelo Thesoruro Federal nã-0 forem distribu idos os 
cr·ec1itos vo.tados 1pa·1'a os div.er.sos Mi·nisterios, continuarão em vigOT, iin-
d.ependente de quaesquer .formrulidad·es, as ta;bellas de c11stl'ibuiçã-O fe itas 
paira o exercício a:n teriori:·, co1n a-s mo:dirfücações consi.g.nad.as na lei d:o 
orçamento 'Vi.gente . 

§ 1 . 0 E'IS!te maiil'i·festo será ·pe:lo capiotão oru mestre, ou seu •agente, 
~emettido pe.Jo CorI'eio, d:evid·amente regist·r-ado, liV•l'e de por-be, á Repa.r-
tição da Estatistica C-0mmercial na Capi·tal F.ed.eral. 

§ 2 . 0 <Neruhuma emba:noação ser<á desembruraçad•a . sem que o crupitão 
ou mestre apresen.1:'€ ao empregado encarregado desse ser.viço o c·ertid'i-
oado do Tegis•tro do CoTrei•O, provanldo a o·emessa do manifesto âiqueHa 
R·epartição . 

§ 3 . 0 Quando, por qualqu,er m.at!Jvo, essa o"emessa 1não possa ser 
fed1Ja antes da sahWa d•a embarcaçã-0, e ·para não d•emo•rrur o desemba-
raço ida mesma, o Inspector da AJ.frurudega cm Adm.inistrador d•a Mesa 
de R!endas respectiva aceitará a declaração por •es·cripto do agente ou 
consd.gmailario da 'Em!Jbarcação, ou ou tJ'a pessoa id•onea, de que se com-
rpromette a fazei-o dentro 1 de 48 horas, .contad~ ida sahid·a da embar-
cação, sob pena da multa estabelecid•a no ar-t. 6°. 

•§ 4 . o O ia.gente do 1C'.j"reio re·speoUvo eX!pec1-irá •1'ecnbo especia l certi-
ficando a remess·a •do conesponrderute mani•festo, depois de ter pessoal-
m·ente ex.aminad:o o conteúdo. 

§ 5. o P•ela :5alta de r .emessa do mia1ni·festo incorrerãJa os capi.ULes ou 
mestnes de na,vd.os ou seus agemtes em uma m1ulta ~'!-e 500$ pela .primeira 
vez .e de .1 :000$ •na ·re!.nclld·enci•a. · 

·§ 6 . o IQ ca'J}itão ou mestr.e d•e navjo que fi2ler failsas declarações dos 
mani1festos , quer qua'I!Jto á ·especi.e da;s mercac1o.rdas, quer qu•anto ao 111Ju-
mero d·e valu mes, incorrel'á ·na m ulta de 10 a 50 °1°. c1o V!al·or d•a mer·ca-
,,_ .a e de 20$ a 100$ por vo'l1ume que <faltar . 

§ 7. o As multas d.e q:u·e tratrum os iairt;.gos anter~ores serão impos-
tais IJ)elo Jjnspector dJa Alfa,n:d·ega ou A!c1im i•nâ·strador c1•a .Mesa de R'emdas 
e arrecadadas •de .conform~d·ade oom o air.t. 588 e seus pariagraipl1os da 
Conso! i•j a ção das Leis das Alfaind·egas e Mesas de R:en:das. 

~l\.r.t. 39. ·PaTa pagamento das porcentag:ens ou quotas devidas aos 
funcc ionar ios encar.regado~ da fiscalização ou arrecadação das ren das, 
pelo excesso entre as lmportancias1 cans·i.gnadas na lei e. as que forem 
ar.recadadas, serão abertos pelo Presidentie da Repu•blica, no trim•estre 
addicional, -Os respectivos credLtos supplemen tares. 

LAr.t. 40 . Mediante a ;ar aintia do iimpo·sto de Hcença (lei munic·ipal 
n . 104, de 21 de agosto qe 18914), que con11:.inuará pertencendo á muni-
cipailidaid~ ou outra que seja pa;ctuada entre a Prefeitura e a União, 
pod.e1•á esta afiançar um emprestimo d·e f 2. 000. 000, que aqu·ella fica 
au.torizaida a ,e!flfeotuar nq ex•terior . 

Art . 4'1. Os operario15 e jornaleiros de todos os serviços publkos 
da União, sempre quie comparecer.em no dia immec11atamente anterior 
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e no dia, immecliataunente 8egui'll:te, áquelle em que o ponto fôr faculta-
tivo, por ordem. do Governo, r ec-eberão tambem o salario cl·e.sse dia , 

~"'-r t. 42 . A ' Escola d·e p ,J1armacia c1.e S. ·Paulo será -restitui cla a 
quantia de 5 :29·2$0'50, importancia de direitos pagos pela importação ele 
drogas e apparelhos para os seus lab-0ratorios e que, ele accõrclo com 
o § 35 cio a rt. 2° elas Disposições Preliminares da Tarifa ( 1 ), estão 
i•sentos cio mec11110 pagamento .. 

Art . 43 . Ficam extensivas a todas as cidaicl·es ela R ep ublica anele 
houver hospi.taes ele caridade e mesas, ele .re'IJ.das alfandegadas as dispo-
sições contidas no capitulo XN e todos os seus artigo•;, da Nova Con-
solidação das Leis da.sr Alíand.egas e Mesas de Renda·s da Republi ca . 

·Art . 44 . Cont inu arm em vi·gor as disposições do art . 3;2 da lei 
n . 957, de 30 de dezembro ele 1902 (2) ; cio a rt. 27 da lei n. 834, de 
30 de dezembro de 19 01 (3); cio art. 28 da lei n. 1.145, ele 31 de 

( 1) Disposições .pr eliminares cl•a Tal'ifa: 
tAr t. 2.0 Será conced·ida isenção de direitos ele consumo, me.diante 

as C'autelas fiscaes qu.e o inspector da Alfa;nclega ou o admi·nistrador ela 
Mesa de R endas 'iuJ.gar neceissarias, lás ,geguintes m ercadorias e objectoe: 

§ ,35 . Aos livros e reactivos, modelos, moveis, machinas e em gera·! 
to•dos os objectos de material escolar pertencentes aos museu,3 dos Es-
tados e ás ·escolas superiores, ou d.estinados ao enrsino publico gratuito 
em estaibelecimentos ele i'llstruc,;:ão rpopular, ma·nti'da.s ou não pelo Governo 
Federal, pe lo cios Estados ou por associações que possuam >ed ificio des-
tinado a esse f.im . 

(0 despacho livre desses objectos eleve ser requerido ao Ministro ela 
Fazenda, ex-v·i do art. 4° e aos m esmos é concedida iisenção de expe-
diente pelo art. 5° das íPre!i.nünares ·da '.rarifa . ) 

(2) L ei n. 957, de 30 de dezembro de 1902 ~ (Orçamento da des-
peza para o ·exercicio d.e 1903) : 

!Art. ,32. rrodos os .pagamentos de des.pezas de materlaes serão cen-
tralizados no T hesour.o ou ·nars Delegacias, com excepção claque!les que 
for·em feitos pelas secretarias do .CongTesso e pela mordomia do Pa,lacio 
do Gove1'no e dos que, observa.da aque1'la centralização, possam retardar 
a mar0ha dos respectivos serviços, pagamen.to·s que continuarão a ser 
ef.fectuados pelas lJl'01prias t'E>partições, depois de halbilitaaas, mediante 
registro ppévio de distribuição de crefütos, ouvi!do o 'L'hesouro sobre a 
conven.iencia de serem rfeitas a.s reC·orMas despezas pelas contadorias 
respectivas. 

(3) L ei n. 834, de 30 de dezembro de 1901 - (Orç":tmento da rles-
p eza para o exercicio de 1902 ) : 

Art . 27. Os .traibalhos graiph i·cos e accessorios das repartições e .esta-
belecimentos x>ut>'licos ·da Capi>tal iFederal, para cuja ·despeza são c.onsi -
gna das as verbas nesta lei, serão .executados excl·usivamen te pela Im-
prensa !Nacional, não dev-enclo ser ordenada nem p•aga d-espeza alg\u1na 
por conta elas m enc ionadas venbas Se'llão a.e conformiclad.e com este •pre-
cei>to. Exceptuam-se desta 'regra •OS serviços peculiares da Alfaincleg-a 
da Capital Federal e os da R.e:partição .de Estatis t ica, que continuarão a 
ser .feitos nas officin-as typograph.icas dessas repartições. 

IParaigrap.ho uni·co . .So' .por ordem e,·pressa ·do ·M.inisterio da Fa-
zenda e nos termos ·determi·nados ·no ·decr eto n. l .'541 C, de 31 de ag·osto 
de 1893 podeI1á ser .feito na :mesma ITmprensa qurulquer >trabalho para 
particu!i'i.res, com o p agamento a prazo, e, gratuitamente, s6 com au-
torização ,l,egislati va. 

36 
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dézembro de 1903 (1) , e do art . 30, n . VIII, da lei n. 1.616, de 3Ó 
de dezembro de 1906 (2). 

IA.r.t. 45. R evogam-1se as clis·posiyões em oo·ntrario. 

AFFONSO AUGUSTO 'M.OREIRA PENNA. 

Davicl Canwista. 

(1) Lei n . 1.145, de 31 ele dezembro de 1903 - (Orçamen to ela 
despeza para o exercicio ele 190 4) 

Art . 12·8 . A ·importancia das verbas votadas na·s 'leis d·e orçamento 
para os trabalhos graplücos ·e !J,cce1ssortos ·das repartições e estabeleci-
mentos federaes da Capital da •Repu·blica nl1o sahiná elo Thesouro. 

A' ·pro.porção que esses traba1lho.s forem ·Sendo executados 'J)ela Im-
prensa Nacional, na f6rma ela legislação em vigor e á vista ela requi-
sição ela repartição respectiva e ela conta da Imprensa, a esta será cre-
ditada a importa·ncia dos serviços :feitos, attê ao maximo d·as verbas 
votadas. vara cada I'epar.tição ou estabeJ.ec.imento . 

(2) L ei n. 1.616, de 30 de dezewbro ele 1906 - (Orçamento ela 
r ecei•ta para o exercido de 1907 ) : 

Art. 3. 0 E' o Pres idente da lRepub1ica autoriza:do : 
. . ..... ............ . .. . .. ·,· . . . .. .... . . .. . ......... .. . ... ....... ·i· . . 

IVlII. A pevêr o reg·ula.men.to n. 5. 072, de 1·2 ele d ezembro de 1903, 
so:b as segutrntes ·bases : 

ci) co·nsolidar em um so' Tegulamento as d•ispos ições elo ·d·ecreto 
111. 4. 270, d·e 10 de dezembro de 1901, segwnclo as alterações feitas pelo 
decreto n. 5.072, de 1,2 de dezemlbro ele 1903, em vir.tu-de da .J.ei n . 950, 
ele .29 de dezembro -ele 1902 , ai't . 2°, n. •1·2, •que autorizou a sua revisruo, 
e as da lei n. 1. 144, de 30 de dezembro ele 1903, art. 25, §§ 10 e 20, e 
iei •n . 1. •316, ·d•e 31 cle clezejilbro <le 1904, art. 20, ·n. H , regu larne.ntada 
pelo decreto n . 5. 466, de 2·!í de feverei-ro c1e 19 015, o·bservanclo na mesma 
as seguintes disposições: 

1.• As despez•as ·com 't repartição da secretaria da Inspectoria de 
.Seguros serão -custeadas com as ·co.ntr·i·buições ique, consideradas como 
.imposto, :pagarão as co1111p<~nhias d·e seguros, em geral, q·ue •estiv-erem 
d'unccionando sob .qual·cruer r®men, ou vierem a funcci>o·nar, quer sejam 
nacionaes1 iQuer estraTigeiras 1 e serão fixadas por i.gual par·a 1.o clats as 
companhias, ind ependente ·da eontrilrn ição que a estas ulHm as ·caJbe por 
força do art . 54 do regularµento n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903 . 

:2.• lA.s oompainhias que pretenderem reencetar o·perações., reaibrir 
agienoias j'á autorizadas ou estabelecer novas agencias, desde .que :vara 
este uiHimo caso dependall\ de autorização especial do governo, so' o 
·poderão fazer desde que •prêviam•ente se suj•eitem 'ªº re.gimen og·eral das 
·leis em vig·or. 

3.ª As compamhias que, f·unccionand·o sob o regimen ·dO·S arts. 8° e 
9° do regulamento 111 . 5. 07.2, c1•e 12 de dezembro de 19 03, r·enovarem ou 
vroro:giarem os 1prazos ·dos :eontraictos de •seguros terrestres e rnaritimos 
emittidos até a data em •qve 1fôr .exped•ida a ·consolidação ou que cle,;sa 
data em deante effeotuarem novos co•ntractos de seguros, serão .c;brigadas 
a constituir no !Brasil uma reserva <de .20 o/o d·os lucros liquidos verifica-
dos annualmen~e. ·nos tenmqs do n. 2 do r·egulamento 111 . 5. 072, de 1903 
(art. ,2º), sob pena •de lhe~ ser cassada a auitorização para funccionar . 

1·ª E' 11u~lo todo o ·COntraioto de seguros que fôr 1'.)'arte ele maior im-
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portancia .segurada e não cornNver •declar ação especificada elas .importan-
cias 1s~gu radas, prazos e nomes dos ·demaiis seg·uraclores . 

5." lnco.r rer1á na multa ele 10 o/o sobr·e o valor dos confractos que 
infringirem a d isposição do paragrapho supra cada um dos con tractantes 
que constar m idos contracto·s ou de quaesquer documentos indicativos, 
que forem apprehencliclos . 

•6.• .Serão sella<los e rubrjcados, ·nos termos do Cocligo Commercial, 
OIS Hvros ele Tegistro elas apoiices emitlidas ou renovadas, que todas as 
compamhias de seguros, ele que tratam os para.graphos supra, ficam obri-
gadas a ma·nter em dia, sen•do facultado o ~eu exame á I nspectoria de 
Seguros, sempr e que o exiigir . 

b) ll'oclos os generos de ex1pontação .so' poder ão ter despacho n as 
al fa·nd•E>gas ela U nião .d1epois ele ex•h ibj·d·o 'º documento de .segu ro feito em 
q·uaqquer com panlü a nacio·naJ ou ·estr angeira, autor•izada a d'unccionar 
no paiz . 

e) :Poderá. ser ;'!i~pensa,da a e:>chtbição do documento do seguro de 
que t rata a Jettra anterior, substitui.do por declaração do pr opr ietario 
do genero ele que a exportação ê feiita, correndo o risco por conta da 
fazenda . 

(Quan to ás citações feitas nesta nota, v ide notas n s . 7 a l 6, ap-
postas lá lei n . d. . ·616, de 30 de dezembro de 1906 . ) 



ANNO DE 1910 

LEI N. 2.210 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1909 

Orça a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o 
exercicio de 1910, e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil 

é orçada, em ouro, 84. 940 :526 $887, papel, 299. 558 :400$ e a destinada á 
applicação especial é d e, ouro 19 . 463 :333$333 e papel 13 . 5GO :000 $, que 
serão r ealizadas com o proclpcto do que fôr arrecadado dentro do exer-
cicio de 1910, sob os seguintys titules : 

ORDINARIA 

Importação 

1. Direitos ele importação Pf'ra consu-
mo, ele accôrclo com a tarifa 
exPedicla pelo decreto n . 3.617, 
de 19 de Março de 1900, com 
as modificações introduzidas 
pelas leis ns. 1 . 144, de 30 ele 
Dezembro ele 1903, 1. 313, de 
30 de Dezembro de 1904, 1. 452, 
ele 30 de Dezembrq ele 1905, 
1. 616, de 30 de Dezembro de 
1906, e 1 . 837, de 31 ele D ezem-
bro de 1907, cu jas taxas per-
manecem em v igor pelo decre-
to n. 1. 686, de 12 'de Agosto 
ele 1907, e m a is as seguintes 
a lterações : perchlorato de am-
moniaco, nitronaphtalina e trí-
nitrotuluol, 40 réis por kilo -
gramma, peso b r u t o ; coalho 
liquido ou em pó para fabrico 
de queijos, 60 réis ' por kilo-
gramma, peso liquido ; placas 
photographicas sobre vidro, 100 

Ouro Papel 
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r éis; sobre celluloide ou outra 
materia, 200 réis; e continuan-
do, como até agora, em v igor, 
a t axa cobrada sobre o gado 
vaccum de corte, desc1e lfí ele 
Fevereiro ele 1905, em confor-
midade com o art. 23 da lei 
n. 1. 313, ele 30 de Dezembro 
de 1904; bem assim substituí-
dos os §§ 1° e 2° do art. 12 
das preliminares da Tarifa p e-
lo seguinte: 

§ 1. o Os tecidos nos quaes os 
fios da urdidura forem de seda 
e os da trama ele outra mate-

Ouro 

. , 

ria ou v ice-versa, pagarão os '' 
direitos estabelecidos para os 
tecidos analogos e compostos 
unicamente de seda, com aba-
timento de 50 010. 

Si, porém, do laclo da seda 
houver fios visiveis de outra 
materia, o abatimento será de 
60 010; 

§ 2. 0 Os tecidos mixtos, cu ja 
trama e urdidura forem com-
postas de outras materias e 
que contiverem na trama ou 
n a urdidura, ou em ambas, 
apenas alguns fios ou pequ e-
na m escla de seda, pagarão os 
direitos, segundo a materia 
ma is tributada, com o augmen-

Papel 

to de 30 010 ... ... .......... . 78 .750:000$000 135.000:0 00$0 00 
2 . 2 olo, ouro, sobre os ns. 93, 95 (ce-

vada em grão), 96, 97, 98, 100 
e 101 ela classe 7• da Tarifa 
( cereaes) , nos termos d o a r-
tigo 1° da lei n. 1. 452, de 30 
ele Dezembro de 1905. .. . . .. . . 1.000:000$000 

3. Expediente ele generos liv r es ele 
d ireito de consumo ......... . 

4. E xpediente de capatazias . .... . . . 
5. Ar mazenagem. Ficando isentas nas 

Alfandegas do Rio Gr ande, Pe-
lotas e Porto Alegre, até seis 
mezes, as mercadorias destina-
das aos paizes visinhos, e até 
dous mezes, as mercadorias 
destinadas ás localidades bra-
s ileiras da f ronteira, de con-
formidade com as instrucções 
que o Governo Federal expe-
dir par a acaut elar o deposito, 
transporte e entr ega elas m es-

4.000:000$000 
1.500:000$000 
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mas, pl'ocessado nas elitas Al-
fandegas o respectivo despa-
cho, si as Mesas ele Rendas 
não estiverem habilitadas a 
faze l-a .. . . .. ...... .... . . .. . 

6. Taxa de estatistica .... .. .... ... . . 

Entrada, sahidci e estciclia de navios 

7. Impostos de pharoes. Sendo aboli-
da a cobrança nos portos dos 
rios e lagôas onde não houver 
pharoes, salvo quando, para 
demandar esses portos, fôr ne-
cessario penetrar em barra ou 
porto que tenha pharol . .... . 

8 . Ditos de docas ....... . .. . ...... . 

Aclàicionaes 

9. 10 ojo sobre o expediente dos ge-
neros livres de d ireitos ..... . 

Exvortciçcio 

10. 20 olo sobre a exportaç:ão de bor-
racha no territorio clp Acre .. . 

Inierior 

11. Renda ela Estrada de F erro Cen-
tral do Brasil .. . . .. . ....... . .. . 

12. Dita da Estrada de Feno Oeste 
de Minas .............. . ....... . 

13. Dita da Estrada de Ferro Dona 
Thereza Christina . . ... . . ....... . 

14. Dita da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro .......... ... . . .. . ... . . . 

15. Dita da Estrada de Ferro Central 
do Rio Grande do Norte ........ . 

16. Dita do Correio Geral de accôr-
com a tabella. 

Cartas, 100 réis por 15 grammas 
ou fracção; carlas-hilhete~I. 100 
réis cada uma; bilhcles postaes, 
50 réis os simples e l 00 réis os du-
plo:::; m'.'l.nuscriptos, ampstras e 
encommendas, 100 réis por 50 
gramma s ou fracção ; impressos, 

Ouro 

300 :000$000 
150:000$000 

Pa,pel 

4 . 500 :000$000 
400:000$000 

10:000$000 

400:000$000 

17.000 :000$000 

31.000:000$009 

3.000:000$000 

100:000$000 

200 :000$0(),(l 

20:000$000 
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20 réis por 50 grammas ou frac-
ção; jornaes impressos no Brasil, 
10 r éis por 100 grammas. 

Correspondencia official - Officios 
ou car tas, 100 réis por 25 gram-
mas; 1nanuscriptos, a n1ostras e en-
commendas, 50 r éis por 50 gram-
mas; impressos, 10 réis por 50 
gran11nas. 

Correspondencia expressa - 500 réis 
a 2$ por objecto, conforme a dis-
tancia, a lém das taxas a que esti-
ver sujeita, conforme a sua na-
tureza, e a de 500 pela resposta. 

Taxad a correspondencia para o ex-
terior, cobrada de accôrdo com os 
seguintes equivalentes - 25 cente-
simos de franco, 160 réis; 10 cen-
tesimos de franco, 8 O réis ; 5 cen-
tesimos de franco, 40 réis, e o 
Correio passará a cobrar por por-
te simples de carta 200 r éis, assim 
descriminados: 25 centesimos (ta-
xa), 160 réis; 5 centesimos (so-
bretaxa) 40 réis. 

P r emios de r egistro, 200 r éis por 
objecto ; dinheiro ou valores em 
cartas, além do porte e premio de 
registro, 2 o/o nas seguintes pro-
porções - Até 10$, 200 réis; mais 
ele 10$ a 15$, 300 réis; mais de 15$ 
20$, 400 réis; mais ele 2oi a 25$, 
500 réis; e assim po r diante, a u-
gmentando sempre 100 réis por 
5 $ ou fracção . 

Encommendas com valor - A lém 
da taxa do porte e do prem io fi -
xo ele registro, pagarão m ais 3 % 
do valor, na proporção seguinte : 
Até 10$, 300 réis, m a is de 10$ a 
15$, '15 0 réis; mais de 15 $ a 20$, 
500 réis; mais ele 20$ a 25$, 750 
réis; mais de 25$ a 30$, 900 r éis; 
mais ele 30$ a 35$, 1$050; mais 
35$ a 40$, 1$200; e assim por dian-
te, accrescendo sempre 150 réis por 
5 $ ou fracção. 

Premios dos vales postaes - Atê 
25 $, 300 réis; até 50 $, 800 réis; 
até 700$, 4$500; até 80 0$, 5$; até 
200 $, 2$; até 300$, 2$500; até 400, 
3$; até 500$, 3$500; até 600$, 4$ ; 
até 700$, 4$500 ; até 800$, 5; até 
900, 5$500; até 1 :0 00$, 6$, e a5-
sim por diante, accrescendo 500 
réis por 100$ ou fracção desta 
quantia. 

Ouro Papel 
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mas, processaclo nas elitas A l-
f a ndegas o r espectivo clespa-
cho, s i as Mesas de Rendas 
não estiver em habilitaclas a 
fazei-a ............... ... .. . 

6. T axa de estatistica ........ . .. .. . . 

F!nti·licla, sahida e estltdilt ele n avios 

7. Impostos ele pharoes. Sendo aboli-
da a cobrança nos portos dos 
rios e lagôas onde nã o houver 
pharoes, salvo quando, para 
demandar esses portos, fôr ne-
cessario pen etrar em barra ou 
porto que tenha pharol . .... . 

8 . Ditos de docas .... .. ........ . .. . 

Adclioionaes 

9. 10 o jo sobre o expediente dos ge-
neros livres de direitos .... . . 

1 

Exportação 

10. 20 ojo sobre a exportação de bor-
racha no territorio do Acre . .. 

I nterioi· 

11. R enda da Estrada de F erro Cen-
tral do Br asil ............. 1 •• . • 

12. Dita da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas .. . .. . . . ....... . .. .... . 

13. Di ta da Est~ada de Ferro :pona 
Th ereza Christrna . ............. . 

14. Dita da Estrada de F erro do Rio 
do Ouro . . ....... . . . . . ....... . . . 

15. Dita da Estrada de Ferro Ce;ntra l 
do Rio Grande do Norte ........ . 

16 . Dita do Correio Geral de af)côr-
com a tabella. 

Cartas, 100 réis por 15 grammas 
ou f racção ; ca.rlas-bill1ete~1. 100 
l~éis carla u1na; bilhetes postaes, 
50 réis os simples e 100 réis o~ du-
t>los; m o.nuscri!Jtcs, amostras e 
encommendas, 100 réis por 50 
gra mmas ou fracção ; impressos, 

Ouro 

300:000$000 
150:000$000 

Papel 

4 .500:000$000 
400:000$000 

10:000$000 

400 :000$000 

17. 000:000$000 

31.000:000$009 

3. ooo :oo·o$ooa 

100:000 $000 

200 :000$00,0 

20:000$000 
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20 reis por 50 grammas ou frac-
ção; jornaes impressos no Brasil, 
1 0 réis por 100 grammas. 

Correspondencia official - Officios 
ou cartas, 1 00 réis por 25 gram-
mas; manuscriptos, amostras e en-
commendas, 50 réis por 50 g ram-
mas; impressos, 10 réis por 50 
grammas. 

Correspondencia expressa - 500 réis 
a 2$ por objecto, conforme a dis-
tancia, a lém das taxas a que esti -
ver sujeita , conforme a sua na-
tureza, e a de 500 pela resposta. 

1'axad a correspondencia para o ex-
terior, cobrada de accôrdo com os 
seguintes equivalentes - 25 cente-
simos de franco, 160 réis; 10 cen-
tesimos de franco, 8 O réis ; 5 cen-
t esimos de franco, 40 réis, e o 
Correio passará a cobrar por por-
te simples de carta 200 réis, assim 
descriminados : 25 centesirnos (ta-
xa). 160 réis; 5 centesimos (so-
bretaxa) 40 réis. 

Prernios de registro, 200 réis por 
objecto; dinheiro ou valores em 
cartas, além do porte e premio de 
registro, 2 o/o nas seguintes pro-
porções - Até 10$, 200 réis; mais 
de 10$ a 15:;, 300 réis; mais de 15$ 
20$, 400 réis; mais de 20$ a 25$ , 
500 réis; e assim por diante, au-
gmentando sempre 100 réis por 
5 $ ou fracção. 

Encommendas com valor - Além 
da tax a do porte e do premio fi-
xo de reg istro, pagarão mais 3 o/o 
do valor, na proporção seguinte: 
Até 10$, 300 réis, mais de 10$ a 
15$, 450 réis; mais de 15$ a 20$, 
500 réis; mais de 20$ a 25$, 750 
réis; mais de 25$ a 30$, 900 réis; 
mais de 30$ a 35$, 1$050; mais 
35$ a 40$, 1$200; e assim por dian-
te, accrescendo sempre 150 réis por 
5$ ou fracção. 

Premios dos vales postaes - Até 
25$, 300 réis; até 50$, 800 réis; 
até 700$, 4$'500; até 800$, 5$; até 
200$, 2$; até 300$, 2$500; até 400, 
3$; até 500$, 3$500; até 600$, 4$; 
até 700$, 4$500; até 800$, 5; a té 
90 0, 5$500; até 1 :000$, 6$ , e as-
sim por diante, accrescendo 500 
réis por 100$ ou fracção desta 
quantia. 

Ouro Papel 
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Cheques postaes - De 1$ a 5$, 100 
rêis; de 5$ a 10$, 200 rêis ; de 10$ 
a 20$, 300 rêis. 

Aviso de recebimento de cartas ou 
de pagamentos de vales e cheques 
- 100 rêis cada um. 

Cobranças - Pela cobrança de cada 
titulo ou obrigação: 2 o/o do valor 
do documento da seguinte fórma : 
Atê 25$, 500 réis; de mais de 25$ 
a 20$, 400 réis; mais de 20$ a 25$, 
1$500, e assim por diante, accres-
cendo sempre 500 réis por 25$, ou 
fracção. 

Assignaturas de jornaes - 2 % 
sobre a importancia integral da 
assignatura ; 1 o/o para transfe-
rencia do dinheiro. 

Assignaturas de caixas -, pagas 
por semestres adeantados - No 
Districto Federal, 20$ ; nas · admi-
nistrações e agencias de 1" classe, 
10$; nas outras administrações·, 
sub-administrações e agencias on-
de houver distribuição domicilia-
ria, 5$. 1 

17. Rendas dos Telegraphos : 

Fixaida a tarifa seguinte: 

Taxa fixa - 600 réis por gru-
po Cl'U fracção de 1 O O jpala-
'Vra.s, fLx-ado o limite maximo 

de 200 palavras rpor teleg1iam-
1I11a ; 

Taxa de percurso - 100 réis 
rpor palavra dentro de um Es-
ta-Oo, bem como para a corre-
spo!üdencla trocada entre esta-
ções llmitrophes situia-Oas pro-
ximo da fronteira dos Estados, 
excluindo-se o Districto Federal 
do rpercuso tax.aido en:r ge-
~al, bem ICJorno o Tu~gulo 
Mineiro do percurso taxado 
dos telegrammas delle rpara os 
Estados ·de Goyaz e Mato-
Grosso; 200 réis por palavra 
dentro de dous e tres Estados 
e 300 réi s por pal1avra dentro 
de quatro e mais Estad>os ; 
mantido o abatimento de 75 por 
cento de que gozam o~ Go-

Ouro Papel 

10.000:000$000 
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lm-

Taxa !'11.ter-ui~bama Maintid•a 
e c1,eaida 1Pe·Jo decreto nu-
mero 4 .·6-41, d·e 5 de INovembiro 
de 19012; 

T axa urbwna - 500 réis po.r 
fbel•eg.r áll11lna atê 20 pa lav.ras e 
200 rêis por grupo ou fracção 
de 10 palaVl'R<3 excedentes, 111-
•Cllu i-dos na categoria •elos 1-ele-
lgra.mmas u1·bamos os ;tratados 
ientre a Gaipolta_l Fed•eral e as 
.!oca:lidad·es segui·ntes : Nithe-
·rohy, Fortale21a. de Samta Oruz e 
!.lhas s in'buaidas na .hahia elo 'Rio 
de J1a1neiro; 600 rêis vor tele-
grMl'.lma a-tê 20 valavr.as e 
600 réis por gru.po ou f.raicçãio 
de 20 palavras excedentes, ;tr.o·-
ca·do na m•esma ~o·calidaJd•e 

·entr:e estações da R·epairt-ição 
-IGe=l dos TeJoegraphos e o.utras 
adimd•nistr.ações em traifeg.o mu-
lfmo ; 

Taxa •sem '<l.'phori·ca - !J\l[a;ntida 
'd-e um f'l'anco .p-or teilegramma, 
além da taxa do percurso e le-
otri·co, qu0aindo houv·er e a de 5 $ 
o:nensaies ,:>ara a assignatura de 
avisos mairHim~·s d•Ejfi tro dia zo-
ma urbaina·; 

Taxa .radio-tel-egraiphicia - 6 
d"raincos por telegnMl'.ln1as até 
10 palavras, •e 60 centimos p.or 
va:Iavra 0exicied1en·te, comi!)re -
ihencUda .nessa taxa a <la .t nains-
missão entt'e a estação •cos-
iteira e a ·estação telegiraphica 
â qual se aichar aq,uella dfre-
cta.mem te ligada, co·bra'Ilido-se 
1tambem a 1:.axa do per.cu rso ere-
C·brdco •ulterior, qua;ndo houver ; 

'l'axa exberior - Mamtidas : 
a taxa ternüna;l de fram·co 
1,25, a de transito de 1 <fran-
co, a de 25 •centimos .pare os 
itei.egram1mas aa ·lmp1·ensa, a a.o 
iart. 20 d•a 'lei n . 2 . 03·5, Ide 
29 de Dezembro de 1908 e as 
1estaibel•ectd1ais nos c o-rnvenios com 
a:s 1Republicas U.mitrophes to·-
d'as PO'l' palavra ; 

Ouro Papel 
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33. 

34. 

36. 
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Taxas di·vers.as Mamtldas : 
a 125$ a.im•ua•es por •encler.eço 
!I'eg.istra:do; ,a de 50 0 réis rpor 
lco:r>ia d•e rt:elegram:mJa dnlerior 
.até 30 au ·fracção ele 30 pala -
<vras e a d•e 5 O cenrtimos por 
=pia ele telegra.mma exterior 
até 100 ou fracção de 100 pa-
laviia.s . . ... . . ..... . ... . ...... . 

Renda da Fazenda de rSa.nta Cruz 
e outras ............. .. ... . 

Dita da Casa de Correcção ..... . 
Dita da Imprensa Nacianal e 

Diai·io O f ficiai . . . . . . . . . . . . . . 
.Dita do Laboratorio Nacional de 

A'!l!alyses .. ..... ... . . . . .. .. . . 
Dita dos arsenaes .. . . . . ....... . 
Dita da Casa da Moeda, sendo 

.gratuita a cunhagiem da moe-
da dre ouro . .... . . . .. ... . . 

Dita do Gymnasio Nacional .. ... . • 
Dit::I. dos I nstibutos dos S·urdos-

Mudos e ·dos Menirnos Cégos. 
Dita ?º Insbibuto Na.cional ?e 'Mu-

sica .. .. .. .. .. .. . . .. . , . .. . . . 
•Dita das matrioulas nos esta-

belecimentos de instrucuão su-
perior .... . . . ....... . . . .. . . . 

Dita da Assislencia a Alienados. 
Dita arrecadada nos Cons,1lados. 
Dit.a ele proprios ma,cionae~ . .. .. . 
Imposto de sello .. . . . .. .. ... . . . " 
Dito de transporte ....... . ... . 
Dito de 3 112 °1° sobre q capi-

;tal das loterias federares e 5 °1° 
sobre as es.ta.doa.es 

Dito sobre subsidias e venci-
mentos, exceptuados os dos 
juizes federa es, dús desem-
bargadores da Côrte de Appel-
lação e dos julzes de Direito 
do Districto Federal, â. r a zão 
de 2 °1° sobre todos os subsi-
dias e sobre todos os venci-
mentos que exoodere111 de 
3 :000$ ainnuaes, úu 250~ m~m
sa,es, ficrund-0 isentos dq refe-
rr'ido dmposto os vencimentos 
até 3 :000$ annuaes, cobrando-
se o imposto sobr·e os que ex-
cec1erem essa impartainci~ ape-
rnas solbt'e o excesso· ... . . .. . 

Dito sobr13 o ·consumo rae agua . . 

Ouro 

600:000$000 

1 . 100 :000$000 

10:000$000 

25 :000$00 0 

Papel 

6.500:000$000 

30 :000$000 
10:000$000 

250:000$00 

.160 :000$000 
5 :000$000 

10 :000$000 
65 :000$000 

4 :000$000 

12 :000$000 

350:000$000 
150:000$000 

170 :000$000 
14.000:000$000 

4.200:000$000 

1 . 320 :000$000 

.1 .·700 : 00 0 ~0 00 

3 .r600 :Q00$000 
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D i'to c1e •2 1J2 °J0 1Sobre os di-
v idendos d os titulas de com pa-
tnhd•a s ou sociedaid•es a nonym as 

Dito s•o•bne casas de svo-rt s d•e qu rul-
1quer •esped e, na Gaipl tal F e-
<l 'er a:l . . .......... . ... . . . . .. . 

Cont ribuiçã o das companhioas ou 
empreza.s de estradas ·de fer-
ro, <las coillJpain.hias de segu-
·ros, ·naiciomaes ou rextr~a·ng·e i -
lras , p a;,gia:ndo qa;,da uma 
2 :40 0$ •e outras . . .... .. . . 

Fócos <le terrenos d·e marinha . 
L a<ud·emios .. ............. ... .. . 
P ·remios de CLepositos pnb1'10os . . 

·Taxa judiciaria . . .. ......... . . . . 
Dita de a feriçãio de hydor.ometros . 
Hendas •federtaes do T e r r itorio <lo 

Ouro 

Aci'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · 
4,5 ' 
46 . 
47. 
48 . 
49. 
50. 
51. 
52. 

5·3' 
54 . 
55 . 
56 . 
57. 
58 . 
59. 

Tax·a sobre .fum o .. . .. . .. . . ... . 
Dl<ta so'lrre b efüdas . . . . . . . . ... . 

D ita sobr.e 1.Jh os phoros ..... .... . 
Di ta sobre o sal .. .. .. . ..... . , .. 
Di ta sobre calçado ... . . . . . 
Di ta sobr e velas .. ... . .. . ... ... . 
Di ta sob1,e ver f.uma r ias ....... . 
Di'ta sobre ·especia lidlad·es p har-

maceuticas .. . . . .... .. . . .... . • 
D bta so•bre v inag11e . . .. . .. . . . . . 
Dita sobre conservas ..... . . . . . 

DJta sobre cartas d•e jogror .. . .. . . 
Dit·a s ob1'e ·cha•pêos .. . . . . ..... . 
Dita sobre •b en·gala s . . . .. . . . .. . . 
Dlta sobre tecidos . . .... . . . .. . . . 
D iba 1sobr.e V•inho extrangeir.o 

EX'rRAORDI N ARIA 

6 O. Mon.tepio da marin.ha . . .. .. . . . . 
61. D Lto milit a-r ... . . . .... . .... . ... . 
6 2 . Di1to d·OS e mpregoaJdos pub licas .. . 
63 . Lndem niza ções . ....... . .. . . .... . 
64 . Ju ros de oovi taes l!Nl.Ciomaes . . . . 
65 . Dj•tos dos titulas das Estnadas de 

.Ferro da Bahia e de {Per-
n ambuco .... .. ......... . ... . 

66. Hema•ruescemte dos 1premi.os de bi -
1 hetes de loteria ...... . ... . 

67. I m•posto d•e tr.a:n.smJssão de pro-
1Priedade no Districto Fed.eNLl . 

68 . D ito dJe lndiustrias e proissições 
1no Di.s tr icto F edie-ra.l 

69. •P r ocl-ucto do ·arrendamento doas 
a rei.as m onazi'tdca s . .. . .... . . 

1 :000 $000 
250$000 

10:000$ 00 0 
2 :0 00$ 000 

200 :000$000 

150:000 $000 

Papel 

1. 500 :000 $000 

6 :000$ 00 0 

1.034 :400$000 
20 :000$000 

40 :000$0000 
;30 :000$000 

120:000$000 
·6 :000$000 

10 :000$ 000 
5. 700 :000$ 000 
·6 .·600 :000$00 0 
,g . 500 :000$ 000 
4 .1300 :000$000 
2 . 000 :000$00 0 

350 :000$000 
53 0 :00 0$000 

700 :000$000 
200 :000$ 000 

1 . 400 :000$000 
200 :000$00 0 

1 .70 0 :00 0$000 
2·5 :00 0$ 000 

J.,1 . 000 :000 $000 
4 .·800 :0 00$000 

140 :000$000 
250 :000$000 
700 :0 00 $00 0 

1. 500 :000$00 0 
500 :000$0000 

<!O :000$0 00 

2 . 500 :000$ 000 

3.500: 000 $000 
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70 . Oontri•bu1ção dlO Estado de São 
Paiulo pa:ra 'Prugamen1:o dos ju-
ros, amortizla.ção e respeclti-
rva.s com:missões do ern.presti-

Ouro 

mo de :E 3 . 000. 000 2 .1533 :996$ 000 
RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

1. Fundo de resgate do pa:pel-mo·ooa : 

1. R enda prnveniente do arren-
damento das estraidas de 

Papel 

ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 :.3•33$333 '420 :000$000 
2 . Pa·oducto da cobra:nça da di-

rvida a:ctiva . . . . . . . . . . . . . .10 :000$000 500 :000$000 
l.l • T.oda e q'll!aleSqueT rendas 

eventuaes . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$000 2. 000 :000$000 
4 . Quota de 5 º!º, ouro, sobre rt:o-

dos os direitos de impor-
rt:ação ipar.a conS'tlmo . . . . 11.1250 :000$000 

5 . Dividendo das acções do Bamco 
do Brasl•l pertencerrtes 
ao T hesouro .. .. .. .. .. .. . .. . ......... " 1. 500 :000$000 

6. Os sruldos que forem aipurados 
no orçamento . . . . . . . . . . $ 

1 

2. .Fundo ipara caixa do re<>gate àas 
apoiices das estradas d e terro 
encamoPa.das : 

Aorren:damento ·d:as mesmas es-
tradas de oferro 

3. Fwndo de amortiação dos empres-
itimos j.nternos : 

1. Riecelta prove niente dia. venda 
de ·generos e d.e íPl'Opnios 
nacionaes . . ........ .. .. . 

Depositos : 

2. 0 Saldo ou excesso entre o rece-
•bimemto e •as resti rui -
ções 

4. Fundo destinado â.s obras de melho-
ramentos dos opo1,tps, oexe-
cutadas :!. C'llsta da União: 

Rio de Jaineiro . ........ . ..... . ..... . 
Par:!. . . . . . . .... . . . . ... .. . . ... . . . ... . 
Bahia . . .. . .. . . . ... . . .. . · . · . . · · · · · · · 
Rio Granlde do Sul .... . ..•.. . .. . ... . . 
RJeciofe ... . . .. ...... . ....•.. . . . . . .. . 
Ma1,ainhão ... ... . . . . . .•.. . . .. .. •. .. • 

160 :000$000 

,4. 000 :000$000 
1.000:000$000 

800 :000$00 0 
1.000 :000$000 

800 :000$000 
70 :000$000 

3.000:000$000 

40 :000$000 

3.000:000$000 

3.000 :000$000 
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Rio Grande do Norte .... . ..... . .... . 
Parabyba . .. . .. . .... . . . ... . . ... .. . . 
Es'Piri to S·a.nto ..... . . . . . ... . . .. . ... . 
Par.amá ..... . ........ " . . . . . ........ . 1 

Sainta Catbarina .. . ... . ..... . ...... . 
Mato-Grosso ..... . . . . . . . ....... . ... . 
Alagoa8 . . .. .... . . .. . ... . . . . .. . .... . 

70;000$000 
,5 :000$000 

40 :000$000 
5 :000$000 

140 :000$000 
40:000$000 
130 :000$000 
40 :000$000 

Art. 2.º E' o Presidente da Republica autorizado : 
I. A emittir, como antecipação de r eceita, no exercicio desta lei, 

bilhetes do Thesouro atê a somma de 30. 000 :000$, que serão rnsgatados 
até o fim do mes1no exercicio ; 

II. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 
da lei n. 628, de 17 de Setembro de 1851 (1), os dinhe iros provenientes 
dos cofres de orpbãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, de 
premios ele loterias, ele depositos das caixas econornicas e montes de soc-
corro e dos depositos de outras origens; os saldos que resultarem do 
encontro das entradas com as sabidas poderão ser applicados ás amorti-
zações dos emprestimos internos ou os excessos das restituições serão 
levados ao balanço elo exercicio ; 

III. A cobrar do imposto de importação para consumo, 35 ou 50 o lo, 
ouro, e 50 ou 65 010, papel, nos termos do art. 2°, n . 3, lettras a e b, da lei 
n. 1.452, de 30 de Dezembro de 1905 (2). 

(1) Lei n. 628, de 17 de Setembro de 1851. (Orçamento da receita 
e despeza para o exercicio de 1852-1853). 

Art. 41. Não obstante a disposição do artigo antecedente, serão 
comprebendidas no orçamento as referidas rubricas com a avaliação ela 
renda que puderem produzir, mas em capitu lo especial debaixo do titulo 
- Depositos diversos. 

Da mesma forma serão contempladas nos ba lanços com sua despeza 
propria; e o saldo que houver sido empregado na despeza geral do 
Estado será representado entre as mais rendas debaixo do titulo unico 
e especial - Receita de depositos. 

Si os pagamentos reclamados durante um xercicio excederem as 
entradas, o excesso será pago com a renda ordinaria e contemplado na 
respectiva rubrica do balanço. 

O artigo antecedente ( 40) é assim concebido : 
"Não serão contemplados como renda ordinaria do Estado os di-

nheiros pr ovenientes das seguintes origens - ausentes, emprestimos dos 
cofres de orpbãos, remanescentes dos premios de loterias e outros 
quaesquer depositos - nem votada somma alguma para pagamento de 
taes dinheiros, conservando-se, porém, nas leis do orçamento as rubricas 
respectivas, mas sem quantias definidas. 

(2) Lei n. 1.452, de 30 de Dezembro ele 1905 . (Orçamento da receita 
para o exercício de 1905.J 

Art. 2 .0 E' o Presidente da Republica autorizado: 

III. A cobrar o imposto de importação para consumo, de accôrdo com 
as leis vigentes, da seguinte forma : 

a) 50 olo em papel e 50 010 em ouro sobre .as mercadorias constantes 
dos ns. 1, 9, 23, 24 ( excepto arminho, castor, lontra e semelhantes, mar-
roquins, camurças e pellicas ), 30, 41, 52, 53 (excepto presuntos, paios, 
chouriços, salames e mortaclellas), 60, 63, 69, 91, 93, 98, 99, 100, 102, 
104, 106, 109, 115, 123 (excepto azeite ou oleo de oliveira ou doce) , 124 
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A quota de 5 olo, ouro, de. totalidade dos direitos de importação 
para consumo será destinada ao fundo de garantia, a de 20 olo ás 
despezas em ouro e o excedente será convertido em papel para attender 
ás despezas desta especie. 

Os 50 o fo, ouro, serão cobrados emqua nto o cambio se mantiver 
acima de 15 d. por 1$, por 30 dias consecutivos, e, do mesmo modo, 
só deixarão de ser cobrados depois que, pelo mesmo prazo, elle se 
mantiver abaixo de 15 d . Para o effeito desta disposição tomar-se-ha 
a média c1a taxa cambial durante 30 dias. 

Si o cambio baixar a 15 d. ou menos, cobrar-se-hão elo imposto ele 
importação sobre as mercadorias ele que trata a lettra ci 65 olo em 
papel e 35 010 em ouro; 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos 
dos portos, executados á custa da União : 

1°, a taxa atê 2 ofo, ouro, sobre o valor official da impor tação 
do porto elo Rio de Janeiro e das Alfandegas elo Pará, Recife, Bahia 
e Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Nor te, Para-
hyba, Espirito Santo, Paraná, Santa Catharina, Matto Grosso e Ala-
gôas, exceptuadas as mercadorias de que trata o n . 2 do art. 1°; 

20, a taxa ele um a cinco réis por kilogramma de mercadorias que 
forem carregadas ou descarregadas segundo seu valor, destino ou proce-
dencia dos outros portos. 

Paragrapho unico. Para accelerar a execução elas obras r eferidas, 

(que pagarão as taxas da tarifa), 137, 159, 17 2, 178, (com relação aos 
acides muriatico, nitrieo e sulfurico impuros) , 179 (excepto as aguas 
naturaes de uso therapeutico)! 196, 204, 213 (sómente quanto ao chloru-
reto ele sodio), 227, 228, 259, 279, 280, 326, 330, 410 (excepto palhas do 
Chile, da Italia e semelhantes, proprias para chapéos, e t ecidos seme-
lhantes), 437, 465, 468, 469 Cperoulas, camisas, co llarinhos e punhos de 
algodão), 470, 472, 473, 474 (excepto belbutes, belbutinas, bombazinas e 
velludos), 488 (excepto alpac:,i.s, damascos, merinós, cachemiras, gorgo-
rôes, riscados Royal, setim di' China, tonquim, risso ou velludo de lã 
e tecidos semelhaptes não classificados), 517, 534, 538 (sómente qu anto ao 
brim cregoella), 547, 562 (ce;roulas, camisas, collarinhos e punhos ele 
linho), 563, 612 (excepto papel para escrever ou para desenho, de qual-
quer qualidade, branco ou dr côres ; papel para impressão ou typo-
graph ia; papel de seda, branco ou de côres, para copiar cartas e sem 
colla, e oleado carbonizado, orjental, de arroz, da China, vegetal e seme-
lhantes; papel com lhama de ouro ou prata falsos para flores; massa 
de qualquer qualidade para j'abricação de papel), 613, 620, 625, 641, 
642, 703, 732, 749, 751, 757, 805 (carros de estradas de ferro e perten-
ces), e 1. 060 da tarifa das Alfandeg·as, a que se refere o decreto 
n. 3.617, de 19 ele Março de 1900; 

b) 65 olo, papel, e 35 olo, ouro, sobre as demais mercadorias não 
mencionadas na lettra antecedente. 

A quota de 5 010. cobrada em ouro, da totalidade dos direitos de 
importação para consumo, será destinada ao fundo ele garantia; a de 
20 0 10 ás clespezas em ouro e o excedente será convertido em papel 
para attender ás despezas dessa especie. 

Os 50 o jo, ouro, serão cobrados emquanto o cambio se mantiver 
acima de 15 d. por 1$ por 30 dias consecutivos e do mesmo modo só 
deixarão de ser cobrados deppis que, pelo mesmo prazo, elle se man-
tiver abaixo de 15 d. Para p effeito desta disposição tomar-se-ha a 
média da taxa cambial duranj:e 30 dias. 

S i o cambio baixar a 15 d. ou menos, cobrar-se-hão elo imposto de 
importação sobre as mercado1·i(l,s de que trata a lettra a 65 olo em papel 
e 35 ojo em ouro. 
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poderá o Presidente da Hepubiica aceitar donativos ou mesmo auxilio, 
a título oneroso, offerecidos pelos Estados, municipios ou associações 
interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes de 
taes auxílios não excedam do producto da taxa indicada; 

V . Applicar o fundo de resgate do papel moeda em ouro, á medi.da 
que as circumstancias o aconselharem, de accôrdo com o art. 9°, § 2°, 
da lei n. 1.575, de 6 de Dezembro de 1906 (1); 

VI. A activar, reduzindo o prazo para a cobrança amigavel, a 
cobrança da divida activa, acloptando para isso as medid as que julgar 
convenientes, tomando as providencias para que não continuem accumu-
lando-se sem arrecadação sommas enormes e no sentido de que o ultimo 
conhecimento de qualquer imposto represente a quitação geral dessa 
mesma contribuição. 

Paragl'apho unico. Nas dividas provenientes de multas, impostos e 
outras contribuições, a cobrança amigavel se deve fazer pela seguinte 
fórma : 

a) para multas e impostos não lançados, dentro de 30 dias; 
b) para os impos tos lan.~ados; 
1 o os de responsabilidade pessoal : 
a) si pagos em duas ou mais prestações, a cobrança amigavel gó 

terá .Jogar até ao vencimento de outras prei:;tações ; 
b) s i em uma só prestação, dentro de 60 dias; 
2°, para os impostos ele garantia real, a cobrança amigavel se 

fará até 31 de Março ele cada anno, isto é, até ao encerramento do 
exercício a que corresponder a divida. 

Para os impostos lançados de responsabilidade individual, cujo 
pagamento não se realizar no prazo determinado no regulamento e si 
houver de promover a domicilio a cobrança ou fôr satisfeita fora do 
respectivo prazo, a multa será, em vez de 10 o jo, 20 ojo, que se 
elevará a 30 ojo, no caso de ser judicialmente arrecadada. 

As dividas remetticlas pelas estações íiscaes arrecadadoras ás Dele-
gacias e á Directoria elo Contencioso para a cobrança executiva, serão, 
dem,tr-0 do 'P' azo maximo de 15 d;ias, enviadas ao juízo -competente, de-
vendo os procuradores fiscaes promover a immediata cobrança exe-
cutiva; 

VII. A consolidar a legislação sobre rendas internas e outras contri-
buições, de modo a orientar a cobrança e a fiscalização, reunindo 
os respectivos regulamentos, praticas, doutrinas e interpretações fun-
dadas em ordens e decisões do Thesouro, podendo reformar qualquer 
regulamento no sentido de harmonizai-o com as leis em vigor; 

VIII. A rever a Consolidação das Leis das Alfandegas, harmoni-
zando as suas disposições com o novo regímen, inco1·porando as decisões 
firmadas em assumptos aduaneiros e incluindo disposições esparsas 
em varias leis e regulamentos. Os actos expedidos em v irtude desta 
a u torização e do numero ante1·ior serão submettidos á approvação do 
Congresso Nacional, independente da sua immediata execução, que o 
Presidente da Republica poderá ordenar; 

(1) Lei n. 1.575, -Je 6 de Dezembro de 1906 - Crêa a Caixa de 
Conversão e dá outras providencias. 

Art. 9.° Ficam transferidos para a Caixa de Conversão os fundos de 
resgate e de garantia do papel-moeda, instituídos pela lei n. 581, de 20 
de J u nho de 1899. 

§ 2. 0 O fundo de garantia tambem será destinado ao resgate de 
papel-moeda, sendo este permutado pelos bilhetes que a Caixa de Con-
versão emittir, correspondente ao dito fundo, de accôrdo com o art. 1º 
desta lei. 
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IX. A modificar a taxa elos c1ireEos de importação, até mesmo dar 
entrada, liv re de direitos, dura nte o prazo que julga r necessario, para 
os artigos de procedencia estrangeira que possam competir com os 
similares produzidos no paiz pelos triists; 

X. A conceder franquia postal : 
a) aos jornaes, r evistas e publicações de caracter agricola, inclus-

trial e commercial e boletins officiaes publicados pelos governos dos 
Estados e no D istricto Federal, desde que tenham distribuição gratuita, 
assim como á correspondencia e remessa de sementes distribuidas gra-
tuitamente pela Sociedade Nacional de Agricultura e pelas sociedades 
congeneres dos Estados. 

b) aos liv ros impressos, de qualquer natureza, r emettidos para as 
bibliothecas publicas da União, dos Estados e dos lYiunicipios, a corres-
pondencia e publicações do Instituto de Protecção e Assistencia á In-
f.a n cia do Rio -de Janeiro, do I nsütuto I-Iistor-ico e G-eographico Bra zi-
leiro, bem assim as publicações de distribuição gratuita das lig·as contra 
a tuberculose desta Capital, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, e 
das associações e sanatorios de S. Paulo. 

XL A conceder isenção de direitos adu aneiros: 
l .º Aos instrumentos de lavoura e machinismos destinados ao fa-

brico e beneficio dos productos agricolas e da borracha, assim como aos 
apparelhos para o fabrico de lacticinios, directamente importados pelos 
agricultores ou respectivas emprezas, e aos machinismos e a pparelhos 
para a montagem de xa..rqueadas, '])ara o fabrico ide adubos, de ce1°lu!ose 
e papel de bagaço de canl)a de assucar, bem assim aos productos chi-
micos para a sua fabricação, paga ndo 5 olo de expediente; 

2. 0 A's drogas e aos Jtensilios que forem importados para uso das 
associações ou ligas contrai- a tuberculose, do Instituto de Protecção e 
Assistencia á Infancia do Rio de J aneiro e do Dispensario de S. Vicente 
de Paula .desta Capital ; 

3.0 A's sementes e aos exemplares de pla ntas vivas, de reproductores 
finos de gado vaccum, cavE

1
Lllar, muar, lanigero e suino ; 

4. 0 Aos ovulos do bicho de seda e aos enxames de abelhas de raça 
e ao seu a condicionamento, bem como aos apparelhos para apicultura 
e ao vasilhame apropriado a,.o acondicionamento dos r espectivos productos, 
quando importados por proyissionaes ; 

5. 0 Ao material impo11tado para a construcção de engenhos cen-
traes, assim como para a construcção e prolongamento de estra das de 
ferro e obras de portos, por concessão a particulares, pagando 5 010 da 
taxa do expediente, bem a!ssim ao materia l destinado á navegação de 
rios, importa do por emprezrs de exploração agricola ou industrial; 

6.0 A's folhas estampadas e aos accessorias para a fabricação de 
latas para m a nteiga, banha e toucinho, quando directamente importados 
pelos productores destes a rtigos, que paga rão 5 010 de expediente; 

7. 0 Ao m aterial importr do por indiv íduos ou emprezas que se pro-
puzerem a fazer installaçãc1 de fabrica ele conserva de peixe, mariscos, 
legumes e fructas, e a realizar a cultura racional e economica do café, 
cacáo, fumo, algodão, canna de assucar, arroz, cevada, alfafa, trigo e 
fibras textis, animaes e v egetaes, e a proceder ao seu beneficiamento 
em installações centraes co,nvenientem ente montadas, promovendo tam-
bem o Presidente da Repuplica, junto ás estradas de ferro federaes e 
ás companhias de navegaçã<~ subvencionadas ou de qualquer outra forma 
auxiliadas pelo Estado, uma r educção razoavel n as tarifas de trans-
porte para os productos beneficiados nesses estabelecimentos ; 
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8. 0 A quaesquer machinismos e instrumentos importados pelos Es-
tados, municípios e particulares, que se destinem ás suas fabricas de 
sericicultura, desde que empreguem na fiação e tecelagem unicamente 
casulos de producção nacional; 

9. 0 A' requisição dos governos dos Estados, dos municípios e do 
Districto Federal, pagando 5 oJo de expediente, ao material importado 
para ser applicado pelos mesmos em suas obras, feitas por adminis-
tração ou contracto e que tenham por fim o saneamento, embellezamento, 
a:bastecinrnnto d•e agwa ; ao mater.1al rrne'laHico ,pa,ra rêde de esgotas ; 
oo imater.iaI .para ca.lçamen.to, .inclusive .britadores, m .otores res:J)ectivos e 
rolos ou compressadores para macadamização, melhoramentos e conser-
vação de barras e portos, construcção de fornos para incineração do 
lixo, pontes, illuminação, estradas de ferro e viação electriea, inclusive 
o que se destinar ao desenvolvimento da força para estes fins; ao desti-
nado a laboratorios de analyses ; ao material para colonias correccionaes 
e casas de prisão com trabalho ; aos animaes e material destinados 
aos corpos de policia e de bombeiros ; ao mobiliaria escolar importado 
pelos governos estaduaes ou municipaes, o qual terá pelas Alfandegas 
transito livre de direitos, isentos de quaesquer despezas, inclusive capa-
tazias, armazenagens ou quaesquer outras contribuições, salvo a taxa 
de expediente que é reduzida a 1 oJo; ao material necessario á prati-
cagem de portos e á desobstrucção de baixios e canaes. 

A mesma isenção e para os mesmos fins poderá ser concedida pelo 
Governo da União para serviços ele sua competencia; 

10. Aos canos e a todo material ceramico necessario para serviço 
ele esgoto nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Santa 
Catharina, ·Amazanas, Rio Gr.andie do Sul, Para;nâ., ·MaHo Grosso, Parahyba 
e Rio Grande do Norte, na cidade de Nitherohy, no Estado do Rio de 
Janeiro, e na capital do Estado do Espirita Santo. 

11. A's machinBs de elevação de agua, de qualquer systema, com-
prehendido o respectivo motor; aos cataventos, poços tubulares, bomoas, 
nos diversos municípios do Estado do Cearâ. e nos que forem flagellados 
pela secca, e que forem importados pelas respectivas camaras com o fim 
de entregai-os á servidão publica; igual favor serâ. concedido â. pessoa 
que os importar por sua conta e para seu uso, nos referidos Estados. 

A dispensa dos direitos, nesses casos, inclu'indo o de expediente, 
será solicitada ao Ministro da Fazenda pelos intendentes municipaes; 

12. Aos motores, carburadores, fogões, fogareiros, tampadas e quaes-
quer u tensilios que utilizem como combustivel o alcool puro, carbure-
tado ou desnaturado, pagando 10 o/o de expediente; 

13. Aos animaes destinados aos jardins zoologicos e aos que forem 
importados para exhibições zoolagicas e scientificas. 

Paragrapho unico. Os animaes de que trata este numero, uma vez 
mortos, serão entregues aos museus das respectivas circumscripções ; 

14. Aos objectos importados pelas governos dos Estados para as co-
lanias indígenas e civilização dos índios; 

15. Aos apparelhas, machinas e instrumentos agrícolas destinados ás 
fazendas e aos campos de experimentação estabelecidos pelos Estados ; 

16. Aos pratinhos de betume destinados a alvos volantes ou es-
pheras de vidro para o mesmo fim, importados pelos clubs de tiro ao 
alvo bem como aas cartu chos carregados, destinados ao referido sport, 
pag~ndo apenas 2 o/o ele expediente ; 

17. As quarto las e barris de tada especie, novos ou desmontados, 
destinados ao acondicionamen to de vinha nacional, que farem importados 

37 
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pó1' syndicatos agrícolas ou outros productores e por xarqueadores para 
o acondicionamento de sebo ou graxa, pagarão sómente 5 o/o de direitos 
de expediente, sendo o despacho a utorizado pelo inspector da Alfandega 
ou administrador da Mesa de Rendas ; 

18. Aos machinismos e accessorios destinados ao estabelecimento 
de fabricas de ferro esmaltado e cimento; 

19. Ao material importado por indivíduos ou associações que se 
proponham a construir, nesta Capital e nas cidades de população superior 
a 50.000 habitantes, casas hygienicas para proletarios, contanto que se 
obriguem os ditos indivíduos e associações, por contrato, que assignarão 
no Thesouro Nacional, a alugar taes habitações por preços modicos, 
segundo condições e tabellas que o Governo fixará, exercendo a devida 
fiscalização em todas as phases dessa concessão. 

Essa concessão sõ se tornará effectiva nos municípios que concederem 
isen ção de imposto predial por 10 annos; 

20. Ao material que os Clubs Militar e Naval importarem, destinado 
á construcção dos respectivos edifícios na Avenida Central; 

21. Ao material importado pela Escola de Engenharia de Porto 
Alegre para a construcção do edifício do Gymnasio que mantem ; 

22. Ao material e objectos destinados á installação dos hoteis a que 
se refere o decreto legislativo do Districto Federal n. 1.160, de 23 de De-
zembro de 1907, podendo estender o mesmo favor a estabelecimentos da 
mesma natureza que se fundem nos Estados gozem de iguaes favores es-
taduaes e municipaes. O plano dos boteis deve tambem ser submettido 
á approvação do Governo Federal, que poderá desapropriar os terrenos 
necessarios de accôrdo com os decretos ns. 6.264, de 13 de Dezembro de 
1906 (1), e 1.021, de 26 de Agosto de 1906 (2), e vender os mesmos 
terrenos, a prazo ou não, a guem se propuzer construir o primeiro hotel 
na Capital Federal ; 1 

23. Aos marmores despnados ao monumento commemorativo do 
quarto centenario do descob1'imento do Brasil erigido em Nitheroy pelos 
padres Salesianos ; 

24 . Aos ·pulver.izadores 'El enxofraidores e ao en xofre em pó, ao sulfato 
de cobre e aos preparados ele sães de cobre, quando destinados á viti-
cultura e importados por viticultores ou syndicatos agrícolas ; 

25. A's machinas destinadas ao supprimento de agua para irriga-
ções e outros misteres da lavoura, que não tenham cylindro, embolo, 
alavanca, polia e que por i~so não possam ser equiparados ás bombas 
á mão, aspirantes-calcantes, devendo, porém, pagar 5 o/o de expediente; 

26. O material importado pela Camara Municipal de S. Paulo, para 
as obras do Theat ro Mu1I1ic.ipal, JPagará sómente em papel os direitos 
de expediente de 5 o/o, sendo o despacho autorizado pelo inspector da 
Alfandega. · 

XII. A regular as isenções de direitos, introduzindo as medidas 
que forem n ecessarias para acautelar os interesses da Fazenda Pu-
blica, e no sentido de pôr em execução o art. 12 da lei n. 1.144, de 30 de 

(1) Decreto n. 6 . 264, de 13 de Dezembro de 1906 - Approva as 
plantas para o prolongamento da Avenida Beira-Mar até a nova rua 
parallela á Avenida Central e declaradesapro;priados, nafõrma da legis la-
ção em vigor, os predios nella comprehendidos e que são os de ns. 39 a 
59 \numeração impar) da rua de Santa Luzia). 

(2) Decreto n . 1.021, de 26 de ·Agosto de 1903 - (Manda applicar 
a todas as obras de competencia da União e do Districto Federal o de-
creto n. 816, de 10 de Julho de 1855, com algumas alterações). 

o decreto citado dispõe 1sobre o processo para a desapropriação de 
pred\os .e terrenos e sobre as regras para indemnização dos proprietarios. 
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Dezembro de 1903 (1) e o art. 8. 0 do decreto n. 947 A, de 4 de No-
vembro de 1890 (2); 

XIII. A adoptar para a borracha exportada do Acre uma tarifa 
movei, baseada no preço Cio producto e em q.ue o dl·reito actual possa ser 
reduzido até 1 4 o/o em favor dos productores que se constituírem em 
syndicato, na fórma da lei n. 979, de 6 de J a neiro de 1903 (3). 

XIV. A não admittir a desp:- cho nas Alfandegas os cognacs e arma-
gmacs que conlivere mmais de cinco grammas de impurezas toxlcas 
(etheres da serie g raxa, furfurol, a lcool,s ,su•periores, etc . ), d,e que trata 
o a rt. 11 da lei n. fi59, de 31 de dezembro de 1898 (4), por 1.000 gram-
mas d,e a lcool a 100 .grãos, ou duas grarnmas e 50 cenUgralllililas por 
1. 0()0 grMnmas de rulcool a 50 grãos ; 

XV. A desmon&tizar as moedas de preta do a.ntigo cunho, do valor 
de $'500, 1$ e 2$, substituindo-as por moedas do novo cunho, podendo 
fixar os :prazos dentro dos quaes se éleverá operar a substituição; 

XNI. A revêr a Ta.rifa elas ·A1fandoegas pela fórma q.ue julgar con-
veniente, subm-etitendo a revisão feita á approva;:ão do Congresso Na-
cional; 

XiV]I. A modificar o regulamento para a fi scalização e cobrança do 
imposto de transporte, especlrulm ente no ctue se ref er·e á letra b dü art. .3° 
e no sentido de tornar ·o imposto de transporte mais equitativo e 1propor-
cional ao preço das passagens; 

xv::m;r. A e:i..}ledir novo regu<I•amento para a cobra,nça do' consumo 
de agu afonnec id•a· aos tPreclios da Capital Federai!, ficando as respectivas 
taxas dentro dos limites estipulados no art. 1° § 4° da ei n . 2 . 639, de 22 

(1) L e i n. 1.144, de 30 de Dezembro ele 1903 - (Orçamento ela re-
ceita para o exercício de 19 O 4) : 

Art. 12. Nos contratos de fornecimento que o Governo tiver de 
celebrar na vigencia desta lei, fica-lhe vedado incluir a clausula de 
isenção ele direitos aduaneiros para material importado e nem lhe será 
permittido despachar, com essa immunidade, ainda que em seu nome, 
esse material. 

(2) Decreto n. 947 A, de 4 de Novembro de 1890 - (Regula e fis-
caJisa as co11cessões de isenção de élireilos de importação ou consumo) : 

Art 8.º Sejam quaes forem os termos das leis, decretos ou contratos 
que es tabeleçam ou a utorizem isenções de direitos de importação ou 
consumo e de expediente, taes isenções em caso algum poderão compre-
hender: 

1.º Os generos, mercadorias e objectos que tiverem similares manu-
facturados de producção nacional, dos quaes houver fabricas montadas 
na Republica, abastecendo os mercados em quantidade sufficientes para 
0 consumo, de modo a serem taes generos facilmente encontrados dentro 
do paiz; 

2.• As materias primas que estiverem nas mesmas condições. 
(3) Lei n . 979, de 6 de J a neiro de 1903 - (Faculta aos profissio-

naes ela agricultura e ;ndustriaes ruraes a organização de syndicatos 
pa1·a defesa de seus interesses. ) 

(4) Lei n. 559, de 31 ele dezembro de 1898 - (Orçamento da receita 
.para o exercicio de 1899): 

Art. 11 . Serão oondemnados, por nocivos {!. saude, os cognacs, whis-
ky-s, rhums, genebrais e outras bebidas aolcoolicas importadas, naturaes 
ou •de imhtação, que contiverem mais d·e tres grammas (cif1'a ·g!o1bal) de 
impurezas venenosas, atdehyclos, etheres da serie g raxa, furforo J, a lcools 
superiores, acido acetico, etc., por 1. 000 graimmais de alcool a 100°, ou 
'Uma gramm a e 50 centigr!lllllmrus das mesmas por 1 . 000 grammas de 
~lcool a 5 0°. 



de setembro de 1875 (1) e § 1° do art. 7°, da lei n. 489, de 15 de de-
iembro de 1897 (.2), de modo que não sejam augmentadas as itaxas 
aoima:lmeinte cob•nadias. 

XIX . A entrar em accÕl'dO: 
a) com os .gove•rnos das Republicas do Uruguay .e d•O Parao•uay no 

senrtido de liqui<dar os respectLv·O·S debitas com o Brazü ; "' 
b) com os ,governos dos iElstad·os <prod·uctore;s de areias monaziticas 

a;fim de regularizar a sua exi)loração e o seu commercio ; ' 
XX . <A r ef.orma1· a tabella dos emolumentos consu•l<ares approvacla 

'Pêlo decr·eto n. 2. 833, a .e 14 de miarço de 1898; 
XXI. •A effect:uar nas estradas •de ferro f·ederaes o tran<s.porte gra-

ituito da moedad e co.bre destinada a ser reco.Jlüda, d•esde que seja re-
mettida a uma l'\epartição .fiscal ife:deral; 

LX.Xllir. A a:br.ir O·s cr·editos ·necessarios para dar execução ao art. 50 
da lei n. 265, de 24 de dezembro de 1894 ( 3) . 

(1) Lei n. 2.639, de 22 de setembro de 1875 - (Autoriza o Go-
verno a despender art:é á quantia •de 19 . 0001 :000$ com as desaprapriaçô·es 
e .o-bras necessarias ao abastecimento d'agua á capital do Lmperio): 

<Art. 1.0 E' a1Utorizado o Governo a d,espen~ter a quantia de l!'éis 
19. 000 :000$ com a des•aiPro.pr.iação :e obra s ·necessarias ao abastecimento 
d' agua á capital do Imperio, observadas as seg·uintes condições : 

' .. . ~. 4."0 ' As' ;.~.f~r:i~la~s· i~~~. ( ~~t~b~l·e~id;i~ ·1;·~1:~ -~ ·;~vri1;.,,~;1J·t~ · ci/~g;,c; 'd; 
casas de habitação e edif~cios de qiialquer na,tureza) terão .po·r base o 
valor locativo dos predios, serão addiccionad·as á decima m-.bana e gra-
d!uadas atê ao rnaximo de 120$ amnuaes, devendo .decr escer .Jogo Q!Ue pro-
duzam juro su·perior a 6 o/d e mais 1 o/o sobre o capital a inda não amor-
tiza;do. 

(2) Lei n . 489, de 15 ele dezembro de 1897 - (Orçamento da re-
ceita para o exerüido de .p98) : 

Art. 7. 0 Para o pagarnento elo consumo d"a.gua desta capital serão 
os predio<s ur.banos divididiJs em dua;s classes: iPr•efü.os d·e 1" ·classe são 
os de aluguel s·uperior a ·2 :400$ annuaes e os de 2• classe aquelles cu.jo 
aluguel não exceda aquella quantia. 

Os pl'edios de l • das:,se lJaga;rão a taxa .a n.nual de .54$ e .os a.e 2• 
1pa;garão a de 36·$000. 

§ 1.0 Os estabelecimentos de educação, os de :beneficencia e respe-
ctlv·os hospitaes, as congr.~gações civJs ou J'ehgiO'sas e casas de saude 
que actualmente não gozai:r- "1e isenção da taxa acima, bem assim as es-
talagens, pa:garão, segund{j o consumo verilficado po.r hydrometr.o, á ra-
zão de 100 réts ,por metro cubico ; as casas de <banhos, as coch·eiras e 
quaesquer estabeleci.rrnento~.i em .que o consumo seja .proveniente de uso 
industrial cr:iagiarão, pelo llf'esm.o modo, á razão de 150 iiéis por meitro 
c®!co. 

(3) Lei n. 265, de 24 fle dezembro de 1894 - (Orçamento da receita 
para o exercicio de 1•895) : 

Art. 5.º O Governo d~L União. oontin::ia.riá a anec~dar os ünipostos de 
tra·nsmissão de propriedad13 e de mdustnas e prof1ssoes no .D1,stricto Fe-
deral .para com -elles fazer face ás ·despezas ·com os serv·iços da municipa-
li·da.de actualmente a car,gp da União e com a metade das despezas que 
por •lei competem á mesm(t municLpaUdade. . 

Findo o ex•erciclo, o 'C·hesouro l1qu}da1<á as conrt:as destes serviços e 
entregal'á o saldo, si houyer, ·á .Muni·cipaUdade do 1Distrkt0 ill'ederal, ou 
recelber.ã aella a differenç,a entre a arrecadação e o totrul d1as despezas 
feitas, 
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Art. '3.º E' CO·ncedlda plena isenção de dlrelto·s, Inclusive os de ex• 
~ediente e q·uaesquer outras taxas de quaJLqu•er especle, ao gado de cria. 
caVV'um, ·cavallrur, aslnl1110, ovel•hum e caprino. 

1Paragrapho unlco. F.tca o Presldenrt:e da Republica autorizado a fixar 
a porcentagem de l'"'Productores que deve conter cada grupo de gade de 
cria importado . 

.Art. 4.º Co·ntlnúia em vi·gor a isenção de direitos aduaneiros de 
que trata o n. 6 da rubrica XUI do a1·t. 30 da ·lei .n. l .<61•6, de 3 Ó de 
dezembro de 1906 (1), referente aos clubs .de regatas. 

Art. 15.0 São a·utorlzadaJs as mesas de ren<'las ·federaes <'la fr.onte!ra 
a des·pa~har objectos conduzidos .por passageiros em suas baJgagens. os 
quaes, n ao .Pod·endo ser cons!•derados de commerc!o e estando dl•spensados 
de factu ra consular, são sudeitos a dlreHos, desde que o valor dos mes-
mos ·não exceda ·de 3·20$, 1send-0, •si exceder, .r emett!dos á a1fan·dega mais 
prnxlma . 

Art. 6.° Continüa em vLgor o a:r<t. 3° da lei n. l..415·2, de ·30 de de zem-
bro de 190·5 (2), assim modificado: 

(1) Lei n. 1.616, de 30 de ·dezembro de 1"90·6 - (Orçamento da re-
ceita para o exerclc!o ·de 1907) : 

Art . 3.0 E' -0 Prestdente da Repu·bUca autorizado: ............ . . ....... ....... . ... ....... ...... .................. •'-·· 
XillIJ: - A ·conceder isenção de direitos aduaneiros: 

.... 6:; ·;._:.~ -~~:i;;r~~~Õ~~- ·d·e· ·1:e~~- ~- ·.;~!~ · ·a~;ti~~à~~- ·e;~1~i~~;,;e.nt~· ~~ 
spo'l't nauUco, com 'bamcos movediços e se·us accessor.io's remos, ve·las, 
forquetas . craques, braçadeiras, mastros, ma.ca,s, cannas de leme, guarda-
pa1rões. fios de •barcas 'J)ara rudriças e esootas, importados .fürectamente 
pelos c1ubs de regatas. 

(2) Lei n . 1.452, de 80 de dezembro de 1905 - (Orçamento da 
receita para -0 exercício de 1906) : 

Art. 3.0 Pagarão somerute 5 o/Ó rod valor~in de impostos de Impor-
tação: 1°, locomoveis agrioolas; 2°, valvulas de borra,cha pa ra ·bomba de 
a r e p·ara outras machina·s de qualq uer d'orma ou feitio; 3°, Vélas de arame 
de CO•bre ou •latão, cones de pa,pelão ou couro para iturbi.nas e peçaJs com-
ponentes de baterias de diff·usão ; 4°, escovas de arame, f erro ou latão, 
ou raspadeiras pana limpeza de tubos; 5°, ma.nometr.os para Indicar 
pres.são de vrupor e d·e vacuo, .jndica dores de <tem.peratura; 6°, tubos de 
co.bre, ferro ou la:tão .para caldei.ra e para apparelhos de concentração e 
eva;,poração; 7°, moinhos :para ·quebrrur e .pulverisar assucar; 8º, crivos 
e ·s·eus sup·portes e travessões para fornailhas ; 9°, itacho,s, moendas e engre-
na,gens com os seus accessorios ; 1 O, rupparelhos ·de movimento ou trans-
missão, coanprehend·enci.o polias, eixos, mancaes, luvas, chavetas, anneis 
e collares .de suspensã·o; 11 tri>lhos, com todos os seus accessorios, gram-
ipos, cha•pas ·de ju.ncção, parafusos, desv ios, contra-trilhos, cruzamento, 
ou ·corações, a gu lhas para deliV·ios e apparelhos para ma,nobral-o.s; 1'2, loco-
motivas e vagões com seus accessorios; 13, alambiques e columnas dis-
tillatorias com seus accessorios; 14, fôrmas e passadeiras, crystalizadores 
p a ra purgar e refinar assucar e cal especial para fabricação; 15 , bombas 
de ferro ou outro meta l para qualquer liquido ou massa, ou abasteci-
mento de agua quente ou fria; 16, vidros e tubos de vidro para appa-
relhos de evaporação e concentração, para indicadores de nivel de agua 
ou outro liquido dentro dos apparelhos ou caldeiras; 17, arame far-
pado e o ovalado, sendo este ultimo das seguintes dimensões: 18X16 
e 19 X 17, inclusive moirões de ferro ou aço para cercas e os respectivos 
esticador es; 18 , os desnaturantes e carburetantes do a lcool; i9, os to -
n eis de ferro, estanhados, para o transporte do alcool e os apparelhos 



Pagarã o s õmente 2 o/o de expediente, a lém dos a r tigos m en ciona-
dos no art. 2. 0 , § 33, das Prelim inares da Tarifa (1 ), o fio ( a ra m e ) 
liso, galvanizado ou não, ns. 7, 8 e 9, para cercas, e n . 14 para enfarda r 
algodão, forragens e outros productos agricolas, fio proprio para empa 
de videiras mais os seguintes: 

1°, locomotivas agricolas; 2•, valvulas de borracha para bomba 
de ar e para out r as machinas de qualqu er fõrma ou feitio ; 3°, t éla de 
arame, de cobr e ou de latão, cones de papelão ou de couro para turbinas 
e peças componentes de baterias de diffusão ; 4°, escovas de arame, 
ferro ou latão, ou raspadeiras para limpeza de tubos; 5°, manometros 
para indicar pressão de vapor e de vacuo, indicadores de temperaturas; 
6°, t ubos de cobre, ferro ou latão, para caldeira e para appar elhos de 
concentração e evaporação; 7°, moinhos para quebrar e pulverizar assu -
car; 8°, crivos e seus supportes e travessão para fornalhas; 9°, taxas, 
moendas e engrenagem com os seus accessorios; 10, apparelho de movi-

. mento ou transmissão, comprehendendo polias, eixos, mancaes, luvas, 
chavetas, auneis e collares de suspensão; 11, trilhos com todos os seus 
accessorios grampos, chapas de juncção, parafusos, desvios, contratriihos, 
cruzamentos ou corações, agulhas para des\•ios e apparelhos de mano-
brai-os; 12 locomotivas e vagões com seus accessorios; 13, alambiques 
e columnas distilatorias com seus accessorios; 14, fõrmas e passadeiras, 
crystalizadores para purgar e refin ar assucar e cal especial para fabr i-
cação ; 15, bombas de ferro ou outro metal para qualquer liquido ou 
massa ou abastecimento de agua quente ou fria; 16, vidros e tubos de vi-
dro para apparelhos de evaporação e concentração, para indicadores de 
nivel de agua ou de outro liquido dentro dos apparelhos ou caldeiras; 
17, arame farpado e ovalad9 sendo este ultimo das seguintes dimensões 
18 X 16 e 19X17, inclusive grampos, moirões de ferro ou aço para cercas 
e os respectivos esticadores; 18, os desnaturantes e carburetantes de 
alcool ; 19, os toneis de ferro, estanhados. para transporte de alcool ; 
e os apparelhos destinados ás applicações industriaes do alcool; 20, pro-
ductos cllimicos para a fabricação de assucar, com o bisulfito de 
cal e sulfitos impuros ; 21, ferramentas, enxadas, foices, destinadas 
á Javoura,q uandoos machinism.os, apparelhos e objectos acima discri-
minados forem. importados por syndicatos agrícolas ou directamente 
pelos agricultores, gerentes de emprezas agricolas. proprieta rios de cam-
pos de criação e bem assim pelos Governos dos Estados é dos municipios. 

destinados ás applicações industriaes do a lcool; 20, ferramentas, enxa-
das e foices destinadas á lavoura; quando os machinismos, apparelhos 
e objectos acima discriminados forem importados por syndicatos agri -
colas ou directamente pelos agricultores, gerentes de emprezas agrico las, 
proprietarios de campos de oriação e bem assim pelos Governos dos Es-
tados e dos municipios. 

(0 paragrapho unico de;;;se artigo deixa de ser transcripto, por ser 
identico ao paragrapho unico do art. 6. 0 da presente lei, com o qual se 
relaciona esta nota). 

( 1) Art . 2. 0 Das Prelimjnares da Tarifa : Será concedia a isenção ele 
direitos de consumo, mediante as cautelas fiscaes que o inspector da Al -
fandega ou administrador da Mesa de Rendas julgar necessarias : 

· · · · § · 33: ·Â~ · ~;,,~iú;~~~· ·d·e· ·.,; i a_;.~· ~ · i:;~r·r~· ·i~p~1:t·a'a~ ·p~l ;,,·s· ·e·n~p ; ·~~~~ · a~ 
aguas n'a turaes med!cinaes da Republica: 

(Para esse despacho é necessario ordem do Ministro ela Fazenda, 
segundo o ar t. 4.0 , e o mesm o mat er ial nã.o goza isenção do expedian te 
de 10 o/o) . 
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Paragrapho unico. Provado que o syndicato, prevalecendo-se do 
favor da lei, importou qualquer dos objectos mencionados com a .re-
ducção do imposto, para vendei-o ou cedei-o a pessoa extranha á asso-
ciação, será imposta a multa de 3 :000$ aos importadores, sen do pelo 
pagamento responsaveis solidariamente os associados 

No caso de reincidencia, a multa será no dobro e o syndicato será 
dissolvido por acto da administração publica. 

Art. 7.0 O despacho das mercadorias de que trata o art. 3. 0 da lei 
n. 1.452, de 1905 , com as modificações desta, será autorizado pelos lns-
pectores das repartições aduaneiras, precedendo a prova da qualidade de 
importador, sendo os mesmos funccionarios tambem competen tes para 
conceder a isenção de que trata o decreto· n. 1.686, de 12 de Agosto de 
1907 (1), quando as referidas mercadorias forem importadas por syn-
dicatos agricolas ou directamente pelos agricultores, gerentes de empre-
zas agricolas, proprietarios de campos de criação, bem assim pelos go-
vernos dos Estados e municipios, nos termos do paragrapho unico do 
art. 6. 0 desta lei. 

Art. 8.° Ficam isentos de emolumentos e sellos, n os consulados, todos 
os documentos relativos a despachos dos navios e vapores brasileiros 
que explorem o serviço de navegação entre portos extrangeiros ou entre 
portos extrangeiros e nacionaes. 

Paragrapho unico. Gosarão da isenção deste artigo tambem os despa-
chos das mercadorias a transportar pelos nav ios e vapores a que se refere 
o referido artigo, mercadorias que, no emtanto, continuam sujeitas aos 
em,olumentos e sellos das facturas consulares. 

A r t . 9. 0 As disposições relativas aos favores· concedidos ás socieda-
des de agricultura, no que respeita a isenções de dire itos, franquia pos-
tal, etc., comprehendem tambem os congressos scientificos e industriaes 
e as exposições. 

Art. 10. Para o despacho nas alfandegas da Republica sobre o 
ouro amoedado ou em barra para o exterior, poderá o Governo estabe-
lecer uma taxa de sello proporcional até 5 o/o, se as condições do mer-
cado o ·exigirem. 

Paragrapho unico. Exceptua-se desta disposição o ouro exportado 
directamente pelas companhias de mineração e por ellas extrah ,do de 
suas minas. 

Ar t. 11. Continúa em vigor o art. 14 da lei n . 1. 616, de 30 de 
Dezembro de 1906, que creou o imposto de consumo interno: 

(1) Decreto Legislativo n. 1.686, de 12 de Agosto de 1907 - E' 
assim concebido : 

Art. 1.° Fica em inteiro vigor a disposição do art. 2. 0 , § 36, das Pre-
!im;nares da Tarifa das A lfandegas e tamuem isentas de pagamento da 
taxa de expediente as mercadorias a que se refere o citado artigo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con trario. 
Essas mercadorias são as seguintes : 
Machinismos para lavoura, nos termos do art. 424, §•§ 27 e 28, da 

Consolidação das Leis das Alfandegas, e os que forem destinados a en-
genhos centraes, os materiaes de custeio e as peças sobresalentes; os 
machinismos, seus sobresalentes e tambem os materiaes de custeio de 
mineração, importados directamente pela lavoura ou pelas emprezas de 
mineração, para o consumo proprio. As emprezas que t iverem importado 
machinismos e materiaes para u so a lheio f icarão sujeitas á multa do 
dobro dos direitos segundo a tarifa. 

Nos materiaes do custeio se comprehen·dem sómente as substancias 
chimicas, os explosivos, os metalloides e metaes simples e o material de 
extracção e transporte na mina, necessarios âque!les trabalhos. 
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De 1$500 por kllo de manteiga de producção nacional que não seja. 
de lei te puro ; 

De 640 réis por k ilo de banha artificia l (simila r es da banha), de 
prodµcção nacion al. 

1§ 1.0 Este imposto será cobrado na forma dos r egulamentos vi-
gentes e das instrucções que forem expedidas pelo Governo. 

§ 2. 0 A manteiga e a banha, de que trata este artigo, só poderão 
ser expostas ao consumo tendo nas respectivas latas ou q uaesquer 
outros envoltorios a declaração de modo visível de "manteiga artificial" 
e "banha artificial ". 

§ 3. 0 Os p r oductos nocivos á saude n ão poderão ser entregues ao 
con sumo, incluindo o café moído que contiver qualquer outro produ cto 
de mistura. Aos infractores applicar-se-hão as penas de 1 O O$ a 5 O O$ e 
o dobro nas reincidencias, sem prejuizo das penas crim inaes em que 
incorrerem, sendo taes m ultas cobradas executivam ente, n a fó r m a dos 
regulamentos v igentes. 

§ 4. 0 Serão apprehendidos e inutilizados os productos que não con-
tiverem o rotulo de que trata o § 2°, precedendo a necessaria analyse. 

§ 5. 0 Aos infractores applicar-se-hão as penas de 1 :00 0$ a 5 :0 00 $, 
e o dobro nas reincidencias, sem prejuízo das penas crim inaes em qu e 
incorreram, sendo taes multas cobradas executivamente, na forma dos 
regulamentos vigentes. 

1§ 6. 0 Não é permittido regist ro de marcas de gener os que a lter em 
ou imitem os productos naturaes destinados á alimentação. 

Art. 12. Nas estradas de ferro da União far-se-ha o transporte gra-
tuito de alienados que se destinem aos manicomios mantidos ou subsi-
diados pela União ou pelos Estados. 

·.§ 1. 0 A concessão do transporte gratuito dependerá de requisição 
dos chefes de Policia dos Estados ou do Districto Federal ao d irector 
ela Estrada . 

§ 2.0 Só se concederá o transporte gratuito par a os enfermos que 
tenham de ser gratuitamerte tratados, em vir tude do seu estado de 
pobreza, nos manicomios a que se refere este artigo. 

Art. 13. Continuam em vigor o art. 9° da lei n. 1. 616, de 30 de 
Dezembro de 1906 (17), bem assim o art. 15 da lei n . 953, de 29 de 

(1) Lei n . 1.616, de 30 ele Dezembro de 1906 (Orçamento da 
receita para o exercicio de 1907): 

Art. 9.° Ficam comprependidos no § 32 do art. 2° elas Disposições 
Preliminares da '.rarifa os livros de propaganda escriptos em lingua 
extrangeira que se occuparem exclusivamente elo Brasil. 

Assim reza o art. 2° d;i.s Disposições Preliminares da Tarifa : 
"Será concedida isenção de d ireitos de consumo, median te as cau-

telas fiscaes que o inspectqr da alfandega ou o administrador da Mesa 
de Rendas julgar necessariai;, ás seguintes mercadorias e objectos : 

§ 32 . A's obras ele art", de pintura, esculptura e sem elhantes, pro-
duzidas por artistas nacionaes fóra do paiz e que forem importadas na 
Republica, bem como as obras de igual natureza, de autores extran-
geiros, introduzidas por estabelecimentos de instrucção de bellas artes 
existentes na Republica e ás que forem julgadas de u tilidade immediata 
para o estudo e modelo e co11tribuirem para o progresso e desenvolv imento 
da arte nacional. " 

A esses objectos é concedida igualmente isenção da taxa de expediente 
de 10 olo, ex-vi do art. 5° das mesmas Disposições da Tarifa. 
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Dezembro de 1902 (1), estendida a sua disposição á Estrada de Ferro 
Oeste de Minas; o art. 6º da lei n. 1.144, de 30 de Dezembro de 
1903 (2), e o art. 13 da lei n. 1.616, de 30 de Dezembro de 1906 (3), 
que manda prorogar o prazo de que trata o art. 20 da lei n. 1.144, 
de 30 de Dezembro de 1903. 

Art. 14. O despacho livre de direitos e da t axa de expediente dos 
animaes destinados á reproducção e ao melhoramento das raças indi-
genas, não depende de ordem prévia do Ministro da Fazenda. 

Art. 15. Ficam isentas do imposto de seno as cambiaes emittidas 
pelo Banco do Brasil, as operações que realizarem os bancos de custeio 
rural, organizados sob a fórma de cooperativa de credito, bem assim 
as caixas ruraes ou urbanas que se fundarem sob a fórma cooperativa 
de credito e sob a base de responsabilidade pessoal, solidaria e illimitada, 
visando mais facilitar e desenvolver o credito agrícola do que lucros 
directos aos associados. 

§ 1.0 O Governo expedirá regulamento no sentido de evitar que 
nesses institutos a isenção de seno se possa estender a outras operações 
que não áquellas que, exclusivamente, se referem ao custeio rural feito 
com os proprios accionistas. 

§ 2.° Ficam isentas de qualquer seno proporcional, a constituição 
de bancos de credito, hypothecario ou agricola, e as obrigações ao por-
tador (de/Jentures ) por elles emittidas, uma vez que taes estabeleci-
mentos sejam ou tenham sido fundados com a cooperação e immediata 
fisca lização dos governos da União ou dos Estados, afim de fornecer 
á lavoura o auxilio de capitaes. 

Art. 16. Ficam dependentes da rev1sao das respectivas tarifas, a 
juizo do Governo Federal, as isenções de direitos para importação de 
material, de que gozam as estradas de ferro, em virtude de disposição 
orçamentaria, não comprehendidas as que têm em consequencia dos 
respectivos contractos e por força da lei que regulou a concessão. 

Art. 17. Continuam em vigor todas as disposições das leis dos 
orçamentos antecedentes, que não versarem particularmente sobre a fi-

(1) Lei n. 953, de 29 de Dezembro de 1902 - (Orçamento da 
receita para o exercicio de 1903): 

Art. 15. A tarifa actual sobre o milho - 400 réis por sacco de 
62 l [ 2 ltilogrammas - na Estrada de Ferro Central do Brasil, applica-se 
a todos os outros cereaes. 

( 2) Lei n. 1.144, de 30 de Dezembro de 1903 - (Orçamento da 
receita para o exerci cio de 1904) : 

Art. 6.° Continúa em vigor a autorização dada ao Governo para 
adoptar uma tarifa differencial para um ou mais generos de producção 
extrangeira, podendo a reducção attingir até o limite de 20 o[o e que 
seja compensa.dora de concessões feitas a generos de producção bra-
sileira, como o café. 

(3) Lei n. 1.616, ele 30 de Dezembro de 1906 - (Orçamento da 
receita para o exercicio de 1907) ; 

Art. 13. Fica prorogado pelo exercicio desta lei o prazo de que trata 
o art. 20 da lei n. 1.144, de 30 de Dezembro de 1903. 

O a rt. 20 da lei n. 1.144, citado, dispõe: 
"Fica prorogado até 31 de Dezembro de 1904 o prazo para execução 

do decreto n. 4 . 697, de 12 de Dezembro de 1902. " 
O decreto n. 4. 697, citado, exige que todos os fabricantes marquem 

os seus productos com rotulo collado ou impresso, que deverá conter 
a denominação ela fabrica ou o nome do fabricante e o luga r onde 
estiver situa.do o estabelecimento fabril, e dá outras providencias re-
lA,tivas ao assumptQ, 
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xação da receita e despeza, sobr e autorização para marcar ou augmentar 
v_enc1mantos, r eformar r epartições ou legislação fiscal e que não tenham 
sido expressamente revogadas. 

Art. 118. 1P.erma.nece em vig•or o art. 7° aa lei n . 1 . 83'7, de 31 de 
dezembro de 1907 (1), reduzido a quatro mezes o prazo de 10 ahi con-
cedido. 

IO [>residente da !Republica in~orma1iá ao Con•gresso em sua proxima 
reunião, da execução deste .preceito legal. ' 
_ Art. 19. [p.elo _percurso nas •linhas telegraiphicas de 'ligação de esta-

çoes froiiteu·iças brazileiras !is estações limitr-oph•es l)ertencentes a ad-
m inistrações rtele:graphicas de outros paizes, ser<á C()braoa a taxa de um 
franco, ouro, por telegramma. a.tê 30 palavJ·as e mais um kanco, ouro, 
[por grupo d.e 3 O J>alavras ou .fracção excedente . 

.Paragrapho u01Jco . O P ·residente da Republica entra1'á em a~côrdo 
com essas administrações no •sentido de ser estabeleci-da taxa identica 
para a correspondencia entre as estações ifronteiriças estTan·geiras e 
suas limitrophes obrazileirrus. 

Ad:. 20 . IFicanu isentos do imposto de sello os requerimentos, certi -
dões e mais documento>S necessarios rá ·haJbilitação de .que trata o art. 2° 
elo decreto n . 1 . 687, ele 13 de agosto de 1907 (2) . 

(1) Lei n. 1.837, de 31 de Dezembro de 1907 - (Orçamento da re-
ceita para o exercicio de 19 08) : 

.Arrt. 7. 0 !No prazo improrogavel de 10 mezes, os 'Ministerios da Viação, 
Exterior, Guerra, Marinha e Justiça e Negocios Interiores executarão o 
que se acha preceituado no Mi: . 4° da lei n. 7 41, de 26 de dezembro de 
1900, quanto aos predi-os, _propTios na.cionaes, situa.dos no íDistricto Fe-
deral e nos Esta.dos, occupados por funccionarios pu.blicos civis e mili -
tares que não >tiverem direito, POl' força de lei, a nelles residirem. O Mi-
nisterio da Fazenda em seguida fará vender, mediante concurrencia pu-
blica., aquelles que não fon~m n ecessarios ao serviç.o publico, ap•plicando 
o j)roducto, oomo d'etennina a lei, ao fundo de amo•11:ização dos empres-
timos Jnrternos: 

E' este o ar t. 4° da citruda lei n. 7•41 : 
«Os Ministerios da Viação, Exterior, Guerra, MarJn·ha e Justiça e 

'eg·ocios I nterio·res deverão transferi r ao da Fazenda toclos •OS prOp'l'iOS 
nacionaes

1 
terrenos e mais ibcms do dominio federal a seu cargo e que não 

estejam applicados a se.TvJços pu/blicos ofedera·es . 
!Paragraipho unico. Continuam em vigor as disposições da lei n . 658, 

d e 2°8 de novemb1".Q de 1899. » 

(2) Decreto n. 1.687, de 18 de agosto de 19 07 - Concede vitalicia-
mento aos ofificiaes e praças de pret sobi-eviventes ·dos corpos de Volun-
taries da 'PatrJa e da Guarda Nacional e aos auditores de guerra e estu-
dan>tes de medicina e pharmacia que serviram no Exercito e na Armada 
por occasião da guerra do IParaiguay, o soldo :regulado pela tabell"1. actual-
mente vigente e dlá outras providencias . 

Art. r2.º [para que os inq:eressados possam perceber o soldo vitalicio 
que esta lei obes assegu:ra, é indispensavel que se mostrem habil\tados 
com a s respectivas patenot~s, 'baixas ou documentos equivalentes, assi m 
como os actos expedi.dos pelas r epartições dependentes dos Mi11 is te rios 
da 1Guer.ra, da .Mrurinha, e da .rustiça, ou por ce11:idões authenticas, isentas 
do sello, emrahldas das mesonas ou de quaesquer ou tTas repartições j!L!-
plica.s da U.nião ou dos iEsta.<los. 



L<l..r t. 21. às taxas para as {)artas de saude serão as seguintes: 
!Para navios estrangeiTDs (a vela ou a vwpor) 10 $000 . 
iNa.ci-onaes (idem) 5~00·0. 
~rt . 212. 1Fica supprimida a exigencia do despacho nas alfandegas 

da ~epublica das bagaigens dos passageiros que se destinam ao exte-
r·i·or. 

Art . . 23 . Os navios que entrarem nos portos da Republica paira re-
ceber mantimentos para bordo, r efrescar, tomar Cl'd;rvão, arri1bados paira 
desem.ba;r.que d e nauifra,g.os, passagei ros ou 1pessoais da :t.ri,pulação grave-
mente doentes, pagairão i 2, co1no unico imposto . 

Art. 24. Na successão entre conjuges por titulo testamentar io ou 
ab-intestato, no Districto Federal, o imposto de transmissão de proprie-
dade será ele 1 010 . 

Paragraph o unico. Nas doações ;.nter-vivos realizadas entre con-
juges, no mesmo Districto, aquelle imposto será t a mbem de 1 010. 

Art. 25. A cobrança elas licenças pela Municipalielaele elo Distr icto 
F ederal, uma vez que tenham relação com o imposto ele industrias e 
profissões, não será liquidada sem que seja apresentado o documento de 
que este imposto foi pago no Thesouro Federal. 

Ar t. 26 . Fica elevada a 10 010 a tolerancia a qae se r efe.re o 
art. 108 do actual regulamento dos impostos de co nsumo para as diffe-
r enças entre as quantidades de sal constantes do m a nifesto e as verifi-
cadas na descarga. 

Art. 27. Será isento de pagamento ela t axa de expediente o carvão 
ele pedra importado pelas companhias de navegação nacionaes ou estran -
geiras, destinado a seu consumo, ficando as estrangeiras sujeitas aos 
m esmos onus das nacionaes. 

Art. 28. Fica creado um sello de beneficen cia do valor de 100 réis, 
a nnexo ao seno de consumo, por litro de cerveja e mais bebidas a lcoo-
licas, em favor elos institutos de car idade e ensino profissional até agora 
auxili ados pelo jogo das loterias. 

Art. 29. As bebidas denominadas vinho de canna, de fructas e seme-
lhantes, quando não forem preparadas exclusivamente pela fermentação 
de fructas ou plan tas nacionaes, ficam sujeitas uni camente ás taxas 
de imposto de consumo, á razão de 60 réis por litro, 40 réis por garrafa 
e 20 réis por m eia garrafa. 

Art. 30. No contracto para o arrendamento elos serviços do porto 
elo Rio de Janeiro o Governo observará as seguin tes bases : 

a) r eduzir as taxas ele modo a, como complementares do imposto de 
2 alo em ouro, assegurar a receita necessar ia ao custeio do serviço e ao 
das dividas contrahiclas para a execução de obras, não devendo a nova 
ta bella exceder ás taxas que pesam actualmente sobre os navios e merca-
dorias ele proceclencia nacional ou estrangeira; 

b) perfeito apparelhamento do porto por m eio de quaesqu er obras 
complementares necessarias para facilitar e baratear os serviços, para 
a a rma zenagem a longos prazos e para a guarda e conservação de 
m ercadorias que exijam depositas especiaes ou outras condições pe-
culiares; 

e) maior facilidad e ou quaesqu er vantagens offerecidas á impor-
tação de carvão ue pedra e exportação ele fructas, café, madeira, animaes, 
mineraes, gen eros a granel e lacticinios ; 

cZ) guarda e arm azenagem, indepen dente de pagamento de direitos 
de importação, ele mercadorias que possam ser reexportadas. 

§ l. o O Governo entregará logo ao arrenclatario a parte j"' cor,~ 
çluida, c1o cáes e os a rma zens que já estiverem promptos. 
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§ 2.° Fica r evogado o art. 19 da lei n . 1. 313, de 30 de Dezembro 
de 1904 (1), pagando, porém, todos os navios que entrarem pela barra, 
a titulo de conservação do porto, a taxa de um r eal por kilogramma de 
mercadoria embarcada ou desembarcada, exceptuadas as de producção 
n acional e o carvão de pedra, que ficam isentos. 

Art. 31. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1909, 88° da Independencia e 21º 

da R epublica. 

NILO PEÇANHA. 

L eopoldo (Le BuZhõe;s 

(1) Lei n. 1.313, de 30 de Dezembro ·de 1904 - (Orçamento da 
r eceita para o exercicio de 1905) : 

Art. 19. Nos portos em que ha ou venha a haver obras de cáes, dra-
gagem ou outras, concedidas ou executadas por contracto ou adminis-
tração, nos termos dos dedretos ns. 1. 746, de 13 de Outubro de 1869, e 
4. 859, de 8 de Junho de 1!103, nenhuma mercadoria, seja qual fôr a sua 
n atureza ou destino, que entre pela barra, poderá ser desembarcada sem 
transitar por aquelle cáes ou obras, sujeita sempre ao pagamento das 
taxas r espectivas. Esta disposição applica-se nos m esmos t ermos e em 
todos os casos ás mercado\·ias a embar car. 

Paragrapho unico. Nos portos servidos por transito f óra da barra, 
canal ou rio, offerecendo accesso ao porto, compete ao Presidente da 
Republica providenciar para que se faça effectiva esta disposição, a qual, 
por sua vez, só t erá appliC\Lção naquelles portos em que as obras, a juizo 
do m esmo Presidente, já proporcionem prompto embarqu e e desembarque 
ás mercadorias. 

(Os decretos citados estabelecem o regimen para a execução das obras 
d\'l melhoramento de portos.) . , 



LEI N. 2.221 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 190 9 
1];:,J!'.~1;, 1 ' - , 
1 ~~ ... "!~.,.,. ... .: 
Fixa a despeza ger a l da Republica dos Estados Unidos do Brazil para 

o exer cicio de 1910, e dâ. outras prcvidencias 

t:Y:~WnFr;ii. ''" · 
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Naciona l decretou e eu sancciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil para o exercicio de 1910 é fixada na quantia de 349 . 276 :0 84$8 03, 
papel ( *) e 53. 628 :37 0$687, ouro, distr ibuídas pelos respectivos Mi-
nisterios, na fôrma abaixo. 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas 
repartições do Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores, com os 
serviços designados n as seguintes verbas, a quantia de 35. 722 :846$464, 
papel, e de 13 :500 $, ouro : 

1. Subsidio do Presidente da R epu-
blica ........ . ..... .. . .... . 

2. Subsidio do Vice-Presidente da 
R epublica ..... .. . . . ...... . 

3 . Gabinete do Presidente da Repu-
blica ........ ... . .. .. ... . . . 

·4. Despeza com o palacio da Presi-
dencia da Republica .. .. .. . . 

5 . Subsidio dos Senadores .. ..... . . 
6. Secr et aria do Senado - Augmen-

tada de 17 :640 $ a rubrica -
Pessoal-sendo: 3 :000$ para 
o augmento de vencimentos 
do director da Secretaria, 
concedido por deliberação do 
Senado de 20 de setembro de 
1909 ; 11 :400$ para venci-
mentos de um archivista, Jo-
gar creado por deliberação 
de 12 de julho de 1909 ; e 
3 :240$ para a ugmento de 
vencimentos do conservador 
da bibliotheca, em virtude de 
deliberação de 1 de junho de 
1909. Reduzida a mesma ru-

Ouro Papel 

120: 000$000 

36:000$000 

79:800$000 

101 :440$00"0 
567:000$000 

( •) V, Decreto11 ns . 2. 244, de 10 de janeiro e 2. 245, de S de Março 
de l.910, 
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brica de 13 :325 $204, sendo: 
9 : 6 O O$ pela suppressão do Jo-
gar de um officia l, fica ndo 
assim redigida a respectiva 

consignação :- sete officiaes 
a 6 :400$ de ordenado e 3 :200$ 
de gratificação - 67 :200$; e 
3 :7 25$204 na consignação -
para pagamento de gratifica-
ções add icionaes - a qua l 
ficará assim redigida : 30 o/o 
ao director, ao ajuda nte do 
porteiro da secretaria e a um 
continuo ; 25 o/o ao archivis-
ta; 20 o/o ao v ice-director, a 

, um official, ao conservador 
da bibliotheca, ao porteiro do 
salão, ao ajudante deste e a 
um continuo ; 15 .o/o ao biblio-
thecario, a tres officiaes, sen-
do a um a contar de 20 de 
novembro, e ao porteiro da 
secretaria . Incluída na rubri-
ca - Dispensados do ser viço 
- a quantia de 31 :500$000, 
sendo : 19 :500$000 para pa-
gamento de vencimentos (in-
clusive g r a ti f i c ação addi-
cion a l) a um director dispen-
sado do serviço por delibera-
ção do Senado de 12 de maio 
de 1909 ; e 12 :000$ para ven-
cimentos (inclusive gratifica-
ção addicional) a um official 
tambem dispensado dcY ser-
viço, por deliberaçã,o de 1 de 
outubro de 1909. Eliminada 
da mesma rubrica a quantia 
de 3 :800$ para vencimentos 
de um porteiro, dispensado 
do serviço por ter fallecido .. 

7. Subsidio dos Deputados .. .. . .. . 
8. Secretaria da Camara dos Depu-

tados - Augmentada a ru-
bricar-Pessoal -de 12 :000$, 
para vencimento de mais um 
chefe de secção, lagar creado 
por deliberação da Camara, 
de 15 de outubro de 1909. In-
cluída na rubrica -- Dispen-
sados do serviço -- a quan-
tia de 20 :400$, Sf:/ndo: réis 
14 :400$ p a r a vencimentos 
(inclusive gaoatificação addi -
cional) a um chefe de secção, 

Ouro Papel 

558:048$9H 
1 .908:000$000 
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dispensado em virtude de de-
liberação da Camara de 16 
de setembro de 1909; e 6 :000$ 
para vencimentos de um au-
xiliar da acta, tambem dis-
pensado, em virtude de deli-
beração da Camara de 20 do 
mesmo mez. Eliminada da 
mesma rubrica a quantia de 
18 :000$, vencimentos de um 
director, por ter fallecido, e 
reduzida de 32 :784$ a 27 :744$ 
quantia destinada a paga-
mento de gratificações addi-
cionaes, ficando assim redi-
gida a respectiva consigna-
ção: - Para pagamento de 
gratificações addicionaes, sen-
do : 20 o/o a quatro chefes de 
secça.o, a um official, aos 
porteiros da secretaria e do 
salão, a oito continuos, ao 
conservador da bibliotheca e 
ao ajudante de porteiro; e 
15 o/o a dous officiaes e a 
quatro continuos. Augmenta-
da de 19 :452$ a verba -Ma-
terial - sendo: 4,:452$ para 
salarios de mais dous serven-
tes e 15 :000$ para despezas 
eventuaes .... . .......... . . 

9. Ajuda de custo aos membros do 
Congresso Nacional. ....... . 

10. Secretaria de Estado - Incluida 
no "Pessoal" a quantia de rs. 
161 :100$, sendo: 141 :900$ pa-
ra o augmento de vencimentos 
concedido pelo decreto legis-
lativo n. 2.092, de 31 de agos-
to de 19 O 9, aos funccionar10s 
da secretaria; 12 :000$ para o 
funccionario da secretaria, ou 
pessoa estranha, que exercer 
o Jogar de secretario do mi-
nistro ; 6 :000$ para o funccio-
nario da mesma secretaria 
que exerce o Jogar de official 
de gabinete do ministro, sen-
do eliminadas estas duas quan-
tias da consignação - Grati-
ficação ao pessoal do gabinete 
do ministro; e 1 :200$ para o 
30 official que auxilia o con-
sultor geral da Republica .... 

11. Gabinete do Consultor Geral da 
;Republica - Eliminada do 
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275:000$000 

............... 603:353$118 
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"Material" a quantia de 1 :200$ 
consignada para o empregado 
que auxilia o consultor geral 
da Republica . ..... . . ...... . 

12. Justiça Federal - Incluicl a no 
"Pessoal" do Supremo Tribu-
n al a quantia de 1 :200$ para 
o amanuense que auxilia o 
procurador geral da Republi-
ca, eliminada a dita quantia 
do "Material" da rubrica -
Ministerio Publico. . ....... . 

13. Justiça do Districto Federal. ... . 
14. Ajuda de custo a magistrados . . . . 
15. Policia do Districto Federal - Au-

gmentada de 553 :599$, sendo: 
400 :000$ a verba "Material" 
ela Policia para acquisição ele 
mobiliario, tapeçarias, instal-
lações electricas e hygienicas 
para o novo edificio da Repar-
tição da Policia; 100 :000$, a 
verba "Material" ela Casa de 
Detenção para - Custeio de 
Deposito de Menores - e réis 
53 :599$ no Pe'ssoai sem no-
meação ela Escola Correccio-
nal Quinze de Novembro, cuja 
tabella fica substituida pela 
seguinte: um qachinista., gra-
tificação, 1 :800~ ; um ajudan-
t e de machinista., idem, 1 :200$; 
oito engommadeiras, com a 
diária de 1$500, 4 :300$; tres 
auxiliares de escripta, com 
1 :440$ de gratificação, 4 :320$; 
um instructor militar, gratifi-
cação, 1 :200$ ; um enfermei-
ro, idem, 960$; um dentista, 
iclem, 9 6 O$ ; UIJ1 mestre de 
marcineiro, idem, 2 :400$; um 
mestre alfaiate, idem, 2 :400$; 
um mestre funileiro, idem, 
1 :800$; um mestre entathador, 
idem, 1 :800$; um mestre cor-
reeiro e selleiro, idem, 1 :800$ ; 
um mestre pintor, idem, réis 
1 :440$; um mestre de pedrei-
ro, idem, 1 :800 $; um mestre 
ferreiro, idem, 1 :800 $000 ; um 
mestre vassoureiro, idem, 
1 :440$000; um mestre oleiro, 
idem, 1 :200$; l\m cavouqueiro, 
com a diaria jie 3$, 1 :096$; 
um ajudante c1e cavouqueiro, 
com a dia.r ia 9e 2$, 730$000; 
dous cozlnheir9s, a 1 ;200$ de 
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1.542:886$118 
626:143$059 
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gralHicação, 2 :400$; dous aju-
daintes de cozi111Jha, a 6 O O$ de 
gratificação, 1 :200$000; um 
chefe d•e cQlpa gratifi'Cação 
960$; trcs servente.s a 1 :200$ 
de gratificação, 3 :600$; tres 
jat'd~neiros, com a cl0iaria d·e 
3$500, 3 :832$500; tres chaica-
1neiros, idem, 3 :832$50-0; seis 
ch efes doe 1tuirm as a·u raies a 
1 :200$ de grat'iiicação, 7 :2 00$ : 
tres sub-cJhefes de turmas ru-
raes a {)00$ de gratl!ioação 
1 :8ooi; um cocheiro, gr'atifica.'. 
çã.o, 1 :800$; um ajudarute de 
cocheiro, idem, l :~00$000; um 
carreiro. idem, 1 :200$; um ca-
p ineiro, idem, 960$; pedreiros, 
calceteiros e carpi.nteiros, tra-
tadores de animaes, bombei-
ros, sapateiros, alfaiates, cos-
tureiras, etc .. 18 :000$; total, 
82 :510$ - Reduzida de réis 
1 . 301 :330$. semd!o : 138 :730$ 
1J10 «Pessoaiho da Fo1·çci Pol'i-
cial, a saber 127 :750$ - sol-
do e etaipa correspondentes a 
100 cr>raç2s e lv :980$, gratid'i -
cação de eng>aij amento co·rres-
po.n.dernte ao mesmo numero d1e 
p.raças ; 1.100:000$ .no <.<Mate-
l'iM» da me!õma fvrça, sen-Oo : 
lOO :000$ na &Ub-consignação 

- acquisição e concerito de aT-
1111a1nento. correian1e, etc. ; 
900 :()100$ na sub-cOtlsignação 
- conclusão dos qua:rte.is re-
g io·naies etc.; e 100 :000$, na 
sub-<:onsignação - ,pa.ra j.ns-
'laltação de cadxas de av.1sos 
1pdliciaeSl, etc>.; 6 :000$ .pah·a 
so!~do do cO"rcmel refot·mado Dr . 
.Airutonio AggriJpl•no Xavlor de 
Brl~o . que falleceu; e 56 : 6'00~ 
TllO «Materiail» da Escola Quin-
ze de Novembro, cu ja tabe'Na 
j'.ica sulro"tituida r,iela segui.rite : 
Alimentação, medica.ntentos, 
dietas calçado e vesbua.rlo dos 
a·ecolhldo.i e .combustlvel, réis 
150 :000$ · objectos de ex·p.a-
õ lente e deseniho, ld vros e jor-
naes, 4 :80ú$; J.lluminação, '""· 
12 :000$; a.cqulsição e concer-
to de moveis, 1 :200$; conserva-
ção reparos .no edificio, 5 :2>00$; 
feri~.a,m_.entas , sua conservação, 

Ouro Papel 
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semerut.,s, nt·at.erja. prima para 
as of.fi:cimas, rnachinais, anilnaes 
e aves 21 :200$; ionstrumen.tos 
de mus~ca e de iesgu,ima e la!P-
iparelhos de gym.nas~ica, réis 
4 : 800~ ; crurnas, co•J.cihões, tra-
Vie~edros, ute.ns~1l.ios, asseio im-
pressões e outras desp'ezas 
e\'entuaes, 43 :200$; f-0rragem, 
ferragem, arreiamen.to trata-
mento d•e ainimaes, acquisição 
e 1conse1'"\1:tção a.e velticuJos, 
etc,, 12 :000$; gra tiBcaçfto aos 
alu.mnos, 3 :600$; total réis 
228:000$000 . . .... .. . . : . .. . . 

16. Casa d e .C01·recção - Augimenta-
<la de 49 :449$ a verba «Mate-
ria•l», sen<lo: 39 :75•0$ ';:>ara -
MaJteria 'PTi>lll•3•, J'errtl;m>e111tas, 
etc. e 9 :699$ para - Dia.-
rias, á razão de 5$, ao ajudan-
te, ao esc1'ivão, ao almoxarif.e, 
a tres amanuenses, ao profes-
sor e ao 1Pha!'maceuticu . .. . . . 

17. Guarda Nacional . . .. . ... . . . .. .. . . 
18. ATcJhivo Publico - Inocluida no 

«Pessoa,])) a quam<t.ia de 1 :200$ 
pa;~a o archi vi s>t:1 que serve 
de secreta1rio, elimdnaida a dita 
qua.ntia de 19 :000$ consigna-
da no «Mateniall»' PaTa 
compra e cÕ'I>ia de documen.tos 

impo,-tan1.es a particulares, 
eltc. . . .... .. . ... . . . . .... . .. . 

19. Assistencia a A'lienados .. . . . .... . 
20. Directo·1ia Geral de Saude Pubhl-

ca - I.nc!u.ida "'º «Pessoal» 
da rubrica - Secção Demo-
graphka - a quantia de réis 
4 :800$ ipara aiugmcruto de 
vencimentos co.nc edido •Pelo 
decreto legis·latJvo n . 2 . 092, de 
31 de Agosto de 1909, aos tres 
auxiliares e ao cartographo . 
Augunen>tada de 13 :000$, sen-
d<> : 10 :000$ «Material» do La-
za11 elo de 'famandaré paira 
con.sen•ação do ed~•[icio etc., 
e 3 :000$ «Material» dà Ins-
!])ectoria de Saude da Para-
hyba (1 :500$ para cada uma 
das sub~consignações) 

21. Faculdooe d·e Direito de São Pa'll-
1<> .. .. . . . ... .. ... . . . ... .. . . 

22. Facul!dade doe Direlrto do RecLfe-
E leva.da de 300 :000$ a verba 

Ouro Papel 

8.537:653$104 

334 :043$090 
35 :100$ 00 0 

111 :596$ 118 
1.537 :530$885 

6.070 :66 7$540 
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«Material» pan:a a,cqms1çao de 
mob!li.an·io, instaiHaç~es bygde-
cas. calçaida e:>.."lern1a e mu-
damça da Facu"<lade prura o 
novo edtlficio . .. .. . .. .. ... . .. . 

23. Faculda<l·e de Medidna do Rio de 
Jan.etro Augmien.tada de 
600$ .L verba do «Pessoal 
dos laibora.101,iosn para graJti-
ficação ao conserva<lor encar-
regado da distnibuição e con-
servação dos cadaveres ipara 
trabalho:!! .am•atorrndcos. R.edu-
zida de igual quaJllltia a verba 
cc'Materia.Jr,, fi-cando su.pp1·imi-
da a sub-consig.nação - Des-
peza com o bedet encarregado 
elo serviço extrao·rdli!l3 rlo da 
portaria e da bibliotheca ..... 

4. Faculdade de Medicina ela Bahia 
- Aug.men tada ele 7 :800$ a 
rubri1ca «Pessoal d-0s !abora-
torios» para ven-cinh~ntos de 
um assisten te e dous i·nternos . . 
da Mate>rn.idadt, de aocôrdo 
com o respectivo regulamento 

25 . Escola Poly>technioo. - Reduzida 
de j)O :•000$ a ver.ba para o 
custeio do I·nstituto Eleclro-
'l'echnico sendo essa sub-
consi.gn.aÇão substJ,tui(l,a pela 
seguLnte: - Para conse!"Va-
ção do Lnstiituto Electro-'l'e-
chmd-co, i111.cl<us.ive «Pessoal» e 
ccMateriail» - 20 :000$000 .. . . 

26 . Iontennato NacimJ<al Bernardo de 
Vais-concel1os e Exitenna1to Pe-
dro II ... . .... . ... . 

27 . Escola Nacional de Bel las Artes .. 
28. JJ!lstituto Nacional de Musica . . . . 
~9. Institmrt:o Benjamim Construnt . ... . 
~O. In.s>tiituto Nacionail de Surdos-Mu-

dos ... . ...... . ............ . 
l".. Bibliotbeca NaciO<r1·al - Subs.ti-

tutda a tabel1a do «Material» 
'J)ela seguinte: Acquis!ção de 
livros, .per.iod.icos, man uscri•p-
!J)tos, map·pas, esta:mipas moe-
das, medalhas e sellios, réis 
16 :000$; oonservação de ilJi -
vros, periodicos, etc. a1111Plia-
ção e custefa das 'officinua s 
grruphi-cas e de encacle>rn1ação, 
40 :000$; ·penr111u1taçôes õ111Jter-

13:500$000 

941:299$300 

650:296$943 

751:516$354 
183:952$236 
276:422$719 
344 :298$118 

136:087$118 
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n acionaes e nacionaes, réis 
4 :000$; objectos de expedien-
te, mov-eis, publicações, con-
servação do eclifi cio e despe-
zas eventuaes, 8 : 000$ ; iJl>umi-
•n·"ção - corrente eleotrica, 
8 :4 90$; aluguel ele casfl. ;pane 
o directo r, 3 :600$; ta.·a ele 
exgoto, 136$118; cons umo de 
agu' 576$000 ........ . ..... . 

Sen·entuarios do Culto Catholico 
- Redu7.'.da àe 20 :000$000 .. 

Soccorros Publicos - Augmenta-
da de 198 :000$ sen•1o : réis 
12 :000$ ~a.:·a a'llxilio á Ass<is-
tencia Publica aos Pobres, di-
rigi<Ia pela irmã Paula, fican-
do elevado o r efer.ido auxiliuo 
a 5 :000$ mensaes; 6 :000$ para 
a subvenção á Associação Pro-
íllectoTa dos Cegos «Dezesete 
de Setembro», f:icamtdo eleva-
da a dita subvenção a rêj.s 
16 :000$000 run•nuaes; 20 :000$ 
.como &ubvenção á Academua 
J3rasileira de LeLt1,as ; rê'is 
100 :000$ para auxlilio aos se-
guintes institutos do Estado 
da Bahia; 50 :000$ á Escola 
Po1ytechni-ca, 20 :000$ á Fa-
culcade Livre de Di·reito, réis 
20 :000$ á Esco.Ja Commercia·l 
e 10 :000$ ao Lyceu Salesiano; 
e 60 :000$, sendo: 20 :000$ co-
mo ·aux·füio para o labora-
rton io de Electro-'ree1hnica <la 
Esc.o•l•a \Polytechn ica de São 
Pa!ulo : 20 : ooo·~ como auxilio 
ipara a fu.ndação .'lo laboPa;to-
rio de Elec•tro-Techrüca da 
E~.cola de Engenharia de Per-
nambuco e 20 :000$ como au-
xilio a o 'Instituto Electro-Te-
'dhmico da Escola de Engenha-
ria de Pol'lto AJ'.egre. Destaca-
-da da coosignação. - Para 
occo11rer ás despe-,ms .prove-
;n1e.n<Ues de crpird:emias, !fome, 
etc., - a quantia de 25 :000$ 
•para auxiJ.io á S·3111ta Casa de 
Misericor<Iia do Recife .... . . . 

Obras - Elevada de 1 80 :000$, 
sendo: 100 :000$ pa:ra concl'll -
são das obras da F aculdade 
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c1e Direito de S. Paulo € ac-
quis!ção {le n10,biliaPio; e réi·s 
80 :00 0$ papa conicluij t· o pre-
dio da Polyclinica Geral elo 
Rio d;e Ja,neiro, prepa1·a1· os la-
·boratorios de bacterio11 ogia e 
de <!himica, gabion ete ele ele-
otricidade e para acqulsição 
de mobiliario e aj)'parelhos ci-
•'urgkos. Redm:ida de r êis 
300 :000$ 1 a r a co,nlinuação 
das obras do Instl,tu:to Oswal-
do Cruz, e comprehendLda n.a 
vellba de 400 :000 $ para -
C0i11s1erv•a ção, accrescim1os e 
r eparos de ed.Uidos, etc. - a 
quantia de 70 :000$, destinada 
á crnnsbrucção de 'llma eniJ:er-
maria :para a cHnfoa elas mo-
Jesüas nervosas, anmexa a o pa-
vtJ,hão de clinica '[)Sycihiartrica 
ela FacuMade ..... . . . .... . . . 

35. COl'Pº de Bombeiros - Reduzida 
de 150 :000$ a ve1rba do «Ma-
terial ge1<a•lll, sendo : 25 :000$ 
na sub-consignação - ipara 
lin1ciar a consttrucção de novas 
bafas; 25 :000$ na s-ub-co.nsi -
gnação - 1:>ara acquisição de 
novas caixas de a visadores e 
respecl,iv·a installação; réis 
50 :000$ ·na sub-con.signação'-
·para comst1,ucção de novas 
·casas; e 50 :000$ na sub·co·n-
signação - p.ara a una :nsfor-
mação das officinas. ElLmin:t-
cla a quantia <le 1 :20 ·!$500 de 
sovdo de ipraças reformadas, 
sendo : 839$500 do ,primeirn 
sargento Manoel &ntonlo dia: 
CoS1ta, e 365$ do soloodo 
Fra.ncis-co Fructruoso da Cruz, 
'])or ~erem faiJ.Jecldo. O final da 
consignação Conservação 
dos quarteis, e1::c. - fica as-
sim ~iedigido - e 100 :000$ 
para conHnuação das obr-a s 
<las estações de Humaytá e A:-
fand ega. A consignação 
Ferra rnc!'1ta e materia prima, 
0tc. - fica assim redigida:-
fen•amen:ta e maiteria p1rrima 
para as officinas - 10 :000$ e 
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;para a sua .train<sformação -
100 :000$000 . . . .. .. ... . . . . . . 

Magistra<los em dio!Oi.P0111·HJ/illli;:la1dje, 
red'llzi.da <le 30 :000$000 . .... . 

Serviço eleitoral ......... . ... .. . 
Prefeituras, just-iça e outras des-

l])ezas no '.rerrltorio do Acre ~ 
A consigmação «Ma1teri·al» da 
P1·efettura do Al1o Acre -
Gratif.icação ao pessoa;] da 
Seareta1,ia etc. - fica asstim 
redigida: g,r-atificação ao pes-
soa.! da secretaria, transpoI"tes, 
ate., abertura de varadouros, 
con~rucção de po.11Jtes, instal-
lação de des.tacrumentos, trivns-
portes de munições etc., .po-
liciamento, a!lugu.eJ 'de ba.rra -
cões para a seoreitaria, resi-
denoia do {Prefeito e do ']Jessoal 
a.dITT!lÍnistraJt1vo, juiz-o de direHo, 
•promotoria, movei•s, e:iopea.i-
en te, u tensilios, serventes, pes-
soal de t<i·es lanchas e alimen-

·~ção do mesmo, combustível, 
:I1ubrifican1tes, a51seio, mart.eri1a.il 
para as Jamchas, ferramentivs 
e accessor·ios, conservação, 
concertos e eventuaes . . . ... . 

Insti>tuto Oswaldo Oruz ... .. . .. . . 
Event'\laes . ....... .. ...... . ... . . 

Ouro 

A1•t. 3. ° F.ica o Poder EX'eC'llbivo autorizaldo: 
I. A subvencionar as segu:im.t es instituições: 

iPapel 

1.127 :551$140 

240 :000$000 
100 :000$000 

a.456:2ooiooo 
331:240$000 
150 :000$000 

a) Com 24 :000$ a Llga Contra a Tuberculose de S . Pivulo; 
b) Com 20 :000$, a cada um, o Institut o H istorico e Geographico 

Brasileiro, Lnst~tuto Pa~eur de S. Pa.ulo, Sam-atono de S. Lu•2 de p,fn·a -
cicaba, EsC"Ola de Commercio <c"..lvares Penteado» de S . Paulo e Aca-
d emia de Commercio de Santos ; ' 

e) Com 15 :000$, a cada um, a Escola ProfissioúlaJ «•Benjamin Con-
stan.t», J.und!Vda pela ln<tendencia de Porto A!l·egre; Ly.ceu Agronomico 
ele Pelota,8 e Hosp.Ital de Tu.berculosõs de l 1taj·ubá, TJJO Estado de Mina.s; 

d) Com 12 :000$, a c.aida uma as IJi.gas C-Onura a T uberculose da 
Bahia, Recife, cidades de Carn;pos,' Estado do Rio, e Jl\liz de Fóra, em 
~Iinas; 

e) Com 10 :000$ a cada um, a Academia de Comunercio do Rio de 
J anei·ro; o lonsti'tuto' Comme•rcial da CaiµLta.l Federal, com a obrigação 
.para cada •Lima destas i·ns-tltuições doe receber 25 a1'l.l1mnos gratuitos in-
<li.c:a dos •pelo Governo ; Insti1btutos Pasteur do Recife e de J uiz de Fõ•ra; 
Hospitaes para tuberculosos de Leo.pd!di-na e Além-Parahyba, em :Minas ; 
e Hospitaes <le Ponta Nova e Lavras, no mesmo Estado ; 

f) Com 1 : 000~, o In stituto da Ordem dos Advogados Brasileiros; 
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g) Com 5 :000$, a coo1a uma, a .A<!aiClemJia N:a-cirnnal de Medicina do 
Rio ele Janeil'o a Academia do Comanercio &e Peloibas, Escola de Com-
mercio ·do Oeair·á, man,LMa ·p,ela •Phoznix Cruix.eirail •e Esco•la P.ratdca do 
Co•nmercio do Pairá ; 

h) Oom 4 :000$, a Escol1a· Mauá, rmaint'ird·a 1pe1a Associação dos Em-
[Jregados no Comnnercio de Po·r.to .Ailegre . 

II. A a;u.xi'liair com 100 :000$ as Ji•ll'S.Litu ições do S'3!!1aitorio D. _<\xnelâa 
da IJi-ga Brasil'ei1'a contra a Tuberculose; com i.gual cruruntia as obras 
elo ·rn.ovo ed•fücio do Lyceu .&e Ai1tes e Off.icios, deduz.ida da verba «Obras» ; 
com 60 :000$ a conci.usão .aos trabalhos ela erecção .d•o monrumen.to ao m a -
wecha>l Flor.iano Peixoto; e co.m 50 :000$, o ·leva:ntameruto da estatura elo 
padre Diogo Antonio Feijó, na cidade de S. Paulo; 

III. A rever e alterar, sem augmento de elespeza, o regulamento 
an1n°exo ao decreto n. 3 . 647, ele 23 de Abri•! de 1900 (1), e a instituir o 
PaitrQrlila.to do·s liberados cond.ioionaes e egressos clefün.i~ivos das v1·0isões, 
&ub1nebtenrdo, p0111ém o seu aoto á aipprovaç1fo do Congresso Naoiortl!ail, 
caso se contenJba nesse acto alguma medLda de caraicter leg.islativo ; 

IV. A i.nconpo·rar ao Co.nselho AJd-rruirn-i·st.raiti'Vo dos Pa;t1·imonios su-
jei1tos •a o Mi.ni•ster.io ·da JuS'liça e Negocfo.s Interiores o rpatrimon.io do 
In.s•td<tu1to Nacional d·e Mus!•ca e •os de cruai1qQJeT Oli'~ro es·OO.,beilechnern•to sub-
or.a.i.nado ao 1mesmo Mi.nisterio, fLcan.do d•esd.e logo equilJ)aTaxlo aios insti -
tutos de que trata a art. 1° do regulamento approvado pelo decreto 
n. 7 .271, de 31 de Dezembro de l.908 (2), cujas disposições poderá re-
formar como convier á boa gestão dos mesmos patrimonios . 

(1) Decreto n. 3.647, de 23 de Abril de 1900 - (Dá novo regula-
men1o •á CMa de Cornecção da Ca1pi1ta-1 Federat). 

(2) Deore.to .n. 7 .271, de 31 de Deoreanibiro de 1908 - (D.á regula-
mernto .para a aidmi-ni•straçã:o -dos 1paitnimonios do Gymrnasio Nacion.al elo 
Hos'Picio NacfornaJ de A•J.i.ens dos, dos Lnsti-tutos Naciornaes de S<m·clos-
Mudos e Benjamin Consta.nt). 

A!d. 1 . o Os •paltr.imon.ios do Gymna,<;io Naclooal, Hospicio Nac!onaI 
ele A:liema-dos, Instituto Nacionaq -Oe Surd o.s~JY.Ltrdos e Benjaimdn Consta>rnt 
são con.S1ti1lui.clos : 

1. • Com os rll<ld·os Jlalt-rimorniaes ora pentencentes a cada um destes 
ins·titutos; 

2. ° Com os vailores ou bens de quaesquew es0pecies, provem.ierutes ele 
doações ou ·J.egados que lhes hajam sido ou ve!l'ham a ser feitos; 

3. o Com as dotações que lhes forem cleE.tim.aJdas em ve1·ba.s do orça-
meruto ·da Rejll\lbüca ou com as subvençõei; em seu beneficio votoo•as rpelo 
Congresso Naciona>l; 

4. o Com as quot:is de beneficio de lo-teNas ou de .oQlitra origem que 
1-hes forem concea.i-das; 

5. o Com a arrecadação das impo!'tamcioas a que, .por qualcruer tLtulo, 
tenham direito ; 

•6 . o Com os jruros e r ndimentos do crupitail . 
Para·grrui:>ho un4co. Não se incluem nos patrimom.i·os dos in.s>titutos 

os edHicios ;publicos destinados ao seu f·uncc:io.namepJt-o, a menos que os 
di1os edificios constituaim 1pa>rte dos res.pecti'vos [lrutrL!nonios. . . 

(3) Decreto m. 1 . 151, de 5 de Jameiro de 1904 - (Reorgan_:_l<?:a a D1-
rectoria Geral da Saude Publica e especifica as suas attnbmçoes) · 

Art 1. 0 ..••• . •• . •. • • · · • · • • • · • • · • • • • · • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • · · • • 
6 o No fim de tres annos, a contar da data da decretação dos 

regul~mentos .a que se ll'efere a •presente lei, seja o•u n.ão extinclta· a 
Cebre a.marella da cidade elo Rio de Janeiro, será o novo pessoal nomea-



602 

Art. 4. 0 F'ica prorogado até 31 de Dezembro de 1910 o prazo d.e 
que trata o art. 1°, n. 6, do decreto n. 1.151, ele 5 ele J aneiro de 1904 (3 1 , 
e~tenslvo ás funcções do J •uizo elos Feitos da Saude Pubijilca. 

•AT't. 5. ° Contin.úia e:m v•igor, na pa rte em que ·não foi despendido, o 
credHo de 2. 400 :000$, a·be1rto 1pelo clecl'!~to n. 6. 807, de 4 ele Janeiro de 
1908, para conclusão do efüficfo da Bibliotheca Nacional e acquisição ele 
moveis, decorações e t i1<peça rias. 

Art. 6. 0 O Pres ideinote da Republica ann.ex a·rá á jus~lça local elo 
- Districto Ji'ederal o J•uizo dos F e itos da Sa ude Publica, eqtüparando o 

r especlivo jui·z, pa l'a to os os effeitos, aos dos F eitos da Fazenda Mu-
nici.pal, e o ~Jrocuu ador e sub-,procurador aos 1'1·on10tores e adj·untos de 
'(lromotor. 

Art. 7. 0 O Presidente da HepuJ:;lica é autorizac1o a despender pe'!o 
Ministerio da.s R elações Ex,teTiores, as importruncias de 2 . 320 :26 l $547, 
ouro, e 2 . 583 :000$, 1pa1pel, com os .serviços desi·gnaidos nas segu~ntes 

vetr.bas: 

1 . Secreta ria de Estado : 

Pessoal 

Augmentada de 70 :200$ . para 
o pagrumento do accrescimo ele 
'Vencimen•tos do J}es oal1 em 
execução ela ']ei 111. 2 . OV2, de 31 
ide Agosto de 1909, e :1»ara o 
!Pa•gamentio da rep·re.se.n;taçã\o 
:fixa-da no decreto JegisJati>vo 
n . 1 . 343, de 25 de Maio de 
1905, ao airector gerM e aos 

Ouro 

diTectores de secção . . . . . . . . . . . . .... .. .... . 

JWatericil 
AugmePJtaela de 668$778, ouro, 

1para contribuição do BrasH 
no serv4ço do Burectl(t Inter· 
national de la Cour Permci,-
nente d'Arbitrage.. . .. . .. . ... 28 :668$214 

2 . Empregados em diS1Pon.ibilldaide . . . . . . .. . . . . . · · · · 
3. Extoraor-Ohnarias no Interior : Au-

gmentaida de 300 :000$, para 
a re<n:nião ela Junta de Juris-
consul•tos, no Rio de Janeiro, 
incumbida ela cofüficação do 
Direito In.terna cional ;f>ub.Jico 
e Ptrivado . . .... . .... . .... · . . . . . · · · · · · · · · · · 

Pa.pel 

330 :400$000 

140 :600$000 
100: 000$ 000 

912 :000$000 

do em vlrtru.die ela presente Jei, dt sipensado, voltando os antdgos f unccio-
na:r.ios da hygiene t errestre a .perceber os vencimen<tos que t.m'ham anites. 

os funcc ionarios da Direcioria Gera·! da Saud.e PulJl'Lca, que, . e<m 
v.irtude do decreto n. 4. 463, de 12 de J<nlho de 1902, foram tran_sfendo~ 
da Munici.paJidyJe do Distri•dto Federal p·a1·a .º Govern.o da Umao, co.~ 
tairão, ipara todos O·S effeitos, ·o temipo de serviço .que tmham na reparti-
ção ele •hygiene municl•p·al. 
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4 . Commissões de Limites : .Augmen-
tada de 150 :000$ prura oc-
correr ás despezas com a de-
marcação da fron•tei ra co.rn a 
G uyan.a Framccza e o PerCt .. 

5 . L egações e Consulados : .Augmen-
lada de 10 :000$, sendo 4 :000$ 
nas verbas da reP'resentação 
do Mi·ni.stro n.a. Su issa e 6 :000$ 
na ver!Ja dos Exipediernies oas 
l.Je4>'aç'ões ~ Bue;ios A~Jres 
(1 : 500~). Santiago (1 :000$), 
Montevid·éo (1 :000$), L ima 
(1 :000$), La Paz (750$), e 
finalmente .Assumpção ( 750$) 

6 . .~ j udas de custo : Aug;mentada de 
50 :0 00$000 . . .. . .... . .... . . . 

7 . Ex'lraordinarias no Exter ior: .Atu-
menta;da de 100 :0 00$, ouro, 
;para a rn•p1resentação do Bra-
sil na Conferencia Pa·n-.Ame-
r.icana em Buenos Aires no 
•a'fl•no de 1910 . .... . .... .' . . . . 

8. Tribunaes arbi-traes ...... ... ... . . . 

Ouro P a pel 

850 :000$00 0 

1 . 4'11 :593$333 

250 :0 00$000 

600 :00 0$000 
250:000$0 00 

J\r.t. 8. 0 E' o Presiden.te da Repu}Jl:.ica a u tor·i2Mlo a de&pender pelo 
Ministerio da :M:aninha, no exerclcio de 1910, a quaintia de 41 . 385 :342$943, 
paipel, e de 5 . 000 :000$, e>uro com os serviços cO'nstawtes dais !Seguin tes 
verbas : ' 

1 . Gabin.ete do lVHniS'tro e Direclorla 
do Expediente - Augmenta-
da de 33 :•300$ 1para vencimen-
tos dos funccie>narios da Di-
rnctoria do E~pediente, e re-
duzida de 16 :800$, de ven.ci -
ment<Js de um· prlmeilro e de 
·um segundo o.Eficiaes addidos. 
que foram aproveitados no 
Ministerio da Agr.iculiura ( •) . 

2 . Almiramtado . .. ......... . .... . . 
3 . Estado Ma ior . . . .. . . ... . . . . . . . . 
4 . Lnspectorias - Augmenta;da de 

3 :720$ sendo 3 :120$ para o 
encarregado e um servente do 
Gabinete ele Identificação, 60 0$ 
paira o materia1 do mesmo ga-
bl•nete . . .. . . .... . .. . . . . 

5 . SuP'remo T1-.ibu·naJ Militar . . . 

Ouro 

222 :555$000 
45 :680$000 
48 :960$0 00 

153 :1 00$,00 0 
28 :800$0 00 

Papel 

( • ) A verba votada é de 224 :550$, conforme o decre to n. 2 . 24'1, de 
1 0 de J a neiro ele 1910 . 
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6 . Directoria Geral de Con tabilidaile 
da Marinha - A•ugmentada 
de 105 :000$, para vencimen-
ttos dos r"'sipectivos funccio-
JlaJl'ios .. .. . . .. . 

7. Auditoria . ... .. .. .. .... . 
8. Corpo da A1·mada e Classes An-

nexas - Augimentada de réis 
269 :540~, '])ara pagamento de 
officiaes promovidos e que 
rever.teram ao quadro e de 
oreformados chamados ao ser-
voiço, e bem assim pela incl u-
são e exo:•usã.o de meca111·icos 
na'Vaes de um tenente ma-
chinista que foi J'eformado e 
de um official que falleceu . . 

9 . Corpo ele Marinheiros Nacionaes 
- Augmentada de réis .... . 
480 :235$025, para attender a 
maior numero de incumben-
cias e a gratificações e redu-
zida de 7 :500$ correspondente 
a professores de musica, de 
toque ele corneta e tambor, de 
gymnastica e natal:ã.o, de es-
grima de florete, espada e 
bayoneta e instructor de in-
fantaria ( •) ........ .. ..... . 

10. Batalhão Naval - Reduzida de 
5 :280$, pela supnressão ela 
quota destinada a luzes, nã.o 
obstante a inclusãq de grati-
ficação ao sub-instructor e 
para as correspop.clentes a 
professores de musica, de to-
que de corneta e tambor e 
instructores ele infantaria .... 

11. Escola de Aprendizes Marinheiros, 
reduzida de 2 :160$, corres-
pondente a professores ele 
musica e de gymnastica e na-
tação . . . ... . .. . ...... .. .. . 

12. Arsenaes Reduzida de reis 
58 :943$978, pela aposentação 
e fallecimento de operarios e 
inclusão de excedentes no 
quadro ordinario e pelo fal-
lecimento de um contra-mes-
tre addido do Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro. 

13. Inspectoria de Portos e Costas -
Augmentada de 800$ para 
material da inspectoria, ape-

Ouro 

342:932$500 
31:800$000 

7.804 :389$500 

2 . 193:953$375 

307 :139$150 

917 :440$000 

3.279:336$687 

Papel 

(*) A verba votada é 2.012 :075$375, conforme o decreto n. 2 . 24~, 
de 10 de janeiro de 1910. 
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zar ele reclucção na mesma 
quota relativa á Capitania 

14 . Deposi tos Na vaes .. .. .. . ... . .... . 
15 . Força Naval - Augmentacla de 

1. 045 :877$209, para attender 
aos accrescimos e reclucções 
clecor.rentes de classificação 
de navios e de incumbencias, 
á elevação ele cliarias dos of-
ficiaes que servem em Pará, 
Amazonas e Matto Grosso, a 
expediente ; e das seguintes 
quantias : 6 :000$, para pro-
fessor de m usica no Corpo de 
Marinheiros Nacionaes, Ba-
talhão Naval e Escola de 
Aprendizes Marinheiros ; de 
3 :000$, para professor de to -
ques de corneta e tambor no 
Corpo de Marinheiros Nacio-
naes e Batalhão Naval; de 
6 :000$, para p rofessor de gy-
mnastica e natação no Corpo 
de Marinheiros Nacionaes, 
Escola ele Apren dizes Mari-
nheiros e Escola Naval ; de 
6 :000$, para professor ele es-
grima de florete, e'5pada e 
bayoneta do Corpo ele Mari-
nheiros Nacionaes e Escola 
Naval: de 3 :600$ para in-
structor de infantaria ( offi-
cial ela Ar mada ou elo Exer-· 
cito) no Corpo de Marinheiros 
Naci.onaes e Batalhão :Na-
val (*) .. ....... . ... .. .. . . . 

16. Hospitaes - Augmentada de réis 
40 :350$, para gratificação ele 
funcçõ es nos Hospitaes Cen-
tral e de Copacabana e 'Ser-
viço por pessoal contractado 

17 . Superinte:1dencia ele Navegação 
Augmentaela ele 67 :960$ 

para satisfazer a reorganiza-
zação elo serviço administrati-
vo, inclusive o Observatorio, 
custear e construir novos 
pl1arões, deposito de carbu-
reto e acquisição ele embar-
cações ..... . .. . .. .. . . .. .. . . 

18. Escola Naval - .Augmentada de 
6 :000$, para material e re-

Papel 

491:775$000 
133:650$000 

5 . 016:858 $318 

360 :250$000 

1 . 177:300$000 

Ouro 

(*) A verba votada é de 4 . 817 :352$310, conforme o decreto n. 2.244, 
de 10 de janeiro de 191 0. 
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du zida de 6 :000$, correspon-
dentes a professores de gy-
mnastica e natação e de es -
grim a de flo rete, de espada e 
bayoneta . . .. . . ... .. . . .. ... . 

lD . Directoria da Bibliotheca, Museu 
e Archivo Publico .. .. .. .. . . 

20 . Classes inacttvas - Reduzida de 
66 :000$, pelo maior numero 
de fallecimento de officiaes 
e praças ..... . .. .... .. . .. . 

21. Armamento e equipamento .... . . 
22. Munições de bocca - Augmenta-

cla de 425 :659$ 950, para mu-
niciamento de rações e maior 
pessoal .. . 

23 . Munições navaes - Augmentaaa 
de 300 :000$, para sobresalen-
t es dos novos navios ( •) . . .. 

24 . Mater ial de construcção naval .. 
25 . Obras - Augmentaela de 380 :000$. 

para realização ele obras em 
andamento, outras jâ proje-
ctadas e orçadas e para a 
construcção dos ed/ficios des -
tinados á Escola Modelo de 
Aprendizes Marinheiros do 
Rio Grande a á Delegacia da 
Capitania do Porto, em Pe-
lotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul, b â Escola de 
Aprendizes Marinheiros, em 
Plrapúra, no Estado ele Minas 
Geraes; e bem assim para as 
obras necessarias na forta-
leza ele Santa Cruz, no Es-
tado de Santa Catharina, e 
no edificio da Escola Modelo 
de Aprendizes Marinheiros lo 
Rio Grande do Norte .. .. .. . . 

26 . Combustivel - Augmentada ele 
500 :000$, para necessidades 
dos novos navios . .. . . . . .. . . . 

27. Fretes, passagens, ajudas de custo 
e commissões de saqi;es . . .. . . 

28 . Eventuaes .. . .... . .... . .. ... . . . 
29. Reconstrucção do Arsenal de Ma-

rinha do Rio de Janeiro .... 
30 . Commissão, construcção e acquisi-

ção de material em paiz es-
trangeiro ; para occorrer ao 
pagamento ele vencimentos 
de addidos m ili tares no es-

Papel 

155 :720$000 

49 :100$000 

870:472$921 
250 :000$000 

7 . 943:514$500 

1 . 800:000$000 
1.500 :000$000 

1 . 500:000$000 

1 . 500 :000$000 

370 :000$00 0 
270 :000$000. 

2.500 :000$000 

Ouro 

c•)A verba votada é de 2 . 000 :000$, con for m e o decreto n. 2 . 244, 
çle 10 de j a neiro de 191 0. 
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sendo officiaes do 
A rmaaa; para or-
Corpo da Armada 
na Europa, ben1 

como na1~a occorrer ao paga-
mento de passagens, ajudas 
de custo e vencimentos em 
paiz estrangeiro da commis-
são fiscalizadora das obras 
dos navios em constru cção e 
do pessoal artistice auxiliar e 
mais pessoal para navios em 
commissão no estran geiro, 
inclusive acquis ição de ma-
terial, para machinistas-ga-
rantias ; despezas com a via-
gem de n avios no estran-
geiro e pagamento de presta-
ções attinentes ao contracto 
para construcção elos navios . 

Ouro Papel 

5.000:000$000 

Art. 9.° Contin{1a em vigor o credito aberto pelo decreto n. 6. 476, 
de 16 de ma io de 1907 (1), na importancia do salc1o existente. 

Art . 10. Poderá o Presidente ela Republica, n a vigencia eles ta lei: 
T . Rever, sem a ugmento ele despeza, o regulamento dos Arsenaes 

ele Marinha, constituindo da Directoria do Armamento uma repartição 
que será directamen te subordinada ao Sr. ministro e bem assim o da 
Escola Naval, moclificando a classificação das respectivas cadeiras, ten-
do cm vista a melhor systematização do ensino . 

JI. Firmar contractos, cujo prazo n ão exceda ele cinco annos, a 
r espeito ele alugueis de casa, construcções navaes, acqUis1çao de arma-
mentos, illumina ção e fornecimento de agua aos navios ou clepenclen-
cias elo ministe rio . 

III. Vender o material reputado inutil, inclusive n avios jul!?aclos im-
prestaveis, applicando o producto da venda em reparos de pi o;n·ios na-
cion<tes, con certos de nav ios e outro material fluctuante . 

IV . Vender, permutar ou arr endar a quem mais vantagens offere-
cer os edificios e terrenos do extincto Arsen al de Ma rinha da Bahia. 

V. Desapropriar, por utiliclacle publica, por intermedio do Ministerio 
ela Marinha, a ilha de Mocanguê Grande, effecluanelo as operações ele 
credito n ecessarias . 

Art. 11. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo 
Mi n'sterio ela Gu er ra a somma de 750 :000$, ouro, e 63 . 207 :744$101, 
papel, com os serviços designados n as seguintes verbas : 

(1) Decreto n. 6 . 476, de 16 de maio de 1907 - Abre aos Minis-
terios da Guerra e ela Marinha o credito especial ele 27. 000 :000$, ouro, 
ao cambio de 27 dinheiros esterlinos, destina do á reconstituição do ma-
teria l do exercito e da armada, sendo lõ. 000 :0 00$ ao da Guerra e 
12. DO O:OOO$ ao da Marinha. 
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1. Administração Gera l - Conforme 
a tabella substitutiva que se 
seg·ue a es te artigo, ficando 
supprimidas as tabellas 1•, 3• 
e 4• da proposta ; tra nsferi-
dos dos quadros das reparti-
ções extinctas ( Quartel-Mes-
tre General e Intendencia ) 
para o Departamento da Ad-
ministração (Verba l" - Ta-
bella s ubstitutiva) ; um escri-
pturario e um escri vão, am-
bos com a categoria de 2° of-
ficial ; um fiel com a de 3° of-
ficial; diminuida de 9 :750$ a 
consignação do Departamento 
da Ad ministração, e de 7 :500$ 
a dos em1wegados das repar-
tições extinctas . .... . .... . . 

2. Estado-Maior do Exercito - Con-
forme a tabella su bstitutiv't 
annexa . . .......... . .. . 

3. Supremo Tribunal Militar e Au-
ditores - Conforme a pro-
posta ( tabella 2•) ....... .. . 

4 . Instrucção Militar - Conforme a 
tabella 5• da proposta, dimi-
nuida de 6 :910$ de vencimen-
tos de um guarda, um feitor e 
dous serventes da :p:scola Mi-
lita r do Brazil, aproveitados 
na do. E stado-Ma ior . . . . .... . 

5 . Arsenaes, Deposftos e F ortalezas 
- Conforme a tabella 6• da 
proposta, a ugment ap.a de réis 
9 :716$910, sendo: 1 :200$ para 
vencimentos ele um escrevente 
de 1• classe do extincto Arse-
nal de Guerra da Bahia, acl-
dido á 7• Inspecçã,o Perma-
nente, e 8 :516$ 910 par a o a u-
gmen to do pessoal da lan cha 
a vapor e embarcações da 13• 
Inspecção Permanente e das 
respectivas diarias 

6. Fabricas - Conforme a t abella 7•, 
diminuida a Fabrica de Pol-
vora do Piquete ela quantia 
de 247 :000$ do material, que 
passa á rubrica 14• (Mate-
rial) , ficando o pes1soal assim 
d iscriminado : administração, 
26 :040$ ; serviço de saucle 
720$; laboratorios, 64 :080$; 
operarios (inclusive 35 :330$, 

Ouro Papel 

1. 2G3 :871$000 

153 :765$000 

218:500$000 

1. 4'17 :854$500 

1.314 :119$195 
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para serviços extraordinarios), 
259:160$ .... ....... . ...... . 

7. Serviços de saude - Augmentada 
de 82 :7 80$ 000 a consignação 
para o Laboratorio Pharma-
ceu tico Militar, substituindo-
se o respectivo quadro pelo 
que se acha annexo ao decre-
to n. 7.4 5'1, de 8 de julho de 
1909, e diminuida de 33 :840$, 
correspondente aos vencimen-
menlos de nove medicos e 
dous pharmaceuticos adjun-
tos, cujos Jogares foram sup-
primidos ....... . .......... . 

Roldo, etapas, gratificações de of-
ficiaes - Rectificada a grn-
tificação de funcção aos in-
tendentes àas grandes Inspe-
cções Permanentes, brigadas 
estrategicas e cavallaria, de 
conformidade com os decretos 
ns. 7 .053 e 7 .054, de 6 de 
agosto de 1908 ..... .. .. .. . 

9 . Soldo, etapas e gratificações de 
vraças ele vret - Conforme a 
tabella annexa sob n . 9, sub-
istitutiva da de n. 10, proposta 

10. Classes inactivas - Conforme a 
La belia annexa da proposta, 
diminuida de 57 :200$ corres-
pondente aos soldos de tres 
marechaes e um general de 
brigada que falleceram e au-
gmentada de 1. 700 :000$ para 
soldo vitalicio dos officiaes 
e praças beneficiados pelo 
decreto n. l . 687, ele 13 de 
agosto de 1907 .... . ........ . 

11. Ajudas de custo - Conforme a 
proposta ( tabella 12•) .. .. . . 

12. Colonias mil itares - Conforme a 
tabella 13• da proposta, dimi-
nuída de 20 :000$ a consigna-
riação - Material. ...... . .. . 

13 . Obras militares - Conforme a ta-
bella 14• da Proposta, redu-
zida de 1. 500 :000$ a consi-
gnação para Material, suppri-
midos os dizeres relativos I!. 
Fabrica de Ferro de S. João de 
Ipanema, e accrescentadais aos 
da consignação - Material -
as palavras "inclusive as des-
pezas com a acquisição e con-
certo do mobiliario dos ecli-
ficios reconstruidos", destina-

Ouro Papel 

712:091$300 

938:539$091 

20 . 213 : 935~000 

15. •169 :951 \-mo 

4, 638 :122$356 

400 :000$000 

60:800$000 
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da a quantia de 1 . 000 :000$ 
para o serviço de constl'ucção 
4uarteis no Estado do Rio 
Grande rlo Sul, e a de 100 :000$ 
para melhoramentos m:i.teriae:; 
e reedificação do Asylo ele 
InYalitlos da Patl'ia . .. 

lei. ~[ateria! - Con(orme a l >Lbol la 
anuexa, substitutiva ela 15" 
ela proposta, augmentada de 
50 :000$ na sub-conslgnaçií.o 
26• ( tabella substituti \'a) para 
s ubvenção, a ser concedida, de 
uma só vez, ao Orphanato 
Osorio e reduzida de 500 :000$ 
na con3ign.ação para farda-
mentos . ........... . ...... . 

15. Commissão em paiz estrangeiro 
- 1\ ugmentacla ele 140 :0 00~ 
a quantia consignada na pro-
posta . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 

16 . Material encommenclado no es-
trangeiro, em vil'tude elo de-
creto n. 6. 476, ele 16 ele 
maio de 1907 ..... . 1 •••••• • ••• 

Ouro PaJJCl 

5. 018 :250$000 

l l .357 :945$000 

250 :000$000 

500 : 000~000 

75 0 :000$000 63.207:744$101 

Tabella substit:..h: ::1 ..t que se refere o artigo supra 

VERSA l' - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Leis ns. 1860, de 4 ele janeiro de 1908, e 2. 092, ele 31 de agosto de 
1909; decretos ns. : 7 . 388, ele 29 ele abril; 7. 397, ele 1<l ele maio; 7. 460, 
ele 15 ele julho; 7. 469, de 22 de julho; 7. 482, de 29 de julho; 7 . 537, 
de 9 de setembro; 7. 558, de 23 ele setembro, e 7. 635, ele 30 de outubro 
de 1909. 

llfinistro ele Estarlo 

Gratificação ................... . .. . . 
Representação ..................... . 

Gabinete elo ll:finistro 

1 chefe de gabinete, funcção . .. . ... . 
4 adjunctos, funcção, 3 :600 $ ... · .. . .. . 
4 aji;dantes de ordens, funcqão, 3 :000$ 
1 auditor de guerra, orclenaclo, 9 :100$, 

gratificação, 3 :900$ .. . .. ...... . 
1 continuo, gratificação diaria 2$ ... . 
1 servente, gratificação cliarja 500 réis 

Conducção do Ministro (material) ... 

24:000$000 
12:000$000 

4 :200$ 000 
14:400$000 
12:000$000 

13 :0 00$0,00 
730$000 
182$500 

36:000$000 

44 :512$500 

12:000$000 
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Eec11et aria i/;e Estado 

1 d lr<ictor ge1iaJ, v.encimellltos .... . .. . 
1 a'llxHia·r de gabinete, .gra:tJHicação. 

2 directores de secção, vencl·mentos, 
12:000$ ............ . . . .... .. 

5 ·primeiros officiaes, venclment<>s, 
9:600$ ····················· 

6 segun<ios -O'fficiaes, vencimentos, 
,7 :200$ .. . . . . .. . .. . .. ...... . 

6 terceiros officiaes, vencimentos, 
5 :400$ ........... . ' .' .... . . 

1 .porteiro, 'Vencim entos . ........... . 
4 conti-nuos, ve1ncimen1t.c1S., .2 :400$ .. . 
4 serv.entes, dia:r ila, 3$500 .... . .. . ... . 
4 ordena:nças, gratificação diaria, $500 

D ireotoria ele Contabi liclaxJ,e 

1 dJir.ector gie1•al, vencimentos .. . .... . 
3 d.!rectores de secção, vencimen.tos, 

12:000 ~ ······· ············· 
10 primeiros officiaes, vencimentos, 

9 :600 $ ........ ' ........... . 
1 0 segundos idem, vencimentos , 7 :200$ 
10 terceiros idem, vencimentos, 5 :400$ 
10 quartos idem, vencimentos, 3 :600$ 

1 pagador, vencimentos ......... . .. . 
(para quebras) . . ...... . .... . 

2 fieis do dito, vencimentos, 5 :400$ 
1 porteiro, vencimentos ... . ........ . 
3 continuos, vencimentos, 2 :400$ ... . 
3 serventes, diaria, 3$500 ......... . 

D epartcirnento centrei! 

1 chefe, funcção ...... . ..... . ...... . 
1 adj-uncto, funcção . ....... . ....... . 
3 chefes de secção, fun cção, 2 :400$ 
1 archivista, gratificação .. . ........ . 
8 amanuenses, gratificação, 480$ ... . 

I rnprensa militar 

1 encarregado, funcção ..... . ...... . 
1 a uxiliar, gratificação .. ........... . 
1 compositor paginador, vencimen tos 
1 idem revisor, vencimentos ... . ... . 
1 encadernador dourador, cl iaria, 7$ 
1 margeador, cliaria, 5$ ... . ..... . .. . 
·4 compositores, diaria, 8 ~ ....... . . . 
2 Impressores, diaria, 7$ .... . ...... . 
2 distribuidores, diaria, 4$ . ...... . . . 

18:000$000 
2:40 0$000 

24:000$000 

48:000 $00 0 

43 :·200$000 

32:400$000 
i:000 $00 0 
9 •600$000 
5 :110 $000 

730$000 

J.8 :000 $000 

36 :000$000 

96 :000$000 
72 :000$000 
64:000 $000 
36 :000$00 0 

9:600$000 
1 :000$000 

10:800$000 
6 :000$000 
7 :200$000 
3:832$500 

4:200$000 
1:920$000 
7 :200$000 
1 :800$000 
3:840$000 

1 :440$000 
480$000 

3:600$000 
3 :000$000 
2:555$000 
1:825$000 

11 :680$000 
{j :110$000 
2 :920$000 

189:440$000 

350 :432$500 
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Serviço televhonico 

1 en carr egado, ven ciment os ....... . . 
3 auxiliares, vencimen tos, 2 :400$ .. . 

Serviço de electricidmle 

1 electricista, vencimentos .. . . . .. . . . 
1 ajudante, vencimentos . . . . ....... . 
1 eµcarregado do ascensor, diaria, 4$ 

Portc1ria 

1 porteiro, gratificação ...... . ...... . 
1 continuo, vencimentos ..... . ...... . 
2 serventes, diaria, 3$ .. . .... .. .... . 

1 chefe, fu n cção ....... . ... . ....... . 
1 ajudante de ordens, fU'ncção ... . . . 

1 chefe de gabinete, funcção ..... . 
6 chefes de divisão, funcção, 3 :000 $ 
9 chefes de secção, funcção, 2 :400$ 

15 adjuntos, funcção, 1:920$ ........ . 
29 auxiliares, funcção, 1 :440$ ...... . . 

1 p r eparador chi mico, vencimentos .. 
2 desenhistas photographos, venci-

mentos, 4 :800$ .. . .... . . ... . . 
1 aju dan te de dito, venci1nentos . . . . . 
l encarregado do gabinete de resis-

tencia de materiaes, funcção. 
1 bibliothecario, funcção . .. . .. ..... . 
l encarr egado dos lnstr~mentos de 

en genharia e artilparia, func-
ção .................. .. ... . 

25 amanu.enses (sargentos ~ . funccção, 
480 $ .................. .. . . . 

1 encarregado do museu militar, 
funcção .... . .. . .. . ..... . .. . 

1 porteiro funcção ........ . ........ . 
2 ajudantes do m esmo, ven cimentos, 

2 :400$ ........... . ... .. ... . 
6 contínuos, vencimentos, 1 :800$ .. . . 

1 O serventes, d iaria, 3 $ ....... . . ... . . 
3 primeiros officiaes, vencimentos, 

4 :200$ ............. . .. . ... . 
3 segundos offici•aes, vencimentos, 

3 :000$ .. ..... . ..... . . . . .. . . 
3 terceiros, officiaes, ven cimentos, 

2 :400$ ......... . . . ... . ..... . 
1 porteiro (civil ), ven cirqentos ..... . 
2 contínuos (civis). vencimentos, 

1 :440$ ..... . ...... . ... . ... . 

3 :600$000 
7 :200$000 

4:800$000 
3:600$0 00 
1 :460 $000 

840$000 
1:600$000 
2:190$000 

5 :400$000 
.1 :920$000 
3:000$000 

18:00 0$00 0 
21 :600$000 
28:800$000 
41 :760$000 

4 :800$000 

9 :600$000 
3 :600$000 

1:440$000 
1 :800 $0 00 

1 :440$000 

12:000$000 

1:440$000 
840$000 

4 :800$000 
10 :800$000 
10:950$000 

12:600$000 

9 :000$000 

7:200$000 
2:400$000 

2:880$000 

76:860$000 

218:070$000 
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D epcirtciniento da cidministrcição 

1 chefe, f uncção . . 
1 adjunto, funcção .. . . . ... . ... .. .. . . 
2 a uxiliares t echnicos, f uncção, 1 :920$ 
4 chefes de div isão, funcção, 3 :000$ 
4 primeiros officiaes, vencimentos, 

4:200$ ...... .. ........ . ... . 
5 segundos officiaes, vencimentos, 

3 :000$ . . . . . . . . . . . . . ...... . 
16 terceiros officlaes, vencimentos. 

2 :400 ... . .. . ........ .. . . .. . 
2 agentes compradores, vencimentos, 

3 :600$ ... ........ ... ... .. . . 
2 d-espachantes, vencimentos . .. . .... . 
6 guardas, vencimentos, 2 :000$ .... . 
1 porteiro, vencimentos . . . .. . . ... . . . 
3 continuqs, vencimentos, 1 :440$ ... . 
3 serventes de secção ( diarias de 3$ 

em 365 dias) , . ... . .. . ..... . 
30 serventes braçaes, de 1" classe 

(diaria de 3$500 em 300 dias) 
30 serventes braçaes de 2• classe, 

(diaria de 2$5 00 em 300 dias ) 
1 primeiro pa trão (diaria de 10$ 

em 365 dias) . ............. . 
segundos patrões (diaria de 8$ 

idem, idem) . . ........... .. . . 
4 terceiros patrões (diaria de . 5$ 

idem idem) ................. . 
7 machlnistas (diaria de 8$ idem 

idem) ........ . ............ . 
7 foguistas (diaria de 5$ idem idem) 

48 'rema<iores (dia:ria de 3$ ·Mem 
idem) ...... . . . .... . ... . . . . . 

Augmento de d iarias aos ser-
ventes com mais de cinco an-
nos de serviços e por serviços 
e:>et·rao1•<Hnarlos ............ . 

EMPREGADOS DAS REPARTIÇÕES 
EXTINCTAS 

Intenclencia 

1 aig<=nte, vencimentos ............. . 

Hospital do Andcwahy 

1 primeiro escripturario, pela ver-

4:200$000 
1:920$000 
3 :840$000 

12 :000$000 

16:800$000 

15:000$000 

38:400$000 

7 :200$000 
3:600$000 

12:000$000 
2:400$000 
4:320$000 

3 :285$000 

31 :500 $000 

22:500$000 

3 :650$000 

17:520$000 

7 :300$000 

20 :440$000 
12 :775$000 

52:560$000 

11 :7116$ÓOO 

2:700$000 

ba 7•... . . ... .. . .... . .. . ... . . ............ . 

Fabrica de armas 

1 agente, pela verba 5•. . . . . . . . . . . . . ..... . . .. ... . 

7 :200$000 

308 :52·6$000 
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Deposito de ai·tilharia 

1 encarregado, funcção ... .. ....... . 
1 guarda ela artilharia, ven cimentos 
1 guarda do cleposito, vencimentos . . 

12 serventes de 1" classe, dia ria, 3$000 
8 serventes de 2• classe, diaria , 2$500 

Augmento ele cliarias dos ser-
,·entes com mais de cinco an-
nos de serviços e por serviços 
extraordinar ios .... . . . ..... . 

'l'otal ....... . . . .. .. . .. . 

' 1 :080$000 
2:000$000 
2:000$000 

10 :800$000 
6:000$000 

3 :450$000 

VERBA 2• - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO 

25:330$000 

1.263:817 $000 

D ecretos ms. 7. 389, .de 29 -ele abri'!; 7. 511, ;Je 26 de agos1o; 7. 6.:!6, 
d e 30 d e outu·bro, 'e 7 .. 665, de 18 de illovembro de 1,909: 

1 chefe, funcção . . ....... ... . .. .... ·' 
1 sub-chefe (che fe do Depart-dJll'len<to 

do Estado-Maioc), funcção ..... . 
1 chleife do Departa mento dos 1Servi-

ços .A!uxili·a-res, 1'uncçã'o .. . .. . ... . 
1 chefe .cl·e gabinte, funcção ....... . . . 
4 'chefes '1·e secção, •funcção . . ... . .. . 

15 adjuntos, funcção ... . ..... . ...... . 
1 a juda nt·e de an'lens ;Jo chefe, funcção 
1 Ajudante de ordensd do S'll'b -chefe, 

funcção, ...................... . 
8 sarg-entos-amanuenses, funcção .... . 

30 auxiliares, f\um.cção ....... . ..... .. . 
1 archivis<ta, g.ratifica ção . . . . ....... . 
2 ajud·amres do m esmo, g.ra,tificação. 
il! desen'hiS'ta de 1• dasse, vencime-ntos 
3 ditos .de '2ª cla>Sse, v·encimen tos . . . . 
1 photographo, ·en·car-regado do grubi-

nete ph<:>togra,phico, vebcim entos . . 
1 :photog>rrupho aj'lldan1te, vencimentos. 
1 m eca.nico de precisão, idtiaria ..... . 
1 pol'teiro, vencimentos ........ . .... . 
3 contin'Uos, vencimentos ........... . 
3 serventes, diruria . .... . . ..... ..... . 

Total 

·3 :000$000 
1:920$000 

480$000 
1:440$000 

1:440$000 
4 :1800$000 
3 :600$000 

1:600$000 
1:095$000 

7 :-200$000 

4:200$000 

3:000$ 000 
3:000$000 

12:000$000 
2·8 :800$000 
1:920$000 

1:440$000 
3 :·840$000 

43:200$000 
2 :400$000 
2:880$000 

10:800$000 

4:800$000 
2 :400$000 
3:000$000 
6 :000$000 
4:800$000 
3 :285$000 

153 :76'5$000 

VERBA 9• - SOLDOS, ET,APAS E GRATIFICAÇÕES DE PRAÇAS DE PRET 

s oidos 
4'38 praças (108 sargentos-a jud·an-

.tes, 300 aspira.n·tes :e 30 m es-
tres de musi•ca ) a 2$000 . . ... . 319:740$000 
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73 2 praças (558 1°• sargentos wrchi-
vistas e • 17 4 sargentos-ama-
nuense) a 1$.250 ....... . .... . 

2 . 225 ·praças (1.139 20• sarg<enros, 
261 •artifices, 5·1 ola.rins e cor-
neteiros, 511 ill'tendente.s, 68 de 
saudre e 195 muskos dJe .1• clas-
se) a 1$000 .... . .... . .... . 

1. 892 pra~as (1 . 607 3°• sargento.s e 
28·5 musicas de 2• classe a 
750 réi-s .................... . 

5. 880 .praças (·2. 700 ca:bos, 404 fü'tl-
lhekos, 1413 veteri·narios, 104 
•enfermeiros, 194 art·i1ices, 2.020 
cla:rl•ns, corneteiros e tambores 
re 315 musico.s de 3ª classe 
a 500 ll'éÍ-S ..• , .•• . • ......• ... 

3 .104 praças (aonspeçadas) a 400 .réis 
4 ,.353 '!>raças (soldados) a 3·60 r€is. 

18 .. 62·4 praças, sendo J.8 . .289 nos cor-
·POs a.rregime ntaodos (incl•u5ive 
300 das companhia•s regio-
na:es), 17'4 no qua:dro dos sar-
genrtos-amarnuenses e 1161 na 
E 'scola de A:µplicação de inf.am-
ta:ria e cava:llrur>ia. 

liJt·<Lpa~ 

18. 624 IPI'aças, a 1$400 d~a:r·Lo.s, em 
365 dias .................... . 

400 wl'llmnos do Collegio M.Hitar, 
Mero iodtl'lm .................. . 

JDta:pa em dinheiro a 2. 160 ;praças 
d·e pr.et da 1" e 13• ·regiões d •e 
de inospecção, sendu 7 20 desta-
caJdas e 1. 440 nos pon•tos de 
:»ara:d·a dos batalhões 11. Tazão 
de 1J5 ·P!lll'a aqureJ.las B lJ,10 
para esta:s, s ·olbre o valor fixado 

Etaipas a asyla:dos, mac1hi1n•istas, etc. 
eoo . ...... ........ ....... . .. 

Etapas a desertores e presos, e ap-
<prehensão dos mesmos . .. . . '. 

G<ratifioaçõ es 
9 .. 144 vo·Juntairios a 1•2·5 réis e 9 .145 

engajados a 250 •réis d.la rios . 
133 sargentos amanuenoSes das Ins-

·pecções ·Permanentes e Briga-
das, a 360$ amnuaes . .. . ... . 

333 :97·5$000 

812:125$000 

5.17 :935$000 

1. 073 :100$000 
4.5,3 :18'4$000 
571 i984$200 

9.516:864$000 

204 :•400$000 

114'7 :168$ 00 0 

200:000$000 

20:000$000 

1. 25.1 :676$250 

•47 :800$000 

4 . 082:034$200 

9 . 721 :264$000 

•3'67 :1•68$000 

1.299:476$2'50 

15. 4169 :951$450 
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VERBA 14• - lllJ..TE!liIAL 

.4Jctministração g1Jral 

1. Se<:retaria de Esta{llY - Expeld<i-
·ent·e, impressão de relator·ioo, 
·leis e ·ados .ao Govel"no, ·pu-
·bJicação .ao expedi•ente e avul-
sos, indemnização .por colle-
cções {!e 1Jeis, acqu•isição e en-
ca;c1•ernação de llv·ros, alma-
nacks e annuarios e telegram-
mas exteriores ............. , . 

2. Directoria de Contaibilidade - Ex-
1Jea.!ente e desp·ezas diversas . . 

3. DepaTta,mentos - Exp'eldienbe, im-
pressões, •publicaç~es, fretes, 
<:ar.retos ·e despez.as diveirsas. 

3. Esta•clo -Maior <lo Exerdto - E 0x -
rpec1iente, Uvros, jorn:aes, ·1'€JVis-
·tas •e outras despezas ....... . 

4. Supremo Tribunal Militar e AudJi-
:tores - Expediente e outr·as 
·d·espezas ............. , ... , . 

Instntcçcio miiitdr 
1 

5. Esco.la do Estad'O~Mia-ior - EX1rn· 
dilenke ·e 'd espez,as diversa,s, 
a.cquisição de .liv·ros e ma1!eria,l 
<le fillSLno ................... . 

<l. Escola <de Artilharia e Engenha-
ria ~ Expeclient1i e IJ..espezas 
•füversas, inclusiv~ as neClessa-
r ias á cO'ITilj)l'eta installação dos 
1gabi'l1etes ...... 1 • •••• • • • • • • • 

7. Col1legio Miliotar - Alimentação 
('Vide etapas) : 

"") IDnxoval, l a,vagem 
e en.gommagem ... 120 :000$ 

b) Expediente, a,cqui-
sição e e n·caderna-
ção de Jiv.ros, ma-
terial .para aulas, 
a;lojamentos e Te-
fei to .nos, ins t-ru~ 
mentas e objectos 
d·e ensj.no ·e assi-
g naitura d'e jorrpes 2•5 :000$ 

8 . Escola de Guena -- Ex:pednenle 
e despezas <liv·ersas, acqu1s1-
ção de livros e maiteriail de 
en.sino . , ... . .... . .......... . 

9. Escolas r eglomentaes - Acq'lllÍ•s i-
ção d•e compendi'OS e e:icpedi<emte 

22:000$000 

10:000$000 

.g5 :000$000 

16:000$000 

40:000$000 

145 :000$000 

0:000$000 

14:200$00Q 

1·17 :000$000 

30 :000$000 

3 :000$000 
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10. Bibliotheca do Exercito - Expe-
·d.ien<te, acquis,ição de livros 
'e ass~gmat:ura ~Ie jo,rnaes .... 

11 . Ti·ro NaJCional - Despel')as !diversas 

Arsenaes, depositas e fortalezas 

12. Expediente, despezas, fretes e car-
retos. . . .. ............ . . 

13. Materia prima para factura e 
concerto de obras, utensilios e 
moveis para os corpos, fortale-
zas, hospitaes, enfermarias e 
outras estações. . .. . .... . 

14. Ferramentas, instrumentos, ma-
chlnas, modelos e combustí-
veis, lubrificantes e accessorios 

Fabricas 

15. Fabrica de Polvora da Estrella 
- Provimento das officinas, 
transportes, expediente e des-
pezas diversas. . ... . ... . 

16. Fabrica de Cartuchos e Artifícios 
de guerra - Provimento e 
mais despezas. . .. . ... . 

1 7. Fabrica de Polvora sem F umaça 
do Piquete - Materia prima, 
combustível, con servação, con-
certo do edificio, productos 
chimicos para o laboratorio e 
expedienJe, 300 :000$. Despe-
zas miudas de prompto paga-
mento, 24 ;000$. 

Serviço de Saude 
· ·"':i':T"~;-~ · l .,.. . 

18. Utensílios, roupa, agua, asseio e 
limpeza de hospitaes e enfer-· 
marias .. . ................. . 1 

Rações a empregados, viveres, 
dietas, etapas, combustível, 
manipulações, tratamento de 
officiaes e praças em hospi-
t aes e enfermarias civis, pe-
las verbas VIII e IX (eta-
pas.) 

19. Medicamentos, drogas, appositos, 
vasilhame, utensílios, appare-
lhos e expediente para o La-
boratorio Pharmaceutico Mili-
tar ..... . .. . ............ . 

20. Artigos de expediente para as de-
legacias e estabelecimentos de 
saude, instrumentos cirurg!cos, 
apparelhos e mach!nas de uso 

4 :·970$000 
16:000$000 

45 :000$000 

260:000$000 

120:000$000 

30:000$000 

80:000$000 

324 ':000$000 

88:000$000 

280 :000 $0_ü0 

245 :170$000 

245 :000$000 

434:000$000 

1 . 254 :1"70$000 
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medico-cirurgico e outros ob-
jectos para o Deposito de Ma-
terial Sanitario, Inclusive réis 
20 :000$ para ampliar as ins-
tallações dos serviços clinicas 
que constituem a Polyclinica 
Militar ........... . ..... .. . 

21 . Laboratorio de Bacteriologia -
Despezas diversas. . . . ..... . 

Farclamento 

22. Fardamento e calçado para 19 . 185 
praças, sendo 18. 289 arregi-
mentadas, 161 alumnos da Es-
cola de Applicação de Intan-
taria e Cavallaria, 160 inva-
lidos, 8 3 patrões e remadores 
dos arsenaes e 4 9 2 enfer-
meiros 

Equipamento e arreios 

23. Acquisição de mochilas, corrcia-
mes, marmitas e arreios para 
officiaes montados e corpos 
de cavallaria, guarmçoes para 
as parelhas dos regimentos 
de artilharia e pa/·a as car-
1Petas '<los mesmos, i·ncl usive 
o Collegio IMmtar e escolas .. 

Armamento 

24. Armamento para alumnos, infe-
e musicas, ferram13ntas, ap-
parelhos e acquisição de mo-
delos ........ .. ........... . 

Divei·sas despezas 

25. Remonta de cavallos. muares e 
outros animaes pa11a o exer-
cito, destinados 50 1000$ para 
a criação do cavallo de 
guerra e para o çlesenvolvi-
mento da i·nvernad;a nacional 
de Laycan, sendo applicada 
toda a sua renda na compra 
de de eguas e .pastor·es cor-
r-espondentes, e no desen·V>O-lvl-

mento dos seus differentes 
ramos de serviço . , ........ . 

26. Acquisição de instrumentos, uten-
silios, agua, asseio, limpeza e 
expediente elos corpos, livros, 
talões, carretos, fretes, despe-
zas diversas e eventuaes, in-

70:000$000 

4:000$000 

350:000~000 

442:000$000 

3. 624 :775$000 

6.000:000$000 

20:000$000 
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sive as despezas com meda-
lhas militares, e a té 10 :000$ 
para subvencionar estabeleci-
mentos de ensino que se en-
carregarem da educação elos 
filhos de militares mortos em 
combate ou em consequencia 
de ferimentos recebidos em 
campanha, de accõrdo com a 
lei n. 746 de 29 de dezembro 
ele 1900, art. 16, n. III e a 
quantia de 50 :000$ para sub-
venção, tle uma só vez, a o 
Orphanato Osorio .. _ ........ . 

27 - Luz para quarteis e estabeleci-
mentos militares, comprehen-
didos os apparelhos e todas 
as clespezas materiaes de 
funccionamento _ ..... .... _ .. 

28. Transporte de tropas, cargàs e ba-
gagens, com edorias de embar-
que, escaleres e suas tripula-
ções nos E stados, acquisição 
e concerto de embarcações, 
combustivel, i1nclusive o do ho-
lophote de Santa Cruz, e ma-
terial de transportes terres-
tres; destinados 20 :000$ para 
melhorar as comedorias dos 
officiaes inferiores do exer-
cito, quando embarca.dos em 

paquetes .... ............ .. . . 
29. Alugueis de ·casas, invernadas, 

pastagens, inclusive aluguel 
de casa para o porteiro da 
Secretaria de Estado e en-
·terro tle mi'liotares . .. . . ... . .. . 

30. Par a os trabalhos de levantamento 
da Carta Geral da Republica, 
inclusive diarias a officiaes e 
praças, vencimento de auxilia-
res civis, expediente e despe-
zas diversas ... . ......... . . . 

31. Juntas de alistamento e sorteio 
militar, expeeliente e outras 
despezas, inclusive as do 
"Pessoal, expediente, .publica-
ções e tram€/()orte da Directo-
·ria da Confederação do Tiro 
Brazileiro .......... , ...... . 

Despezcis especiaes 

Comprehendidas n a 2• parte do art. 32, 
da lei n. 746, de 29 ele dezem-
bro de 1900: 

Ferragens e forragens . . ..... . ... , .. 

500:000$000 

370 :000$000 

1.500:000$000 

260:000$000 

200:000$000 

100:000$000 3.280:000$000 

1.700:000$000 
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Consig.nação a ban-Oas de m usicas mi -
Htares 

Jornaes a patrõe~ -~ ·l~·a:r~-j~~- à~~ - ~~~~~ 
leres das fortalezas e Asylos 
ele Invalidos com etapa de 
praça de ipret ~)elo § 9•, e 

abono de passagens a offi -
ciaes na Capital . . .. . . . .... . 

Despeeas miuclas e de prompto 
pagamento das repartições e 
estabelecimentos militares na 
Capital ............. . .... . . 

15 :000$000 

80:000$000 

2 . 137:000$000 

.11. 357 :945$000 

Art. 12. E' o Presidente da Itepubllca autorizado: 

Para os extraordinarlos com as 
grandes manobras das tropas 

veterinario, contractado, 24 :000$, 
1 ajudan te idem, 18 :000$000 

100 :000$000 

200:000$000 

42:000$000 

I - A ma.ndar : 
. a) a diversos •Paizes, ,paira se aper.lleiçoairem em conhecimentos m.i..-

h bares e prod'lsslonaes, .por espaço d.e 'llm a dous annos, a:té dous offlcl·aes 
por arma e do Corpo. üe Saiude do Exercito, medlante concurso entre os 
crundidatos ; 

b) a autros paizes, como ·addidos mil:i•taires em commissão, para es-
tudairem os diversos assumptos rrrül!tares, officiaes superiores ou capitãies 
habilitados, que tenham prova'do capacidade e aiptidão ou produzido al-
gum trabalho de 111ota ou 1nvento utól, correndo 'ª respectiva despeza, 
assim como a d·as commisspes d·a Jettra a, pela verba 15• do artig0 pre-
cedente; 

e) construir no local '11,:>ais convenient•e um grainde ca.m:po de in.sbru-
cção pia.ra as tropas das dlfferentes armas üo Exercito; 

cl) estudar e pôr em execução um systoema de •Premios pecunia:rlos 
destinados a ga.lardoair: 

1°, aos regimentos de art-l~·haria üe üampanba q·ue melhores notas 
tiverem obtido nos exercicios 1Pr·aticos doe tiro de giuerra; em ca.d•a regi-
mento, â.s baterias que melh~res nota.s tolverem nos mesmos exercícios; 
e em cada bateria, â. guarnição da peça que ma:is se tiver distinguido; 

2•, nos batalhões de ·artilharia üe posição, â.s gu•alI'1!lições d•as peças 
que me'lhores notas •tiverem tido n.os exerci.cios praticos de tiro de guoerra, 
.p;·eferencialJment-e sobre a jvos moveis; 

3•, as despezas lllecessarias correrão por conta da l'ubrica 14• (Ma-
tet·ial), consign•ação 26• do artigo precedente; 

II. A contractar officlaes estraingeiros para que, de a,ccõrdo com os 
nossos, procedam á in.strucçãio de todo o Exercito; 

III. A iremodoelar o Arsenal de Guerra da Capi'tal da Republica, a 
remover '!lara outro local o de Cuy.abâ., a ree>rganizar e desenvalver os 
que .ho.uver ·em outros Estados e aproveitar os machinismos do antigo 
egtabelecim•ento naval de Haqui para o fim que julga.r conveniente; 

IV. A permitti>r que .Jlmitado numoero d.e officiaes d•e n.otorLo mere-
cimento, que CJ!Uizerem aperfeiçoar S'ElUS üonheclnHmtos mLHtares, possam 
perma1T1ecer em q;iaiz estiran.,geiro , â sua ·escolha, -Oe um a dous an1nos, 1Je1:-
cebendo sómente os vencimentos militares que ·lhes couberem por lei, 
em pa.r>el, e sem ajuda de ousto; 
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. V· A. promover no protPrio nacional S. Gabüel, em s. Borj a, Es-
tado do Rio Grande do Sul, o pLa,n.tlo e cuJitivo de fo ru·agen.s para as ca-
valhM!a s do Exerc.ito, ~odemlo despender ia•té a quaq1üa <le 20 :óOO$ tPela 
verba da sub-cons1gnaçao - Material - da rulnica 13• (Obras mil!ta-
re~ ) do artigo precedente; 

VT · A r ealizair con-tlactos, po1· t e:mpo nun ca maior de cin·co aJnnos, 
ci•u 1~n.do versarem sobre con.st1·ucções, arma1nento, Jll uminaçã0 de estabe-
l<'Jc11nentos mlii'lares, alugueis de casa e campos 1para l·nvemaida, equlpa-
~nento : -fard'<lJlnen.to, podendo mandar <::onfeccionar -este ,nas sédes das 
inspecçoes ou commandos de guarnição, preferindo para esse serviço se-
1»haras pobres e honest.as, que ·Pl'éviamente se inscreverem, mediante 
fiança de pessoa idonea, civil ou militar, a julzo da ,res:pectlva aidml-
nistração militaJr local ; 

1VII. A modificar a s diversas sub-.con.sigmações <las verbas ns. 7, 
8, 9, 13 e 14 do a•·tigo precedente, para melhor appli<::al -as aos serviços 
da nova organização do •Exercito, <>em exceder a dotação orçamentaria 
<'.!e caia.a uma de11as; 

VIII. A realizar , na vigencia desta lei, um co!J.C'urso de aerostação 
mi'litar, •poden<lo mai1'.C'!llr premlos até a importaincia de 50 :0 00$, expe-
cHndo, ·Préviiaanent-e, as instrucções necessarias ao mesmo concurso ; as 
despezas correrão pela sub-consignação da verba 14• (Material). 

Art. 13. iFica vigorando como cred.ito -es·pecial -e para o mesmo 
fim , o saldo do credito conced-Ldo pêlo decreto m. · 6. 476, d-e 16 de maio 
de 1907 (1). 

Art. 14. Continúa em vigor a di sposição .constante do art. 3• da ie! 
n. 1.687, de 13 de agosto de 1907 (2), para 1pagamento dos soldos per-
ten centes aos exercícios de 1907 e 1908. 

A1't. 15. A dotação orçamen·ta,·ia .relativa ao soldo dos officiaes 
reformados é cailculada de accõrdo com a ·let m. 181, de 23 de junho de 
1841, e resolução ele 14 de se t-embro de 1859, por cujas prescripções não 
deve deixar de ser abonado o dito soldo, sem ,prejuízo de outros venci-
mentos que percebam os referidos ofü'iciaes, quando no exercício de qual-
quer fu1ncção publica . 

A.rt. l'6. A dotação orçamen.ta:rJ·a .relativa aos docentes militares 
que ·regem uma só cadei•ra é calculada de accõrdo 1()()711 o art . 77 da lei 
.n . 1. 473, de 9 <le jrun~iro de 1905, Q•Ue manda abonar-lhes os mesmos 
vencimentos m iJ<it.a.res anteriores á dita lei e m a is os que como profes-
sores lhes competem pelos r eS'l.'.Jecüvos regulamentos. 

Art. 17. o Presidente da Republica é autorizado 'ª .despender .pelas 
ll'epartições do Minister!o ua Viação -e Obras P·ublicas, com os serviços 

(5) •Decreto n . 6.476, de 16 de m a io ue 1907 - Vid-e •nota n.. 4 a 
esta lei. 

(6) Decreto 11 • 1.687, de 13 de agosto de 1907 - Concede vitaHcia-
mente aos officiaes e pi·aças <de pret sobreviventes dos corpos de Volun.-
tarios da Patria e da Guarda Nacional e aos ruuclitores de guerra e estu-
dantes de medicina e de pharmacia, que serviram no Exermto e na Ar-
mada por occasião da guerra do Piaraguay, o soldo regulado @ela tabelJa 
actualmen.te vi.gente. 
. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ............... .... .. ... . . ...... . 

Art. 3.º Fica 0 Presidente da Republica autorizado a abrir os cre-
di tos necessarios paria. execução desta :lei . 
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designados nas seguillltes verbas, a quantia de 91 . 885 :385$314, papel, e 
de 8. 353 :314$516, ouro: 

1. Secretaria de E8tculo - A·u-
gmentada na rublica - Pes-
soal - de 18 :000$ e a.ccrescen-
te-se no tlna1 'Cia tabeHa: se-
cretario do ministro e consul-
tor technico; de 108 :060$, 
.como conseq.uencia da melho-
ria d·e vencimentos .feita IJ)ela 
lei n . 2 . 092, 'Cie 31 de agosto 
<de 1909, substitu·1ndo-se a de-
nominação de amanuenses 
J)e!a de 3°• officiaes; diminui-
da de 20 :000$ n<t .rubrica -
Material - eliminando-se a.s 
:palavras «Boletim Oda P·roprie-
dade Industri'3Jl», e substi-
ituin-Oo-se J)elas «Bolet-Im do 
Miinisterio» ... . ... . .. .. ... . 

2, Ooi·reios - Augmenta-Oa de réis 
5. 259 :977$200 na rubrica -
Pessoal, sendo: 4. 771 :751$700 
em consequenciia: dJ augimento 
d·a despeza decorrente da r e-
forma approvada por decreto 
n. 7 .653, de 11 d{\ novembro 
de 1909 ; 192:625$590 para oc-
correr ao IJ)agamenj:o dos pra-
ticantes carteiros ·e serventes 
odas agiencias postaes; reis 
130 :000$ no titulo Go1•Wi~cção 
de malas; 30 :600$ no titu·lo 
Ajudas de custo e passagens; 
100 :000$ no titulo «Gratifica-
ç;ão addicional de 10, 20, 30 e 
40 o/o»; e 30 :0 00$ no titu·lo 
«Gra.tificação aos corre ios am-
bulantes; e 5 :000$ para «Por-
centagem pela venj:l·a de fór-
mulas de tranqui•a >1. A'Ugmen-
tada de 543 :200$, papel, na 
rubrica - Material - sendo: 
30 :000$, em «Artiqos de ex-
.pedienre, etc.»; 280 :000$ em 
«A:cquisição, conseryação e re-
paração de moveis, etc.» ; 
233 :200$ em «Diversas despe-
zas, ili um inação, etp . » ; e réis 
20 :000$, O'IJ·ro, par.a,. «Acquisi-
ção ele seHos e o'lltJ·as fórmu-
.Jas de f•r-anquia, etc.» Au-

Ouro Papel 

527 :820$000 
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gmentada de 36 :527$500 llla 
J\Ubrica - «Pessoal» - e 1-éis 
76 :779$, na gratificação do 
pessoal do Amazonas - Au-
gmentada de 50 :000$ n.a ·Pu-
brica. «·Even tuaes» . Reduzida 
<le 100 :000$ nos «Agentes, aju-
.dan tes e thesoureiros» ; na 
«Cond-ucção de malas por 
contracto, ele . », d epois das 
:Palav.ras - escaleres - ac-
c rescen tadas as segui n.tes : ao 
m achinista do .elevador; ditas 
<te per.noHes aos emp1-egados 
do quadro em serviço dos cor-
reios ambulantes e do mar, 
uns e outros sempre que per-
noitarem ·na repanição, ou 
fóra della, ·em serviço. Na 
gratiificação addicional de 10, 
20, 30 e 40 o/o, etc.» ; depois 
d '1 s :Palavras - diaria a:ddi -
cional - supprima-se e sub-
stitua -se peJ.as seguinte.s: a 
se rven tes dessas r epa1·tições 
q.u-e tiverem mais de 10, 20, 25 
e 30 annos de serviço effe-
·ctivo postai - Gratificação 
aos empregados dos Correios 
ambulamtes e do serviço ma-
rítimo, abon ada de accõrclo 
com o art. 381 do Regula-
mento; dita aos ema:irega:dos 
desig,nados para !nspeccionar 
as .repartições postaes d a Re-
p ublica; dita por serviços ex-
ecutados em comm!ssão ou 
1'61•a das horas do eX:Pediente 
ordinario; tlita de accõr do com 
o art. 381 do regulamento e 
por substituição - Acquisi-
ção, conservação e reparação 
de moveis e do necessa;rio 
para o r ecebimen.to, transpor-
te, processo e distribuição de 
corre.spondencia e malas ; fe-
chos para m al'as, material 
fluduante e ·relativo ao seu 
serviço. A r ubrica «Even-
:tuaes» fica assim redigida . 
Para occorr er a q.uesquer des-
1pezas ext raordin arias e im-
previstas ou á deficiencia de 
e red itos da verba ......... . . 

Ouro Papel 

290:000$000 19.1~0:315$000 
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3. Telegrcvphos Augmenta.Qa de 
20 :000$ para gratificações e 
a judas de ,custo a 0 pesso!lll -ela 
Administração; de 250 :600$ 
:Pª''ª vencimentos de mais 
•tnes insPeotores de 3• classe, 
10 !feitores, 10 guardas-fio de 
1 • classe e 20 de 2• c!asse, e 
elevação '<la verba para tra-
balhadores e empreitadas de 
conservação das linhas a réis 
1. 330 :000$; die 200 :000$ para 
renovação e consolidação das 
Hn.has; de 200 :000$ para as 
•linhas especiaes na Capi.t1al 
Federal e mos Estados ; de 
20 :000$ no custeio do serviço 
telephonico; de 60 :000$ para 
as 1nstallações riadio-tel•egra-
phi.cas; de 100 :000$ pa;ra co.n-
servação das linhas 1U'1tima-
men te construidas e prosegui-
mento de construcções, e 
movas ccmtrucções1 etc., etc.; 
de 248 :800$ 000 pa•ra venc i-
mentos de mais quatro te-
legraphistas de 1• classe, 16 de 
2• cJ.asse e 30 de 3ª cl,!llsse e 
elevação a 666 :400$ da verba 
,para pagamento de diarias a 
·estafetas de 3• classe; au-
gmentada de 115:000$ na ru -
brica cciM!aJterial <jas 1!.nhas e 
,estações», sen·do ~O :000$ '!)rura 
acq.uJsição de embarcações 
;proprias ao serviço d•os cabos. 
15 :000$ .para as consignações 
dos arts, 36 e 328 do regula-
mento, 20 :000$ para a1'uguel 
de casas e 20 :000$ •Para 
1«Transportes, seguro, aconai-
ciomamento do mf1-terial, etc . , 
etc . ; de 50 :000$ para paga-
mento das ccGrl1-tificações e 
ajudas de custo»; de 40 :000$ 
;pava «Eventuaes» . ......... . 

4. Subvenção de co1wpctnMas de nave-
gação - Augmentada de réis 
130 :000$, ;papel, sendo: ·réts 
40 :000$ IP'ara o serviço de na-
viegação entre os q1ortos do Rio 
de J aneiro e PMf1tY; 60 :0 0 0$ 
ao serviço de na'Vegiação do 
Ibicuhy atê Cacequy e Uru-

481:1+1$171 13.43~ : 495$000 
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g>uay até Samto Izldro ; réis 
30 :000$ para o serviço da na-
vegação do Alto Parnahyba., 
entre Therezina e Santa Phi-
lomena., tudo em virtude de 
contractos, e de 300 :000$ para 
o .serviço de navegação cos-
teira do Estado do Maranhão 

5. Garan.tias de juros - Aul!'me.n.t•ada 
de 240 :000$, 'Papel, por ter 
sido elevado a 14. 000 :000$ o 
caipita1 da Estrada de Ferro 
Sorocabana; aul!'mentada de 
713 :400$, ouro, sendo réis 
533 :400$ pa·ra .pagamento d e 
juros á Estrada de Ferro São 
Paulo ao Rio Grande e réis 
180 :000 $ 'á Estra.da de Ferro 
Victoria a Diamruntina; a·e-
duzldo a 200 :000$ o credito 
parn. a Estrada. de Ferro de 
Goyaz .... , . . ............. . 

6 . Estradas de ferro federaes: 

.r. Augmentada de 131 :800$ ~a 
rubrica «Elstrada de Ferro 
Ce'11tral do Brazll», sendo: 
158 :000$ para o pessoal ope-
riario 'do de/l)osito e o~ficlna 
de Sete Lagôas; 54 :000$ para 
kllometrage.rn aos machlnistas, 
etc. ; 6 :000$ vara dous novos 
·armazeni'stas re 13 :800$ para 
quatro mestres dre dinha de 
druas novas .resldenclas . . .. . 

II. Aull'mrentada de 300 :000$ 
para pessoal e ma/t'erLail da 
Estrada de Ferro Oéste de 
Minas, !ncluida a lin.ha po1· 
rtraicção electrica ou a vapor 
da restaçã-0 d·e Lavras á ci-
dade do mesmo nome ...... . 

III. Augmentada de 1.000 :000$ 
para serem 1p1r-0to.ngados os 
;trilhos da iffistraoo de Ferr.o 
-O.e Lo.rena a Piquete até a 
cidade dJe Itajubfl, Estado de 
.Min as Geraes .1 ••••• • ••••••• 

7. Obras federaes nos Estados - A:u-
g.meutada de 160 :000$, (*) 

Ouro Papel 

1. 663 :699$99•2 1.687:361$700 

5.104:063$533. 1. 814 :500$824 

36.643:880$000 

2.428:000$000 

1.000:000$000 

e•) v. d·ecr·eto "'· 2.244, de 10 dle janetro de 1910. 
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de accõr<lo com o decreto n.u-
m•ero 7 . 4 52, de 1 <l'e jul'ho de 
1909, fazendo -s,e a d.isbrfüui -
ção <lo seguin te modo: 

Porto d e Santa Catharina: Pes-
soal a;dmi,nistr ativo, 25 :1200$ ; 
pessoal jornatl'eüo, 136 :900$, 
total, 161 :20 0$; mater-ial, 
127 :800$000 . 

Barra <la Laguna: Pessoal réis 
I.20 :000$, ma:t.erjal ~O :000$, 
total 200 :000$000. 

Ba.rra e porto de Itajahy: Pes-
soal 100 :000$, mater·ial i1éis 
100 :000 $, totan. 200 :000$0 00. 

Porto de Paranagwá - Pessoal 
e material 250 :000$000. 

Porto do Mruran.hão-300 :000$, 
sendo : 200 :000$ para acqui-
s!ção d'e ·uma drag.a, dJe su-
cção e d•emais maiterial de 
<kagagem e 100 :000$ :Para 
jnsta!.Jação <lte serviço, offi-
c inas, d·ragagem, íonstrucção 
do cã.es, aterro, e e . 

Porto do Nat.al - ugmentada 
dJe 50 :000$ a verba - -Ma:te-
•rial - !Para custf>ar o novo 
material d'e d.raga,?·em, e con-
&ignada a quantia d·e 100 :000$ 
para conti.nu•açã-o do airraza-
mentó de Badxin.hfL . 

Portos da Fortaleza e dte Camo-
cim - Para estuc,los, fixação 
de dun as, acquis!qão de d.ra-
gas e r espectivo c ust•eio -
pessoal e material 300 :000$ 

8. Obras co?itra os etfei'tos da secca 
- Pessoal e Material ..... . 

9 . I nspecção Geral das Obreis Pub,N,-
cas da Ocipi.tal F (1cleraZ-Au-
gmentada de 40 :515$ para a 
e l,evação a 20$ d9- diaria d o 
in.specto•· geral, a 16$ dos 
c hefes dte divisões, a 14$ dos 
engenheiros •1'e di~tricto e a 
10$ dos rcond uctorei,l technicos; 
au•gmen ta(]a de 78 :400$ para 
pagia.rnento do pes;wal e ma-
terial d'e «Serviços diversos"; 
a ugmien:tada de 483 :9 67 $500 
da 1ª Divisã.o, seruclo: 21 :920$ 
na «Vi,gilaincia q·e manan-

Ouro Papel 

2.452:000$000 

1 .000:00 0$000 
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cia,esJ> ; 13 7 : 6 5 5 $ na "Conser-
vação dos encana,mentos con-
d>U<Jtores»; 17 :402$500 nas 
ccEstações e para-O.as, etc.», 
12 :760$ na «Tracção e offiici-
mas»; 94 :230$ na «Via '.Per-
manentle •e edHlcios» ; au-
gmentada dje 1 .·668 :184$•500 
na 2• Divisão, sendu : 25 :000$ 
na '"Conservação das fio.restas 
'e dos caminhos do aqueducto 
da GarLooa» ; 40 :000$ na 
•Conservação das represas, 
aquooucto.s, me.» ; 17 5 :000$ 
ma «Conservação e custeio da 
rêde de distrfüuição>J ; .réis 
50 :000$ no «Serviço de hydro-
m~ros»; 55 :000$ n a •«Conser-
vação e iconstl'ucção de gafle-
,rfa.s e conectores de aguas 
!PIUV·Laes, etc . >>; 1. 323 :184$500 
1na «Rlev.isão da rêde, novas 
ca.n.allzações, acquisiçã.o de 
Propri·edades que J n:tle1·essaim 
ao abaslleoimento, etc .», inclu-
sive o abastecimento para a 
Estrada iMa1•echal Rangel, 
.Bo.m 'Successo, Honorio Gur-
gel, ·Anchieta e Vtgario Ge-
ral ; diminu-i-da d·e 50 :000$ na 
ccl'11specçãu a:e cain3Jlizações, 
me.» e cc,P,r-0seg·uimento da 
rêde de d'isbr1buição de 1Pen-
·n.as l'.l·e agua, •etc . » ; ~l.iU·gmen

tad:a. de 20 :000$ na rul:>rica 
icServiços diversos», pa0ra oon-
certos m~gentes no Pala.cio 
M!on·ri)ie .. , . ......... ... . . . 

10. Jj)sgotos da GWJY.Ltcil Feder ei! - Au-
gmentada d'e 150 :569$600, por 

:ter sido elevado a 56.056 o nu-
mero de J.)!'edios que d1evem 
paga.r a W.xa . .... . .. . .... . 

11 . IZ'!'lintinação Public.a da (Jwpita! Fe-
dera! - Augmentada de ~éis 
60 :000$, ipa'Pel e 60 :000$, ouro 

12. R;0')Jartição Fecierc•I ele Fiscalização 
elas Estrc.das ele Ferro-Ma.n-
:tidas as vanta.gens resultan-
rtes dos dlsposi.tivos dos arti -
gos 37 a 43 do r.egulamento 
aiPprovado pelo decreto nume-
U'O 5 .•5 12, de 31 de dlezeml:>ro 
de 1873.,, . , ... .. .• ,, . . . , .. 

Ouro 

. . . . . . ..... .. . 
810 :'840$000 

1:200$000 

Papel 

.. 

4 . 806 :167$500 

4.503:537$290 

932:538$000 

1 .063:600$000 
~o 
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13 . FiscaUzação <le serviços cUversos 
- Augm·ent·ac1a, na Inspect.o-
ria Geral de Navegaçã.o, de 
6 :000$ :Para elevação do •nu-
mero de fiscaes a seisJ de ac-
côrdo com o decreto n . 7. 550, 
Ide 16 de setembro de 1909, e 
J~e urui cl.~s as tmes sub-.consi-
g nações de 18 :000$, 12 :000$ 
e 8 :000$ em uma só, sob o ti-
tulo : «Vencimentos dos fiscaes 
das !Unhas de navegação» ,réis 
( 38 :000$) ...... ... . .... . . . 

14, R epcw.tições extvnctas - Diminuída 
de 7 :600$, por ter .fallecido 
·um dos fu•nocionarios -e 0 ou-
tro ter passado ![)ara o Minis-

•terio >da A,gri"Cl!ltura ...... .. . 
15. Eventiwes . . ...... . ........ .. . . 

Ouro 

2:400$000 

Art. 18 . .Flka o Presidente da Republica autorizado : 
I. ·A despe.nd·er: 

Papel 

217:050$000 

1·50 :000$00 0 
150:000$000 

a) até 300 :000$ para ,a construcção die uma .ponte sobre o rio Urn-
guay, no Jogar denomin<j.do Passo de Goyo'en, ·na esli-acla geral que por 
ahi ;passa, de accôrdo com os esl udos feitos; 

b) -a té 30 :00 0$ para a const.rucção de um "J'.}eq11eno cães ou ponte de 
cl"esembarque de m-ercadorias ri.o p-orto de Uruguayama, no Estado do 
Rio Grand'e <lo Sul. 

II . A inodificar os contractos de estradas de ferro que não conte-
>nhiam a clausula <le reversão d·as mesmas ao domínio ·da União, para o 
flm d·e estabelecer un ifopmemente •esta clausula, podendo con~eder com-
p'ensações em .prazos e preços lülometri cos . 

III. A entrar em accôrdo com as emprezas -particulares d•e linhas 
feJleg;raphicas e companhias de vias-ferreas, para o fim de estabelecer o 
trafego m·utuo com as linhas federaoes ou .permittir o .assentamento de 
con d'l1'Ctores !l}roprios da Repartição Gerai! elos T elegraphos •nos postes 
<la.quellas €m-preza:s ou i;ompanhias, ·~endo •em vista semPre hairmonizair 
as taxas por ellas oobradas com as da repa1'tição federal. 

IV. A construir ou adqu·irh· edifícios para Cor0reios e Telegra.phos, 
podendo entrar em accôrdo com os goYernos dos Estados, meiian t"e .per-
muta com proprios naci0'11aes e 011tras condições que forem julgadas con-
venientes; abrind<i par.a esse fim os necessarios cr·editos. 

V. A promover : 
a) o consumo de carvão nacional n a Estrada de Ferro Centl"al 

do Brazil e em outras estradas ou serviços federaes, de accôrdo com 
as respectivas administrações; 

b) por meio de accôrclos directos, o serviço de permuta de en-
commendas postaes com os paizes que fazem parte da União Postal, 
abrindo para tal fim o n ecessario credito; 

e) accôrclos para a. construcçã.o de linhas, ligação e tl"afego mu-
tuo da rêde telegraphir:a nacional com as dos paizes li :nitrophes, e 
bem assim a rever os convenios celebrados com as administrações te-
Jegrapb1cas platinas, abrindo para esse fim creclitos até 500 : 000~000. 
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VI. A app licar á construcção inicial ou por iniciar, ele estraelas ele 
ferro ele concessão legislativa, que se prenelam á rêcle de viação geral 
do ·paiz, o regimen da lei n . 1.126, de 15 de dezem1bro de 1903 (1), 
sem ampliar os favores n ella especificados. 

VII. A abrir os creclitos necessarios: 
c1) para occorrer ás despezas de construcção de um ramal da Es-

trada de Ferro Central do Brazil, ela es tação de Sabará até á cidade 
de Ferros, e bem assim ás elo prolongamento da linha elo centro, se-
gundo o traçado que fôr mais conveniente, que fõr julgado preferível 
para a installação ela estação fluvial e, tambem, ás do prolongamento 
do ramal de Itacurussá até á ciclacle de Angra e construcção, em am-
bos esses pontos, de estações m arítimas, de conform idade com a lettra 
b do n. XVII elo art . 22 ela lei n. 957, ele 30 ele dezembro ele 1902 
((2.) ; 

b) para o custeio ela Estrada ele F erro D. Thereza Christina, 

(1) Lei n . 1.126, ele 115 de dezembro de 1903: 
Art. 1. 0 E' autorizado o Governo a construir uma estrada de fer-

ro que partindo ele Timbõ, no Estado da Bahia, vá terminar na ci<la-
cle de Propriá, no Estado de Sergipe, ligando essa estrada as cidades 
de Aracajú e Simão Dias, directamente ou por meio de ramaes, con-
forme fôr ju lgado mais conveniente ; observando-se as seguintes dis-
posições : 

.§ 1.º O Governo manda râ. organizar os planos e orçamentos por 
pessoal ele sua confiança, a brindo para isso o necessario credito, e con-
tractarâ. a construcção com quem mais vantagen s offerecer em concur-
rencia publica. 

§ 2.º O contractante se obrigará a mimar as obras dentro elo pra-
zo ele um anno e a terminal-as dentro de cinco annos, a contar da data 
ela assignatura do contracto . 

. § 3. 0 O pagamento elas obras da estrada s erá effectuado por meio 
de Útulos que o Governo emittirá, vencendo os juros ele 5 o/o ao anno, 
em moeda corrente, ou 4 o/o• em ouro, com a amortização el e 112 % ao 
a nno. 

§ 4.º Os titu los a que se refere esta lei serão entregues ao contra-
ctante á proporção que forem recebidas as secções da estrada concluí-
das, com o mater ial fixo e rodante correspondente. 

Art. 2.º O Governo providenciará sobre o trafego da estrada pelo 
modo que julgar ma is conveniente. 

(2) L ei n . 9,57, de 30 de dezembro de 191.2 - F>ixa a despeza ge-
ral ela Republica pa ra o exercício ele 1903. 

Art. 22. Em re lação ao Ministerio ela Viação e Obras Publicas, é 
o Poder Executivo a u torizado : 

XVII - A applicar, na vigencia desta lei, da renda liquida pro-
duzida pela Estrada -Je Ferro Central do Brazil, nos exercícios de 1902 
e 1903, até á quantia ele 6 . 500 :000$ na construcção de prolongamentos, 
ra maes e melhoramentos das estradas ele ferro ele propriedade ela 
União . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . 

b) a execução das obras da Estrada de Ferro Central elo Brazil 
ficará a cargo de divisões provisorias sujeitas â. elirector ia da Estrada, 
emquanto o Governo não ju lgar n ecessaria a creação de commissões a 
elle directamente subordinada; a. execução das obras, porém, si o Go-
verno entender que não as deve fazer por administração, será confia-
da a quem melhores vantagens offerecer, m eel iante concurrencia ~mblica, 
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êmquanto não fôr entregue ao respectivo arrendatario (decreto nu-
mero ·5.977, de 18 de a;bril de 1906) (1); 

e) para proceder aos estudos quanto á convenienciá da ligação ela 
linha auxiliar com a Estrada de Ferro Sapucahy e, verificada ena, 
realizar os r espectivos trabalhos de construcção; 

d) para os estudos e a construcção de linhas telegraphicas e es-
tradas de ferro de caracter estrategico, por intermeclio elo Ministerio 
ela Viação e Obras Publicas, poclenclo este entrar em accôrclo com o 
ela Guerra para u tilização, neste serviço, elo pessoal technico e praças 
de pret elo Exercito e applicar neste exercicio os saldos dos creditas 
abertos em virtude ela autorização contida na lettra b elo n. XX elo 
art. 135 da lei n. 1.617, de 30 de clezem,bro de 1906 (,2); 

e) para terminação elos estudos e construcção da estrada ele 
ferro ligando as cidades ele S. Borja e S . Luiz á Estrada ele Porto 
Alegre e Uruguayana, na estação de S. Pedro, confórme o projecto 
fâ elaborado, passando por Santiago, Jaguary ( colonia) e S. Vicen-
te, ou como fôr melhor, sendo applicado á construcção o · regimen da 
lei n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903 (3), ou outro que im1Porte onus 
menor para o Thesouro Federal ; 

f) para proceder a estudos, afim de melhorar a navegação dos 
rios Negro e Branco, no Amazonas, devendo para isso entrar em ac-
côrdo com o Ministerio da Guerra, para utilização nesse serviço do 
pessoal technico e ele praças ele pret, ele modo a collocar as nossos 
fronteiras com Venezuela e Guyana Ingleza em mais rapida commu-
nicação com a séde da 1iª inspecção militar e facilitar o commercio 
brazileiro com aquella Republica e esta possessão ingleza ; 

g) para desobstrucção do ·rio Paracatú, da barra ele S . Francisco 
ao porto de Burity e subvenção á companhia que se propuzer a fazer 
:~~~::~~!;navegação, Ijão excedendo essa subvenção de 30 :000$000 

h) para terminar as obras, interrompidas desde 1896, elo prolon-
gamento do ramal ele Ouro Preto a Marianna, Estrada de Ferro Cen-
tral do BrazH ; 

i) para estudos e construcção do ramal de estrada de ferro li -
gando a cidade de Quarahy â ele Alegrete, sendo applicaclo á constru-
cção o ·regimen da lei n. 1.126, de 15 de dezembro de 190,3 ( 4), ou 
outro que importe onus rpenor para o 'l'hesouro Federal; 

j) para terminação dps estudos e construcção do ramal ferreo li-
gando a cidade de J aguanão a ponto conveniente da Estrada de Ferro 

(1) Decreto n. '5.977, de 18 de aibril de 1906. - .A;p,prova as clau-
sulas para o contracto referente ao arrendamento da Estrada de Fer-
ro D. Thereza Christina e a construcção das obras do melhoramento elo 
porto de" Massiambá, no Jl]stado de Santa Catharina. 

(2) •Lei n . 1.617, de 30 de dezembro ide 190-6 - Orçamento da 
despeza para o exercício 1le 1907. 

Art . 35. E' o Presidente da Republica autorizado: 

XXI. A mandar fazer os estu dos n ecessarios: 

b) para proceder á construcção de lin has telegraphicas e estradas 
de ferro de caràcter estrategico, pelo Ministerio da Viação, podendo 
este entrar em accôrclo cqm o da Guerra para utilisação, neste serviço, 
do pessoal technico e pra1;as de pret elo Exercito, abrin do para isso os 
necessarios credltos. 

(3) Decr-eto n. 1.126, de 15 ·de dezembro de 1903 V. nota nu-
mero 7 a esta lei. 

(4) Decreto n. 1.126, de 115 de dezeni)bro ·de 19 0,3 V. nota nu-
mero 7 a esta lei. 
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do Rio Grande a Bagé, sendo applicado a. construcção o reglmen da 
lei n. 1.126, ele 15 de dezen'1bro de ·1903 (11, ou outro que importe-
onus menor para o Thesouro Federal ; 

k) para proseguir no a largamento _da linha do centro, podendo 
esse ser feito desde o ldlometro 460, na direcção do valle de Parao-
peba para Bello Horizonte, podendo abrir para tal fim o credito de 
500 :000$000; 

!) até â qu antia de 100 :000$ para as despezas com a desobstru-
cção do rio Sapucahy, desde a sua confluencia com o rio Sapucahy-
mirim, nas vizinhanças da cidade ele Pouso Alegre, até o municiplo de 
S. Gonçalo do Sapucahy, no ponto mais proximo â sécle deste ultimo 
inunicipio ; 

m) para completar os prolongamentos e obras novas decretados 
para a Estrada de Ferro Oeste de Minas; 

n) para proseguir os trabalhos de melhoramentos da Quinta da 
Boa Vista, no Rio de J aneiro. 

VIII. A conceder : 
a) até 200 :000$, para auxilio das obras do canal de navegaçíj,o 

entre a Laguna e Porto Alegre. abrindo para esse fim ó necessario 
credito; 

b) até 200 :000$, em prestações annuaes de 50 :000$, ao Estado 
ele S. Paulo, depois de apresentados por este os estudos e orçamentos 
necessarios, como auxilio para as obras no Valle Grande, município de 
Iguape, de modo a impedir a obstrucção do porto de Iguape e barra 
de reapu ra; 

e) até 500 :000$, para auxiliar as obras que o governo elo Estado 
do Rio Grande elo Sul estâ executando, para dragar e corrigir os ca-
naes do rio S. Gonçalo, Sangradouro e lagôa Mirim ; 

d) até a quantia de 200 :000 $, para concluir as obras de dragagem 
e revestimento das margens do rio Subahé, na cidade ele Santo Ama-
ro, Estado da Bahia ; 

e) até 200 :000$, para conservação dos taludes marginaes elo rio 
Parnahyba, na capital do Estado elo Piauhy, e acquisição de uma dra-
ga e serviço de dragagem elo mesmo rio, desde a sua foz até a ci-
elacle de Floriano. 

IX. A reorganizar: 
a) a Inspecção Geral das Obras Publicas da Capital Federal, sem 

augmento ele clespeza, fixada na presente lei, respeitados os direitos 
elos actuaes empregados, podendo dar outra distribuição â verba aqui 
consignada, respeitados os direitos e categorias dos actuaes funccío-
narios, salvo promoção e podendo reunir â mesma Inspecção a repar-
tição fiscal ele esgotos elo Rio ele Janeiro; 

b) a Inspectoria de Illuminação, dentro da contribuição paga para 
fiscalização ; 

e) os serviços a cargo ela Repartição Geral dos Telegraphos, de 
accõrdo com as bases seguintes : 

1•, consolidando as alterações feitas no regulamento respectivo 
a partir ele sua promulgação em 1901, e introduzindo outras que a ex-
periencia tenha aconselhado, inclusive a modificação das tres divisões 
actuaes, mediante fusão ou desclobamento dos respectivos serviços; 

2°, remodelando os serviços ele contabilidade, de modo a harmo-
nizai-os com os preceitos geraes da contabilidade publica ; 

3•, revendo os quadros do pessoal, ele modo a adaptai-os â nova 
organização elos serviços, com obediencia â hierarchia elos cargos, ao 
accesso gradual e aos concursos, uniformizando quanto passivei as 
classes ele funccionarios, seus direitos e vantagens, abrindo os creditas 

(1) Decreto n. 1.1'2·6,- de 15 de dezembro •de 1·903 ~ V. nota 
n. 7 a esta lei, 
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nécessarios e sendo tudo sujeito é. approvação do Cbngresso Nacional. 
d) é. Inspectoria Geral de Navegaçãu, sem augmento d·e despeza. 
X. A mandar imp.rimi1· a Revista ao Oltbb de E1Hfl<3'll·haria na Im-

prensa Nacional, de accôrdo com a lei n. 1 . 072, <le 12 4 de On<tubro ·e 
1903. (1) 

XI. A .realizar as obras necessarias ao melhoramento aos ·poTtos da 
iRepublioa, de accôTdo com o decreto n. 6 . 368, de 14 de Fevereiro .: e 19 01 
( 2), podendo effectuar as necessarias opemções de credito. 

XII. A firmar convenção para permuta de encommendas e acc01« o 
para assignatu.ra d·e jornaes, actos estabelecJ.dos no IV Congresso Postal 
Unive1·sal ele Roma, r eorganizando os serviço·s 1mra esse fim. 

XIII. A rever : 
a) os con tracto·s de arrendamento das estradas de ferro "'ª União, 

sem augmento de despeza e com reducção das tarifas e, de accôr do com 
os a:rren 'atarios, esta.belecer ais seguintes obrigações: 

1•, de se.r a es t racla appar.el.Jiada com .carros frigori.ficos, carrns res-
taurantes e caTros ·do1'mitorios do ty.pos mais moderno·s ; 

2•, <le serem construidos depositos •frigorificos nos pontos iniciaes 
das estradas <le ferro, nos pontos de .cruzamento com outras -estradas de 
ferro ou de rodag·em e em outros pontos mais convenientes ao movimen-
t o de importação "'·as .g.randes regiões 1J roductoras ; 

3•, a promoveT a povoação das tenas marginaes ou proximas ás es-
tradas, como ficou estabelecido no <iecr<0 to n. 6. 533, de ·20 de Junho el e 
1907 (3) , clausula VIII e seus 1paragraphos, referentes âs linhas de 
concessão da Companhia Estrada ·e Ferro d·e S. Paulo ao Rio Grande do 
Sul; 1 

b) os contractos ·de arrendaimento <l•as estradas de feno federaes , 
alterando os on u•s reciprooos, para o fim ele Tealizar a .consbr.ucção elos 
prolongamentos e rainaes neces!:arios; 

e) a fazer o prolongamento "o cabo sub-,fluvial que liga B elém a 
Manáos, abé Santo Antonio, n~ Rio .Ma:dei.ra, fazen do as concessões que 
julgar razoaveis, un1a vez .que se verifique •ser esse systema d e commu-
nicação telegraph,ica 111ais conveniente á região oe menos oneroso que a 
linha tenrestre, ele que ora se cogita. 

XIV . A contraci:'ar a navegação a vapO'r - no :Rio Grande, do Salt<l 
do Marimbo.ndo á foz - no Alto IParaná - acim·a do Urubupunsã - no 
!Parnahy.ba, aLJé é. Cachoeira dos Dourados e nos .respectivos a(fluentes 
navegave is, esben "endo a navegaçã,o abê o ponto elas Sete Voltas. e a 
.Ugação della c<>m a via-.ferrea ex istente, m edâante ·CO'l1struc~ão do neces-

(1) L ei n. 1. 072, de 14 qe outubro de 1903 - E' do teôr seguinte 
esta ·lei : 

Artigo uni.co. O Governo abrirá o cred ito necessario ·para man;' a r 
fazer gratui·tamente a impressão da «•Revi.s-ta elo Cluib de 'Engen·haria>J n.<t 
I mprensa .Nacie>nal; revogadas as clisposiçõe sem contrario . 

(2) Decr eto n. 6.368, de 14 ele fevereiro de 1907 - (Modifica o 
regimen es'Pecial para execução das obras .. ; o melhoramen to dos porto·s 
e rios navega.veis da RepublicfL) . 

(3) Decret o n. 6 . .533, ele 20 dii Junho de 1907 - (F1ixa :prazos 
para a conclusão <la construcgã o d~ linhas Je concessão da Companhia 
Estrada de Ferro S . Paulo ao !Rio GranJ ~ e) . 

E' acompanhado de ,9 clausulas. A clausula VHI dispõe que o po-
voamento das terras marg!naes ou proximas é. estrada deverá ser em-
prehenaido e activado pela companh ia in · e-pen cleutcmente ele qualquer 
iniciath' a do Governo Federal ou dos Estados, de associações ou de par-
ticulares e dá inslrucções sol>re a execução dessa obri5acão. 
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~arlo ,rmnal, ,no ponto mais conveniente, ·a ,e mod,o a servir os lntere~se~ 
cnmmarciaes dos .Estados ,elo Pa1·aná, S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz e 
Matto Gros,so, ,concedendo os favores geraes sobre ·navegação e estradas 
de ferro, excluído o pr ivile.gio. . . ........... .. .. . 

:x;v. A provrnenciar •para que seja executado o contracto com a. 
Clty Improvementis, na 'Parte rel•ativa ao lançamento de aguas servidas e 
materias ·feca:es fora da ba.rra, ,poden.do, no caso de .recusa aa companhia, 
se Incumbir ela execuçáo das obras e proce er á concu:rrenda para ~ea
lizar as obras n ecessarias ao serviço ,ele esgotos .da ilha de 1Paquetá e 
paira pro longar a rêde de esgotos até os largos do Cam,pinho e Ma<lu-
reira, abrind.o os necess·arios creditas. 

XiVI. A contractar, com quem mais vantagens offerecer, a .navega-
ção costeira •: o Moa.ran·hão pelo prazo de 10 annos. 

XVII. A .restabelecer ·o serviço de ,drag·agem .aos •portos de São Joãú 
da .Barra e LJ:tabapoa.na, no E.stado do Rio de Janeiro e rios do memn.:i 
Estado que ·d<isag·uam :na 03ahia •ôe Guanaba.ra, fazendo para esse fim a 
necessaria ope·ração -Oe credito. 

J,.,'V•III . A incorpo,rar 'á Caixa Especial de iPortos, de que trruta o 
art. 4° ·do ,decreto n . 6.368, de 14 de Fevereiro de 1907 (1), Jogo que 
seja instal!a ·a, as ·consignações d,este orçamento destinadas ás obras ,de 
m elhoramentos de portos e rios navegaveis ás respectivas >f! Scalizações. 

X IX. A mandar constT·Ui.r, ou a contractaT com quem maiores van-
ta.!;ens oHer·ece,r, a constr.ucção de 'Uma. linha ferrea que, ,partindo dr 
S . Luiz ae 1Caceres, vá te1-minar no ponto mais fr.aincamente navegavel 
do r io 'Guapo1oé, ligando as bacias 'ªº Paragu,ay e do Amazonas, con11tan-
to que o custo kilom•etrico não <ixceJa ao 1'.ixa ·' o actualm<inte para a 
construcçã.o d·a Estrada de FeNo de Itapura a ,CoT.umb'á e .bem assim 1Uma 
estrada de ferro que, •partindo ·da Estraid'a ·Madeira Mamoré, em ponto 
proximo á bocca •:o Tio Abunam, vá ter á Vi.lia Thaumaturgo, no Alto 
J uruá, passando pela Villa 'Rio .Branco. Xapury e Catay, no Purús. 

XX. A su,bve.ncionar : 
e•) com 80 :000 $ a empreza de navegação qu·e estabelecer entre os 

portos do Rio de Janeiro e Jguape, com escalas po1r Ubatuba, Ca.m.gua-
tatulJa, Villa B.ella, S. Sebastião, Santos e Ca:nanéa, .uma .Ji,nha regula,r de 
v.apores para o transposte de meroa1J.orias e passag·eiros, mediante as 
condições oo•nYenientes, inclusive a de se.rem feitas tres viag<ins redon ·as 
por mez ; 

b) com 30 :000$ a navegação int<irna ao Estado ele 1vfatto Gros.so, na.s 
se.guintes linhas : 10 :000$, para a linha de Corumbá 'ª 'S . ;Luiz de Ca-
cerns ; 9 :000$, para a linha de Cor.umb'á a Coxim; 6 :000$, para a linha 

(1) Decreto n. 6.368, de 14 de Fever.ei ro de 1907 - ('Modifica o 
regimen especial para execução ele obras de melhoramento dos portos e 
rios navegaveis ela iRepub'IJ.ca) : 

ArL •4.• Para o serviço de juros e amortização dos tltulos emittld o;; 
haveríl uma caixa especla.1 constitul<'lr1 com os recursoE s eguintes : 

a - [Renda das propriedai ]e,s adqui.ridas e desaipropriadas e o pro-
-Oucto de alienação das que se rtorna.rem dispensavels 'l)ara. os serviços dos 
portos; 

TI - •Producto da. taxa -Oe 2 o/o, ouro, sobre o valor official r:a im-
porta.cão pelos portos e frontelra.5 d<i !Republica; 

ILI - 'Renda :dos cáes, armazens e d emais acce~sorlos do serviço do• 
portos, medla.nte o .pa,gamento da.> taxas que forem estabelecb ' as; 

w - 1Qualquec outra renda ev.entuail relativa ao;; p ortos e rios na-
viigavels ou dotação consi,gnada em lei. 
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de Corumbá a Aquidauana; e ·5 :000$, pa·ra a linha 'lie Curumbá a Mi-
l'anda; 

o) com 30 :000$ annuaes a .companhia de vapores de ca:botagem e 
fluvial que fôT organizada .para ,fazer o serviço de t ransporte de merea-
do'!'las entre a capital da União, Ca.bo Frio, •Macahé, S. J oão da Ba1'ra, 
Itabapoana, <Campos, S . Fi· "<llis e Muriahé, devendo ser submettidas á 
approvação do Governo •pl1éviamente as tarifa·s dos geneTos e .pro cl uctos 
agri·co·la.s ·que tiver ode trans·portar ; 

à) com ·60 :000$ a navegação do .rio Arag.uaya, na se<Jcão de Santa 
Leopoldina e Conceição, no •Estado de •Goyaz, mediante concurrencia .pu-
bli.ca, aberta :no •Mlnisterio ,.·a :Viação; 

e) até a quantia de 60 :000$ a empreza de navegação do Rio S. João, 
no Estado do Rio de Janeiro, desde que ella faça as obr3's d•e desobstruc-
ção do rio S. João até a .Ca'])a >é e Juturnahy.ba, de modo a permlttlr 1t 
franca navegação; 

f) eom 80 :000$ a navegaçã,o de :Belém para o A,inapá, tocando nas 
cidades de Affuá, Montenegro e outros ·pontos dessa região. 

XX.I. A emprehender a unificação odas rêdes telephonlcas rede.mi e 
municipal contracta:~a na cidade do Rio ele J aneiro, tendo em vista um 
plano de desenvolvimento sy·stematico, de accôrdo com a planta caodas-
ti,a;l desta cidade 

:Paragrapho un ieo . A unificação se fará lncorpoi·ando-se o serviçu 
municipal ao fede1·a1 ou vice-versa, como fôr mai·s conveniente. 

a) As cornmunicações tele,phonicas abrangerã,o todo o raio urbano. 
b) Jogo que estiver feita a unifi.cação ·Jos dous serviços, o Governo 

provideneiará sobre a construcção de linhas inte r-urbanas para Nictheroy. 
Petropolis, Campos, Juiz .ae 1 Fõra, Bello Horizonte, S. J?aulo, Santos e 
outros pontos que julgar conveniente. 

e) no caso de ser o serviço .municipal incorporado ao federa•!, a '!'êde 
ger·al ficará a cargo da IRe a;rtição .Geral dos Te legraphos, 'revogado o 
decreto n . .199, de 7 de Feyerelro de 1890 (1), na parte que transfe-
riu o serviço tel·ephonico na .área urbana do Districto Federal á adm!-
nistração munici.Pal. 

cl) As taxas a estabeleper depois da unificação dos serviços serã.J 
mais baixas que as actuaes. 

XXII. A rconstruir um rftmal fe1Teo, de um metro de bitola, partindo 
'<la estação da ·Estrada de F tirt·o ·Central, em .Re7.ende, até o •ponto mais 
convenien te da !Estrada de ·ferro Sa'Pucahy, no mun.icipi 0 <Je Ayu·ruoca .. 
em 1Minas, .pa,ssando pelo al'Ucleo colonial Visco.nde de 1Mauá, appli.cando 
a esta constroucç-ão o regímen da lei n. 1.126 . .ae 15 ode Dezem<bl'o ""e 1903 
( 2), ou outro .q)L1e não impo!'te em m·ai-0r onus .para o T hesouro. 

X.,"{IIII. A mandar ,proceder aos estudos para a construcção de uma 
estrada. de fen-o que, 'J)artindo do porto ·'e Mossoro', vá a !Boa-Vista, 
sobre o rio .S . !Francisco, cortando as regiões mais flas-elladas .pelas sec-
cas nos Estados do Ceará, !fio Grande do Norte. P·arahyba e Pernam-
buco. 

XXLV. A entrar em accôrdo com a Ooonpanhia Lavoru·a e Coloniza-

(1) Decreto n . 199, de 7 ode Fevereiro de 1890 - (Trall'fere 1Para 
a rudmlnistração municipal da tCa.pita,J Fe 'eral dos Estados Unidos do 
Brazll os serviços relativos ás linhas de car·r is u1.,banos e telephonicas, 
comprehendidas na área do respectivo mun icipio e ·seu termo) . 

IPor este decreto passaram para aquella a dm inistração os direitos do 
Governo provenientes 1· os contractos concernentes aos mesmos ~ erviços. 

(2) •Lei n. 1,1.26, ide 15 de .pezem1bro de 19013 - V. nota n . 7 a 
e•ta lei. · · .. 
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ção em S . ·Paiu-lo, "Pa11a 1pro.\onga.r sua linha ferrea até á mar.gem •d a la,gõà 
c1e Ara·ruama, ·Esta.d·o d.o !Rio, ap.pl[.cando-'1he o .regimen da lei n. 1.1126, 
de 1'5· de Dezembro de 1903 (1) ou outros, que não tnJQJ.ortem onus 
mak1•res ·para o Thesouro. 

XXiV. A t r ansferir pair.a a iP.refettura do tDlst.rlcto ·Federal a Elstrac1a 
\'.1,e ·Ferro da Tljuca, mediante a cond ição 1d·e rnr a mesma incor,porada á 
concessão da Compan.lüa de 18. ührlstovão, constante do contraicto da 
un ificação de ·bonds, •celebrado· com a elita P:refelt'llra em ·6 de Novembru 
de 190·7, e a .reducção "J.o ·preço cla•s 'Passagens e as condições e com·pen-
sações que forem accõrdaclais entre a Prefeltnr.a ·e aquella companhia ou 
á em'Preza que ex.plo.ra a dita concessão, 

X:XY.I. A mandar fazer a r.ectiflcação do rio Pa-rahy·buna nos limite~ 
de Juiz de •Fóra, para evitar futtJTas innumdações naquena cidaioe e 
poder m anter em bom estaido d·e conservação, .na,s quadras chuvosas, o 
t1•e-0ho ela E ·stracla de Ferro .Centra l do .Brazil nos referido.s limites, po· 
dando despender :para tal ,fim até a quantia de 100 :000$, emquanto lm-
iporta aquelle orçamento . 

XXV:II. A fazer reverter para a Associação .de Asslstencia aos oQpe-
Q'aTlos ·ela •Estrada •·1·e :FeTro .Oeste ·de Minas o ·prn•clucto da,s multas appl!-
cadas ao :pessoal da mesma estrada. 

XXiVITIT. A con.struir 'l.lm novo '~di•f!Cio par.a a •Repartição Geral dos 
Coneios, no :Jogar .el o ·anti<go <<'Meroaclo da Can'dela:ria», hoje em J'ULnas 6 
aban'l onad-o, utHizando a doca annexa ·par·a estação de abrigo do material 
fluctuante 1'.lo serv.iço ·postal maritimo, sana.e e .poli.clamento do porto .a o 
Rio cl·e 'Janeiro; •podendo, ']}a:ra a :pr ompta execu~.ão d.as obra.s, 0 Gover-
no despender no futuro exercicio a quantia ele 1. 000 :000$, por conta 1'' e 
m a ior quan tia, que será ·conce'dida em vista do orçamento d·efinltlvo d.ais 
obras . 

XXiIX. A rnand·ar proceder aos estudos ida barra e porto d·e Araca-
ju', (Esta.elo de Ser g ipe, pl'O·i"eCtar e executar os me l·horament os necessa-
rios , abrindo para lsto os e.reditos de •que houver mi-E;ter . 

XXX . A manclar ;proced·er •á con sü·u.cç·ão das obras .contra a secca 
mencio.nar::as .no ·decreto n . 7 .-6-1°9, de l,!l de Outubro do co.r.rente anno 
( .2), podendo para esse fim celebrar, mediante concurrencla n:mbllca, 

(1) Lei n . . 1.120, de 15 ide Dezembro de 190•3 - V. nota n. 7 •a esta 
lei. 

(,2) Decreto n. 7.619, de 21 de Outu,bro de 1·909: 
Art . 1.º 1os serviços c1e ·estu1 j os e obra,s destinaidos a prevenir e at-

t enuar os effeitos cla.s .seccas .que assülam alguns 'f!}struclos do norte rlo 
iBrazH são os segui•ntes: 

I - •Estra.das de :ferro de ipenetração; 
I.I - TIJ.stradas de ro"agem ·e outras v ias de communicação entre_ os 
IV - Açu·des e poços tub·ulaires, os artezianos e canaes de irrl.gaç~o. 

pontos fl agellaô'os e os- melhores mercadüs e centros •p roductores; 
V - :Bar·raigens 1transversaes submersa,s e o·utras ü'bra,s destlna.da.s 

a modificar o r.egimen tor.rencial 1·!0os cursos de agua ; 
IVI - Drenagem '-los valles desáproveitado.s no littoral e me'1>110ra-

m ento das terra,s cultiva,c1as no interio·r; 
vm: - Estudo sys1tema:tiza,do cla,s condições meteorologicas, geolo'5 i- · 

cas e topogra,J)'hiica,s 1il as zonas as~olaclas ; 
·Y'1LI - 111.stallação de o.bservatorios m eteorolo:gi.cos e de estações 

p·Juv iometr\.cas; ~ 
.IX - Conservação .e •reconstituição idas lfloresota.s; 
X - Outros tra.balhos cUJja utilidade contra os effeitos cl~s sec~ 9-

11xperie~cia tenlta clempnstra.do, · · ·· - " · · 
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contl'actos c1e empreitadas totaes ou parciaes, por p.razos nunca e:o;:ce· 
<len tes c1e cinco annos, nos q.uaes se consignará que as prestações an-
nuaes não 0podeTão ultrapassar os creditos vota-dos para os ;respectivos 
exerci cios. 

XXXI. A mandar estu ·ar a conv·•miencia de annexar á Estrada de 
F eno Ce nt ral do ·Brazil, a Estrada de Ferro J oão Gomes a Pira,nga, .po-
dendo pa1·a ta l fim entrar em accõrdo com o go' 'erno de Minas Geraes, e 
proseguir na constntcção ela mesma linha, abrindo para ta·l fim o credito 
precizo . 

XXXII. A •construir uma •ponte ligando o munici·p io ele Uberaba ao 
de Lgarapava, nos E stados de Minas e S . '.Paulo, ah\·inclo paTa Isso os 
necessarios creditas. 

XXXIII . A nomear uma commmissão ele inqueri to sobre a situa-
ção da marinha mercante nacional, com o fim de organizar as novas 
bases sobre as quaes deverá assentar a lei ele cabotagem, attenclendo 
especialmente á necessida de ele baratear os fretes e liga r mais estri· 
ctamente as diversas zonas do pa iz . As despezas provenientes deste 
inquerito serão custeadas por credito especia l, não excedendo ele 
10:000$000. 

XXXIV. A modificar o contracto feito com a Estrada ele F erro 
Soro cabana, hoje propriedade do Estado de S. Paulo, afim ele transfe-
rir para o porto Tibiriçá, no rio Paraná, o ponto terminal ela linha do 
Tibagy, mantida a mesma garantia de juros por kilometro. 

XXXV. A incorporar á Estrada de F erro Oeste de Minas a linha 
auxiliar da Estrada de Ferro Central ao Brazil, de modo a constituir 
com aquella uma só rêcle. 

XXXVI. A entrar em ll.ccõrdo com os Estados de Minas e Bahia 
para encampação e prolongamento da Estrada de F erro Bahia e Minas, 
fazendo para esse fim as necessarias operações de credito. 

XXXVII. A mandar inicia r as obras de construcção do porto de 
Corumbá, podendo despender até 300 :000 $000. 

XXXVIII . A alterar o traçado ela Estrada de F erro de Alcobaça 
á Praia da Rainha, permittindo sua partida da cidade ele Cametá. 

XXXIX. A ligar a cidade de Abaeté á estação de S. F r an cisco, n a 
Estrada de Ferro Oeste ele Minas, por meio de um ramal de bitola 
igual á da mesma Estrada. 

XL. A encampar a Est rada de Ferro de Rezende a Bocaina e a 
prolongar os trilhos até Mambucaba, pelo traçado j á feito. 

XLI. A organiza1· a rilcle f erro-viaria, no Estado da Bahia, de-
cretado para este effeito e para a ligação com o systema ferro-viario 
dos diversos Estados ela União os prolongamentos e ramaes n ecessarios 
e a fazer com o Estado da Bahia os accõrdos precisos para tornar ef-
fectiva essa ligação, applica11do á rêde assim constituicla o regimen elo 
art. 16, n. XXIV, lettras ç e cl e art. 21, paragrapho unico, da lei 
n. 2.0·50, de 31 de dezembro ele 1908 (1). 

( 1) Lei n. 2.0150, de 31 de dezembro de 1908 ~ (.Fixa a despeza 
geral da Republica para o exercicio de 1909: 

Art. 16 . Em relação ao Ministerio ela Viação e Obras Publicas, 
a utoriza o P r esidente ela Republica: 

XXIV - A Rever : 

e) os contractos de arrimdamento das estradas de fe rro da União, 
sem augmento ele clespeza e com reducção das tarifas, e ele accõrdo 
com os arrendatarios, estab!'lecer aS" seguintes obrig·ações : 

1 •, de ser a estrada ~pparelhada com carros frigoríficos, canos 
r estaurantes e carros-dormitarias dos typos mais modernos ; 

· 2ª, de serem construidqs depositas fri15or ificos nos ponto13 iniciaes 
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XLII. A realizar os serviços para limpeza e profunelldaele elo rio" 

Muriahé ele Itaboapana até Limeira, inclusive o rio Muquy. 
XLIII. A contractar com a Estrada de Ferro de Goyaz, ou com 

qu em mais vantagens offerecer, a construcção : 
1°, elo prolongamento elo ramal ele Araxá-Uberaba pelos municipios 

do Prata e Villa Platina, até á margem elo Parnahyba, no ponto mais 
conveniente, abaixo da Cachoeira Dourada, nos t ermos ela lei n. 1.126, 
de 1'5 ele dezemlbro de 190·3 (1) ; 

2°, de um ramal que, partindo ele ponto conveniente elo prolon-
gamento e passando por Monte Alegre, em Minas, vá terminar no Rio 
Verde, Estado de Goyaz. 

XLIV. A transferir, sem ind emnização, para o Estado do Rio 
Grande elo Sul, para os serviços ele dragagem executados pelo mesmo 
Estado nas lagôas elos Patos e Mirim, o material de dragagem ela ex-
tincta commissão elas obras ela Barra, que fôr desnecessario á fiscali-
zação das mesmas obras. 

XLV. A mandar estudar o traçado da estrada de ferro ela cidade 
de Santa Victoria do Palmar á do R io Grande, passando por 'l'abuln, 
sendo applicado á construcção o regímen da lei n. 1.126, de 15 de 
dezembro de 190·3 (2), ou outro que importe "Or(us menor .para o '.rhe-
souro Federal. 

XLVI. A mandar, mediante concurrencia publica, desobstruir o 
baixio de Batuhy, no rio Uruguay, adaptando os estudos e projectos 
feitos em 1893, por commissão especial, ou como fôr melhor, abrindo 
os creditas necessarios para occorrer á respectiva despeza. 

XLVII. A contractar, s<>m onus para o Thesouro e para o fim de 
facilitar e baratear o transporte de mercadorias para o Cáes do Por-
to, a construcção do prolongamento a que se refere o decreto n . 9.986, 
de 1-8 de jul1ho ·de 1888 (13) . 

das estradas de ferro, nos pontos de cruzamento com outras estradas 
de ferro ou de rodagem e em outros pontos mais convenientes ao movi-
mento de importação das g randes regiões productoras ; 

3•, promover o povoamento das terras marg·inaes ou proximas ás 
estradas, como ficou estabelecido no decreto n. 6.533, de 20 de junho 
de 1907, clausula VIII e seus paragraphos, referentes ás linhas de con-
cessão da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande do Sul; 

d) os contractos de arrendamento das estradas de ferro federaes, 
alterando os onus r ecíprocos, para o fim de realizar a construcção dos 
prolongamentos e Tamaes necessarios. 

Art. 21. O Governo mandará proceder á revisão geral das tarifas 
da Estrada de Ferro Central do Brazil no sentido de r eduzil-as, estabe-
lecendo frétes de accôrdo com o valor actual dos productos para as gran-
des distancias actualmente attingidas pela mesma estrada. 

Paragrapho unico. Ao fazer qualquer concessão ou favor ás estra-
clas particulares ou arrendadas o Governo exigirá a applicação do dis-
posto neste a.rtigo. 

(1) L ei n . 1.126, de 1.5 de dezembro de 1903 V. nota n. 7 
a esta lei. 

(2) Lei n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903 V. nota n. 7 
a esta lei. 

(•3) D ecreto n. 9 . 9~·6, ~le 18 de julho de 1888 - Concede á Com-
panhia Rio de Janeiro anci Northern Rcvi!way privilegio para a constru" 
cção do prolongamento de sua estrada, desde o Abreu ou outro ponto 
lP!l-iS conveniente ela mesma, até o Porto çlas Caixas. 
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XLVIII. A mandar proceder, abrindo para Isso o necessario cre-
dito: 

ct) ao estudo das cabeceiras do Vacaccahy-mir im e do Iblcuhy, no 
Estado do Rio Grande do Sul, para se estabelecer um canal de ligação 
desses dous grandes rios ; 

b) ao estudo da ligação do banhado entre os rios Vacaccahy e 
Ibicuhy, nas lmmediações elo kilometro 450 ela Estrada de Ferro de 
Porto Alegre a Uruguayana, até a confluencia do Toropy ; 

e) ao estudo elas obras necessarias para corrigir os rios Jacuhy 
e Iblcuhy e os affluentes que forem aproveltaelos para a sua ligação, 
com o fim de se estabelecer a navegação em toda época para o calado 
mínimo ele um metro ; 

d) ao estudo elas barragens que forem estabelecidas e as respe-
ctivas eclusas, com bases sufficientes para a ioelo tempo se elevar ao 
dobro o calculo acima indicado. 

Art. 19. Os pagamentos dos saldos dos elepositos de vales inter-
nacionaes e de despeza de transito territorial e marítimo serão feitos 
aos Correios credores por melo de saques tomados directamento pela 
Directoria Geral elos Correios. 

Art. 20. Na execução dos serviços do Ministerio da Viação e 
Obras Publicas a prestação ele contas elo primeiro acleantamento não 
é indlspensavel para a realização elo segundo, não podendo, entretan-
to, se realizar o terceiro 'adeantamen·to sem que a prestação ele conta 
do primeiro se acha liquidada, seguindo-se a mesma disposição em rela-
ção ás subsequentes. 

Art. 21 . Fica o Presidente da Republica autorizado a celebrar 
contractos, por tempo nunca maior de dous annos, quando estes versa-
rem sobre fornecimentos de materiaes imprescincliveis á manutenção 
dos serviços industriaes a cargo do Mlnisterlo ela Viação e Obras Pu-
blicas. 

Art. 22. Fica o Pres}dente da Republica autorizado : 
I. A reformar, sem augmento de despeza, a Repartição Federal 

ele Fiscalização elas Estr1tdas de Ferro, distribuindo o pessoal pelas 
rêdes dais estradas de ferro ; 

II. A abrir o credito preciso para se liquidarem directamente en-
tre a Repartição Geral elos Telegraphos e as demais administrações 
telegraphicas, as taxas ele telegrammas officiaes transmitticlos sob o 
regimen elo trafego mutuo e que se referirem a exercicios já encer-
rados; 

III. A organizar, na vigencia desta lei, os serviços e rapartições 
a cargo do Ministerio da Viação e Obras Publicas e a alterar os res -
pectivos regulamentos, ficando dependendo elo referendum do Congres-
so Nacional a execução de todas as disposições que determinarem crea-
ção ou suppressão ele empregos, alteração de vencimentos ou qualquer 
augmento ele despeza toti+l autorizada pela presente lei. 

§ 1. 0 Os empregados que ficarem excluiclos, por effeito ela refor-
ma ou transferencia de l'epartições autorizadas na presente lei, serão 
considerados aclcliclos, si tiverei;n 10 annos ele serviço publico, com di-
reito á aposentadoria. 
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;§ 2. 0 Os direitos e vantagens ele activiclade e inactividade dos 
empregaclos de serviços ou emprezas custeadas pela União serão regu-
lados pelos das demais repartições publicas. 

IV. A con ceder il.s emprezas que façam navegação regular entre 
os portos de mais de um Estado todos os favores de que tem gozado o 
Lloyd Brazileiro, exceptuada a subvenção. 

V. A construir a ligação entre a Estrada de Ferro Auxiliar do 
Brazil, na estação de Belém, e a Estrada de Ferro do Rio do Ouro, na 
estação da Saudade, ou outro ponto mais conveniente, abandonando no 
primeiro o trecho comprehendido entre aquella ligação e a estação de 
S. Francisco Xaviet', que será substitu icla pelo trecho correspondente 
da segunda. 

Art. 23. Nas obras publicas do Ministerio da Viação serão., ele 
preferencia, empregadas as madeiras nacionaes. 

Art. 24. A fiscalização dos contractos celebrados no exerci cio de 
1909 e dos que se celebrarem no exercicio de 1910, que não tiver ver-
ba no orçamento, será custeada com o proelucto das conLribuições pa-
gas, para aquelle fim, pelos contractantes . 

Art . 25. As prestações a que estão obrigados os funcc ionarios da 
Administração elos Correios do Estaelo de Mmas Geraes, pela constru-
cção de casas em Bello Horizonte, começarão a ser fe i tas em jan ei-
ro ele 1911 . 

Art. 26. Emquanto não fôr installada a Caixa Especial de Por-
tos, -Oe que tra:ta o decreto n. ti .368, de 14 de fe.vet"elTo -Oe 1907 (1) , 
o producto da taxa especial ele 2 o/o. ouro, cobrada dos portos dotados 
com verba na presente lei, poderá ser applicado ao desenvolvimento 
dos serviços respectivos. 

Art. 27. Fica creado o premio até 7 :000$, moeda papel, para cada 
locomotiva que as companhias de estradas de ferro construirem em 
suas officin>ts, podendo, mediante as condições que o Governo estabe-
lecer, abrir os creditas necessarios para o pagamento do referido premio. 

Art. 28. Continuam em vigor : 
§ 1.• As disposições do n. X do art . 22 da lei n . 1. 841, de 31 de 

dezembro de 1907 (2); as disposições do art . 16, ns. XXVII (lettra 
e), XXXlI e XXXVlI, e o art. 26 da lei n. 2 . 050, de 31 de dezem-

(1) Decreto n . 6.368, de 14 ele fevereiro ele 1907 - V. nota n . 15 
a esta lei. 

(2) 'Lei n. 1.,841, de 31 de dezembro de 1907 - (F'ixa a cleStPeza 
geral da Republica para o exercicio de 1908) : 

Art. 22. Em relação ao l\!Iinisterio da Viação e Obras Publicas, au-
. toriza o Presidente da Republica: 

X - A subvencionar com 4 :000$, por kilometro de estrada con-
struida, as emprezas ou particulares que organizarem o serviço de trans-
porte de passageiros ou mercadorias por meio de automoveis industriaes, 
lingando dous ou mais Estados da União ou dentro de um sõ Estado. 
Este favor é relativo aos Estados ou municípios que organizarem o 
serviço de que trata este artigo, observadas, em ambos os casos, as con-
dições que, . a seguir, menciona o mesmo n. X . 
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bro de 1908 (1) ; e os ns. XXI.l,l, X...~VI e XLI do art. 17 da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 (2) . 

(1) L ei n. 2.050, d·e ·31 de dezembro de 1908 - Fi:im a des,peza 
geral da Republica, para o exercicio de 19 09). 

Art. 16. Em relação ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
a utoriza o Presidente da Republica : 

XXVII - A contractar: 
.. .. . ............................ . ... . ...... . .... . . .... ............ 

e) Com a Companhia Estrada de Ferro de Goyaz, ou com quem 
mais vantagens offerecer, a construcção : 

1°, do prolongamento do ramal de Ar axá-Uberaba, pelos municipios 
do Prata e de Villa P latina até á margem do rio Parnahyba, no ponto 
mais con ven iente, abaixo da Cachoeira Dourada, nos termos da lei 
n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903; 

2°, de um ramal que, partindo do ponto conveniente do prolonga-
men to e passando por Monte A legre, em Min;:i,s, vá terminar no Rio 
Verde, no Estado de Goyaz . . . . . . . . . . . . •\•· .... .. .. .... .. ...... ... ... .... .... ... . ... ....... .. .. . 

XXXII - A mandar fazer os melhoramentos da ba rra ele Cana-
néa, Estado de S. Paulo, podendo despender até 300 :000$000 . 

. . . ºXXXViij· ~ · A ·1~~,~~· º. ~~·~i~~g~~~~t~· 'd~ · E~t;~d~ · a~· F~1:r~· ·a~ · p~~ 
rahyba até á cidade de Patos, passando pela cidade de Ar eia . 

. . . . A."rt : . 26 :··o· 'G~~~~~~. adQ~ir:i~·â.. 2~~· ~iri~â.~. à.~. S~~t~~. ~ . t~r·1:e~·º· 'n:~c·e~~ 
sario para nelle ser construido pela Companhia Docas de Santos o edi-
fic io destinado para as repartições dos Correios e Telegraphos, abrindo 
para esse fim o credito até 150 :000$000. 

(2) !Lei n. 1.145, de 31 oe· dezem\bro de 1903 - (Fixa a despeza 
geral da Republica para o exercício de 1904) : 

Art . 1 7 . Em relação ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
a u toriza o Presidente da Republica: 

XXII- ·A encampar, na vigencia da presente lei, as estradas de 
ferro que gozem de garantia de juros, ouro, e tenham construido mais 
de 50 kilometros, mediante o pagamen to em titulos da mesma especie, 
cujos juros e amortização não excedam a 4 1h o/o r espectivamente ; 
e a contractar, mediante o pagamento em titulos da m esma especie a 
construcção e o subsequf"n le arrendamento definitivo, por prazo não 
maior de 60 annos, contados da conclusão do ultimo trecho das mesmas 
estradas, dos prolongamentos e ramaes já decretados ou necessarios 
para ligação com as estradas em trafego ; bem assim a arrendar defini-
tivamente as estradas aqquiridas pela União. 

Para custear provisoriamente, emquanto não forem definitivamente 
arr enda das, as estradas resgatadas ou por outra fórma adquiridas, 
poderá o Governo abrir os creditos precisos. Ficam autorizadas as 
operações de credito necessarias para execução do presente numero. 

XXVI - A entrar em accõrdo com os governos dos Estados e com 
as compan hias que destes tenham concessões de estradas de ferro , para 
o fim de incorporar essas linhas ás linhas federaes, estabelecendo as 
condições, os direitos e ipteresses da União e dos Estados, r ealizando 
as ligações e os prolongamentos necessarios e fazendo o a rrendamen to 
definitivo das rêdes assini forma das . 

Para as providencias de que trata este numero ficam a utorizadas 
as necessarias operações de credito. 

Paragrapho unico. O Governo providenciará para que cesse o de-
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§ 2.0 A au torização -cont ida no art . 16, n . xx:rv b (1), q ue 
manda rever o con t racto com a A.11ictzon Navigcbtion Gonivcmy, Linii-
tecl, sem a ugmen to de despeza, no intu ito de remodela r as tarifas vi-
gen tes, r eduzindo as suas tabellas, f azen do outras modificações necessa-
r ias ao melhoramen to de •serviço e offer ecendo á mesma companhia as 
vantagens que se tornarem conven ien tes. 

Art. 29 . O P r esidente ela Republica é autorizado a despender pelas 
repar t ições do Min isterio da Agr icultura, industria e Commercio, com 
os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de . . .. . . . 
17 .223 :843$736,, papel, e 900 :000$, ouro: 
1. Secretcirict ele Estaclo - Substituída a tabella pela seguin te : (De-
cr eto n. 7 .7 27, de 9 de dezembro de 1 909) : 

Pessoal: 

Gabinete elo Ministro 

Ministro de Estado : 

Venci1nen tos. 
Gratificação. 

24:000$ 
12 :000$ 36 :000$ 

Ouro Papel 

vastamento das mattas pelo uso da lenha nas estradas de ferro brazi-
le iras, salvo expressa a u to ri zação anterio r, que não será mais dada de 
hoje em diante . 

XLI - A realizar as obras n ecessar ias ao melhoramento dos por-
tos da Repub lica, podendo para esse fim emittir títulos em papel ou em 
ouro que correspondam, por seus juros e amortização, ás responsab ili-
dades q ue para cada porto possam ser p rovidas pelas taxas que ah i serão 
cobradas, estabelecida'S nas leis e concessões em vigor : 

a) as obras poderão ser executadas por administração ou por con-
t r acto, m odificados ou não os respectivos p lanos de orçamentos, poden-
do-se accrescentar-lhes a execução das obras fóra do cáes, mas neces-
sar ias para facilitar o trafego das mercadorias para os mesmos cáes; 
e a exploração commercial dellas será estabelecida segundo o regímen 
que mais convenha a cada porto ; 

b) para as despezas que for em necessarias para melhoramento dos 
portos, a que se refere a presente a.utor ização, ficam tambem a utoriza-
das a.s necessar ias operações de cr edito ; 

e) sob o regímen desta lei poderão ser realizadas as obr as de portos 
a in da não definitivamente conttactadas; 

cL) o producto das taxas especiaes creadas na lei da receita que 
forem cobradas nos po r tos dotados com ve1'ba especial n a presente lei, 
poderá ser applicado ao desenvolvimento do serviço de melhoramento 
respectivo . 

( 1) Lei n . 2.050, ele 31 <le dezembro de 1908 - (1F ixa a despeza 
geral da Republica para o exercício de 1 909) : 

Art. 16. Em relação ao Ministerio ela Viação e Obras Publ icas, 
autoriza o Presidente ela Republica: 

XXIV - A rever : 

b ) o contracto com a Amazon Stemn Ncvvil}ation Gomvany, sem 
a ugmento de despeza, no intu ito ele r emodelar as t ar ifas v igentes r edu-
zindo suas tabellas, estabelecendo o uso de sncigtboats, fazendo outras 
modificações necessarias ao melhoramento do serviço e offerecendo á 
l'nesma companhia as vantagens que se to rna r em convenien tes . 
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48 :000$ 

84:000$ 

Directoria Geral de AgricltZtnrct e In -
clnstria Animal 

1 director ge-
ral ..... 

directores 
de secção 

4 1 os officiaes 
4 2°• officiaes 
8 3°• officiaes 
1 continuo .. 

Orde- Gra ti-
nado ficação 

12 :000$ 6:000 $ 

8:000$ 4 :00 0$ 
G:400$ 3:200$ 
4:800$ 2:400$ 
8:600$ 1:800$ 
1 :600$ 80 0$ 

18:000$ 

36:000$ 
38:400$ 
28:800$ 
43:200$ 

2:400$ 

166:800$ 

Di1·ecto1·ia Geral ele Inànst\·ia e Oom-
me1·cio 

Orde- Grati-
nado ficaçi).o 

1 director ge-
ral .. . ... 12:000$ 6:00p$ 18:000$ 

3 directores 
de secção 8:000$ 4:000$ 36:000$ 

3 1 º' officiaes 6:400$ 3 :20p$ 28 :800$ 
4 2°• officiaes 4:800$ 2 :40 $ 28:800$ 
7 3°• officiaes 3:600$ 1 :80p$ 37:800$ 
1 continuo .. 1:600$ 800$ 2:400$ 

151:800$ 
Portctrict 

Orde- Grati-
nado ficaç~o 

1 porteiro . . . 4:000$ .2:000$ 6:000$ 
1 aj udante 

do porteiro 2 :400$ 1: 200$ 3:600$ 
z continuos . 1:600$ 800$ 4:800$ 
4 correios . .. 1 :600$ 800$ 9:600$ 

24:000$ 
Sei·ventes 

4 serventes (sa lario men~al 
Çle 150$000)'. '.' .' ... .. 7:200 $ 

Ouro Papel 

j. 

"' 

.... , .. ,,., .. .- 433:800$000 



Material: 

Publicação de ex-
pediente, etc. :-
Em vez de réis 
40 :000$, diga-se 
31 :200$ e •re-
dija-se assim:-
"Publicação do 
e x p e d i ente e 
editae'f, acqui-
sição de livros 
e outros im-
pressos, e n c a-
c a 'd ernações e 
ilnpressões, in-
clusive o rela-
torio dJ! minis-
tro", 3!"!200$ -
Augmentada de 
44 : 420$, sendo: 
24:500$ pe,ra 
c o n servação e 
custeio das in-
stallações e 1 e-
ctricas, compre-
hendendo a illu-
minação do edi-
ficio, o eleva-
dor, campainhas 
e apparel hos te-
lephonJicos, in-
clusive o con-
sumo de ener-
gia electrica, e o 
pagamento d e 
um encarregado 
das installações. 
c o m gratifica-
ção mensal de 
300$, e dous aju-
dantes, com a de 
150$ cada um ; 
720$ para con-
sumo de agua ; 
12:000$ para 
conservação do 
jardim ( ferra-
mentas, adubos, 
material p a r a 
irrigação e o pa-
gamento de um 
jardineiro, com 
a diaria corrida 
de 6 $ e quatro 
ajudantes, c o m 
diaria d e H 
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Ouro Papel 

4í 



cada um, 6 :000$ 
para assaio do 
edificio - Ma-
teri a i par a esse 
serviço e paga-
mento de qua-
tro trabalhado-
res incumbidos 
do mesmo, com 
a diaria ainda 
de 4$ cada um, 
1 :200$ para alu-
guel de casa 
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para o porteiro 119 :840$000 
A:uxilios á agrici<l-

tiira e ind11stric1 
- Mantenha-se 
o n. 1 - Ser-
viço de Infor-
mações e Pro-
paganda A g i1i-
cola - assim re-
digido : 

I - Serviço de 
Inforrnaçõ.'es e 
P1· opaganda 
Agricolc< 

Secção de publica-
ções e bibliotheca: 

Pessoal, de accõr-
do com o decreto 
n . 7 .673, de 18 
de novembro de 
1909 ...... .. .. 

Material : 

Para a acquisição 
de livros para a 
bibliotheca, expe-
diente de pu bli-
cações, despezas 
d e expediente, 
encadernações e 
ilnpressões i n-
clusive material 
para o desenvol-
vimento da ty-
P o g i·aphia da 
Directoria Geral 

54:600$000 

de Estatistica. . 100 :000$000 
Para a acquisição 

de moveis, es-
tantes, e outras 

Ouro Papel 

553 :6•10$000 

-. 



despezas de in-
stallação. 

Em vez de: 
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10:000$000 

110:000$000 

"III - Serviço de extincção d~ 
gafanhotos, etc. " 

Redija-se assim: 

·1n - Defesa ag1·icol«, combate 
ele epizootias e volicia sanita-
rici dos animaes 

Para o serviço de extincção de 
gafanhotos e outros animaes 
ou parasitas nocivos á agri-
cultura e á industria animal. 
combate de epizootias e inicio 
do serviço da policia sanita-
ria dos animaes, 300 :000$. 
Augmentada de 460 :000~000, 
sendo 40:000$ para subven-
ção á Sociedade Nacional de 
Agricultura, devendo app!icar 
20 :000~ para desenvolver seus 
t r a b a 1 h o s de propaganda, 
seu museu agrícola e flores-
tal, o estudo das plantas 
uteis e zoologia agrícola do 
paiz, e 20 :000$ para desen-
volver no Horto Fructicola 
da Penha seus campos de ex-
periencia e o ensino de agri-
cultura pratica e de indus-
trias ruraes, em cujos cursos 
deverá receber até 12 alu-
mnos gratuitos indicados pelo 
Governo; 120 :000$ para sub-
venção ao Museu Commercial 
do Rio de Janeiro, com a 
obrigação de admittir gratui-
tamente n a Academia de 
Commercio 20 alumnos desi -
gnados pelo Governo e a 
prestar os serviços que forem 
exigidos pelo mesmo Gover-
no ; 300 :00 0$ para auxílios 
aos Estados, municipalidades, 
syndicatos, etc., e para a 
fundação de uma escola pra-
tica de agricultura na Fazen-
da do Pinheiro, que sirva de 
modelo. 

Na sub-consignação " Auxílios 
Diversos", depois da palavra 

Ouro Papel 

164:600$000 
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indiist1·ias, a e crescente-se: 
"inclusive a de extracção de 
carvão de pedra", augmenta-
da de 200:000$ para o serviço 
de distribuição de plantas e 
sementes. . ........... . . . 

3. Immigraçcío e Golonizctção -ba-
minadas as palavras : exoliii-
clos os cisiatioos e oonsirlera<lo 
ent co1n1n,.issclo o vessocLl. .A .. u-
gmentada de 100 :000$ para 
catechese de índios em Matto 
Grosso, sob a direcção da 
Missão Salesiana; diminuida 
de 400 :000$ na sub-rubrica 
IV "Serviços nos Estados", 
inspectores e auxiliares. Au-
gmentada de 100 :000$ na 
sub-consignação III, par a 
transporte de trabalhadores 
nacionaes ; onde se lê: "des-
pezas no exterior", diga-se: 
11 passagens do exterior" ; onde 
se lê : 11 despezas 1 no paiz ", 
diga-se: "transporte de im-
migrantes para qs Estados, 
recepção, hospeda9ens e ex-
pedição dos me~mos", réis 
600 :000$000. . .... . . . . . .. . 

4. Gommissão ele Expqmsão Eoo-
nomioa do BraziZ -Augmen-
tada de 400 :000$, para despe-
zas com material no paiz, 
comprehendendo :;i,s publica-
ções de propagan da autoriza-
zadas ou approvaqas pelo mi-
nisterio e a acquisição ou col-
lecta de materias primas e 
p1·oductos para exposições in-
ternacionaes. . ....... . . . 

5 . Jar<lim Botanioo - Ijiminuida de 
50 :000$ para o serviço de 
distribuição que se transfere 
da verba 2• de plantas e se-
mentes. . . . . 1 ••• • • • ••• 

6. Inspecção agricola nos Estados . . · 
7. Direotoria de Indust1·ia Animal. . 
8. Escalei de Aprendizes Artifioes -

Pessoal: 20 directores (ven-
cimentos 4 :800$); 100 mes-
tres de officinas (vencim en-
tos 2 :400$) ; 20 escriptura-
rios ( vencimentos 3 :000$ ) 
porteiros-contínuos ( v,·e n c i-
mentos 1 :800$) - Material : 
Despezas de eXJ:ledien te, luz, 
agua, limpeza dos ed ifícios e 

Ouro 

300 :000$000 

600 :000$000 

Papel 

1.804:600$000 

7.489:267~õ00 

600 :000$000 

74 :040$000 
1 . 075:200$000 
1.006:400$000 



647 

conservação do material, á 
razão de 500$ para cada es-
cola; installação das escolas 
e officinas, !adaptação doB 
predios, adeantamentos pane 
acquis ição dos· pt'imeiros ma-
ter iaes e subvenção ás escolas 
do mesmo typo, fundadas ou 
cu~teadas pelos Estados, em-
quanto não fôr installada a es-
cola da União 600 :000$; au-
gmentada de 96 :000$ para 
pagamento dos vencimentos 
de 20 professores normalistas 
e de 20 professores de dese-
nho, de accõrdo com o decre-
to n. 7. 649, ele 11 de novem-
bro ele 1909. Transfira-se da 
verba - Pessoal - para a de 
- Material - sub-consigna-
ção : installação de escolas, 
etc., a quan tia de 26 :400$, 
corr esponden te a o s venci-
mentos de u m clirector, cinco 
mestres de officinas, um es-
cripturario, um porteiro, um 
continuo e dous professores 
normalistas ; assim como para 
a mesma sub-consignação a 
quantia de 6 :000$ da sub-con-
signação - Despezas de ex-
pediente, etc. . .. . .... . . ... . 

9. Serviço Geologico e Mineralogico 
do Breizil. . ...... . ...... . 

1 O. Jmita Commercial . ............. . 
11 . Directoriei Gerei! ele Estatistica . . . 
12 . Observeitorio do Rio de Jeinefro -

Substitua-se por " Directoria 
de Meteorologia e ele Astro-
no1nia" e ,serviços subvencio-
nados, de accõrdo com o de-
creto n . 7. 672, de 18 de no-
vembro ele 1909 ............ . 

13. Museu Nacional . . .... . ..... . . . . 
14. Escola dP· :Minas ...... .. 
15. Eventuaes. . . ... . ... .. . . 

Ouru 

Art. 30. E' o Presidente da Republica autorizado: 

1 . 248:000~000 

330:000$000 
45 :546$118 

1.529:285$000 

766:640$000 
156 :873$118 
344:352$000 
200:000$000 

ci) a auxilia r as exposições-fe iras em Bagé e Uruguayana e as 
que se real izarem nos outros municip'ios da Republica, obedecendo ao 
mesmo typo de organização, despendendo a quantia de 40 :000$000; 

b) a conceder os favores da lei n. 2.049, de 31 de dezembro de 
190·8 (1). tambem aos immigrantes localizados e::n nucleos coloniaes e 

(1 ) L ei n. 2.049, de 131 de dezemlbro de 1908. - (kutoriza o 
Poder Executivo a conceder a subvenção annual de 15 :000$ a qualquer 
syndicato ou cooperativa agTicola que cultiva r o trigo. ) :E:ssa subven-
ção será paga em prest ações trimestraes durante o prazo de cinco annos. 
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bem assim a qua lquer agriculto r que satisfizer as condições da r eferida 
lei, não ficando dependente<> da constituição de synclicatos ou coope-
rativas agricolas ; 

Os m esmos favores deste artigo e lei nelle ci tada poderão ser con-
cedidos pelo Poder Executivo para novas plantações de cacaueiro e ele 
oliveira, assim como para culturas novas no paiz, desde qu e por seu va-
lor economico mereçam ser estimuladas pelo Governo Federal ; 

e) a contract ar com emprezas industriaes a admissão em sua s of-
ficinas de aprendizes de ferreiro-mecanico, até ao numero de 100, não 
excedendo ele 10 para cada empreza, e com emprezas estr angei ras que 
operarem no Brazil a admissão em seus estabelecimentos, n a Europa 
ou nos Estados Unidos, ele aprendizes ele electro-technica, atê ao nu-
m ero de dez; 

d) a despender 200 :000$, ouro, com os trabalhos preparatorios ela 
representação do Brazil na Exposição Internacional que se realizará 
em maio de 1911 em 'l'urim e com o a uxilio para a installação, na Ex-
posição Internaciona l ele Buenos Aires, ele um monstruario ele productos 
do Brazil; 

e) a entrar em accõrdo com os governos elos Estados caféeiros para 
a propaganda do café no estran geiro, podendo despender para este fim 
a quantia ele 500 :000$, ouro; 

f) a transferir ela administração elo Min isterio da Fazenda para 
este as fazendas nacionaes situadas no Rio Branco, Estado do Ama-
zonas; 

R ecebida s as f azendas referidas, pelo r epresentante do Ministerio 
da Agricultura, m ediante minucioso a r r olamento, fica este autorizado 
a , cl irectam ente ou por meio 

1
cle contracto em concurrencia publica, fun-

dar campos ele experiencia PfLI'ª lavoura, criação e industria ele lactici-
nios, com appa r elhos e m a chi.nismos aperfeiçoados, annexanclo-lhes esco-
las praticas desses serviços ; 1 

P ara os effeitos ela clisp9sição a nterior, fica o Ministerio a utoriza-
do .ª div idir as elitas fazen qas em tantos lotes qua ntos julgar n eces-
sar1os; 

g) a tra nsferir elo Minjsterio ela Fazenda para o Ministerio da 
Agricultura as fazendas nacionaes localizadas no Estado elo Piauhy e 
as terras das extinctas fazepdas n acionaes, proceclenclo á sua demar-
cação e ao arrolamento dos pens . 

Nas citadas t erras e faziindas na cionaes o Governo organisará co-
lonias e campos de experiencias, ele modo a favor ecer o desenvolvimen-
to das industrias pastoril e 13xtractiva (carnaúba, maniçoba, · oleos ve-
getaes, etc.). 

Art . 31 . Continuam em vigor as disposições constantes do art . 16, 
n. 1, lettras b e a, n. V, lettI·a e, e n. XL VI, e bem assim as elo artigo 
20 da lei n. 2.050, d·e 3.l c1 13 dezembro de 1908 (1) , e outrnsim o 

(1) L ei n. 2.050, de •31 de dezembro de 1908. (Fixa a despeza 
geral da R epublica para o exercicio de 1909.) 

Ar t. 16. Em relação ao Minis terio da Viação e Obras P ublicas, 
autoriza o Presidente da Republica : 

I. A despender : 
b) 10 :000$ em premias, á r azão ele 1$ por k ilogramma, aos serici-

cultores que apresentarem c'tsulos ele produ cção nacional, de accõrdo 
com o regulamento n. 6.519, çle 13 de julho ele 190 7. 

e) 5 :000$000 em premias aos sericicultores que provarem, a juizo do 
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n. xxvr, da le i n. 1. 841, de 31 de deze;nbro de 1907 
os trabalhos referidos ser premiados monetariamente, 
das verbas para auxilio ou premias pecuniarios. 

( 1), rriodendo 
sem a ugmento 

Art. 32. Ficam extensivas ao m esmo mlnisterio as disposições 
constantes dos arts. 27 e ·28 da cit-aicla Lei (2). 

Art. 33 . Continuam em vigor as disposições da lei n. 1.606, de 2ü 
de dezemlbt·o ele 1906 ( 3) , para o fim de ser.em onganizados os servi-
ços ainda não comprehenclidos n ~1 presente lei orçamentaria. 

Art. 34. Para execução do disposto no art. 4°, base 3", da lei n. 

Governo, ter pelo menos 2.000 pés de amoreiras regularmente trata-
c1as, de. accôrdo com o disposto no mesmo regulamento. 

V. A entrar em accôrdo: 

e) Com os governos dos Estados caféeiros, para propaganda do 
café n o estrangeiro, podendo não só despender para esse fim até á 
quantia de 500 :000$, ouro, uma vez que os Estados contribuam com 
quantia pelo menos igual, mas tambem combinar no mesmo accôrdo, 
a par dessa propaganda, a ele outros productos nacionaes ainda que 
de Estados não caféeiros. 

XLVI. A auxiliar pela verba 6" elo art. 15 (Inirnigraçcio e Coloni-
sação), como fôr mais conveniente, a Companhia Hanseatica Coloni-
sadora ele Santa Catharina, tendo em vista os immigran tes collocados 
e trabalhos realizados para este fim pela d ita companhia. 

Art. 20. Os govern os estadoaes e municipaes e os particulares ou 
emprezas que introduzirem no paiz gado lanigero de criação. para o 
fim de constituir nucleos perman entes de producção de materia prima 
destinada á industria de fiação e tecidos de lã, gozarão de todos os fa-
vores e vantagens concedidos pelo decreto n. 6.454, de 18 de abril 
de 1907. 

(l) ' Lei n. 1.841, de ,31 de d·ezem'bro de 1907. - (F1ixa a deS[leza 
geral da Rccpublica para o exercício de 1908. ) 

E' o P1>es iden te ela Republica autorizado: 
XXVI --· (elo art. 22) - A mandar examinar os trabalhos de Os-

waldo de Faria, sobre electricidade, ouvindo para isso o Club de E n-
genharia. 

( 2) ·Art. 27 da 1ei citada na nota 1precedente. 
"Continúa em vigor, no que não se achar expressamente revoga-

do, o art. 36 da lei n. 1.617, ele 30 de dezembro de 1906." 
Paragrapbo unico . Os mesmos favores serão concedidos !is estra-

das de rodagem que ligarem os lagares Bagé ou nova Empreza, no 
Acre, a Mercedes ou Senna Madureira, no Iaco, e a todas as estra-
das que communiquem dois rios navega veis na região do Acre. 

Art . 28. Fica approvado o accôrdo celebrado ex-vi elo art. 14, 
n. XX, da lei n . l..316, ele 31 de dezembro de 1904, e restabelecida a 
autorização para a abertura do credito necessario ao respectivo paga-
mento. 

(Accôrdo com a The Ncitioncil B ·razilian Hciruoiir Comvciny, Liniited, 
para rescisih do contracto, com garantia ele juros, para a construcção, 
uso e goso d.as obras ele melhoramentos do porto de Jaraguá, no Estado 
ele Alagõas, podendo a justar-se a lguma indemnização pecuniaria.) 

(3) Lei n . 1.606, de '29 de 'dezembro de 1906. - (<Crêa o Minis-
terio da Agricultu ra, Industria e Commercio. ) 
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1.606, -de 29 de dezembro de 1906 (1), mesmo tratando-se de serviços 
já compr ehendidos n esta lei, poderá o Presidente da Republica abrir os 
creditos que forem necessarios. 

Art. 35. Sempre que fõr conveniente, o rninisterio poderá m andar 
fazer as suas p ublicações na typographia ela Directoria Geral ele Esta-
tistica, cor rendo as despezas por conta das competentes consignações 
orçamentarias das repartições a que pertencerem os trabalhos. 

Art. 36. Para os fins de que trata o a r t . 58 das bases q ue ba ixa-
ram <:om o decreto n. 6.455, de 19 de ajbri! de 1907 ( 2), o Governo 
poderá abrir creditos supplementares e elevar a subvenção alli consi-
gnada a 15 :000$, quando se trate de via ferrea de bitola de um metro 
que não goze de garantia de juros, federal ou estadual, corntanto que 
o pagamento se f aça por trechos não inferiores a 20 kilometros, em 
trafego. 

Art. 37 . E' o Presidente ela Republica autorizado a despen der 
pelas repartições do Ministerio da Fazen da com os serviços designa-
dos n as seguintes verbas a quantia de 36. 291 :294$6M, ouro, e a de 
97 . 338 :322$245, papel, e a applicar a renda especial na sornma de 
19. 310 :000$000, ouro, e 13. 560 :000$000, papel : 

1. Juros e mais despezas da divida 
extern a .. . ........ ...... . . . 

2 . Juros e amortização do empresti -
mo externo para o resgate 
elas estradas de ferro encam-
das . ..... .... . . , ........ . .. . 

3. Juros e amortização dos empres-
timos internos de 1879 e 1897 

4. Idem, diem da divida interna. Au-
gmentada de 5 .151 :456$, para 
a amortização, segundo a lei 
de 15 de Novembro de 1827 

5 . Pensionistas . ......... .. . . .. . . . . 
6. Aposentados .... . .. . ........ . .. . 
7. Thesouro Federal. Augmentada 

de 628 :357$, em virtude da 

Ouro 

26.139:894$444 

8 . 264:880$000 

929:284$000 

Papel 

8.544 :400$000 

30 :907 :540 $00 0 
9.739:994$6 12 
2.552 :1 91$173 

(1) L ei n . 1:606, de 29 de dezembro ·de 1906. - (!Crêa uma Se-
cretaria de Estado com a denominação de Ministerio dos Negocios da 
Agricultura: Industria e Commercio.) 

O a rt. 4" dispõe soqre a organização dos serviços e o quadi·o dos 
funccionarios que ficarão a cargo deste Ministerio, J que tudo será su-
jeito á approvação. 

A base 3• para essa organização diz: - "Par·3. dirigir serviços e 
exercer funcções technic~s, poderá, em qualquer tempo, ser contracta-
da no paiz ou no estrangeiro pessoa ele provada competencia." 

(2) Decreto n. 6.455, de 19 de aibril de 1907. - (.Alpprova as ba-
ses regulamentares para o serviço do povoamento do s-,lo nacional). 

Ai"t. 58. Verificada a utilidade da construcção de via ferrea eco-
nomica para ligar terra15 devolutas colonisaveis ou nucleos co loniaes, 
com estações de estradas de ferro, centros consumidores, portos marí-
timos ou f luviaes, a Uniií-o poderá auxiliar a construcqão m ediante sub-
venção, paga de uma só vez, á razão de 6 :000$ por k ilometro aberto 
ao t rafego. 

Em contracto previo serão definidas as condições a observar, quer 
de caracter technico, quer relativas a prazos, indemnisação do au-
xilio concedido, extensão maxima a subvencionar e quaesquer outras. 
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lei n. 2. 082, de 30 de julho 
de 1909, e mais 27 :320$, 
sendo : 6 :000$ em vez de 
1 :000 $ para quebras aos pa-
gadores, 8 :640$ para gratifi-
cações aos empregados da 
'l.'hesouraria, 11 :880$ iclem aos 
da Pagadoria e 1 :800$ para 
aluguel de casa ao porteiro 
do Ministerio . . .. . .......... . 

8. Tribuna l de Contas ...... . 
9. Recebedoria da Capital Federal. 

Augmentada de 141 :880$ em 
virtude da lei n. 2.083, de 30 
de julho de 1909 .. .. .... . .. . 

10. Caixa de Conversão. Diminuição 
de 157 :400$ da secção de cam-
bio que não funcciona .... .. . 

11. Caixa de Amortização . Augrnen-
tada de 35 :000 $ na sub-ru-
brica material, sen c1o mais 
10 :000$ para assignatura de 
notas, restabelecida no limite 
desta consignação a gratifica-
ção abonada por milheiro para 
esse serviço aos empregados; 
15 :000$ para expediente e 
10 :000 $ para impressão, pu-
blicação de editaes e despezas 
d iversas .. .. . .. . . . . ...... . . . 

12 . Casa da Moeda . Augmentada de 
8 :100$, pa ra o fim de serem 
todos os serventes pagos a 
150$ mensaes . . .. .. . ...... . . . 

13. Imprensa Nacional e Dicirio Offi-
cial - Diminuido de 200 :00 0$ 
da sub-rubrica material. .... 

14 . Laboratorio Nacional de Analy-
ses . Elevada de 30 :000$000 
para augmento da importan-
cia destinada â. gratificação 
que, por meio de quotas, 
é devida aos funccionarios 
desta repartição, passando 
a r azão a ser de 43, 7 5 o/o, 
devendo as mesmas quotas ser 
distribuídas do mesmo modo 
por que o são as da Recebe-
doria do Rio de J aneiro e elas 
alfandegas da Republica . .... 

15. Administração e custeio dos pro-
prios nacionaes ....... . ..... . 

16. Delegacia do Thesouro em Lon-
dres . .... . .... . .......... .. . 

17. Delegacias F iscaes. Augmentada 
de 71 :70 0$ pela equiparação 
da Delegacia do Amazonas â. 

Ouro 

50:000$000 

100 :00 0$000 

52:200$000 

Papel 

1. 949 :735$ú00 
590:000$000 

614:060$000 

256:2ooiooo 

420 :622$500 

866 :054 $600 

2 . 178 :280$000 

167:400$000 

76 :840$000 
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de Pernambuco pela lei nume-
mero 2 .117, de 14 de outu-
bro de 1909, e mais 7 :260$ 
para melhorar a gratificação 
dos serventes das Delegacias 
de Bello Horizonte, Pará, 
lVIatto Grosso, Espirito Santo, 
Pernambuco, Bahia e Porto 
Alegre, sendo n es ta mais u m 
servente, e todos estes a l 00$ 
mensaes, e mais na Delegacia 
Fiscal da Bahia, augmentada 
de 6 :300$, sendo 1 :200$ para 
mais u m servente, 4 :000$ na 
consignação "Expedien te" e 
1 :100$ n a de "Diversas des-
pezas da sub-rubrica "Mate-
rial n • •• ••••. • •• • • , ••• •••••• 

18. Alfandegas : 

Alfa11iLega da Ccivital Federal. 
Augmentaaa para 698 :40 0$ a 
verba para porcentagens, pas-
sando a 12. 00•9 quotas (mais 
20 1: 0 que actualmehte, sendo 
2 para cada um dos 10 conli-
nuos), vass and·o a lotação a 
72. 000 :000$ e a razão a 
0,'97 o/o; elevada .de 123 :400$ 
a verba «Pessoal», sendo réis 
4 :000$ como quebras, á razão 
<le mais 500$, aos fieis do 
-thesow·eiro; 20 :400$ para.gra-
t ificação a 17 aijudantes de 
fieis de armazem, á razão :e 
300$ m ensaes, em vez de 20 0$ 
que aclualmenle percebem, e 
99 :000$ para 600 trabalhado-

·res das capatazias, á r azão de 
mais 500 réis diarios e eleva-
da na sub-rubrica «Material» 
a ,55 :000$ a ver.ba para expe-
diente e a 57 :800$ a verba 
para illu.m!nação, .publicação 
de editaes, assel·o, etc . , e d !-
minuida para 1260 :0 00$ a ver-
ba ·pa,ra acquisição e .reparos 
do material; pera 80 :000$ a de 
combustivel e lubrificante, con· 
servando-se o total d~ssa con-
signação «lYiaterial», na im-
portancia de 49 0 :00 0$, com o 
na ipr011Josta. ·Da verba de 
200 :000$, a que ifica reduzida 
a de 400 :0 00$, para despezas 

Ouro Papel 
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imp.revistas, .aeverá ser •d esta-
cada a ·importancia necessa-
ria paTa acquisição· de tres 
lanchas, afim de se fazer ef-
fi-caz ipolicia e ronda .fiscal do 
porto . .. . ..... . . ...... . . . . . . 

.1Ufandega de Sa1~tos. E .levada a 
288 :000$ a consignação para 
IJOrcenta;gem, ipassando a ra-
zão de O, 7 o/o a 0,8 o/o conser-
va!a, a lotação ode réis 
3·6. 000 :000$, .bem como o nu .. 

. mero de quotas. Augmentada 
de 46 :360$, sendo 21 :360$ 
!Par.a ·o ·pessoal d~ rebocador 
Rio Gran<le, segundo o seguin-
te quadro: 

'Mestre . . . . . . . . . 3 :G00$000 
Machinista ... ~ .... . 3 :500$000 
Fogu~ta 2 a .... . ... ~ : 400$000 
Carvoeiros 2 a .... . . 1 :800$0 00 
Marinheiros 4 a .... 1 :440$000 
e 25 :000$ para conservação " 

·custeio na sub-rubri·ca «Ma-
terial» .. . ........ .... ...... . 

.1Ufanciega cie Po1•to Alegre. Au-
.gmentaifa de 10 :000$, por ser 
elevruda de 46 :000$ a réis 
'5·6 :000$, a consi.gnação paira 
porcentagens, ficand·o elevada 
'ª 8.000 :000$ a lotação e moc.ll-
ficada a .razão para O, 7 o/o em 
vez de 0,575 o/o e ell!vada de 
30 :000$ na s ub-rubrica «Ma-
terial», ;para a acquisição e 
custeio de guindastes a V·a-
por, e 30 :0 00$ .para habilitar 
essa AlfaUJ .. esa a auxiliar o 
serviço de repressão do con-
trabando, ructivando a vigilan-
ci.a. na zona que lhe ê propna. . 

Aifa1~egci cie Peiotcis. Augmen -
tada de 15 :000$, na sub-ru-
brica c<il\IIaterlal» [para acaul -
sição e custeio de embarca-
ções. Augmentada de 6 :000$ a 
ver.ba para porcentagens, que 
será ide •2•1 :000$, em vez de 
18 :000$, alterada a ·lotaç-;:to 
para 3 . 000 :000$ e baixando a 
Tazão a 0,8 o/o . . .... . .••• . • 

Ouro Papel 
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Alfanilegci elo Rio Grcm&e. Au · 
gmentada de 15 :000$, elevan·· 
do -se de 60 :000$, a 75:000$ a 
~'ei·ba para porcenta5·ens, ai· 
terando-se a ·razão 1c1e 1,2 % a 
1,15 % e mais 40 :020$, para 
serem •pagos á razão !ele 4$ 
diarios, em vez de 3$500, os 
62 serv.entes desta alfandega. 

Alfcmclega da Bcthia. A.ugmenlfi• 
da de 2 :1500$ para ,gratifica-
ções 1c1e 1 :500$ ao guarda-
mór e 1 :000$ ao seu ajuldante 
:PQT serviço analogo ao da. 
barra na Alfandega da Caip i-
tal ·Federal, e mais 25 :1550$ 
de grati~kações pelo serviço 
nocturno, segundo o quadro 
.seguinte: sargentoSw 2 .a. razão 
de 2$ diarios, '1 :•4160$ ; guar· 
das, 120 á razão -' 'e 1$1500 .cl ia-
1rios, 10 :950$; machinista, 1 
á razão de 2$ diarios, 730$; 
mestre, 1 á razão de 2 $ dia-
•rios, 7·30$; fogulstas, 2 â ra· 
zão Ide 1$ liiarios, 730$; ma-
;rinheiros, 30 'á razão de 1$ 
dial'ios, 10 :950 ~ ; total-réis 
.25 :5·50$; e ainda 1-5 :840$ .pa-
.ra gra,tificações ao pes·soal <la 
.Jancha S. Scilvç11:for, segundo 
o quadro seguinte: 1 rnestrs. 
a 12 00$ por mez, 2 :400$; 1 
machinlsta, a ~00$ ipo r rneY. 
3 :600$; 1 foguista, a 120$ 
por rnez, 1 : 44 O$ ; 1 carvoeiTo. 
a 100$ por mez, 1 :200$; ·6 ma-
rinheiros, a 1QO$ por me:z, 
7 :·200$; .total, 115 :8-40$; a.e. 
crescida da quaptia de 1 :000$ 
•para gratificação ao commau-
dan te das guardas . . .. , . .. .. 

Alfanclegci ele Peimmnbuco. A u-
·gmenta,da de 2 :500$ ipara •gra-
tificação ao guar ;ra-mór e ao 
seu ajudante, como na da Ba-
hia, e rna,is 36 : ~00$, resultan-
te ela substituiç(lo das grati -
ficações ao pessoal embarca-
do, segundo a 1proposta, .pe\03 
seguintes: 3 mestres, a réi.s 
·z :-400$ .por anno, 7 :·200$ ; 8 
•patrões, a .2 :l·QO$ PO·r anno, 

Ouro Papel 



6!>5 

10 :800$; 1 ma,chin ista, a ré i:,; 
~ :600$, por an,no, 3 :.600$' ; l 
foguista, a 1 :800$ por anno, 
1 :800$; 1 carvoeiro, a réis 
1 :-440$ ·por anno, 1 :440$; ! 
ca1,pinteiros, a 1 :800$, por 
a nno, 3 :600$; 70 marinheiro~ .. 
a '1 :440$ por anno, 100 :'800$. 
!Para o fardamento dos pa·· 
trões e mestres, 1 :800$000. 
·F,Jevac1a a razão, no cal0ulu 
das porcentagens, Id e 0,9.5 o/u 
a 1,20 o/o, au~entanJo-se a. 
dotação res.pectiva ;para réis 
192 :000$000 ... . ... . .. .. . . . . 

Alfandega de 11Iciaeio' . Augmen· 
tada de 14 :400$, as·s im cl.lstri-
buic1a : 1 mestre da lancha,, 
2 :4 00$ ; l. maclúnista, 3 :600$; 
1 foguista, l :80 0$; 1 mrw!J1 .. 
nista dos guindastes, 3 :000$; 
l. a judante mach1nista >d os 
mesmos, 1 :800$; ·1 foguista, 
1 :800$000. -Elevada na sub-
rubrica - Materia,J - de réis 
3 :000$ a verba de ccDd'VersM 
despezas» e a 8 :300$ a destl· 
nada 'á acqui.sição de linha fer-
rea, carros, wagons e .balanças 
.para os armazens :novos, rn-
·paro e ·conservação dos pre-
!jjos da Alfarr ' ega ele Ma,cei6. 
Eli·minada rna n1esma sub-ru-
b ~ ·ica «Material>J a verba .de 
18 :000$ .para aluguel de ar-
mazem . .. .. . . . . .. .. ...... ~ . 

Alfandega de F loriCl/ltovolis. A u· 
1gmenta1da de 17 :•200$ na sub-
rubrica cc.Ma,terial» ipara ac-qui 
•Sição e c usteio de embarca-
ções, e mai8 600$ a.e gratifl -
"ação ide bcir1·as ao .guairda-
mõr, e 7 :300$ ao comman-
Jdan te e nove guardas <lesta-
ca:dos ·pa,ra 1'erviço externo-
1barras e a:ncoradouros - se-
.g.undo a cliairia de 2 $, e !LC-
~resc!d.a de i2 :100$ por elevar· 
Re o nwnero de traba1hrucl ores 
de 16 a 18 . .......... . . . ... . 

A lfan.clega d!e Corumbá - A u· 
gmenta:da de 10 :000$, destl-

Ouro Papei 
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nados ao augmento da cava-
lhada, compra de arreios, fer-
rag·ens e forragens . ........ . 

19. Mesas •J e :Re11das e Collectorías ; 
A.ug.mentada ia.e 491 :·673$, em 
consequ encia •da <ereação e re-
0-1·.ganiz.ação de mesas de ·rien -
das, postos fiscaes e 1·egistros 
fiscaes no ·Alto Acre, Alto 
IPurús e Alto Juruá, de ac-
côrdo com o decreto n. 7.49•6, 
de 1.2 •d e A.gosto ide 1909; e 
mais 2 :400$ .para elevar a 
100$ a 'g~·ati.ficação ao paitrão 
e 90$ a dos marinheiros da 
Mesa d•e Rendas de Itajahy; 
e 1 :350$ a mai·s sobre a con-
s ignação pa·ra o pessoal da 
.Mesa de Rendas de Ilhéos, 
elevruda a sua lotação a ré.is 
15 :000 $ e a porcentagem a 
25 o/o" Augmen-ta3a, mais, pa-
•ra 1 :800$ a po.,·.c;f'tagem do 
admi•nistra,dor e !!iara 1 :000$ 
a do escrivão d\]. Mesa de 
Rendas de 1Penedo1 'bem ·como 
2 :7 00$, em vez id e 1 :800$, 
para trabalhadores na de Ita-
jahy e 6 :000$ Pªfª desipe1ms 
de expediente da Co!Jectoria 
Federal na 'Capital de São 
·Pa.ulo . ... ............. . . 

20. Empregados de repartições e Jo-
gares extinctos e funcciona-
rios addidos em virtude de 
sentença. A.ugment;:i.da da im-
portancia de 70 :425$892, ne-
cessaria ao pagam 'nto dos se-
guintes funccionarios de Te-
partições extinctas : 

Luiz Vossio Erigido, 
inspector de Fazen-
da . ...... . 

Proença Gomes. 
Toribio Guerra. . . 
Benec1icto Hypolito de 

Oliveira, clirector da 
Recebedoria do Rio 
de Janeiro ...... . 

9 :000$000 
9 :000$000 
9:000$000 

14 :302$400 

41 :302$400 

Ouro Papel 
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E mais os seguintes funcciona-
rios mandados pagar por sen-
tença, segundo os vencimentos 
dos Jogares de que foram 
afastados por actos que o Po-
der Judiciario annullou : 

João Baptista Rombo, thesoureiro 
da Alfan dega do R io de J ane!-
T O: 
Ordenado .. . 
Quebras . . . 
Porcentagem. 

7:200$000 
1:500$000 
6 :211$746 

14 :911$746 

Francisco Pires Carvalho Aragão, 
chefe ele secção da Alfandega : 
Ordenado. .. 8 :000$000 
Porcentagem. 6 :211$646 

14 :211$746 

21. Fiscalização das Tepartições ele Fa-
zen da, reduzida de 50 :000$000 

22. Fiscalização e mais despezas elos 
impostos ele consumo e ele 
transporte, reduzida de réis 
119 :600$000. . .. .. .... . . 

23 . Commissão ele 2 o/o aos vendedores 
particulares ele estampilhas. 
Diminuida ele 50 :000$ . .. . 

24. A judas el e custa. . . .. . ...... . 
25. Gratificações por serviços tempo-

rarios e extraordinarios. Re-
duz ida de 10 :000 $. . ..... . 

26. Ju~·o:> dos bilhetes elo 'l'hesouro. Al-
terado para. . ..... : . ... 
augmentanclo-se 100 :000$, ou-
ro, e diminuindo 380 :000$ pa-
pel. ' ... . . . .. ..... ... ... . 

27 . Idem dos emprestirnos elos cofres 
elos orphãos. . .. . ..... . . . 

28. Idem dos clepositos elas caixas Eco-
nomicas e Monte ele Soccorro. 
Reduzido ele 500 :000$ ....... . 

29. Idem diversos. . .. . ....... . . 
30. Porcentagem pela cobrança exe-

cutiva das dividas da União . . 
31. Commissões e corretagens. Dimi-

nuic1a ele 20 :000$ ouro ..... . . 
32. Despezas even tu aes. 
33. Reposições e restituições. Reduzi-

da de 50 :000$000, ouro, e 
100 :000$, papel. ......... . 

34. Exercicios findos . Augmentada 
esta consignação da impor-
tancia de 5 :133$, para paga-

Ouro 

100 :000$000 

50:000$000 
30:000$000 

150:000$000 

Pavel 

159:847$260 

50:000$000 

3.000:000$000 

150:000$000 
80:000$000 

40:000$000 

100 :000$000 

650 :000$000 

9 . 500:000$000 
50:000$000 

100 :000 $000 

20 :000$000 
120 :000 $000 

500 :0 00$000 
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mento a 50 trabalh adores que, 
admittidos pelas capatazias 
da Bahia, em setembro de 
1907, deixaram de receber, 
por falta. ele credito, as suas 
diaria.s de janeiro e fevereiro 
de 1908. . .. . ... . ...... . . 

35. Obras . Reduzida, na proposta de 
760 :000$, e destacando-se da 
importancia votada a quan-
tia de 50 :000$, para concertos 
e melhoramentos da Alfande-
ga. de Aracajú e desenvolv i-
mento de seus armazens, a de 
30 :000$, para reparos impres-
cindíveis no flclificio ela Guar-
clamoria da Alfandega da 
Bahia, e a de 20 :000$ para. 
os mesmos reparos no eclificio 
desta Alfandega. . . ... . . . 

36. Creditos especiaes. . .... . .. . 
37. Serviços de Estatística Commer-

cial. Augmentada de 12 :000$ 
para compra de mobilia, e ele-
-vacla. a consignação a r éis 
385 :000$000, comprehendidas 
neste augmento, A quantia ele 
3 :600$ para grdtificação a 
maior para os delegados em 
Santos, Minas Geraes, a 
1 :800$ cada um; 840$ para 
cobrir o excesso éla verba mo-
tivada pela or9anização do 
serviço de estatística inter-
estadoal; 4 :680$ p~ra m<tis 2 
serventes com a gratificação 
annual ele 2 :880~000 para os 
dous, e um porteiro com a 
gratificação an11ual de réis 
1 :800$000. 

38 . Substituições. 
39'. Inspectoria ele Segurps . Augmen-

taaa para. . .. . . . . . 
Applicação da renda especial: 
1. Fundo de .resgate çlo papel-

moeda. . .... . .... . 
2. Fundo de gar antia do papel-

moeda. . . . 
3 . Idem para caixa de rcsg:üe 

das apoiices elas estradas ele 
ferro encampadas. 

4 . Idem da amor tização elos 
emprestimos internos. 

5: Idem para as obras de me-
lhoramentos elos portos . . ... . 

Ouro 

100 :000$000 

325 :036$180 

11. 250 :000$000 

160 : 000~000 

7.900 :000$000 

Papel 

1. 505 :133$000 

800 :000$000 

385:000$000 
80 :000 $000 

125 :600$000 

4.520 :000$000 

3. 000 :00'0$000 

3 . 040 :000$000 

3 . 000:000$000 

19. 310 :000$000 13. 560 :0 00$000 
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ATt . 138. E' o Governo !31utorizado: 

A aibrâr no exercicio de 1910 oredi•tos supplem~ntares, até a.o ma-
ximo ·de 8. 000 :000$, ás v•erbias, i·ndi-ca<las 'l1•a rtabeJ.La .:S, que aca.rnpamha 
a .presente lei. A's v.e1,bas - Soccorrros Publicos e Exercícios f1tnàos -
paderá o Govierno abrir creditos su.pplem.entares, em qualquer mez do 
e:icercicio, comta1nto que sua totalidade comput a-da com a doo -demais 
creditos abertos 'l1âO execeda do maximo fixado, respeitada, quanto á 
verbas - Exercícios findos - a 'Cli&posição da lie .n . 3 .12<30, de 3 de Se-
tembro de 18 8 4, art. 11, § 1° (1) . No maximo fixados por este ar-
tigo não se 1corruprehend•ern os creditas que possam ser abertos aos 
ns. 5, 6, 7 e 8 do Orçaimenito do Mi.nisterio d·o l'nterior. 

Art. 39. ·Ficam aIJ1Prov01dos os creilitos na so=a de 679 :637$370, 
ouro, e 164. 934 :196$269, paipel, c{)(llStantes d tabella A . 

.Ar.t. 40. E' o Governo aiutorizado: 
1°, a .conceder o premio :die 100$ por 1xmelada aos navios que fq:cem 

constru.idos na Republica e cuja arqu•eação seja superior a 80 toneladas, 
pand•edo abri.r os creditas que forem •necessariios até ao rnaxúrno de 
300 :000$000; 

2°, a a:bri.r os necessar.ios credi~os .para prosegu:ir .na cumhagem de 
m oedas de prata d•estinadas á substituição das notas do '!.'besouro de 
20$, 10$, 5$, 2$, 1$ e 500 reis, aipresentando-se paira tal fim o .recolhi-
mentos das notas das tres ultima-s caitegorias: 

a)111.ão [>Oderá o Govenno contratar a cwrnhagem de pra<ba, lllO exte-
rior, emquawto 111ão ti vier si elo cu•nhada :to ela a praita exiisten.te 11a Casa 
da Moeda ; 

b) .rendo de c <>ntratar 
o poderá fazer mediante 
edltaes, não adirnmindo 
cor1ierem; 

essa cunhagem 1110 exterior, o Governo sô 
concurl.'€lilcia pu.blica, com seis mezes de 
senã.o estabelecimentos officiaes a con-

e) caso o Governo sô adquira os discos p111ra a cu'l1·hagem da Casa 
da Moeda ou :Prata em laminas, a brirá tambem concurrenci·a, nos ter-
mos da letra b), do 111. 2. 

3•, a instituir e regular nas caplatazias das alfandegas, na Casa da 
Moeda e •nos demais estaibelecimentos dependellltes deste Ministerio, sem 
onus para o Thesouro Fedral, caix:as de pensõ.es e emprestimos para 
os respectivos operarias e diaris.t.as, modelad•a.s c1e accõrdo com as orga-
nizações d111d.as ás da Imprensa Nacionail 1e do Arsenal de Marinha do 
Rio de Jaineiro. 

AI't. 41. Os Q1Per111rios, jornaleiros, diaristas e traba:Lhadores de todos 
os serviços publicas da União, que comparecerem no dia immediata-
rnente a111iterioT e no dia immediatamente 'Posterior aos domingos e dias 
feniados da R epublica e áq·uelie dlia em que o po111•to fõr facultativo, por 
o.rdem do Governo, receberão tam·bem o salario desses dias . 

Art. 42. Fica ·revog;ado o ant. 27 da ·lei ·n. 490, ,c1e 15 de Dez em-. 

(1) Lei n. 3.230, de 3 de Setembro de 1884 - (Orçamento para 
o exercício de 1885-1886) : 

.Art. n . Por dividas de exercicios findos entendem-se as que ti-
ve1-em por oTigem o pagamento de servoços .prestaidos ao Esta;do em exer-
ci cios já emcerrados, iem virtude de aiutori71ação concedd-da ~Jor lei de orça-
mento ou .por qualquer ou.tira especial, com fundos decretados, 111os ter-
mos do art.. 14, da lei n. 1..177, de 9 de Setembro de 1862, comtanto 
q'lle a importancia dos &erviços por pagar não exeeda á consignação dos 
respectivos 'fundos . 

42 
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bro de 18·97, (1), ipara o fim de serem admittidos a contri.buit ,pà.Ta o 
Montepio dos Flunccioniii.rios Pu!bUcos todos os .empregados fedeI1aes que, 
em vúrtude daquella lei, têm sido .privados dessa vamtagem. 

!Paira esse fim o G~ver-no submetteiiá ao Gongresso, nos primeiros 
dias da PJ'Oxima sessão, um projecto <&e ,reforana daqueUa I'epartição, 
p1,ecooldo de ci·r-0umstandada ·expo·sição discrámdna•ndo por exeI1d·t)ios 
e .caitegorias de .pensiOlllistas as despezas que se faz•em pel•a verba ·5• do 
Orçamento d.o Ministerio da Faz-end·a . 

Aort. 4-3. Con1im1am em vigor as d isposições do airt. 32, dia lei DIU-
mero 957, de 30 de Dezemlbro de 1902 (2), do art. 2'7, da lei n . 834,' de 
30 de Dezembro de 1901 (3), do art. 28, da lei n. 1.145, de 31 de 
Dezembro de 1903 (4), art. 37, da lei n . 1.841, de 31 de Dezembro de 

(1) Lei n. 490, de 115 de Dezembro de 1.897 - Fixa a despeza para 
o exereioio .de 1898: 

Art. 37 . Manda suspender ta admissw de .novos -0ontribuánt es para 
o montepio dos funcciona.rios rpublicos. 

(,2) Lei n. 9t57, de 30 de De2lemlbro de 190·2 - (Orçrumento .da des-
pe2la para o eXJercicio d•e 19 O 3) : 

"~rt. 32. Toüos os pagaanentos dte despezas de materiaes serão c·en-
:tirallzaidios no T.besouro ou n•as delegacia,s, com excepção daiquelles que 
for.em fei<tos pelas sec!'etarias do Congr•esso e pela mondo·mia do P.a.lia-Oio 
do Governo e dos que, obs1rvada aquella cen:tra.li?Jação, possam retardar a 
marcha doo ,respectivos serviços, paiga;mentos que collltinuarão a ser ef-
rectuados pelas proprias repao;tições, d<epois de .b!abilitadas, mefü.ante re-
gistro .pvévio de distr:ilbuiçi,í.<> de oredd,tos, ouvido o Thesouro sobr.e a -0on-
v,enien-0ia de serem lfeit.a.s as ·reforidas <d<espe?Jas .pelas conta-O.orlas II'espe-
otivas. 

(13) Lei n . 834, de 30 de Deze::nbI1o d el 901 - (IO rçaimen to da des-
peza ,para o _exercicio d!l 1902): 

Ar:t. 27. Os trabalhos graphicos e accessorios das Tepairtições e esta-
belecimentoo publicas da Capita.! Flederal, ·para cuja despeza são consi-
gmadas vel'bas nesta Iei, iierão execuitados exclusivamente pela Imprensa 
Na.cional, não d·evendo ser o.rõ·elllada nem paga 1à:espe= rulguma por conta 
da.s mencionadas ver.bas .si=-nãio de con<lioormidaid<e com es·t.e 'Preceito . Exce-
!Ptuam-se desta ~·egra .os ser:viços peculiares doa All!an:diega da Caipi•tal F1e-
de:nal e º"' da Repartiçãq de E&tatistka, q_ue -co·nti.nuarão a ser fei.tos 
nas officinas ty;p.ogr.aiphicaa dessas repartições. 

iParag;rrupho unioo. iS6 PO•r expressa ordem do Ministro dia Fazenda 
e nos .termos detemnin8Jdos no decreto n . 1. 541 ·C, de 31 de ·Agosto de 
1893, pod·erá. aer feito na mesma impre111sa qualquer .trabalho par.a par-
ticulares, com o pa,gamento ta :prazo, e, g;ralbuit·amiente, só -0om auto•ri-
z.ação <legislativa. 

( 4) Lei n. 1.145, de 31 d·e D ezembro ode 19013 - (OrçMnento da 
despeza PMa o exercicio de 19 O 4) : 

AI't. 28 . A importancia <'las 'Ve1íbas votadas ·nas leis de orçamern.to 
prura os :traba,lhos .graphicos e aiccessorios das ·repa,rtições e estabeleci-
mentos federaes <lia Ca'Pital .na Republica não sahirã do Thesouro. 

A' praporção que esses trrubailhos foiiem senido executa,dos ;pela Im-
prensa Nacio.n.al, na ·fônma da .I.egi.s1ação em vúgor ~ ã 'Vistia da -r<l-
qulsição , da repaI'tição Tespect1Yla e ·da conta ida Im:pren~a, 'ª ·esrt:a s•erá 
cred!taid.a a l:m'Po·rtancia dos serviços :lleitos, aité iaJO max1mo d1a;s verbas 
yotadas pa.ra cada J"epair;tição ou estabelecimento . 
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1907 (42), dos arr>ts . 16, n. :x;JN, 23, 33, n. 19, 34, 35 e 38 da •lei nu~ 
mero 2.050, d•e 31 de Dezembro ·de :L908 (4 3) , ·e do art. 3° n. VIU da lei 

('42) Lei n. 1 . 841, de 31 •de Deze<rnbro de 1907: 
IAI't . 37. !Para •pagarrnento das porcentagens ou quotas devidas aos 

f<u1nccion.a;rios encarreg1ados da fiscalização ou arrecadação das .rendas, 
1Pe~o excesso •entl'e as lmpo1rtanóas consi.gruad'<l!s na l·ei e as que foreni ar-
r.ecadaidas, serão •a•bertos pelo. P.r.esiden:te da RepuJblica no trimestre 
addicional cs respectivos creditos SUP!Plementares, que serão submettidos 
ao ·r·egistr.o, a posterfori, .do Tribumail de Corutas. 

(4'3) Lei n. 2.0•5 0, d-e 3.1 de Dez·embro de 1908 - Fixa a despeza 
ger.al da Repu1blica ·para o exer·cdcio de 1909. 

•Art. 16. Em relação ao IM.inisterio ·da Viação e Ob<rlas :Publicas, au-
toriia o Presidente da R epublúca : 

XliV - A i·nstitui·r e r .egu!ar, •na E strada de Ferro Central dJo Bra-
s il ·e nas ·demais offioinas e depenclJendas do Ministerio da r.n:dusbria, 
Viação ·e O!hras Publicas, caúxas de pensões 1para os respectivos opera-
;ri.os •e diairistas, ilnodelad·rus de aocôrdo ca.m as m·gamizações daidas âs 
da r.mp1-.ensa Naicional e do .<>.,rs·e•nal d€ M·an·i·nha da Ca;pital F'ed·eral. 

Art. 23. · Aos ope-1,arios traba.lha.dor.es e dú·aristas da U"1ião serão 
pagos i·ntegralm.ente os l'esipectivos salarios e diar.ias, quamdo esHve.rem 
s•erv·indo no .Jury . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . · . ......... . .... . ........... . ...... . 

Art. ,33. Em ·re>lação ao Minist€rio da J!'azenda, ê o Presidente da 
Republica auitorizaido: 

• • ••.••.• • ..•• • •••• ·1· • . .•••••.••.•••.• .. ••.•.•..••. • ••••• . •••••••••• 

19°, a instituir e r egiu•lar mas caipatazias da Alllanàega desta Ca-
pi•bal, Casa da Moeda e d·emais estaibele-cimentos dependen<tes deste Ml-
ni·s<terit0, sem onus para o T·lreso•n·ro F eder·al, caixas de 1pensões •e ·em-
p.res•timos paira os l'espectivios operarios oe di-airisbas, mod1eladas de accôr-
do com as ou·gainizaçõ.es dad·as ás da llffi!Prensa NaciQ.[]al •e do J\:rsenal d€ 
MJa.nirmha do Ri.o .dJe Jameir.o. 

Ar.t. 34. Nos Estaidos onde ·não l1ouver solicitadores d·a Fazenda, a 
commissão a restes concedúdla vela lei n. 242, ·à.e 1841, será per·cebida a 
titul•o d•e .gra.tHicaçãio, .p.e.Jos P.room-.a;dores Fiscaes . 

(A lei citada, de 29 tie Novembro d•e 1841, ~·estaibeleceu o pri.vtllegio 
do :fô.ro privativ,o ·para as causas da F azenda Nacion<all e creou um juizo 
pr.iv.aitiV•O dos F'eitos da Fazenda da P d:ns•tanci•a. 

·,No § 3°, do al't. ·16, a uto·rizou •o Governo a comced•er comrmis.sões que 
nã<O e:ioced·essem de 10 °[ 0 drais som•mas airrecadraldas, aos juizes, escrivães, 
flscaies e ofJ)Ldaies d€ justiça que se o.ccup·assem •na co:brrança d.a di-
vida 1pubHoa .act iva, r.eg.ulando-se a divisão ·d€Llas da maneira s·egui.nte, 
cons~demndo -se a .quo:ba, quallq~~e·r .que fosse, sempre ·dividida em -dez 
paT>tes. 

Ao 
.A:o 
Ao 
Ao 
•Ao 
Ao 

Juiz ....... . .......... . .... . 
P•'OCUl'ad·or ................. . . 
escrivão ............... . ... . . . 
solicitador . ..... ......... . . . . . 
offid.al de Justiça ..... .....•. . .. 
di<tO • • · · • • • • · · · • · • • ... · · · · • · · • • 

Tres p air.teS> 
Duas partes 

; ~ J 

Uma e m•eia ipartes 
Mero. 
Uma .pa.l'te 

Id·em 

······· ................ .......... ..... ..................... ........ . 

1. 

. ~rt, 3•5 . As des[Jezas com .:fun•erae.s d·os iunc·clonair.i·os .publicOIS e 



h. 1.616, de -30 de Dez.embr-0 de 1906 (1), devendo o Governo sub-
metter 1a, aipprovação do Congresso N.acion&l o regulamento assim ex-
p.edido, n·a !l)al"te 'em -que h'!:mver i•ntroduzido rnodifioação na 'legislação em 
vigor . 

011t. 44. Fica. r elevaJd.a a .presoripção 'em que iti.Vier ·i'llco,nrddo o 
dJme!Jto dos desembargia.d.ores, juizes do erlilncto T•·ibunal ·Ci·vH e ·Cri-
minal e ju:liles de di1:eito da justiça .iocrul do Districto Federal, á .-esti-
tuição do impooto so;bne os seus 'Vencimen.tos, declaNl!do inooostituclonal 
pelo S'\llprem..o 'Drilbunal Federal, e .ruu·toriZ'ado o HreSlid•ente da Re-
pwblica a albrLr o neces.sa.rio credito para :pa.gamento a.os mesmos ma-
gistra,dos. 

Al't. 4 5. N as r esti·tuições, que o .GOV'6r"10 ê auto.riza.do por esta 
lei a fazer, de impostos a:Jfa,ndegrurJos, ipagos, de rnate nial imp.oTta-
do pelos Estad.os e municiipahldaKles, fica enterufü.do que o IP•·esidente 
da Republioa, segundo as condições do Th€SO'U'1"-0 Na,ci.onal, ipode'!"á. 
fra"Ccionar a importancia das mesmas Te&tituições, para distribuir por 
exierc!cios o pa.gannento successi'V-0 das ;pa,rcenas doe cada uma dessas 
div•Lda.s. 

•Paragra.pho unico. Na ·proxima sessã<J, deverá o ,Governo infor-
mar ao Congresso Na.cional so.b'l"e o •tota!I das sommas que nos ulti-
mos 10 an nos têm sido mandadas restituir por deliberação legislativa, 
provenientes de impostos pagos ás alfandegas pelos Estados e muni-
cipios. 

Art. 46. Os commandantes, sargentos, guardas, patrões, machi-
nistas, foguistas e remadqres das alfandegas da R epublica terão cal-
culada sobre os actuaes v13n cimentos e sem prejuizo delles, a seguinte 
gratificação a nnua l: 40 o/o nas alfandegas de Manáos e Pará ( extraor-
dinaria), 35 % nas demais a lfandegas (idem); ficando o Governo au-
torizado a abrir os necess~~rios creditas. 

Art. 47. Arrendado o porto, o Governo não dispensará o pessoal 
existente nas Capatazias da Alfandega do Rio de J aneiro, bem como 

com o pagamento de ajudas de C'US'tO ficam sujeitas ao .registr-0 a pos-
terior-i do Tribunal de Contas, nos '11ermos do ar.t. 164 do regulamento 
que balx-0u com >0 decreto n .1 2.40,9, de .23 de Dezembro de 189 6 . 
···············································+··················· 

('0 d·eCTeto c itado é o neguJamento d o Tribuna.] de Oonta.s. O ar.t. 1·64 
enumera os casos de registro a posterior», e nt'l"e .os qwaes figur>!IJl'.l agora 
os de q ue trata a presente lei . Por esse al"tigo o Trfüun0!l só pôde -a'lJ'Urrur 
a Jegalid-ade da;s despezas, nesses casos, d~pois rle rerulizaidru;, quer se 
trate de ordens de pagame nto, de mand,a;dos de su1pprimento ae fundos, 
ou de O!l)enaçõ·es de credito, devidamente autol"iza<los . ) 

. .A,rt. 38. Em quanto pel-0 Thesouro Federal nãJo forem disto'ibuidos os 
Clredi•tos votados para o.s diversos ·MilllisterJos, continua-rão em 'Vigor, in-
deperuderute de -qua.esqu-r fol'!JJla ltdades, as ta;beJ.Ias distribuid'a.i> feitas 
pa,ra -0 exercicio anterior, com as modifica.çõe.s consignadas na ü.ei elo 
orÇ31D1ento vigllnte. 

(1) Lei n. 1.616, de 30 de Dezembro 'de 1906 - (Orça a receita 
para o exercicio de 1907): 

.&nt 3. 0 E' .o PI"eSid'Emte da Re:Irubl,ica 'a!Wtor.i'zaldo : 

Vil! - A ·rever o Tegul.amell!to IIl . 5. 072, de 12 de Dezembro de 
1908 (.reg11.fü1Jllleruto de seglf'I'OS), sob as bases que enumera . 

\V. 'l)ota 60• á. !e! 'n. 2.050, d e 31 d·e Dezem'bro de 1908.) 
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emquanto bem servirem os administradores e sub-admlnletradores e de• 
mais pessoal que na 3• divisão das obras do porto tem a seu cargo 
serviço analogo ao de capatazias nos trapiches e armazens de que trata 
o § 1° do art. 21 do regu lamento n. 5. 031, de 10 de Novembro de 1903 
(1), substitu indo tamibe!lll os direitos e vanta,g·ens q<ue o decreto em vi·gor, 
n . 6.209, de 6 de Nov·embro de 1'906 (2), assegura aos emrr>regados nos 
serviços a cargo da Commissão Fiscal e Administrativa da s Obras do 
Porto do Rio de J aneiro. 

Art. 48. Nos casos de enfermidade comprovada com attestado me-
dico serão aponados até tres mezes, dous terços, e nos tres mezes subse-
quentes metade da diaria dos operarias, trabalhadores e diaristas da 
União. Quando se verificar qualquer accidente em serviço o abono sera 
integral, pelo prazo de um anno ; findo este período, se o diarista estiver 
inutilizad.o para o serviço, será aposentado com dous terços do respecti-
vo salario, se não tiver sido até então creada a Caixa de Seguros contra 
accidentes no trabalho. 

Art. 49. Fica extensivo aos agentes fiscaes dos impostos de consu-
mo o disposto no art. 24 da lei n. 2.083, de 30 de Jul1ho de 1909 ( 3>°. 

Art. 50. Ficam mantidas as verbas para pagamento dos funcciona-
rios a que se <refere a lei ·em viigo~ n. 44 \B, de 2 de Junho de 1 892 ( 4) 

(1) Decreto n. 5.031, de 10 de Novembro de 1903 - (Regula mento 
da commissão fiscal e administrativa das obras do porto do Rio de Ja-
neiro) : 

Art. 21. A 3• divisão ficara. a cargo do director-gerente, a quem com-
pete: 

§ 1° Dirigir, administrar e fisca lizar todos os serviços de trapl-
ches, armazens e depositos que pertençam a. commissão e recebam mer-
cadorias de importação ou exportação, assim como os serviços de atra-
cação e desatracação, carga e descarga, supprimento de lastro dos navios 
que se utilizem dos trapiches e depositos sob sua direcção. 

(•2) Decreto n. 6 .. 209, de ·6 de Now;im'bro de 190·6. - Este decreto 
declara no art. 2. 0 que ao pessoal da commissão fiscal e administrativa 
das obras do porto do Rio de Janeiro cabem os direitos e as vantagens 
da actividade e inactiv idade de que gozam, na fórma da legislação em 
vigor, os empregados das repartições publicas. 

(.3) Lei n. 2.083, de 30 de O"ulho d·e 1909. :- (Reforma o Thesouro 
F ederal e dá outras providencias) : 

Art. 24. Os directores do '.1.'hesouro, inclusive o director-geral, chefe 
de gabinete, e o procurador geral da Fazenda Publica, serão nomeados 
em commissão, respeitados os direitos adquiridos. Os demais funcciona-
rios do quadro, quando contarem mais de 10 annos de effectivo exerciclo, 
não poderão ser demittidos, salvo havendo contra elles prova de desidia, 
incapacidade, corrupção ou violação dos seus deveres, apurada em pro-
cesso administrativo . 

.( 4) Lei n. 44 B, de 2 d·a Junho .de 1892: 
Art. 1. 0 Os direitos já adquiridos por empregados inamoviveis ou 

vitalicios e por aposentados, na conformidade de leis ordinarias ante-
riores a. Constituição Federal, continuam garn.ntidos em sua plenitude. 

A.rt. 2. 0 O exercicio simultaneo de serviços publicos, comprehendidos 
por sua natureza no desempenho da mesma funcção de ordem pro-
fissional, scientifica ou technica, não deve ser considerado accumulação 
de cargos differentes para applicação do !inal do art. 73 da Consti-
tuição. 

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrario. 



ê âos côfuprehendldos na lei tambem em vigor n. 1.473, de 9 de Janeiro 
de 1906 (1). 

Art. 51. A cada um dos guardas das mesas alfandegadas da Repu-
blica será paga a importancia de 200$ para fardamento; podendo o Go-
verno para esse fim abrir o necessario credito. 

Art. 52. Para o pagamento das quotas nas alfandegas converter-se-
ha em papel, ao cambio do dia, a importancia arrecadada em ouro. 

Art. 53. O Governo, na proxima sessão, submetterá ao conhecimento 
do Congresso Nacional as reclamações dos Estados, que se julgam 
credores da União, para o fim de ser concedido o necessario credito 
para seu pagamento. 

Art. 54. Sempre que o Governo tiver de abrir qualquer concurren-
cia, ou para fornecimentos, ou para serviços publicas, observará as se-
guintes regras: 

a) a questão de idoneidade dos proponentes será examinada e jul-
gad prévimente, ntes de abertas as propostas. As propostas ·cujos 
autores não tiverem: sido considerados idoneos não serão abertas ; 

b) se o Governo quizer reservar para si o direito de annullar qual-
quer concurrencia, caso os preços pedidos sejam muitos a ltos, deve tam-
bem, antes de abertas as propostas, declarar quaes os preços maximos, 
acima dos quaes não aceita nenhuma; 

. . e) as propostas devem ser abertas e lidas diante de todos os con-
currentes que se apresentarem para assistir essa formalidade. Cada um 
rubricará as de todos os outros. Antes de qualquer decisão, serão pu-
blicadas na integra; 

d) o edital de concurrencia indi cará com a mais extrema minucia 
todas as condições technicas e !administrativas (plantas, desenhos, na-
tureza da construcção e do matflrial a empregar, prazo maximo do ini-
cio e da terminação das obras, etc.) . Nos casos de fornecimentos, quando 
o respectivo objecto não possa1 ser designado de modo inconfundivel, 
depositar-se-hão nas repartições apropriadas amostras do que se deseja. 
A concurrencia versará apenas sobre o preço ou da unidade, ou da tota-
lidade da obra, do arrendamento, ou do fornecimento, conforme o que 
ti ver sido posto em. licitação ; 

e) as pr.ovostas >não poderão ·conter senão uma fo·rm~rla de com-
IJ)'lieta &ub:missão de rtodias as -ol~usulas do editial e '° •preço q·ue o pro-
ponente offe1,ece. Não se tomarão em consid eração q•ua;esquer offertas de 
va.ntage ns .não previstas >no ·ed•ita,J ·de ·concu·rrencia, nem as •propostas 
que contiverem •apenas o offerecimento de uma reducção sohne a pro-
1posta mais bana.ta ; 

(1) L ei· n . 1 .473, de 9 d•e J 'aneiro de 1906 - (Define os cargos de 
categorias correspondentes no Exercito e na Armada e dá outras pro-
videncias) : 

Art. 12. A etapa dos officiaes é correspondente ao posto effectivo e 
será abonada de accõrdo com a tabella seguinte : 

Para o marechal ou alrnirante , . ...... . . . ... . ........... 14 ' til Para o general de divisão ou v ice-almirante .............. 12 1 ci 

"' Para o general de brigada ou contra-almirante . . . . ..... .. 10 1 ci 
Para o coronel ou capitão de rnar e guerra .... .. ........ 8 1 

... p..µ 
Para o tenente-coronel ou capitão de fragata ...... .. .... 7 1 "' "' ... Para o major ou capitão de cprveta ....... . ......... .. . 6 1 'O p. 

Para o capitão ou capitão-tenente . . .............. .. . . ... 5 1 til"' 
Para o 1º tenente do Exercito ou da Armada ... .. .. . . .. . 4 1hl ci 'O 

Para o 20 tenente do Exercito pu da Armada ............ 4 1 1t 
Para o alferes-alumno ou guarda-marinha .... . , ..... , , , , ~ 1 rií 



f) a concUN'·enc!a cabe de direito a o aiu1tor da proposta mais ba• 
rata, <por minl1ma que seja a differen.ça entre el.la e qu1a.J q11er outra· 

g) é l!cito ao Governo ·estipular uma seg.uruia ·condição qu~ no 
caso .d1e a~soluta igualdade entre duas Pr.o1Postas .com · direito á m~lho1r 
C'lass1fi1.ca.çao, sLrva :11ara decidir a quem cabe a •J.Yl'eferencla . 

. Art. 55. _Os ven-cimentos dos empregados de repartições e •lugares 
ext1~ctos serao, 'Pª'"ª os ·effeitos .de Ji.cenças, faltas e aposentado.r ias, 
cons1d1era:dos <:101us terços de o·r•d en ado e um t erço d·e graNficação. 

AI't. 56. Os armadores .extran ge iros que fi~erem o serv.!ço d<e nave-
gação entre portos .do ·B1'lL.si;1 ·e do exteriar tarrnbem servidos .por lim.has 
nacwnaes ; que .a.doptar€1ffi reg,imens, •com·bin.açõ.es de .re·bate d1e f,re·tes 
com condição de embarq·ues exclusiv.os em seus vapores; <e que ·não -ex-
c ep·tuamem os vapores em serviço d·as emvnezas n1acfonaes, ficam su-
jeitos ao .pagamento em <:lobro .nos portos d•a R:E\J)Ublka d•e todas as 
taxas ·e i.mpostos a .q·u·e forem obri,gaid·OS 1e ser-ilhes-hão •cassadas as rega-
lias d•e vaqu et!es ou quaesqu·er autros !favores conce-didos pelo Governo !Fe-
d eral. 

A'rt. 57. Só terã-o direito ás {]:uotas da airrecadação ,prod·uzida em 
caida Al:llarndega ou •M·esa <'Le Rend·as os I'eS<P"ectivos empregad.os, quando, 
em ef.fectivo exierciclo, concor.rerem .para essa arrecad·ação, occu•pan.do 
o seu .posto na Alfaindeg.a ou M esa d•e Rend as de cujo quadro fazem 
prurte. 

u\.rt. 5 8 . E' o Governo a,utorr1za'<i·o : 
1°) ra· r estituir ao Estado de San.ta Ca:tharina a q uantia. de 38 :615$3 50, 

de dLreifos a.duanei·ros 1Paigos á .AJ!f.andega de Flori•an.o,polls do material 
i·ffi\POrta·do ,pelo mesmo Estaido vara ca•naltzação ·e s·upprimento <:le agua 
potavel •á Ca'P'itaJl; 

2°) a. entr·eg.air ao 10lub M11itar a quantia de 300 :000$ ,para termi-
nação de seu edifLcio .na Aven.ida Central, deviendo pa:ra isso ahrir o 
U'l•ecessario ·credito, ·com 1a· condiçfuo, ·porém., d1e ·ficar o ·dito edificio .per-
tencendo ao ·patrimonio nacional .e ao CJ•ub Militar o preno 'Uso e gozo 
per.Petuo do mesmo edificio ; 

3°) a mandar .pagar a o Esta d.a <'lo Espirita -Sa.n.to a im;portancia 
das -0brms e despezas 1Jeitas ll'lO n.u.cleo Affonso Penma 1en tre a ·época <'la 
availiação e ·da realização <:la trainsferencia do mesmo nucleo á União, 
abr·indo -o necessario cred-ito até o maximo dre 47 :911$000; 

4º) a ld.espend<eT a té 30 :000$ para com"Pra de uma 11a.ncha a va.po·r 
pa·t'a a Al.fan;d·ega do C-o'rumbá, j·ulgaida n1ecessaria á fiscal'iz.ação e 
o·eppessão do contrabando da fr.o.nteir.a ; 

,50) a abrir os n!ecessairios c;r1edi1:os \para p·agar as sentenças ('la 
Justiça 1Fede·ral, <passa.dos em julga.do, e que c~nd:emn'em a Fazi;nda Na-
cional a pag.a;r •em moeda nacional, quantia 1'lqmd.a ou ·detenrnmada na 
eXJecução·; . . 

6º) a i1ncol'Porar :ao domi.nio 'Cla Un'ião, como ~Jropno n:ac1ona:l, o 
edifi:cio da Associação Commerciail, d·e accô11do com as .cla us.ulas da es-
criiptura d ·e 30 de •J•unho d•e 1905, continua·ndo 'ª fazer o serviço .d_: Jur os 
e amo:rtização do em1p'restimo .con.tTahiid o por ·aquell!.a assoc1açao, em 
viTtude d·a 'lei n. 3.396, de 24 d e Novembro de li888 (1 ), e a arr endar 

(1) J:Jei n. 3:396, ·de M de iNov;em\bro de 188'3 . - (rOrçaJm ento da 
i<eceita pUira o .exerdcio 1d1e 1889) : 

Art. 2. o O Governo fica a ut0<I'izad.o : 

· · · · i5'.' A ·g~1;;~ti;. · ~~ · .~~~~~sti~; --~~,~~~;~tr·~~;.;·: ~· A~s·o·c;,;,~[~ · ~~ml3r-
ç:ial dO Rio de Ja:neiro par.a consohdaçao da dlvWa !Proveniente da con-
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com as p r ecizas garantias o m esmo eéhificio a essa associação r eservamdo 
as saJ!•as :i-ecessal'ias para a Junta Commerciail, Carna•ra Sy.ndical, Bolsa, 
Inspectoria de Seguros e IEstatistica Carnmerdal · 

•7° ) a restituir â. Caanara Municl•Pal de Pita,n.g:uy, em M·inas Geraes, 
a lmr>0rta:n.C1a. dos impost.os e direi tos a,duam•eiros 1pagos pela importação 
do ma.~riaiL pa.~ . o serviço d.e abastecimento de agua, dispensadas as 
formahdades eXJg1das .nos :arts. 2c e 9° do decineto 01 . 947 A, de 4 de 
Novembro de 1.890 (1), aibrindo JPar a isso os n ecessarJos creditos; 

st;:ucção .do edificio da n ova ·praça e sua concl'llsão, amortização e juro , 
maio exceden·ii:º. este d•e 5 °1° e a.qu eJ.l a a Porcentagem n ecessaria para 
l!'esgatar a d•1v1d:a em 30 amnos, ficando o mesmo edificio hy;pothecado 
ao Estado para a sua 1n:teg.na;L indemnização das quantias que p orven t'\lra 
despender •e tomaindo o Governo as ca.'llte las necessarta.s ,,,ara q~1e toda a 
r enda que o edificio produzir se applique de preferencia ao serviço do 
mesmo emprestimo. 

(1) Decreto n. 947 A, de 4 de Novemlbro >de 18·90 - (Regula e 
fiscailiza a con cessão de isenção de direitos de •impor tação ou con-
sumo) : 

Ar.t. •2.0 Pa,ra. os casos compreh endidos no § l º do airtigo a01teced•e:nte 
( qitando a isenção estiver ciara e ex-po·esscvnient e inchvicla nci Tcwifa elas 
Alfcinclegas) a compete<ncia par.a a con.cessão do despacho livre perten ce 
aos inspectores das alfandegas, mediamte requerimento da pairte inter-
essadia.. 

Para os .casos com.prehimdi\].os no § 2° do -cita.do artigo (qnanclo a 
ise!nçãio constar clara e ea;pressame,~te de 'disposição ou concessão espe-
dtai <Le le4 o i1 (!ecreto elo p ocier com1pet.ei11.te ) a isen çãio só podexri. t er 
lug.a,r IPOr despacho do MJ.nistro da Fazenda, •precedendo as ·formailida.des 
d-0 art. 6•. 

P.a•ragra,pho un.ico. Fóra d>E; taes casos nenhum despacho livre serâ. 
penmittldo, a.inda que para elle p'I"eceda. ordem de qualquer a u toridade, 
sob pena de responsabilidade do funccionario -0u funccionairios que hou-
ver em cumprido a ·ordem . 

Art. 6. 0 Para o despach o Jávre, ·nos casos compreh endidos na § 2° 
do a1'1:. 1° e a que se •refere a 2• pa.rt e do a.rt . 2°, os interessaidos deverão 
riequerer ao Ministro d•a Fa.ze11da, di r e.cta.mente 111a. Capital F ederal e 
IJ)Or •intermedio das thesoura.rias •nos Esta.dos, jun.tall'clo â. petição : 

lº, relação dos objeotos a despaichar, com ·desig.n.ação d•e especies, 
qua.ntida.des, pesos ou medidas; 

2•, certificado do eng.enheiro-fisca.l jun to â. compainhia o u empreza. 
e, n a falta d·este, de quem o Ministro da Fa.z:enda. ou os inspectores das 
thesour.a rias ·designarem tPa.ra. inf-O•rmar a petição, >fazendo, e.ntre outras, 
as seguintes d·eclara,ções : que o material cuda isenção se req·ue<r é pro-
pri•o e de applicação e:i."Jcl>us iva. a.o fim para qu e é importa.do, e as qua.n-
tidaides estrictaimente .precizas ;para os mesmos 'fins e para o temPo desi -
gn.Ml·o na petição ; est'â. compre;tiend>ido n a lei, decreto ou contra.to '!ue 
iregula. a concessão e n ão se acha incluido em n enhum·a. das excepçoes 
do a.rt. 8°. 

§ 1. o com eslas i•nformac:ões e com a opinião d-Os inspeciores das 
Al•fain.degas, os i·nspectores idas thesourair.iais t'em•ett'erã-0 o processo ao 
Ministro da F azenda, informamdo, â. vista da ma.tricula., min'llc1osa. e ci r-
cumst:a.n.cia.da.m•ente sob'f'e todos os pont-Os ·a.cima m•encio.na,dos. 

•§ 2. o o Ministro da Faze;idia. pôde não s6 red~i>i.r a quan tLdaide •r e-
querida., como excluir os generos e ob~eclos que nao lhe e areçaim com-
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8°) a ain.tecipar as aimor1li21ações (La; dlvlüa ex:ter.na e da dlv.ida in• 
ter.na suspensas -em vir·t:Ud'e do contralto d·e 115 de Jumho de 1898, e a 
n·ed,uzlr a taxa de juros üessas dividas, •usamdo .paim tal lflm dos re-
cursos disponlv.eis no Thesouro F1eder.aii ou dos que provierem da li-
quidação da di vi•da a;ct1va; 

9•) a trrorreferir ao Estado de Minas Geraes a administração do Jar-
dim Botanico de Ouro Preto ; 

10) a permittir que o conselho fiscal da Caixa Economica da Capi-
tal Federal despenda , por conta dos recursos proprios da mesma caixa, 
até â quantia de 120 :000 $, para a montagem de uma casa forte em seu 
ed ifício; 

11) a restituir â Camara Municipal da Capital do Estado de São 
Paulo a importancia dos impostos e direitos aduaneiros pagos nos annos de 
190 4 a ·1909, inclusive, pela importação de materiaes destinados ás obras 
e installação do Theatro Municipal, que estâ sendo construido â custa 
da mesma municipalidade, abrindo para isso os necessarios creditos; 

12) a mandar Imprimir gratuitamente, na Imprensa Nacional, as 
actas e trabalhos do IV Congresso Medico Latino-Americano, reunido 
no Rio de Janeiro no a nno de 1909, comtanto que não exceda de 23 :000$ 
a despeza com a impressão desses trabalhos ; 

13) a organizar o codigo da legislação aduaneira, harmonizand0 
as suas diversas disposições, sujeitando-o em seguida â approvação do 
Congresso; 

14) a despender no proximo exercício até á importancia de 100 :000~ 
na construcção do edific io para a Alfandega de Porto Alegre; 

15) a transferir para o Estado do Rio Grande do Sul, sem inde-
mnização, o terreno outr'ora occupado com o antigo quartel de Guara-
nys, na cidade de Porto Alegre, para o fim de ahi ser construida uma 
escola publica; 

16) a despender no proximo exercício até 100 :000$ para a ligação, 
por linhas telephonicas, dos postos fiscaes nas fronteiras do Estado do 
Rio Grande do Sul, afim de tornar mais efficaz a acção repressiva do 
contrabando ; 

17) a restituir â Camara Municipal e Empreza Electrica de Soro-
caba, no Estado de S. Paulo, a quantia de 20 :128$, importancia dos im-
postos que pagaram á Alfa ndega de Santos, pelo material destinado á 
illuminação daquella cidade; 

18) a despender no exercício de 1910 a quantia que julgar neces-
sa1·ia, até ao limite de 100 :000$, pra adquirir duas lanchas de pequenas 
dimensões e marcha s ilenciosa e uma barca de vigia destinada á Alfande-
ga de Pernambuco; 

19) a r egulamentar o processo de arrecadação do seno de benefi-
cencia creado pelo art. 28 do Orçam!ento da R eceita para o exercício de 
1 910, submettendo, porém, o respectivo regulamento â prévia approva-
cão do Congrgesso Nacional na sua proxima reunião, acompanhado de 

pneheindldos nas isenções legaes; não permdtitindo em caso algum àsenção 
dJe direitos para o consumo d·e mais d'e rum ,a nn.o. 

§ 3. o Nenhum requ&imento de isenção de füoreitos terâ andamento 
sem que a empreza, compa'IJJúa ou col!l.cessionario haja completa,do todas 
as formaJJ.idad!es da matricuila a que se refere o art. 4°. 

Art. 9. o As r epartições e esta:beleci.mentos ;poublicos do Gov•erno F e -
deral pod·erão l'equisirt:ar di:reota-mente dos dns,Pectores das aira.néLegas ai 
entrega, livre doe direitos de oon.sumo .e de expediente, dos objectos que 
Lhes viierem consignad<;>s .e forem {'lestinrudos ao serviço do mei;mo Go-
Y!lrnO, 
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üma tabella explicativa da receita provavel do mesmo sello por Estados 
e pelo Districto Federal. 

A arrecadação do seno de beneficencia sómente se fará depois do 
pronunciamento do Congresso Nacional sobre o regulamento que lhe fôr 
apresentado pelo Governo nos termos desta a utorização; 

20) a abrir desde já o necessario credito para pagamento das des-
pezas feitas com a introducção de animaes reproductores, e apuradas 
no lVIinisterio da Agricultura, de accôrdo com o art. 2. 0 do regulamento 
que .baixOlu com o decreto n. 6.454, d•e 18 de !Abril de 1907 (1) ; 

21) a considerar como legalmente realizado o pagamento das con-
tribuições para o montepio, feito por Augusto Cesar de Medeiros, e que 
foi effectuado fóra do prazo, afim de ser dada a pensão á sua familia 
(art. 20 do decreto n. 94•2 A, &e 1·890 (2). 

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1909, 88° da Independencia e 

2.1° da Republica. 
NILO PEÇANHA. 

Leovoldo de Bi•lhões. 

TABELLA-A 

Leis n. 589, de 9 de Sete?nbro de 1850, art. 1, § 6 e 2.348, de 25 de Agosto 
de 1873, art. 20 

MINISTERIO DA .rus1~IÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Decreto n. 6.826, de 16 de Janeiro de 1908 

Abre credito extraordinario para pagamento do augmen-
to de vencin;entos ao~ p:etores e outros funcciona-
nos da Justiça. do D1stncto Federal. .............. . 

Decreto n. 6.834, de 30 de Janeiro de 1908 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas de 
custo ao Dr. Felisbello Firll}O de Oliveira Freire .. 

Papel 

86:275$603 

3:500$000 

(1) Decreta n. 6.454, de 18 de .A!bril de 1907 - .AJpprova o regula-
mento para a importação de animaes reproductores, de accôrdo com a 
disposição da verba 5• do art. ~4 da lei n. 1.617, de 30 de Dezembro 
de 1906. 

A verba 5", mencionada (auxilias á agricultura), do orçamento da 
despeza do Ministerio da Industria para o exercicio de 1907 consigna 
o credito de 200 :000$ para o seguinte fim: "Auxilio aos agricultores 
e criadores para a introducção <le animaes destinados á reproducção e 
combate de epizootias, de accôrdo com o regulamento que para esse fim 
expedir o Governo". .-

( 2) Decreto n. 942 A, de Outubro de 1890 - Crêa o montewio 
obrigatorio dos emprega<los do Ministerio da Fazenda. (Foi tornado ex-
tensivo aos dos cle·rnais ministeriqs). 

Art. 20 . O empregado que se demittir voluntariamente continuará 
a concorrer com a quota que se descontava em seu ordenado, perdendo 
o direito, quando assim não proceda, passados dou s mezes, em qualquer 
tempo e por qualquer modo, ás quantias com que houver contribuido, 
ll cessaJJdO por consei>uinte o direito de sua familia á pensão. 
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Decreto n. 6.835, de 30 de J aneiro de 1908 

Abre o credito especia l para pagamento de a judas de 
custo que deixou de receber o ex-Deputado Luiz de 
Andrade 

Decreto n. 6.847, de 6 de Fevereiro de 1908 

Abre credito extraordinario para pagamento do a ugmen-
to de vencimentos a diversos empregados da Casa 
de Detenção e da Policia do Districto Federal ... . . 

Decreto n. 6.853, de 20 de F evereiro de 1908 

Abre o credito especial para pagam·ento de a judas de 
custo ao Senador Antonio Francisco de Azeredo ... 

Decreto n. 6. 854, de 20 de F'evfü-ei:I'o de 1908 

.A:bl'e cI'edlto especial paira -p.a.grumento de ajudias d·e 
custo .ao G'eneral .Mamoel Presci11iairuo de Oliveira 
V.a.lla<dão . . . . ........ . ....... ....... ........... . 

Decreto n. 6 . 855, de 20 de F'everei•ro de 1908 

Abre or'edito especial paira :pa,gamenrto d e a ju&s de 
ousto ao bacharel Framdsco de Paiu1a Deite <e Oi-
ticl'ca .........•. .. .......... . ......... . · . · · · · · · 

Deor eto n. 6. 856, de 20 de <Fev•ereiro de 1908 

Abre c1;edito especi>al paira J)a,gamenrt:o de ajudias de 
·custo oo Dr. J·oão Ba.rbalho Uchoa Cavalcamte .... 

Decr eto n. 6 . 864, dJe 27 de F1ev'er<eiro d<e 1908 

Ab!'e ol'ed ito especial paira 'P!ligameTuto d e aj udas de 
•custo que deixou d-e •·eceber o Ma.rechail Firllhi·no 
•Pires Ferreir.a:, na quaiLidiaide de D<'lputaidc ~·e10 Es-
tado do Piau.hy ............ . .. . . ..... . .......... . 

DooPeto n. 6 . 864, dJe 5 de Março de 1908 

Abre credito especi·al paira :pa,gamento de ajudas de 
1ousto ao Dr. João Lo.pes Ferreka Filho .... . .... . . . 

JJec.reto n. . 6 . 867, de 5 de Março de 1908 

Abi'e credito especial paira pa.gamen to de ajudas de 
custo ao Slenaidor Urbano Santos da. Costa Araujo .. 

DecPeto n . 6. 868, de 5 de Março de 1908 

Abre credito espe:ci-al paira 'Pagrumento de a judas de 
çust<;> ao Dr . .A;ntonio Coelho Rodri•gues ... .. , . , .... 

1:800$000 

162 :431$697 

4 :800$000 

2:500$000 

2 :500$00 0 

1:800$0 00 

4 :500$00 0 

1:400$000 

3 :000$000 

i:550$0 00 
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Decreto <11. 6 . 869, de 5 de Março de 1908 

Abre credito especial paira pagamento de aju<lias de 
custo ao Dr. Joãio Vieira de .Aina uJo .. . ........... . . 

J::>ecreto n. 6. 870, d·e 5 de Março de 1908 

Abre credito especial paira :pagamento de ajuoos dei 
custo ao General DiO'Ilyslo Eva.ngelista de Castro 
Oerquelra .... . ..... . ...... . ......... . ........ . . 

Decreto n. 6. 871, d<e 5 de iMarço die 1908 

Abre credito especial pa:ra ·paigamento d,e .a judas de 
c us to ao Senador João Coelho Go.nça.lves Lisboa ... . 

Decreto n. 6. 879, àe 12 de Maa·ço de 1908 

.Abt'e credito espeóal paira pa.gwmen.to d·e ajuoos de 
custo ao Sena.dor Lauro So'd!'ê ......... . ...... . .. . 

J::>ecreto .n. 6 . 889, a .e 19 de Março de 1908 
1 

A õre credito espe'Cial paira ·paigamento de a judas de 
custo ao Senador Urbano Coelho d•e Gouvêa ..... . 

Decreto n.. 6 . 889, de Mairço d'e 1908 

Abl'e cr'edito especial paira :p.aigamento de ajudas de 
custo ao Senador Victorino Ribeiro Cairneiro Mo.n-
·teiro ........ '. .... . ...... . ....... . ·: . . . . . · ... . .. . 

Decr:elo n. 6. 890, de 19 ~te Ma~·ço de 1908 

Abre cr'edito especla.I paira pafamento de aju<lias de 
rcusto ao Generail José Pedro d•e Oliveira Gallvão ... 

Decreto 01. 6. 910, de 2 de AbrH de 1908 

Abl'e e.redito especia.I paira pa?amento de aju<lias .ªª 
custo e subsidlos ao Sen·ooor Cleto Nunes Pereira. 

'Dec1•eto n.. 6. 919, de 9 'die Abi:' I de 1908 

Abre ct'edito especial paira ·paigamento de a judas de 
custo ao Senador Marechal José de Al~ida Ba1r-
r.eto ..... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

·Decreto n. 6. 920, d·e 9 d"l A.brH de 1908 

Abre .credito extraordinario para despezas com a or-
~anlzação il.o temitorio do Acre . . · ... · · · · . · · · · · · · · · 

Papel 

3:000$000 

1:600$000 

3:000$000 

1:600$000 

3:750$000 

2 :000$000 

4:950$000 

35:100$000 

7:800$000 

$34:550$000 
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Dec1,eto n. 6. 925, de 15 de Abril de 1908 

Abre c1,edito especial pa.1 a pagamento de ajudas d:e 
ieusto q:ue deixou de r eceber o Dr. Joaquim José 
de AJlm eida Perna.mbuco ........ ... ......... . .... . 

Decreto n. 6.926, de 1'5 de Abril de 1908 

.Abre credito especial pa.1a pagamento de ajudas de 
custo que .deixo u de receber o fallecido Genera l João 
Soarns Neiva ............. . ........... .. .. . 

Decreto Jl . 6. 9127, de 15 d1e Abril de 1908 

Abre credito especial para JJagamento de subsidio que 
d·eixou 'de .1 eceber o fall'ecldo Senador Dr . Joaquim 
·SaJlidain lta Ma,rinlto ...... .. .............. . ...... . 

D ecreto n. 6. 940, de 7 de Maio d·e 1908 

.Abre c1,edi to especial pa.1 a paigamento de ajudas de 
custo a que tem direito B-e1'11trmino C'<Lrneiro .. ... . 

Decreto ,n . 6. 941, de 7 de Maio de 1908 

Abre c redito especial para pagamento de a jud.as de 
.custo a que tem 1di.1eito 'O Senador Urbano Coelho 
Gouvêa .... . ..... . . . ...................... . ... . 

Decreto n. 6. 942, õe 7 d<e Maio de 190 8 

Abre ,oreclito extraordinario para clespezas com o l)'esso-al 
·e m ateria l .do Instituto Oswaldo Cruz . ... ..... . .. . 

Decr·eto n. 6. 943, de 7 de Ma.lo de 1908 

Abre 1oredito extraorclinario para cles·pezas .com o l)'essoa1l 
e material d.a d·elegacia elo 29° cHstricto QJol icial ... 

Decreto n. 6.955, de 21 de Maio de 1908 

Abre credito especial para pagrumen1to de ajudas de 
custo a que fez jus o Gen·eraJ H enrique Val,la-
dak~:s ... ···, · .. . ····· .. • .. . .. . . .. . . .... . ······ .. 

:r>ecr~to n·. 6. 956, de 21 de Maio de 1908 

Abre credito especial paTa pagamento de ajudas de 
<!usto a que tem direito o De.put·ad·o In.nocencio Ser-
zedello Corrêa ................ . .............. . . . 

Decreto n. 6. 957, d·e 21 de Maio de 11908 

Abre credito especial para pagaimento de a,judas de 
custo a que tem direito José BevHaq'lla ......... . 

Papel 

3 : 600~00tl 

4:800$000 

1:875$000 

3:000$000 

3:00 0$0 00 

259 :11 5$139 

18:500$000 

2 :700$008 

~ : 2 00$000 

3:500$000 
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Decreto n. 6. 968, de 29 de Mai-0 de 1908 

Abre credito especial ;PaTa •pa;gannen to de ajudas de 
custo a que fez jus o Alm~rante JIOsê da ·Costa 
A-zevedo .... . ... ..... .............. ...... ..... . . 

ne·ol'eto n. 6. 969, ode 29 de •Mai10 de 1908 

Abre credito especial para pagannen.to d•e a1·udas de 
custo a que fez jús o General •Frandsco Rruphael 
d•e Mel'lo 'R!ego . .... ......... . ... . .. , .......... . 

Decreto n. 6 .. 979, de ·4 Junho de ,1908 

Afbpe oredl•to s·U;ppl•em.entar 'á verba - Soccorro.s Pu• 
tbllcos - do exerci'cio de 1908 ........ . . . ........ . 

Decel'to n . 6. 98·3, de 10 d•e Junho de 1908 

Abre <:redito especial para. pa.gann.ento d•e ajudas de 
<:usto a quem dlr·eltxi o Deputado AlexaJ11dne José 
J3ail'bosa Lima ................................. . 

Decreto n. 6. 984, -O!e 10 1d·e Junho d·e lt908 

A•bre credito especial para pagrume n to d•e aj'Uldas de 
custo a .quem direi<t:o o DepUJtrudo F·rederi.co Au" 
gusto Borges .................. . .. , ............ . 

Decret-0 n . . 6.985, dre 10 de Junho de 1908 

.A<bre credito especial para paga1men to die ajudas de 
cusro a que tem dfo·eito o Deputado Luiz Antondd 
Domingues éLa S~'1'Va ........ . . . ...... .. ..... . .. . 

Deoreto n. 6 . 986, doe 10 de Ju.nho éLe 1908 

.A!bre •Creêlito especial para ·l{aigan:nento de ajudas de 
custo a que ctem dh·eito o Dr. Amtonio Rodrigues 
íLim·a ......... . . . .......... ... . .. .. .. ..... .. ..• 

Decreto rn. 6. 996, <'le 1\l de Jwn.'ho de 190•8 

Abre credito especial para paigaanento d•e ajudas de 
cus.to e oobsiidio a que tem fü.r e!to S•ebastião 
tFleury Curaido, na qUJalidliJ<l•e de Deputa:do pelo Es• 
rt;a,dro de Goyaz ................ .. ......... . ... . . . 

Decr.eto ·n. 6 .1997, de .19 de Junho de 1908 

Abre credito supplementar á verba 26 do -anit . 2°, da. 
Qei de orçamento do eX'erclclo de 19 O 8 .........• 

Papel 

,2 :000$000 

3 :•600$000 

{i00:000 $000 

2:900$000 

6:300$000 

7 :500$ 000 

•2 :800$0 00 

9 :·2·50$ 000 

4 :573$83~ 
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:becreto n. 7. 011, de 9 de JuJ.h'o de 1908 

A:bre credito es·pecial para ·pagrumento d!e a judas de 
custo que deixou de -receber o General BeJllarrrullno 
i'Le Mendo1nça, na quaUéLade de DepuW.do Fedieral 
pelo Estado dJo P.aran'á . ...... . . .. ....... . .... . 

Decreto n .' 7. 012, de 9 de Julho de 1908 

A!bre credito especial para pagrumen.to d·e ajuidas de 
-0usto que deixo u de recelher o Dr. Edmwdo Pires 
Rrumos, na qualida.de de Dep•uta!do Federal [[>elo 
Estado da <Bahia ... ..... .. . ..... .. ............ . 

Dectero n. 7. 026, de 16 d·e JU'lho de· 1908 

Abre credito especial paTa pagrumento de aj·llldas de 
custo a que tem direi1to o Depu·tado Josê Augusto 
de li'rei.tas ... . ..... ....... ... ....... . . ........ . 

Decreto n. 7 . O:./, de 16 de Julho de 1908 

Abre credi1o especial para pagannen.to d·e ajudas de 
custo ·a que tem direi·to Fennando Machado de 
<Sim·as ..... ... ........ . ... .. ... . . .. .. .. .. .. .... . 

Decreto ·n. 7. 028, de 16 de J ulho d•e 1908 

A:bre credito espe'Cial para paigrumento de a j•wlas de 
c usto a que :tem durei.to o Coronel 1Carlos Augusta 
de Cam'POS ......... . ........ ... ....... . ....... . 

Decreto n . 7. 029, de 16 de Ju.Lho d•e 1908 

A:bre c redito especial para pagarnen,to d•e a j'llldas de 
custo e su·bsidios a· q•ue tem di·rel:to o Senador Josê 
1Gomes Piruhehro Machado . . ............. .. .... .. . 

Decreoo .n. 7. 030, d·e 16 de Jw~ho de 1"908 

A:bre creclao extraKwclinario para as despezas com a Co-
1lonia CCJ.rr.eccional dos Dous Rios, e com a 1Guaird·ai 
·C1vil . . .. ........... .... . .. ..... .. ....... . . . . .. . 

Decreto m. 7 . 040, de 23 de Julho de 1908 

.Aibre credito especial para pagarrnen.to de a juidas de 
custo a que tem direito o Deputado IMan<oel Pe-
·!'el1I'a 1Reis .. .................................. .. 

Decr eto n . 7. 041, d<e 123 de J 1u!110 de 1<908 

Abre credito especia l para paigan:nen to d·e aj'llJdas de 
custo a que fez jus o Marechal :i!1lo11la1no 'PeixoJo. 

Papel 

1 :2'.i0$00 0 

2 :000$000 

1:200$000 

1:250$000 

500$00 0 

24:550$000 

'627 :724$000 

650$000 
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Decreto n. 7 .047, de 30 de Julibo de 1908 

Abre oredito especia:l :para !Pagam ento c1e aj'\lldas d·e 
custo a que tem direito Q Senador L a uro iSev·erianq 
'.MU:l·ler . . .. .. . .. . . . . .. . .. . ........ . ... . .. . ..... . 

Decreto n . 7. 048, de 30 de Julho de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
de custo a que tem direito João de Siqueira Ca-
valcanti ......... . .... .. . ..... . .... .... . ... . ... . 

Decreto n. 7. 082, de 27 de Agosto d~ 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
cus to que deixou de r eceber o senador R aymundo 
Arthur de Vasconcellos .. .. . . . ...... . .. .. .. . .. . .. . 

Decreto n. 7. 095, de 3 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagam ento de ajudas de 
custo a que fez jus o Dr. Theodureto Carlos de Faria 
Souto . . . . -. .... . .. ...... .. .. . . .. . .... . . . .. . .... . 

Decreto n. 7. 096, de 3 de. Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber o senador Justo Leite 
Chermont ........ . . ..... . . . ... . .... . .. .... . ... . 

Decreto n . 7. 097, de 3 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para P~Lgamento de ajudas de 
custo a que tem direito o Dr. Joaquim Antonio 
da Cruz .... ... .. .... .. ... ......... . .. .. ... . ... . 

Decreto n . 7. 098, de 3 de Setembro de 1908 

Abre credito especia l para pagamento de subsídios que 
deixou de receber o Dr. Ramiro Fortes de Barcellos. 

Decreto n. 7 .101, de 10 de Setembro de 1908 

Abre credito supplementar âs verbas - Secret aria do 
Senado - e Secretaria da Camara dos Depu tados .. 

Decreto n. 7 .102, de 10 de Setembro de 1908 

Abre credito supplementar âs verbas - Subsidio dos 
Senadores - e - Subsidio dos Deputados ..... . 

Decreto n. 7 .104, de 10 df! Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de aju das de 
custo a que fez jus o 1° Tenente J oão da Silva 
Retumba ............... , . .. .. , . , ....... . ...... . 

Papel 

J.:000$000 

1:800$000 

900$000 

2:800$000 

3:200$000 

1:800$000 

25:425$000 
.::.. 1 

30:500$000 

618:750$000 

900$000 
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Decreto n . 7 .116, de 17 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidies que 
deixou de receber o senador Severino dos Santos 
Vieira .. . ........ . ........... . ....... . ......... . 

Decreto n. 7 . 117, de 17 de Setembro de 1908 

Abr e credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber o Dr. Ramiro Fortes 
de Barcellos . ... ... . ..... . ............ . ......... . 

Decreto n. 7 .118, de 17 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidies que 
deíxou de receber o deputado Pedro Gonçalves 
Moacyr ......... . ........... ... . . ..... .. ..... . . . 

Decreto n. 7 .127, de 24 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidies que 
deixou de receber o senador, Ruy Barbosa . . ... ... . . 

Decreto n. 7 .128, de 24 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e subsid ies que deixou de receber o senador 
marechal Julio AnacletG Falcão da Frota ... .... . 

Decreto n. 7 .12·9, de 24 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber, em 1891, o senador 
José Gomes Pinheiro Machado ................. . 

Decr eto n. 7 .130, de 24 de Setembro de 1908 

Abre credito especial para paga mento de subsidies que 
deixou de receber o senador José Joaquim de 
Souza . . . . ......... . .......................... . 

Decreto n. 7 .140, de 1 de Outubro de 1908 

Abre credito especia l para paga m ento de subsidies que 
deixou de receber o general Dionysio Evangelista 
de Castro Cerqueira .................... . . . .. . . . 

Decreto n . 7 . 141, de 1 de Outubro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidies que 
deixou de r eceber o senador Victorino Ribeiro Car-
neiro Monteiro ....... . . .... . ...... .. ........... . 

Decreto n . 7 .150, de 15 de Outubro de 1908 

Abre credito supplementar ás verbas - Suqsidios dos 
Senadores - e - Subsidies dos Deputados . . ... . 

Papel 

5:200$000 

2:000$000 

5:400$000 

17:100$000 

37:675 $000 

400$00Q 

3 :03,6$300 

28:950~000 

13 :'875$000 

618:750$000 
43 
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Decreto n. 7 .151, de 15 de Outubro de 1908 

Abre credito supplementar ás verbas - Secretaria do 
Senado - e - Secretaria da Camara dos Deputados 

Decreto n. 7 .155, de 24 de Outubro de 1908 

Abre credito supplementar á verba - Soccorros Pu-
blicos . . ... . ................... . ......... . . ... . . 

Decreto n . 7 .157, de 29 de Outubro de 1908 

Abre credito supplementar á verba - Soccorros P u-
blicos . . . .. ... . . . ... .. ....... .. .... . .. . ... .... . 

Decreto n. 7 .162, de 5 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de a judas de 
custo que deixou de receber o Dr. Geminiano 

Brasil de Oliveira Goes ..... .. ...... . ...... .. ... . 

Decreto n. 7 .163, de 5 de No,rembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsídios que 
deixou de receber o Dr. Joaquim Felicio dos Santos 

Decreto n. 7 .167, de 12 dr Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsídios que 
deixou de receber o capitão de corveta Francisco 
de Mattos . ...... .. .... . ....... . ......... . .... . . . 

Decreto n. 7 .1G8, de 12 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidios que 
deixou de receber· o senador Augusto Olympio 

Gomes de Castro .......................... . .... . 

Decreto n. 7 . 169, de 12 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de repeber Aquilino Leite de 
Amaral Coutinho . ... . ........... . ...... . ....... . 

Decreto n. 7 .176, de 19 de Novembro de 1908 

Abre credito supplementar âs verbas - Secretaria do 
Senado - e - Secretaria da . Camara dos Deputados 

Decreto n. 7 .177, de 19 de Novembro de 1908 

Abre credito supplementar ái;; verbas - Subsidio dos 
Senadores - e - Subsidio dos Deputados ... . ... . 

Decreto n. 7 .178, de 19 9e Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de a judas de 
custo que Demetrio Nunes Ribeiro deixou de receber 

Papel 

30:500$000 

30:000$000 

1 .928:000$00 0 

1:500$000 

9:450$000 

1:425$000 

11:475$000 

4:760$000 

30 :500$000 

618:750$000 
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Decreto n. 7 .179, de 19 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber João da Silva Rego 
Mello ...... . . . ................................ . 

Decreto n . 7 .18_0, de 19 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber o senador Segismundo 
Antonio Gonçalves .. ........ . ................... . 

Decreto n. 7 .181, de 19 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber o senador Manoel 
Ignacio Belfort Vieira ........................... . 

Decreto n . 7 .182, de 19 de Novembro de 1908 

Abre cred ito especia l para pagamento de aju das de 
custo e subsídios que deixou de receber José Leo-
poldo de B ulhões Jardim .... . .... . . . ............. . 

Decreto n. 7 .194, de 26 de Novembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber Luiz Adolpho Corrêa 
da Costa ...... . . . ........................ .. .... . 

Decreto n. 7. 202, de 30 de Novembro de 1908 

Abre credito supplementar â.s verbas ns. 13, 15 e 38 do 
art. 2° da lei de orçamento do exercicio de 1908 .. 

Decreto n. 7. 209, de 3 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e subsidios que deixou de receber Manoel Fer-
raz de Campos Salles .. ......................... . 

Decreto n. 7 .214, de 10 de Dezembro de 1908 

Abre -credito especial para pagamento de subsidias que 
Çleixou de receber o Dr. Joaquim Antonio da Cruz .. 

Decreto n. 7. 215, de 10 de D~zembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e subsidias que deixou de receber o capitão de 
corveta Joaquim de Albuquerque Serejo ..... . ..... . 

Decreto n . 7. 216, de 10 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajudas de 
custo que deixou de receber Arthur Pinto da Rocha. 

Papei 

1 :500$000 

1:200$000 

3:000$000 

11:925$000 

4:800$000 

2.542:255$081 

15:865$340 

1:500$000 

30:025$000 

400$000 
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Decreto n. 7. 217, de 10 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para págamento de ajudas de 
custo que deixou de receber Pedro Gonçalves Moacyr 

Decreto n. 7. 218, de 10 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de ajuda de 
custo que deixou de receber Joaquim Xavier Gui-
marães Natal. . . .. . ........ ... ....... . .......... . 

Decreto n . 7 .219, de 10 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsídios que 
deixou de receber Antonio Pinto Nogueira Accioly .. 

Decreto n. 7 . 225, de 17 de Dezembro de 1908 

Abre credito supplementar ás verbas - Secretaria do 
Senado - e - Secretaria da Camara dos D eputados 

Decreto n . 7.226, de 17 de Dezembro de 1908 

Abre credito supplementar ás verbas - Subsidio dos Se-
nadores - e - Subsidio 1 elos Deputados . . .... ... . 

Decreto n. 7.240, de 24 de Dezembro ele 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsídios que 
deixou de receber o Dr. Theodoro Alves Pacheco .. 

Decreto n. 7.241, ele f4 de Dezembro de 1908 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas. de 
custo e subsídios que deixou de receber o Senador 
José Joaquim de Souza ...... ........ ...... . ... . 

Decreto n. 7.242, de 24 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para P!j-gamento de subsídios que 
deixou de r eceber o Sena~or Lauro Severiano Muller 

Decreto n. 7.351, de ~1 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para P~,lgamento de subsidias que 
deixou receber o Dr. Bepedicto Pereira Leite .. ... 

Decreto n. 7.252, de 31 de Dezembro de 1908 
l~~l •W. ·r<: ;í 
Abre credito especial para p;tgamento de subsídios que 

deixou de receber o Deputado Federal Dr. Diogn 
Fernandes A lvares Forfuna ...... .. ..... . ... . . . , 

;,i..:;:i •... ' 
Decreto n. 7.253, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre o cr edito supplementar á verba "Soccorros P ubli· 
cos" do exercicio de 1908 . . ... . .. . .... .. .. .. . .. . 

Papel 

400$000 

750$000 

11:400$000 

27:548$386 

557 :500$000 

1:814$250 

1:575$000 

4:950$000 

2:625$000 

7:G50$000 

50:000$000 
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Decreton. 7.254, de 31 de Dezembro ele 1908 

Abre o credito especial para pagamento ele ajudas de 
custo que de ixou ele receber o Dr. Helvecio ela Silva 
Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . .......... . 

Decreto n. 7.255 , de 31 de Dezembró de 1908 

Abre o credito especial para pagamento ele ajudas de 
custo qu e deixou de receber o Dr. H.aymundo Car-
neiro de Souza Bandeira .. .. ....... ........... . 

Decreto n. 7.256, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre ·o credito especial para pagamento de a judas ele 
custo e subsidios qu e deixou ele receber o Dr. Nelson 
ele Vascon cellos e A lmeida .. . . . . ..... ... ........ . 

Decreto n. 7.257, de 31 de Dezembro ele 1908 

Abr e o credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e s ubs idios que deixou de receber o Deputada 
Angelo Gomes P inheiro Machado ... . ... .. ...... . 

Decreto n. 7.258, de 31 ele Dezembro de 1908 

Abr e o credito especia l para pagamento de ajudas de 
custo e ·subsidios que deixou de r eceber o Senador 
Silverio José Nery .... .. ........................ . 

Decreto n. 7.259, de 31 de Dezembro de 1908 

Abr e credito especial para pagamento ele subsidios que 
deixou de receber Arthur Pinto ·da H.ocha ... . ... . 

Decreto n . 7.260, de 31 de Dezembro de l~OS 

Abre o credito especial para pagamento ele ajudas de 
custo que deixou de receber o Dr. Luiz Delfino dos 
Santos .. .. ... . .. . .... . .. ................ .... . . 

Decreto n. 7.261 , de 31 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidios que 
deixou de receber o Dr. Manoel Messias de Gusmão 
Lyra ... .. .. . . .. . . . ............. . ............. . 

Decreto n. 7.262, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre o credito especial para paga mento ele ajudas de 
custo e subsidios que deixou de receber o Dr. Joa-
qu im I gnacio Tosta. . . . . . . . ... .. , ... . 

Decreto n . 7.263, de 31 de Dezembro ele 1908 

Abre o credito especial pa.r a pag·amento ele ajudas de 
custo e subsiclios que deixou ele receber o Senador 
Dr. Francisco de Assis Rosa e Silva ....... .. . . .. . 

Papel 

700$000 

1 :80 0$000 

3:750$000 

8:750$000 

17:950$000 

5:400$000 

750$000 

9 :450$000 

3 :1 00$000 

18:975$000 
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Decreto n. 7.264, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidios que 
deixou de receber o Senador Victorino Ribeiro Car-
neiro Monteiro ..•........... . ........ . . . ..... . .. 

Decreto n. 7.265, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre credito especial para pagamento de subsidios que 
deixou de receber o Senador Dr. Jonathas de Frei-
tas Pedrosa .....•........... . .... . ... . .... ... ... 

Decreto n. 7.266, de 31 de Dezembro de 1908 

Abre o credito especial pai·a pagamento de ajudas de 
custo e subsidios que deixou de receber Gabriel Sal-
gado dos Santos ....... , ... . ......... . .......... . 

Decreto n. 7.283, de 14 de J a neiro de 1909 

Aore o credito extraordinario para occorrer á elevação 
de vencimentos do curador de massas fallidas na 
Capital Federal. ...... . ........................ . 

Decreto n. 7.32.5, de 11 de Fevereiro de 1909 

Abre o credito supplementar á verba - Soccorros Publi-
cos - do exercicio de 1908 1 

••••••••••••••••••••• • 

M!N!STERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Decreto n. 6. 921, de 9 d·e Abril de 1908 

&bre credtto espec~a!l ;pa.Nll pa,g'a.men•to de V1enci-
mentos dos v!ce-consules e:p ·Melo, Rivera, .&r-
tlgas, Sam IDugenio e Sa.ntr- Rosa, na Republicw 
Oriental do Uruguay, e .Allvear, na Re:publioa 
'.Argeutl·na . ................ .... . .... . .......... . 

MINISTERIO DA GUERRA 

Decreto n. 6. 914, de 9 de Ai>ri.J d'e 1908 
A'bre credito eS'])ecí"a!l p-ara pagamerutQ de soldo aos 

que se ll!cham cO'IIlprehendidos no decreto l·egisla -
·lativo '11. 1. 687, de 13 de Agosto de 1907 . . . . ..... . 

Decreto n. 6 . 9·91, de 16 de Junho de 1908 

Abre credito s upplemen.ta,r á ve-rba 4• do a:r.t. 16 da 
lei n. 1.841, <l•e 3 d·e · Dei<emrbro die 11907 ......... . 

Papel 

18:375$000 

4:875 $0 00 

20:150$000 

129$032 

660 :751$811 

10.821:995$240 

24:000$000 

Patpel 

148:485$854 

11 :1•69$S9a 
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Decl'eto n. 7. 063, d·e 13 de Ag·osto de 1908 

Abre credito especial •para ;pag.amento d'O soldo aos 
Vol•untairios d•a ·Patria . . .. . .. . ........ .. .. .. ... . 

De-ereto n. 7 . 205, de 3 d·e Dez.embTo de 1908 

Abre orefü.to extt,aordi·na.rio para pagaim·en.to aos syn-
dicos da Emp1,eza In.clu&trial Brasi•!eiir.a da 'f.azenda 
de Sa.popemiba, adquirida pela União ... . . . ... . . . 

Decreto n. 7. 276, de 7 de JaneiTO de 1908 

Ab1'e •credito es·pecial pa.ra paigamento d'O soldo •a.os vo-
1runtarios da Pa;tria ..... . ........... . . ......... . 

Decreto n . '7 .3·5·6, de 18 c1<01 Março de 1909 

Albi·e credito supplementar á verba 15, IIl. 33, do ar-
•ti•go 116, da ·I·ei n. 1. 841, d.e 31 d•e De~hro de 
:L907 ... . . . ....... . .... . .. .. ... . ............... .. 

Deoreto n. 7 . 357, ele 18 d.e M.arço clte .1909 

Ab1'e credito s·upplementar ·á verba 10•, do a:nt. 1-6 d~ 
l ei n. 1. 841, ele 31 de Dezembro de 1907 . .. ... .. 

Papel 

42'7 :721$136 

600 :488$460 

391 ;.214$562 

<586 <604$298 

872:492$653 

3 . 038 :176$8·55 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO El OBRAS PUBLICAS 

Dec!'eto n. 6. 8313, ele 28 de J •a.neilX> d·e 1908 

Abre cr-edti.to ·para occor·re·r ás despezas com a revJsão 
•e mel-horia do serviço d·e .aJba&tecimento d·e agua po-
•ta.vel á Capital ll'efül1'ail . . .. . ... . .... . . . .. .... . . 

Decreto n. 6. 872, de 5 de !Março de 1908 

Abre credlto pa:ra ·r>roseguir a co.nsbrucção <'la lin•ha 
<t-eleg.ra:phioa estrategica de Maito-'Gl<osso ao Ama-
zonas 

Decreto n. 6.859, d•e 20 de Fevereiro d•e Hl08 

Abr·e credito 'Pª"ª custeiQ da Estmlda de :Ferro Dona 
•COO'rei-os e Telegraphos na Car>ital do Estado da 
IB"'hia . .... . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 

Decreto IIl. 6. 872, <'!e 4 de Março de 1.908 

Aibre credito para construcção d·e uma .p'Onte sobr-e o 
r io Pru.na'!laihyba . . ...... . .. . .... . ..... . ......... . 

8 . 000:000$000 

1796 :500$00 0 

180 :000$0 00 

290:000$000 
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Decreto n. 6 . 873, de 7 d!' Ma,I"ço de 1908 

Abre credit opaJJ"a custeio da Estm.da de Fer·ro Dona 
T·hereza. Christina .. . .... . . . . . ...... . ... .. . .. . .. . 

Decreto n. 6 . 874, de 7 de Março de 1908 

Ab~·e credito .prul'a a construcção do .p rolo.nigamemt;i dai 
linha do centro da Estrad·a de Ferro Cen•tra•l do 
BrasH e do Tespectivo ramal de Sa·bará até á ci-
daid'e de Ferros ... . .. ... .. . . . . .... . .... . ....... . 

Decreto .n. 6. 881, de 12 de Março de 1908 

A:bre credito ·para .termi•nru.· o alargaJmento da bi•t<i la 
.a.a Eshrud•a de F·erro Oentra;l d o B rasil abé á ci• 
dade <le S. Pa·ulo . ... ... ...... . ........... . ... . 

Decreto m. 6 . 911, de 2 de AOOil <le 1908 

Abl'e credHo especirul ·para a conclusão aos serviços d'6 
Jotação e Inicio dos de oeons-trucção da Esh'<l<la de 
Ferro de S . Luiz a Caixias .. . ....... .. ..... . . . 

Decreto n. 6. 913, ele 21 de AlbrH de i 908 

Abre cred lto para satisfazer o esti1)'ula.do no ruccõrdo ce-
lebr0aido em 29 de Dezem 9ro d·e 1905, para rescisão 
da concessão ela•da pelo decreto n . 904, ele 18 de Ou-
>tubro ele 1'890 . ...... . ..... . . .. ......... . . .. ... . 

Decreto 01 .· 6 .·945, d•e 7 d·e ·Maio .a,e 1908 

Abre credJ-to para -prosegui.r a con&trucção <la liinha 
>telegra.p<hica 'E!Strategioa d·e Mato~Gl"osso a.o iA.ma-
zonas 

Decreto m. 6 . 917'6, de 4 de Junho de 1908 
AJbre oredHo .para realiza,r os estudos e a constn·u-

cção d·e uma linha ·ferrFa. q ue, .ao ponto mais 
conveniemte da Estrada. de Ferro de Goyaz, vá 

.rer a Bello Horizonte e da q'Ue compl·eta a li-
1gação dos Estrudos do Rio d·e J a,neiro e Mi0nas 
Ge•naes . . .. .. . . .. ... ...... .. . .. ..... .. .. ..... . . . 

Decreto n . . 6. 988. de 10 de Junho de 1908 

Abre credHo para despezas com o r·econhecünenbo e 
estudos da liinha fenea <le 1'·gação dos Estados da 
J3ahia e Mi•na.s Gena.es . . .. . ... .. .... . ....... . . . . . 

Decreto n . 7 . 002, de 2 de Junho dle 1908 

Ab1 e credJto !Para as despeZfl,s com a I"evisão e melho-
ria do serviço de a.bast'8.Cimento de ,a gua potavel 
á Civpit·al Fed'eral . . . .. , . .. .. ... . ... . .. . . . .... .. . 

Papel 

347 :000$000 

2.000:000$0 00 

1.500:000$000 

160:000$000 

.soo :000$000 

-300 :0 00$ 000 

300 :000$000 

200 :000$000 

8 . 000: 000$0 00 
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Decreto n. 7 .131, de 24 de Setembro ae 1908 

A:bre credito pa ra as &espezas <la comstrucção do IM"O-
longamento da linha do centro da Estrada de Fer-
•ro Central do BraslJI e do ·1"es11ectivo ramal de Sa-
bará. a;té á. cidade de F er ros ................•... 

Decreto n. 7 . 132, de 24 de Setembro 'Cle 1908 

Ab1•e cr-ecllto 1Para as despezas com a execução d!e med-i-
das contra os effeltos da secca nos Estados do 
Norte .. . .... . ... .. . . .................. . ....... . 

Decret<> n . 7 .183, de 19 de Novembro de 1908 

Abre onedito ·para a s d!espezas com .a: ·revisão e m e-
lhoria do servJço dle abastecimento de agua pota-
vel á. Capital F ·ederal . . .... . .. . ......... .. .... . .. . 

Decneto n. 7. 285, de 14 de Janei ro de 1909 

Abre c1•edito para occor.1<er ás d•espezas ef<f'e:ctuaa..as em 
1908 coon os :estudos da Jinha 'fel'l·ea de ligação 
dos Estados da Ba.hia e Mi'llas Ger.aes .. . ......... . 

.Decreto n. 7. 327, de 11 de FevereLro de 1909 

Abre crediLo IJ.)a•ra pagamento da quantia correspondente 
á medição provisoria dos mai:'eriae·s rr·ecebidos do 
·extrangeiro, até 31 de Agosto de 1908, pe la Madei•l'a 
Mamo1~ Raia.w.ay Company ...................... . 

Decreto n. 7. 354, de 17 de !Março de 1909 

Abre c1•e:dito para occon·er á liquidação das <1esvezas 
feitas com a revisão e mielhoria do serviço de 
aba,stealmen.to de agua potavel á Caipi'ta.l Fed·er.al. 

MINISTERJO DA FAZENDA 

Decreto n. 6. 821, de 12 de JaIYeiro de 
1908 

Abr•e credito <isp·ecial para pagam:ento 
de despezas a que se refere o de-
creto legislativo n. 1. 756, de 24 d<i 

Ouro 

Outubro de 1907... . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 

D'ecr·eto 'º· 6. 939, éLe 7 de Ma.ia de 1908 

Abre c r edito pa·ra as despezas com o 
serviço de uniformização dos typos 
das apoJ.ices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . · . · · · . · · 

Papel 

800 :000$000 

600:000$000 

2.000:000$0 00 

200:000$000 

1.000:000$000 

4.297:661$074 

31.921 :1 61$074 

Papel 

1.000:000$000 

24:600$000 
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Decreto n. 6. 998, de 25 <le Junho d1e 1908 

A<b1,e credito para as despezas com a 
impressão do relatorlo dos traba-
•lhos da Liga Brasileira Oon:tra a 
Tuberculose no a'llno de 1907 ..... 

Dec1'8to n. 7 .110, de 12 de Setembro de 
1908 

Abre credito !Para pagamento do •preço 
da acquisição oe encampação da Es-
trruda de Ferro Muzamblnho . . ... . 

Dec1eto n. 7 .160, de 3 de Novembro de 
1908 

Abr.e c redioto especial para pagamento 
de desp•ezas a que S·e i<efere ·o de-
ta'tl'to ,Jegislatlvo n. 1. 756, de 24 d•e 
Outubro de 1907 .......... . . .. . . . 

Decreto n. 7. 27 4, de 31 de Dezembro de 
1908 

Abre or,edito .para as despezas com a 
cunbaogem das moedas de prata . . 

Decreto n. 7. 309, d·e 4 <l:e Fevereiro de 
1909 

Abre credito suppiementar á verba-
1Ex;ercicios findos - do 'EjXerclcio 
de 1908 ....... ". ... . ........... . . . 

Decreto "'· 7. 346 , de 4 de M.a,rço d1e 
1908 

Abre credito supp!·ementa.r á verba -
Recebedoria .aa CaipitaJ Federal-

Ouro 

655:037$370 

exercicio de 1908. . . . . . . . . . . ... . ..... . •.... . ... 

Decreto n. 7. 364, de 21 CLe Março de 
1909 

Abre credito supplementar á verba -
Exercícios f\<ndos - do xercicio 
oe 1908.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · .. · · · · · • · · 

Decreto n. 7. 365, de 21 d<i Março de 
1909 

·"'bre orooito suppJementar á verba -
Ajudas de custo - do -exercido de 
1908 .. . . . ..... .... ...... . .. . .. . . ... ....... .. . 

Papel 

1 :479$500 

12 . 000:000$000 

3. 412 :478$000 

150:000$000 

20:162$034 

250:000$000 

20:000$009 
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Decreto n. 7 . 366, d'!l 21 de Março are 
1909 

Abr·e credito &ll!PPlemenlar á verba 
.A.posen ta-elos - do e X'encicio de 
1908 ........... . .... . .... . ..... . 

Decreto n. 7. 372, de 27 de Março de 
1909 

Atwe cred ito supphm1entar á verba 
tMesas de Renclia.s e Co/l.Jectorias 
elo ex'ercicio de 1908 . . ..... . . .. .. . 

Decreto n. 7. 373, de 30 de Março -cl·e 
1909 

Abre credito supplementa.r á verb.a 
Jur.os dos d<epositos das Caixas 
Economic!IJS e Monte do Soccorro 
- d.o exercicio de 1908 ......... . 

Deo1'eto n. 7. 380, clre 30 de Ma.rço de 
1909 

Abre credito st>Jlplementar á ' ' erba 
•.Ju.ros dos emprestjmos do Cofre are 

Ouro Papel 

25 :000$000 

757:359$000 

900:784$207 

Orphãos - do exerci-cio .a:e 190$ .. . . .. , , . , . , ... . 80:000$000 

RESUMO 

Mi·nisterio da Justiça e Negocios In·te-
1r.io1ies ............ . .. . ..... . .. . . 

Minisberio das Relações Exteriores ... . 
Mi,ni•sf:leri.o da Guer.ra .. ... . . .. . ... . . . 
Ministerio .ara Industria, Viação e Obras 

Publicas . .. ............... . ... . 
Min+sterio da Faz.enda .. . .... . ... . . . 

655:637$370 19.161:863$100 

Ouro 

24:000$000 

655 :637$37U 

Papel 

10. 821 :995$240 

3.038 :176$855 

31. 921.161$074 
19 . 161:863$100 

679:637$370 64.943:196$269 

Rio de Jainei.ro, 30 de Dezembro d·e 1909. - Leopoldo ele Bulhões. 

'l'ABELLA - B 

Verbas do orçarnento para as qi;aes o Governo poelerá abrii· credito sitp-
plementar no exercício de 1910, ele accôrclo c:oin as leis n. 589, de 9 
de Setembro ele 1850, 2.348, de 25 de Agosto de 1873, e 428, de 10 
ele Dezembro ele 1896, eirt. 8.0 , n. 2, e a.rt. 28 da lei '" 490, ele lG de 
Dezembro de 1887. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros pitblicos. 
Snbsielios aos Depi•te•dos e Sena<lores - Pelo que fõr precizo du-

rante as proro~ações, 
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Secretm·ias do Senado e da Cetmara dos Depittados - Pelo serviço 
stenographico e de redacção e publicação dos debates, durante as pro-
rogações. 

MINISTERlO DAS RELAÇÕES EX'XER!OHES 

Extraordinarias no exterior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hosvitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo soldo de officiaes e praças. 
Munições ele bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos na-

vios da Armada. 
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, ali-

jamento de objectos ao mar e outros sinistros. 
Fretes - Para commissão de saque, passagens autorizadas por le i, 

frettes de volumes e ajudas de custo. 
Eventuaes - Para tratamento de officiaes e praças em portos ex-

trangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias e para 
despezas de enterramento e gratificações extraordinarias determinadas 
por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

1 

Hosvitaes e enfermeiricts - Pelos medicamentos e utensis a praças 
de pret. 

Soldo, etavas e gratificç.ções de praças - Pelas gratificações de vo-
luntarios e engajados e premios aos mesmos. 

Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de 
officiaes e praças reformads. 

~·JUds ele ciisto - PelljS que se abonarem aos officiaes que viajam 
em commissão· de serviço. 

]faterietl - Diversas dpspezas pelo transporte de tropas. 

MlNISTERlO 1DA lNDUS'.rRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Geiranticis ele juros ás estraclas de fe1•ro, aos engenhos centraes e 
vortos - Pelo que exceder ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jiiros da elivicla interna fionclacla - Pelos que occorrerem no caso 
ae fundar-se parte da diviµa fluctuante ou de se fazerem operações de 
credito. 

Juros ela divida inscri:pta, etc. - Pelos reclamados além do alga-
rismo orçado. 

Avosentaclos - Pelas aposentadorias que forem concedidas além do 
credito votado. 

Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do montepio e funera l, quan-
do a consignação não fôr Sl.Jfficiente. 

Caixa de Amortizeição - Pelo feitio e assignaturas de notas. 
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commissões 

aos cobradores, quando as consignações excederem ao credito votado. 
Alfandegas e Laboratqrios de analyses - Pelas porcentagens aos 

empregados, quando as consignações excederem ao credito votado. 
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Mesas de Rendas e Gollectorieis - Pelas porcentagegns aos empre-

gados, quan do não bastar o creclito v otado. 
Fiscalizeiçã.o e rnais despezas dos irnpostos de consumo e de trans-

porte - Pelas porcentagens, cli a ri as, passagens e transporte. 
Co11i11iissã.o aos vendedores varticiilcwes ele estcrnivilhas Quando 

a cons ignação votada não chegar para occorrer ás despezas. 
Ajiidas de ciisto - Pelas que forem r eclamadas a lém da quantia 

orçada. 
Porcentagens pelei cobrançei execiitiva das dividas da União - Pelo 

excesso da arrecadação. 
J iiros idversos - Pelas importancias que forem precisas a lém das 

cons ignadas. 
J?.ir os ele bilhetes do Thesonro . 
Jiiros de bilhetes do 2'hesoit?·o - Idem, idem. 
Gommissões e correteigens - Pelo que fôr necessario além da som-

ma concedida. 
Jiwos elos emprestimos elo Cofre dos Orvhãos - Pelos que forem 

reclamados, se a s ua importancia exceder á do credito votado. 
Jiiros elos elevositos das Gaixeis Economiceis e dos ~fontes ele Soc-

corro - Pelos que forem devidos além do credito votado. 
Elxercicios findos - Pelas aposentadorlas, pensões, ordenados, soldos 

e outros vencimentos marcados em Jei e outras despezas, nos casos do 
art. 11 da lei n. 2.330,de 3 de Setembro de 8841. 

Revosü;ões e restit1.iições - Pelos pagamentos reclamados, quando 
a importancia dellas exceder á consignação. 

R io ele .Janeiro, 30 ele Dezembro de 1909. - L eovolclo de Bnlhões. 



ANNO DE 1911 

LEI N. 2.321 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1910 

Orça a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para ó 
exercicio de 1911 e da outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei 

seguinte: 

Art. 1. 0 A r·eceLta gero•! da Republi<::a idos IDstados Unidos do Bra-
zil é orçadla em 85. 048 :526$887, ouro e em 29·9 .·908 :400$, .papel, e a 
destiona.da a aiwllcação es·pecial em 18. 77'3 :3·33$333, ouro e em ·réis 
15 :070 :000, 1Paipel, e sera. realiz.a<da oom o proclucto do que iõr arre-
c!lidado dentro do exercício <de 1911, sob 0 8 segui•ll'te.s tihtlos: 

j!ECEITA ORDINARIA 

I 

Renda dos tri b1ito s 
Impostos de i.mpo11tação .de .ent·ra.da, sahLda e es·baidla, de navios e 

addicionaes. 

Ns. 
1. Direitos de importação para con-

sumo, de accõrdo com a tarifa 
expedida: pelo decreto n. 3. 617, 
de 19 de Março de 1900, com 
as modificações introduzidas 
pelas leis ns. 1.144·, de 30 de 
Dezembro de 1903, 1. 313, de 
30 de Dezembro de f9 04, 1. 452, 
de 30 de Dezembro de 1905, 
1. 616, de 30 de Dezembro de 
1906, e 1. 837, de 31 de De-
zembro de 1907, cujas taxas 
permanecem em vigor pelo de-
creto n. 1. 686, de 12 de Agos-
to de 1907, e mais as seguin-
tes alterações: perchlorato de 
ammoniaco, nitronaphtalina e 
trinitrotoluol, 40 réis por ki-
iogramma, peso bruto ; coalho 
liquido ou em pó Jn11ra fabri-
co de queijos, 50 réis por ki-
Jogramma, peso bruto ; p lacas 
photographicas sobre vidro, 100 
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" 

·' 
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réis; sobre celluloide ou outra 
materia, 200 réis; e continu-
ando, como atê agora, em . vi-
gor a taxa cobrada sobre o 
gado vaccum de corte, desde 
15 de Fevereiro de 1905, em 
conformidade com o art. 23 
da lei n. 1. 313, de 30 de De-
zembro de 1904; bem assim, 
substituídos os §§ 1º e 2° do 
art. 12 das Preliminares da 
Tarifa pelo seguinte : * 1. o Os tecidos nos quaes 
os fios da urdidura forem de 
seda e os da trama ele outra 
materia, ou vice-versa, paga-
rão os direitos estabelecidos 
para os tecidos analogos e 
compostos unicamente de seda, 
com abatimento de 50 010 

Si, porém, do lado da seda, 
houver fios visiveis de outra 
materia, o abatimento será de 
60 o/o. 

§ 2.0 Os tecidos mixtos, cu-
jas trama e urdidura forem 
compostas de outras materlas 
e que contiverem, na trama 
ou na urdidura ou em am-
bas, apenas alguns fios ou pe-
quena mescla de seda, paga-
rão os direitos, segundo a ma-
teria mais tributada, com o 

Ouro Papel 

augmento de 30 olo ...... . .. , 78.750:000$000 135.000:000$000 
2. 2 olo, ouro, sobre os ns. 93, 95, 

(cevada em grão), 96, 97, 98, 
100 e 101 da classe 7• da Ta-
rifa ( cereaes), nos termos do 
a rt. 1° da: lei n. 1. 452, de 30 
de Dezembro de 1905. . . . . . . . 900 :000$000 

3 . Expediente de generos livres de di-
reito de consumo ........... . 

4. Expediente de capatazias ....... . 
5 . Armazenagem. Ficando Isentas nas 

Alfandegas do Rio Grande, Pe-
lotas e Porto Alegre, atê seis 
mezes, as mercadorias desti-
nadas aos paizes visinhos, e 
atê dous mezes, as mercado-
rias destinadas ás localidades 
brasileiras da fronteira, de con-
formidade com as instrucções 
que o Governo Federal expe-
dir .Pa·ra aca:ute1ar o deposibO, 
transporte e entrega das mes-
mas, processado nas ditas Al-
fandegas o respectivo despa-

4.000:000$000 
1.600:000$000 
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c ho, s·e as Mesas de Rendas 
não estiverem habilita das a 
fazei -o .................... . 

6. Taxa de es ta tistica ............. . 
7. Impostos de pha.roes seiJJdú 

a bolida a cobramça nos por-
tos d os rios e lagõas o nd.e não 

hcn.iv•er pharõ·es, salvo qua ndo, 
ipara dJem a n d·ar iesses ·Pol't-Os, 
fõr ·em bairra ou por.to que 
<t<llllha pharõl . . ... .. .. . .... .. 

8. d•e docas . . ... . . ...... ......... . 
9. 10 •j• sobre o expediente dos ge-

•neros ·li v·re.s de direi.tos 

II 

10. Taxa sobre fumos ... .. . . .. ... . . 
11 . Taxa sobre b ebidas, e leva,d·as de 

20 réis por litro sobre a.s al-
coo!i-cas . . ...... .. . .. ... .. .. 

12. 'J.1axa sobre phos·phor-Os ......... 
13. Taxa sobre o S311, redul>ida a 10 

.réis por kilog.l'amrma . .. . .. .. 
14. Taxa sOibr·e calçaido 1 ' i ''' ..... ... 
15. 'J.1axa sobre veJ.as .. ' " ' .......... 
16. Taxa sobl'e pef'umaria~ . .. .. .... . 
17. Taxa sobre especialidades phar-

maceuticas .. .. .. . ... .. .... . 
18. Taxa sobre rv i0na.gre ... . ...... . 
19. Taxa sobre c ons.erval:j ....... . .. . 
20. Taxa sobre C31I'tas d·e jogaT ...... 
21. T axa sobre c hapéos . .... ..... . " 
22. Ta xa sobre ,benga.Jas . ......... 
23 . Taxa s-0bre teci-d.os ..... .. . . .. 
24. 'l1axa s·obre vinho ·extrangeiro .... 

UI 

Ouro 

360:000$ 000 
1'50 :000$000 

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

. ... ..... . .. ... 
. . . . . . . . . . . . . . 
.............. 
.. .. . .. .. .. . . . 
. .. . . . . .. . .. .. 
. . . . . . . .. . . .. .' 

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

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

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

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

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

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

I1npostos sobre oirculaçcfo 

25. Imposto d-O seHo ........... . . . . . 10:000$000 
26 . Imposto de 'tTainapoTf\:e . . ... . .. . 

IV 

I1rnpostos sobre ci ·renda 

27 , Impostos sol:mi subsídios e v-en-
cimentos á .razão de 2 •j • so-
ibre ·todos os '(Ulbsidliios, e 
sobre -0s venc!me"p•tos que e x-
o ed•erem ae 3 :oqo$ annuaes 

Papel 

4.500:000$000 
400:000$000 

10 :000·$000 

400:000$000 

{í. 700 :000$000 

6 .6"00:000$000 
7 .. 500 :000$000 

4.3 00:000$000 
1. 800:000$000 

350:000$000 
5·30 :000$000 

~0 0:000$000 
200:000$000 

1 .400:000$000 
·200 :000$000 

1. 700 :000$000 
25 :000$000 

11. 000 :000$000 
4.•800 :OOOfOOO 

15 . 000 :000$000 
3.~00:000$000 

' 



uu 250$ mensaies, fi·caindo isen-
tos do referido dmposto •Os 
'Ven.cime!1'tos até 3 :000$ a11-
inuaies, cobr.amdo-se o imposto 
sobre os qu'é e'.X'ceder.em essa 
impOl!'tancia apenas sc<br·e o <ix-
1cesso 

28. Dito sob·re 
219. Dito d·e 2 

•dendos 
nhias 

o ·COlfl$1U.IrtO dre '8!gua .. , 1 

112 ºIº ·sobre os divi-
CLos 1titu los -de compa-

QU soci·e-daides anony-
mas ... . .... . ..... . ...... ···. 

30. Di·to sobre .casas de «spo•nts» de 
quailquer especi·e, na •Oaipi•tal 
1Fede!'al ... . . . . ...... .. .. . . . 

V 

Ouro 

·2·5 :000$000 

.. . . . .. . .. .. '·' 

Papel 

1.000 :000$000 
3 .. 600 :000$000 

1. •600 :00 0$000 

8:000$000 

l'mfJ'Ostos so.b-1·.e loter1ias f.ed!eraes e estcuioaes 

31. Imposto de 3 112 °1° so.bre o ca-
:Poital ,clJa.s .\ote.ri·as federaes e 
5 °1° so't>re as 1es·taicloa<is .... 

VI 

Oittras renclas 

32. Premio de depositos publicos .... . 
33. Taxa judiciaria .... .. .. . .... .. .. . 
34. '.raxa de aferição de hydrometros. 
35 . Rendas Federaes do TerritoJ·-io do 

Acre . . ... . .. .. ....... . . . . :' ... . 
36. 20 % sobre a exportação ·da ·bor-

rai0ha no territorio do A.cre . . ... . . 

Ouro 

RENDAS PATRIMONIAES 

I 

Dos vroprios naoionctes 

37. Renda de proprios nacionaes ... . 
38, ·Idem da VHla -Militar Deodoro . .. . 

1 .500:000$000 

Papel 

30:000$000 
130:000$000 

2:000$000 

30:00 0$000 

17.000:000$000 

170 :000$000 
<40 :000$000 

H 
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II 

Das fazendas da União 

Ouro 
39. R enda da Fazenda de Santa Cruz 

e outras . . ...... . ......... . .... . 

III 

Das riqnezas natiwaes e fóros 

40. Producto do ~rrentamento das 
aireias mO'!laziÜcas .... . ....... . . . 150:000$000 

41. Fóros de terrenos de marinha ... . 

IV 

Dos laiidemios 

42. ·Laudemio·s 

V 

Rendeis incl11striaes 

43. 

44. 

45 . 

46. 

47. 

48. 

Renda do Correio Geral, de accôr-
do com os disposi t ivos do n . 16 do 
art. 1° da lei n. 2.210, de 28 de 
Dezembro de 1909 .......... . . . . . 
Dita dos Telegrapho,s, observadas 
as alterações da respectiva tarifa 
feitas no n . 1 7 do art. 1° da lei 
n. 2.210, de 28 de Dezembro de 
1909, ficando extensiva a qualquer 
Estado, entre sua Clj-pital e o seu 
•porto ele ma r, ·mo :rqesmo E.staiclo, 
a taxa suburbana te,legraphica de 
500 réis por telegramma até 20 
palavras, sem taxa fixa, e accres-
cenclo a taxa fixa de 300 réis pa-
ra as cartas pneumat icas e a taxa 
especial de 500 réis por telegram-
ma até 20 palavras, sem taxa fi-
xa, entre localidades servidas pelo 
Telegrapho Nacional e por linhas 
telephonicas particulares, salvo 
clausula impeditiva de concessão 
ou contrato .................... . 
Dita da Impo·en&a Naci'onal e 

Didrio O /ficial · " · · .... 
Di'ta da E 'strwda de Fer.ro Cen-

•tr.al do !Brasil ........ . .. . 
Di.ta :d·a E strada dç .Fe r.ro O.e&te 

d•e Minas ...... . . ...... ... . 
-Dita d·a Estrad·a d\l Fe1,ro D()lna 

'l'here?.a ChTlst!na ....•. . .• • 

600:000$000 

Papel 

30 :000$000 

20:000$000 

40:000$000 

10.000:000$000 

6.500:000$ 00 0 

2·50 :000$000 

32 . 0000:000$000 

3.000:000$000 

-100 ;OOO$QOO 
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49 . Dita da Estrada de Ferro do '.Rio 

do Ouro . . . .... . ... ... . ... . . . 200 :000$000 

30 :000$00 0 
60. 

61. 

52 . 
53 . 
54. 

55. 

56. 

57 . 
58 . 
69. 
60. 
61. 

62. 

63 . 

Dita do t'Mnal f•er.reo de L orena 
a PJque•te . . . . . .. . .. . . . . .. . . 

Dita da Casa da Moeda, sendo 
gratuita a cunhaS'em da moe-
<la de OU•rO .......... . ..... . 

Dita dos arsenwes ... . . . ........ . 
Dita do Gymnasio Nacionrul . ... . 
Dita das matriculas nos egtabeleci-

mento <le imstrncção su1)e-
Ti()I· • • . . . . .. .•.•..•. , ... . • . • 

Dita dos Jngtitutos dos Surdos-
M udos e dos !Meninos Oégos. 

Dita elo Instltut<J Nacional de 
Musica .. . .... . . . ......... . 

Dita do Collegio Mifüar .. . . ... . 
Dita ela Casa ele Correcção .. . . . 
Dita ar0recadaela nos Consurrudos. 
D ita da Assistencia a Alieruados . . 
Dli·a do Laboratorio NacimH1.l de 

Anrulyses . . . .. . .. . . . ... . ... . 
DI ta <lo COOs elo P<l1rto do Rio 

de Janeiro, sen!do cob:ra~l .. as 
as ta:ioas constamtes do ·re-
spectivo contrato . ....... .. . . 

. contrHmição das companhias ou 
emprezas de estradas de 
ferro, das com,pan'hias de se-
1g-wro.s, naciona1es ou exitn·ain-
•geims, pagando cada uma 
2 :400$, e outras . . . . . . . . . .. . 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

64 . Montepio da Marinha . .. .. . . . .. . 
65 . D i-to miH•tar .... .... .. . ... . ... . 
6 6. Dito <los em;pregrud<:>s :pu'blicos . . . 
67 . ·Im·demni-zações ...... . ......... . 
6 8 . J uros dos caipitaes naciona•es . .. . 
69. Ditos dos ütulos das Estra•das de 

Fel'ro da Ba·hia e Perna;m-
1buco ... . . ... . . .. . .. . .. . . · · · 

70. Remam0escentes dos opremios ele bi-
·N1etes de .loterl·a .. . . .. ... . . . 

71. Imposto d'!l tr·ansntissão de pro-
prieiLaide no .Districto 'F'ederal. 

7 2 . DHo de 'i•n•dust·rias e porof.issões 
no DistQ·icto Federal .. . .... . 

73. CcmtrilYuição qo Estaid"O de Sãp 
Paulo para pagamento de ju-
ros, ·amortização e respectivas 
c·omm1.ssões .ao emprestiomo· de 
E 3. 000. 000 .. .. . ...... . .. . 

.1 

• • • • • • • • • • • • • , 1 

1.100 :000$000 
. ... .. . .... . . ·' 

106 :6•66$667 

1:000$000 
250$ 00 0 

10:000$00 
50 :000$000 

•300 :000$000 

1 :614$220 

...... ..... ~ .. . 

2 . 533 :996$000 

10:000$000 
5:000$000 

70:000$000 

400 :000$000 

·5 : 000$000 

12:000$000 
200 :000$000 

10:000$000 

150:000$000 

160 :000$000 

$ 

1.621:400$000 

140 :000$000 
30 Ó :000$000 
700:000$000 

1. 500 :000$000 
300:000$000 

30:000$000 

2 .'500 :000$000 

3.500:000$000 

85 ' 048 :·526$887 =•299. 908 :400$000 



Renda com a1J1J!icação especial 

Fundo âe resgate ·do pa'Pel-moeda: 

1. 

1. 0 Renda em pa:pel proveniente 
do a r rendamento das estradas 
de ferro da União .......... . 

2 . 0 Producto da cobrança da di-
vida activa da União, em 
papel ..................... . 

3 . 0 Todas e quaesques rendas 
eventuaes percebidas em pa-
pel ........ .. ........... . . . 

4 • o Os saldos que foram apura-
dos no orçamento .. . . . ...... . 

5. • Dividendos das acções do 
Banco do Brasil pertencentes 
ao Thesouro ...... . ......... . 

Fundo de garantia do papel-moeda : 

1. 0 Quota de 5 oJo, ouro, so-
bre todos os direitos de 
importação para consu-

Ou ro 

mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 250 :000$000 
2 . • Cobrança da di;vida activa, 

em ou ro .... .. . . , . . . . . . . . . . . . 10 :000$000 
2 . 3 . 0 Producto integral do arren-

damento das estradas de fer-
ro da União, que tiver si-
do ou fôr estipulado, em 
ouro . ... ...... . . .. . . . ..... . . 

4 . • Todas e quaesquer rendas 
eventuaes, em ouro . ..... . .. . 

3 . F u ndo para a caixa dp resgate das 
apoiices das estradas de ferro 
encampadas : 

Arrendamento das mesmas estradas 
de ferro ... . ... . . .......... . 

Fundo de amortização dos emprestl-
mos internos : 

1

1. 0 Receita proveniente da ven-
da de ·generos ~ de proprios 
nacionaes ..... . ........ . .. . 

4 . Depositos : 
2 . • Sa ldo ou exce~so entre o 

~~~~b~~:~~~ . .. e .. , ~~ . . ·r·e·s~'.t~.i~ 
5. Fundo destina do â.s obras de me-

lhora mentos dos portos, exe-
cuta das á. custa da Uniã o ; 

}'tio ·de J.anelro .. , .... . . , •..• . ...... , 

83 :333$333 

20 :000$000 

160:000$000 

4 . 000 :000$000 

Papêl 

420:000$000 

600:000$000 

2.000:000$000 

2.000:000$000 

3.500:000$000 

50:000$000 

3.000 : 000~000 

3 .000:000,000 
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l3ahla ..•• , , . • .. , , , , . , , , .. , , , • , ... , . 
Recife. , . . . . . ...... , . . •....... , ..•.. 
Rio Grande do Sul ........ . . , . , ..... . 
Parahyba .............•.... , ... . ... . 
Ceará . . . ...... . ........ . ... .. ..... . 
Paraná , .. . .. . .............. . .... . , . 
Rio Grande do Norte . ..... . .... . ... . 
Maranhão ... .. ...... . .. . . . .... . . . . . 
Santa Catharina . . .......... . , .. , .. . , 
Espirito Santo ...................... . 
Matto Grosso ..... ..• . ... ............ 
Alagõas . .. ...•.......•.. . .......... 

Our.o 
800:000$000 
800 :000$000 

1.000:000$000 
40:000$000 

100:000$000 
100:000$000 

30:000$000 
100:000$000 
100 :000$000 

30:000$000 
50 :000$000 

100 :000$000 

Papel 

18.773:333$333 15.070:00a$OOO 

Art. 2. 0 E' o Presidente da Republica. autorizado: 
L A emittir como antecipação de receita, no exerdcio. d·esta- lei, 

bilhetes d'o The·sou ro até a somma de 30. 0'00 :000$, que serão· resgatados 
até o fim do mesmo exercicio. 

IJ. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 
da, lei n. 628, de 17 de Setembro de 1851, os dinheiros proveni'entes dos 
.cofr.es d·e or;phãos, de bens <le def"Un.tos .e ams.eni·es e do eveni:0, de 
premios de loterias, de depositos das caixas economicas e morttes de 
soccorro e dos depositos de outras origens ; os saldos que resultárem: do 
encontro das entradas com as sahidas poderão ser· applicados á:s a,m:or.:. 
tizações dos ·em1'restimos inte1,no·s, ou os e·xcess.os dias I'esti1:utções sérão 
levados ao balanço do exercício. 

III. A cobrar do imposto de importação para consumo 3•5 o.[o' ou 
50 o\o, ouro, e 50 o[o ou 65 o[o, papel, nos termos do a;rt. 2°, If, 3, 
lettras a e b, da lei n. 1. 452, de 30 de' Dezembro de 1905'. 

A quota de 5 o/o, 'OU<ro, 'ªª totalida" e dos d"reitos iLe ünpoo·tação pa.ra 
consumo s·eTlá des.tinada ao fund.o ·de ,gara:ntia, a de ·20 o/o• ás dés•pezas. 
em •ouro e o ex-ce ' ente será -conventi.do em •papel pa,ra attenlder· ás d>es'-
;pezas dessa, eSljlecle. 

10s •50 %, ouro, serão cobrados emquanto o -cambi'O se manti'Vêr< act.rna. 
·d·e 1•5 •d . • por 1$, por •30 dáas consecutivos, e, do· mesmo modo, so <d'ei.xa-
rão .de ser oo•brar< os depois .que, pelo mesmo pra.zo, eu.e s·e mantive"!' 
abaixo de 15 1d . /Para o eHeito .desta dis.pósição tomar-se-hai a media da 
taxa cambial durante 30 dias. 

Si o cambio ba,ixar a 115· •.l·. ou menos, cobrar·~se-hão do imposto d·e 
Jmportaçã,o so.bre as mercad·o·ni.as .de ·q.we trata a r.ett.ra a ·615· o/d· em .pa-
'Pel e 3,5 em ou•ro·. 

mv . ·A cobra,r ·para o fundo ides ti.nado .ã,s obras de melhoJ·amentos dos 
pontos, executados á. ·custa ·da União: 

'1°, .a taxa, •d.e 2 o/o ou·ro sobre ·o valor official da importação· do 
.podo ·do Rio ·de Janei.ro e da,s Alfand egas do Reci,fe, lBa.hia .e Rio Gránde 
do Su'l, .MaTanhão, Cear'P,, 'R:io Gra,m'Le elo Norte, Parahy.ba, mspirito San-
to, IPa-raná, Santa •C!atharina, iMa,tto Gros<'O e .A!agõas, execeptuadas as 
m·ercad.orias •de que tra-ta o .n. 2 do art. 1°; .deven:do· á importa11da ar-
·reca;clacla nos ·Portos .cujas obras não .tiverem sido iniciadas ser es·orJ -
'ptura.Jélas -sepa,ra;damente, para ter aippHcação, opportuname.n.te, nas mes-
mas o.bras; 

·2°, a taxa de 1 a -5 I'éis •por kilog.ramma ide me·r-cado-ri-as .que foJ"em 
caro·ega.das ou •cescarregadas, seguni:lo o se\1 valor, destino ou y;roce-
d·~ncia ·do·s out·ros •poT.t9s, 
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Páragra:pho unico. Para accelerar a <ixecução das obras referidas, 
,Poderá o IP.res·Lden te da RepubU.ca aicceitair do.nativo ou mesmo aux!Jlo 
a titulo oneroso, offerecido pelos iEstados; nHmici•pi·o.s ou associações 
~nteressrujas no m elhoramento, comtanto que -as encairgos resultan t<lS de 
1aes auxilias não excedam do •producto da taxa indicada. 

V. A appJi.car o fundo de ·r esgate do papel-moecla em ouro, á m e-
di··1-a que as circumstancias aconsel'harem, de accõ'rdo c om o art. 9°, § 2• 
da lei n. 1 . 575, de 6 de •Dezembro de 1906. 

rv.I. A promover a cobrança ami.gavel da divida activa, •para o que 
wd~p.tará. as mea.J.das que j·tügar ·convenientes, Lnc.Jusive a •de conceder 
.prazos razoaveis, afim de evitar que se accumulem g.randes sommas não 
arrecadadas. 

IParag'rapho uni•co. · 'as dividas •provenientes de multas, lmpostvs e 
outras contribuições, a cobrança ami.gavel se deve fazer pela segu•in te 
forma: 

a) para multas e impostos não Jaincados, dentro >de 30 Uias; 
b) PaTa os impostos lançados : 
1°, os de responsabilidade pessoal; 
a) si 1pagos em duas ou mais prestações, a .cobrança ami·gavel só 

tená ·logaa· até ao vencimento de outras 1prestações ; 
b) si em uma só •prestação, •d entro de 60 <lias ; 
·2°, para os impostos de ,gara11tia real, a cobrança a,migavel se fará 

até 31 de 1Março de cada anno, isto é, a té ao encenramento do exerclc!CJ 
a que ·corresponder a divida. 

·Para os impostos lançados de responsabili' 1ade indiv idual, eu·Jo pa-
gamento não se realizar .no prazo determinado no reg·ulamenlo e si hou-
ver d·e 'Jll'Omover a domicilio a cobrança ou fôr satisfeita ióra do res-
,pectivo •prazo, ·a multa sei·ã, em vez d e 10 o/o'. 120 o/o, .que se olevará a 
30 o/o no caso de ser judicialmente àrreca'ruda. 

As .dJvid as remettidas pelas estações fiscaes arrecadadoras ás 'De-
legacias e á, Procuradoria Geral da ·Fazenda Pu0bEca •para a cobrança 
executiva .. serão, •d entro •do •prazo ma>0i mo de 15 dias, enviadas ao juízo 
competente, cJevendo os ·procuradores flscaes promover a immediata co-
brança executiva . 

.VU. Fica o Governo autorizado a promoveT a liquidação da divida 
activa pelos meios que julgwr mais convenientes, poden ' o conta·actar 
para isso •procurwdores, mediante uma porce11tagem nãCJ excedente ele 
1:5 o/o .. 

WII. A ·consolidar a leg.islação sobre r endas internas e outras con-
trLbuições, de modo a orientar a cobrança e a fiscalização, reunindo o~ 
respectivos J'egulamentos, opra;Licas, •'outrinas e inter pretações fundadas 
em ordens e decisões do Thesou,ro, pod.endo reforma·r qua,lquer regula-
mento n0 sentido de harn:i,cmizal-o com as !e.is em vi.gor, e •bem assim a 
J"ever a Consolidação das L eis das Alfan "egas e Mesas de Rendas, har -
monizando as suas disposições com o nosso re,;imen, incorporando as 
decisões fil'rnadas em assumptos aduaneiros e incluindo ois-posições es-
.parsas de varias leis e regulamentos. 

IX. A modHicar a taxa. dos direitos de importação, a,té mesmo dar 
entra ·a, livre de direitos, durante o prazo .que julgar neces.sario, 'Para 
os arti.gos de •procedencia estrangeÍl'a, que possam competir com os sim i-
~ares produzidos no paiz .pelos truts. 

X._ A conceder franquia. 'JlOStaJ : 
a) aos jornaes, revistas e pubU.cações de caracter a"rkola indus-

trial e comrnel'cial e boletins officiaes pubJioCados pelos go;ernos 'clo.s Es-
tados e no Districto Fe ' era!, desde que tenham ·distribuição gratuita, 
assim como ã correspondencia e remessa de sementes distribuídas gra,-
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tultamente pela Sociedade 'Nacional de AgrlcuLtura e pelas sociedades 
con.generes rJ o E s•tado; 

b) a:os livros impressos de qualquer natureza, remettidos ·para· a.s 
bibliothecas .publicas da União, dos Estados e do·s municípios, a corres-
ponj cmcia e pu.blicações do •Instituto de ,P ·rotecção e Assistencia á In-
fancia do Rio ··e Janeiro, do In.;tituto (Historico i; Geog raJ;)'hl Go iBrazi-
leiro, bem assim as publi cações de distri·buição g rwtuita das ligas con-
tra a tuberculose clesta ·Capital, ;Bah ia, Pernambuco e Rio de J a nei.ro e 
<las assoc iações e san atorios de S . Paulo . 

::SCI. A regular as isenções de direi tos, introduz ln · o as medidas que 
forem necessarias ·pa,ra acautelar os inte resses da l<'azenda P ubli·ca, e 
no sentido de pôr em execução o art. 12 da lei n. 1.144, de 30 de De-
zembro de 190·3, e art. 8° ·:o <lecreto n . 947 A, .'!e 4 de ;.<overnbro ele 1890. 

X•II. A clesmonetizar as moedas de prata elo antigo cunho, do valo.r 
de $·500, 1$ e 25, substituindo-as por moedas el o novo cunho, poden~o fi -
xar os prazos dentro elos qÚaes se deverá operar a substituição. 

XIII. A modificar o .regu!amento para a fis calização e cobrança do 
imposito de transporte, especialmente .no que se refere á lettra b : o art. 3° 
e no sentido •de tornar -o imposto de transpo.rte mais equitativo e propor-
cional ao p reço das !Passagens. 

XLV. A não admittir o despacho nas A·l·fande5as, cognacs e arrna-
g.nacs ·que con•tiverem mai-s cl~ cinco .gra1runas de impurezas toxicas 
( etheres da serie graxa, furfuro!, alcooes superiores, etc.), de que trata 

•o art . 1'1 da lei n. ,5,59, de 31 ide Dezembro -de 1898, por 1 . 00 0 grammas 
de alcool a 100 gnáos, ou duas ,gTammas e 50 cenligram mas por 1. 000 
grammas de alcool a 50 .g·a,â.os . 

X!V.4 A entrar em accõrdo ce>m os governos das .Republicas do U ru-
g·uay e do Paraguay, no sentido de ·liquidar os res.pectiv·os debitos para 
oom o IBlrazil. 

X!V1I. A effectuar nas estradas de ferro fec1eraes o t ranspor te g·ra-
tuito da moeda de cobre desti.nada a ser cr·eco-lhida e da de prata e ci c 
nicl{•el ·destinada â. oii·Cu·lação des~ ·e que sejam remettidas a uma repar-
t ição fiscal federal. 

Xlv.II. A regu lamentar a cobrança e res•pectiva .fiscalização .:los im-
pos.tos de transmissão de propriedade, industrias e profissões e pennas 
d'a·g·ua no Districto •F e: -eral. 

XVI'II. A a,rrendar .m ediante ·co.ncurrencia .publica e a quem m e-
lhores vantagens offerecer a exploração das areias monaziticas do do-
mínio da União. !Para regularizar o commercio destas a.reias •poderâ. en-
trar em accôrdo com -os governos dos EstaJ : os que as pos·s u irem. 

·.4..rt. 3. 0 São au.torizadas as mesas de rendas f.ederaes da fronteira a 
despa-char objectos conduzidos por passageiros em suas bagagens, os 
quaes, não po.Jendo ser considerados de commercio e estando d ispen-
sados de fact·ura consulaJ-, ·são sudeitos a diroit-os, .~ esde q ue o valor dos 
mesmos não exceda de 320$, sen do, si e"'ceder, r emettidos á alfan dega 
mais proxima. 

Art. 4.° Ficam obrigados os fab r icantes de mercal :•orias s ujeitas a 
imposto •de co.nsumo â. applicação d·e 1'0tulos em seus p.roductos .nos quaes 
se 1declare o nome ao fa,bricante ou empreza ·fabr il registrada na estação 
fiscal competente e s ituação nas ,fabricas . 

§ 1. 0 A.s fa.bricas que venderem artigos a1cond icionados em cascos, 
nes tes .farão g r avar a tinta in: :elevel ou a fogo aquehla.s declarações, fi-
cando s·uj.eitas a rotulagem ·por unidades as peças de tecidos, os pa,co.tes 
de velas, 1cle phospho.ros, 'º 's maços de ci·gar.ros, os pacotes de fumo e 
todas as demais unLades tri<butaclas, como se jam : 1benga!as, chwp~os, 
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sabonetes em ,barra ou de qualquer feitio, especial!dades pharmaceu,tlcas, 
etc. 

§ 2. 0 Aos industriaes que na vlgen<:la desta <lisposlcão legal derem 
sahlda aos seus •p.rocluctos ''as .fabricas sem se acharem devidamente J"O-
tulados serão applicadas as multas estabelecidas no art. 122, n . 3, letb·as 
e e g, do regu·lamento annexo ao Jecreto n. •5. 890, de 10 de Fevereiro 
de 1906 . 

Art. 5.0 !Continua em vigor o art. H da lei n. 1 .. 61'6, .•e 30 de De-
zembro de 190·6, que creou o Imposto de consumo interno: 

De 1$500 'JlOr lkilo de manteiga de producção nacional que não seja 
de leite puro; 

1De 6•40 I'éis po.r kilo e banha artificial (similares de banha) de 
vroducção nacional. 

§ 1. 0 Este imposto sera. cobra ·o na forn1a dos regularn &ntos vigen-
t es e das instrucc:ões que forem ~XP'ldidas peJo G·ovcrno. 

§ 2.º A _manteiga e a banha de que trata este artigo só -poderão ser 
expostas ao consu.mo tendo n as r es pectivas latas ou quaesquer outros 
envoltorios a declaração de modo visível de «manteiga antlfic!ah> e 
"'banha artificial». 

§ 3. 0 .Os productos nocivos ~ sau ' e não poderão sw· entregues ao 
consumo. 

§ 4.º :Serão apprehendidos e inutilizados os productos que não con-
tiverem o rotulo de que .trata o § 2°, •prececlen ·Jo a nccess~uria ana!yse. 

§ 5.º Aos infractores applicar-se-hão as multas de 1 :000$ a 5 :000$ 
e () dobro nas reincidencias, sem p,rnjuizo , ·as •penas crimi-naes e.rl.1 que 
in correrem, sendo taes multas cobradas executivamente, na iorma dos 
regulamentos vigen les . 

Art. 6.0 Nas estradas de ferro da União far-se-.ha o transporte gra-
tuito de alienados que se destinem aos manicomios mantL ·os ou subsi -
diados pela Uniã:o ou pe los Estados. 

§ 1.º A concessão do lransporte gratuito dependerá de J·equisição 
dos chefes de policia dos Estados ou do Districto Federal ao director da 
Estrada. 

§ 2.º Só se concederá o transporte gratuito para os enfermos que 
t enham de ser gratuitamente tratados em virtude do seu estado de po-
breza, nos manicomios a que se refere este artigo. 

Art. 7.0 As expressões "dinheiro em conta corrente" ou outras eq ui-
valentes, usadas como prova. de ·solução ou amortização de divida, bem 
como os avisos de recebimento de quantias, sob qualquer fórma, cor-
respondem a recibo para o effeito de obrigar ao devido sello, sob as pe-
nas da lei, as pessoas cujos nomes figurarem nesses documentos. 

Art. 8.° Ficam isentas do imposto do sello as cambiaes emittidas 
pelo Banco do Brazil , as operações que realizarem os bancos de custeio 
rural, organizados sob fórma cooperativa de credito, bem assim as cai-
xas ruraes ou urba nas que Sf> fundarem sob a fórma cooperativa de cre-
dito e sob a base da responsabilidade pessoal, solidaria e illimitada, v i-
sando mais facilitar e desenvolver o credito agricola do que lucros di-
rectos aos associados. 

íParagrapho unico . Fica tambem isenla de qualL1uer sello proporc:ll-
nal a constituição de bancos, hy-pothecarios ou agricolas, e as llbriga-
ções ao portador (clebenlures) por elles emittidas, uma vez que taes es. 
tabelecimentos sejam ou tenham sido fundados com a cooperação e im-
med iata fiscal•ização dos .governos àa União e dos Esta os, afim de 
fornecer á lavoura auxilio de capitaes. 

Art. 9. 0 Permanec:; em vigor o art. 7° da lei n. 1.837, de 31 de de-
zembro de, 1907, reduzido a quatro mezes o prazo de 10 ahi concedidq, 
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O Presidente da R epublica ln.formar!!. ao Congresso em sua pro• 
xlma reunião da execução deste preceito legal. 

Art. 10. Pelo percurso n as linhas telegraphlcas de ligação de esta-
ções fronteiriças brazilelras ás estações llmltrophes pertencentes a ad-
ministrações telegraphicas de outros paizes, será cobrada a itaxa de um 
franco, ouro, por telegramma até 30 palavras e mais um franco, ouro, 
por grupo de 30 palavras ou fracção excedente. 

Paragrapho unico. O Presidente da Republica entrar!!. em accõr-
do com essas administrações no sentido de ser estabelecida taxa lden-
tlca para a correspondencia entre as estações fronteiriças estrangeiras 
e as suas limitrophes brazileiras. 

Art. 11. Serâ. cobrada a taxa radlotelegraphica de seis francos por 
telegramma atê 10 palavras e 60 centimos por palavra excedente, com-
prehendida nessa taxa a da transmissão entre a estação costeira e a es-
tação telegraphica á qual se achar aquella directamente ligada, co-
brando-se, quando houver ·percu·rso nas .\in•has ter.restres, mais '215 centi· 
mos por palavra. 

Art . 12. As taxas a cobrar pelas cartas de saude serão as seguin-
tes, pagas mediante sello adhesivo : 

Para os n avios estrangeiros (a vela ou a vapor) 10$000. 
Para n avios nacionaes (idem) 5$000. 
Art. 13. Fica ·supprimida a exlgencia ao despacho nas alfandegas da 

R epublica das bagagens dos passageiros que se destinam ao exterior. 
Art. 14. As embarcações entradas em domingo ou dia feriado, ou 

depois de fechado o expediente das alfandegas, poderão ser despacha-
das na Guarda-moria, assignando os agentes ou consignatarios termos 
de responsabilidades pelos impostos, despezas ou multas que Incorrerem 
os referidos n av ios. 

Paragrapho unico. Esta disposição aproveita aos navios que en-
trarem e sahirem no mesmo dia. 

O termo a que se refere este artigo deverá ser liquidado dentro ele 
48 horas uteis, sob pena ele ser cassac1a esta faculdade ao relapso. 

Art. 15. A visita de entrada poderá ser feita atê âs 9 horas da 
noite em todos os portos da R epublica, mediante as condições que o Go-
verno estabelecr. 

Art. 16. Os navios que entrarem nos portos ela Republica para re-
frescar, receber mantimentos, tomar apen as passageiros, deixar naufra-
gos, do.entes, arribados, pagarãu :€ 2, como unico imposto. 

Art. 17. N.a successão entre conjuges por titulo testamentario ou 
ab-intestcito, no Districto Federal, o imposto de transmissão de proprie-
dade será de 1 o/o . 

Paragrapho unico. Nas doações inter-vivos realizadas entre conju-
ges, no mesmo Districto, aquelle imposto será tambem de 1 o/o . 

Art. 18. A cobrança das licenças pela Municipalidade do Districto 
Federal, uma vez que tenham relação com o imposto· de industrias e pro-
fissões, não será liquidada sem que seja apresentado o documento de 
que este imposto foi pago no Thesouro Federal. 

Art. 19. Fica elevada a 10 o/o a tolerancia a que se refere o artigo 
108 c1o actual regulamento aos impostos de consumo para differenças en-
tre quantidades de sal constantes do manifesto e as verificadas na des-
carga. 

Art. 20. As bebidas denominadas vinho de canna, de fructas e 
semelhantes, quando não forem preparadas exclusivamente pela fermen-
tação de fructas ou plantas nacionaes, ficam sujeitas unicamente ás t a -
xas de imposto de consumo, á razão de 60 r éis' por litro, 40 réis por gar-
rafà e 20 réis por meia garrafa. 

Art. 21. O wcirrcint pagará o sello fixo de 300 réis, quando fôr en-
çl~ssado pela primeira vez, ficando ?>SSim equiparac19 a9 recibo da11 mer, 
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cadorlas depositadas nos armazens geraes e ao conhecimento de deposltó 
para esse effeito fisca l. 

Art. 22 . Fica revogado o a rt. 19 da lei n. 1.313, de 30 de dezem-
bro de 1904, pagando, porém, todos os navios que entrarem pela barra, 
a titulo de conservação do porto, a taxa de um r eal por kilogramma de 
mercadoria embarcada ou desembarcada, exceptuadas as de producção 
naciona l e o carvão de pedra, que ficam isentos. 

Art. 23 . Continúa em vigor a a utorização dada ao Governo pa ra 
adoptar u ma tarifa differencial para um ou mais generos de produ-
cção estrangeira, podendo a reducção attingir até o limite de 20 o/o limi-
te que, para a farinha de trigo serâ. até 30%, e reducção que seja com-
pensadora de con cessões feitas a generos de producção brazileira, como 
café, o a ssucar e o a lcoo l. 

Art. 24. Para a effectiva cobrança do augmento de $020 por litro, 
do imposto de consumo sobre bebidas alcoolicas, o Governo expedirâ. um 
regulamento que serâ. préviamente submettido â. approvação do Con-
gresso Nacional, em sua proxima reunião, acompanhado de u ma tabella 
da r eceita provavel do mesmo augmento. 

Art. 25. O imposto de pharol serâ. cobrado em ouro ao cambio 
do dia, assim como o de doca . 

Art. 26. F ica relevada qualquer prescripção em que t enha incor-
rido o bacharel João Cruvello' Cavalcanti, afim de propôr perante o Po-
der Judiciario a annullação do decreto de 31 de dezembro de 1893, que 
o aposentou no Jogar de director da Recebedoria desta Capital. 

Art. 27. E' con cedida isenção de direitos de importação e de ex-
p ediente! dos generos livres de direitos: 

Agriculturci pecuaria, etc. 

1. 0 Aos machinismos e materiaes destinados ao aperfeiçoamento do 
fabrico do assucar e construcção ou melhoramento dos respectivos enge-
nhos centr aes e aos materiaes de custeio e peças sobresalentes, introdu-
zidos d irectameu te por agricultores ou por emprezas agricolas . Esses 
machinismos e materiaes são tanto os que a Tarifa con sidera liv res, como 
os que ahi são sujeitos a direitos e comprehendem: 

a) a ossatúra ou armaç~o de ferro bem como os seus pertences como 
columnas, parafusos, a rrebi t s, laminas de zinco ou de ferro zincado pa ra 
paredes e coberturas; 

b) material pa ra illuminação elcctrica ou a gaz, completo ; 
e ) ferramentas de officinas de reparos, ta lhas portateis, forjas e 

mais utensilios ; 
iL) machin as e apparelhos para o fabrico de assucar, distallação 

de aguar dente e de espírito ; moinhos de quebrar e pulverizar assucar, 
t achas, moendas, alambique::; e columnas distillatorias com seus acces-
sorios, fõrmas e passadeiras, crystalizadores para purgar e refin ar as-
sucar; 

e) tijolos refractarios proprios para fornalhas de caldeiras de 
vapor; 

f) ba lanças para pesar as cannas e os assucares e tanques de ferro 
para depositos; 

g) peças de machinas n as con dições previstas no art. 424 § 28 da 
Consolidação das Leis das 4lfandcgas ; 

2. 0 Aos phosphatos e sqperphosphatos de cal, quer mineraes, quer 
de ossos, nitrato de potassa e de soda, sulphatos e a mmonea, de cobre, 
de ferro ou de potassa, enxofre, guanos ar tifi c iaes, kainito, chloreto de 
potassa e formicidas, quanclq destinados a adubos ou conectivos n a in-
dustria agrícola ; 

3. 0 Ao gado de cria vaccum, cavallar, asinino, ovelhum e caprino, 
fixada pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Industria a porcen-
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tagem de reproductores que deve con ter cada grupo de gado de cria 
importado; 

4.0 Aos animaes destinados á reproducção e ao melhoramento das 
raças indigenas. " r · ~ 1·:Fi'iF~~ 

II pagando 2 "/o de expediente: 
Aos locomoveis agrícolas ; valvulas de borracha para bomba de ar 

e para. outras machinas de qu alquer fórma. ou feitio; t ela de arame, 
de cobre ou de latão; cones ele panelão ou ele couro para turbinas e pe-
ças componentes ele baterias de diffusão; escovas ele arame, ferro ou la-
tão ou raspadeü·as para limpezas de tubos; manometros para indicar 
pressão de vapor ou ele vacuo, indicadores ele temperatura; tubos de co-
bre, ferro ou latão para conducção de agua, gaz ou vapor ou para cal-
deira e apparelh.os de concentração e evaporação com as respectivas val-
v ulas e r egistro ; crivos e seus supportes e travessão para fornalhas; 
apparelhos de movimento e transmissão, comprehendendo polias com seus 
accessorios, eixos, inancaes, luvas, chavetas, anneis, collares de sus-
pensão, correias para machinas, gach eta de borracha ou de asbesto e 
corda ele a lgodão, linho ou canhamo para os apparelhos de transmissão ; 
trilhos portateis ou f ixos bem como todos os seus accessorios, grampos, 
ch apas de juncção, parafusos, desvios, contra-trilhos, cruzamentos ou 
corações, agulhas para desvios e apparelhos ele manobra; locomotivas e 
vagões com seus accessorios ; barcos e vasos ele madeira ou ele f erro ; 
bombas ele f erro ou de outro metal para qualquer liquido ou massa e para 
abastecimento de agua quente ou fria; vidros e tubos de vidro para ap-
parelhos ele evaporação e concen tração, para indicadores de nível ele agua 
ou ele outro liquido dentro elos a1)parelhos e caldeiras; o fio (arame) 
liso, galvanizado ou n ão, ns. 7, 8 e 9 para cercas, o de n. 14 para enfar-
dar a lgodão, forragens e outros procluctos agricolas, fio proprio para em-
pa ele v ideiras e ao arame farpado e ovala.d.o, sendo este ultimo das se-
guintes dimensões ; 18X16 e 19X17, inclusive grampos, moirões de fer-
ro ou de aço para cercas e os respectivos esticadores; os desnaturantes 
e carburetantes de alcool; os t oneis de ferro estanhado para o transpor-
t e do a lcool ; o sarno!, o carrapato!, os sôros, vaccinas e todos os demais 
preparados dest inados á prophylaxia e tratamento da.s molestias das 
plantas e elos animaes, a cal especial e demais productos chimicos para 
fabricação do assucar; as ferramentas, enxadas, fo ices e semelhant es, 
destinadas á lavoura; importados por synclicatos agrícolas ou clirectamen-
t e pelos agricultores ou respectivas emprezas e proprietario de campos 
de cr iação; 

III pagan do 5 o/o de expediente ; 
1. 0 Aos instrumentos ele lavoura e machinismos destin ados ao fa -

brico e ben eficio elos productos agr ícolas e ao material clestinaclo á cons -
trucção elos respectivos engenhos centraes, quando importados directa-
ment e pelos agricultores ou emprezas agrícolas; 

2. 0 Ao material importa.elo por inclividuos ou emprezas que se p ro -
puzerem a realizar a cultura racional e economica do café, cacáo, fumo, 
a lgodão, canna de assucar, arroz. cevada, a lfafa, trigo e fibras textis 
animaes e vegetaes, uma vez qu e se proponham tambem beneficiar esses 
procluct os em in stallações centraes, que, a juizo do Min isterio ela Agri-
cultura, Industria e Commercio, forem convenientemente montados; 

3. 0 A's machinas destinadas ao supprimento de agua para ir rigação 
e outros misteres ela lavoura e que não t enham cylindro-embolo, alavan-
ca, polia e que, por isso, não possam ser equiparadas ás bombas de mão 
aspirant es-calcan tes ; 

4. 0 Aos apparelhos para fabrico de lacticinios e ás folhas estampadas 
e accessorios par a fabricação ele lat as para manteiga, banha e tou cinho 
quando clirectamente importados pelos fabricantes desses pr oductos; ' 

[í, 0 A's quar tolas e aos barris ele t ocla especie, novo~ e elesmon üi," 



702 

dos, destinados ao acondicionamento do vinho nacional, que forem im-
portados por syndicatos agricolas ou por viticultores e por xarqueado-
r es para o acondicionamento de sebo ou graxa; 

6. 0 Aos machlnlsmos e apparelhos para montagem de xarqueadas, 
matadouros frigoriflcos e entrepostos frigorificos para depositas de 
carnes; 

IV pagando 10 % de expediente : 
1. 0 Aos pulverizadores e enxofra dores em pó, sulphato de cobre e 

aos preparados de saes de cobre, quando destinados â. viticultura e im-
portados por viticultores ou syndicatos agricolas; 

2.0 Aos machinismos e apparelhos para o fabrico de adubos, de cel-
lulose e papel de bagaço de canna de assucar e bem assim aos productos 
chimicos para a sua fabricação. 

Industrias 

V e de expediente dos generos livres de direitos : 
Aos machinismos e seus sobresalentes e tambem aos materiaes de 

custeio de mineração, importados clirecta mente pelas emprezas de mine-
ração para consumo, proprio. Nos materiaes ele custeio se comprehendem 
sómente as substancias chimicas, os explosivos, os metalloides e me-
taes simples e o material de extracção e transporte na mina, n ecessarios 
â.quelles trabalhos ; 

VI pagando 10 % ele expediente : 
1.0 Ao material importado por individuas ou emprezas que se pro-

puzerem a fazer a installação 7e fabricas de conserv.as de peixe, maris-
cos, legumes e fructas ; 

2. 0 Aos ovulos do bicho da seda e aos enxames de abelhas de raça 
e ao seu acondicionamento, bem como aos apparelhos para apicultura e 
ao vasilhame apropriado ao ll'condicionamento elos respectivos produ-
ctos, quando importados por profissionaes, e a quaesquer machinismos e 
instrumentos que se destinem ás f a bricas de sericicultura, desde que se-
jam empregados na fiação e tecelagem unica mente casulos de produ-
cção nacional ; . ' 

3. 0 Aos machlnismos e accessorios destinados ao es tabelecimento de 
fabricas de ferro esmaltado e cimento; 

4. 0 Aos motores, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas quaes-
quer e utensilios que utilizem como combus•i.vel o alcool puro, carbure-
tado ou desnaturado. 

Estrada de f erro, nav&gação e construcção ncwal 

VII e de expediente dos giineros liv res de direitos: 
1. 0 Aos machinismos e materiaes, sobresalentes, comestiveis e mais 

objectos de uso dos passageiros e pessoal de bordo, destinado ás empre-
zas que fizerem navegação regular entre os portos de um ou ele mais de 
um Estado; 

2. 0 Ao carvão de pedra importado pelas companhias el e navegação 
n acionaes destinado ao seu consumo. Igual concessão se fará ás com-
panhias de n avegação estrangeiras que se sujeitarem aos mesmos onus 
das n acionaes ; 

3. 0 A's peças importadas pelos constructores estabelecidos no Bra-
zil para os navios e vapores que construirem nos estaleiros n acionaes, 
precedendo• as formalidades exigidas pelo art. 17 da lei n. 428, ele 10 ele 
elezembro ele 1906; 

VIII pagando 5 % de expeeliente: 
l .° Ao material importado pa ra construcção e prolongamento ele es-

tradas de ferro por concessão a varticulares ; 



2. 0 Ao ma teria l destinado á n avegação dos rios, importado por em-
prezas de exploração agricola e industrial. 

Gonstriwção 

IX pagando 5 o/o de expediente : 
1. 0 Ao ma t erial importado para construcção de obras ele portos, por 

concessão a particulares ; 
X paga ndo 10 o/o ele expediente : . 
1.º Ao ma teria l ele construcção importado por indivíduos ou asso-

ciações que se propuzerem a construir nesta capital e nas cidades de po-
pulação superior a 50.000 habitantes, casas hygienicas para proletarios, 
comta nto q ue se obriguem os ditos inc1ivic1uos e associações, por con-
tracto que assignarão no 'J'hesouro Nacional, a alugar t aes habitações 
por preços moc1icos e tabellas que o Governo fixar, exercendo a devida 
fiscalização em todas as phases dessas construcções. Essa concessão só 
se tornará effectiva nos municipios que concederem isenção de imposto 
predial por 10 annos; • 

2.0 Ao material importado pela Escola de Engenharia de Porto Ale-
gre para construcção elo eclificio elo In stituto Agronomico e Veterinario 
que mantêm. 

Aclministração 

X I e de expediente dos generos livres de direitos e mai~ contribuições 
adua neiras : 

A's mercadorias e quaesquer objectos que forem clirectamente im-
portados por conta da União para o serviço da Republica. 

X II e de exped iente dos gen eros liv res ele clireitos : 
A's machinas ele elevação de agua, de qualquer especie comprehen-

diclo •j r espectivo motor; aos cataventos, poços tubulares, bombas, en-
canamentos e mais accessorios destinados ao abastecimento de agua n os 
diversos municipios do Estado do Ceará e nos que forem flagellados pela 
secca e que forem importados pelas respectivas Camaras com o fim 
de entreg·al-os á servidão publica; igual favor será concedido á pessoa 
que importar esses materiaes por sua conta e para seu uso, á requisi-
ção dos governos elos Estados. 

XIII pag·ando 5 o/o de exped iente : 
Ao material importado para ser applicadci pelos governos elos Es-

t ados, dos Municipios e elo Districto Federal, á requisição delles em suas 
obras feitas por administração e que tenham por fim o saneamento, 
embellezamento e abastecimento de agua ; ao material metallico para rê-
cles ele esgotos; ao material para calçam entos, inclusive britadores, mo-
tores respectivos e rolos ou compressores para macacla mização, melho-
ramentos e conservação de barras e portos, construcção de forn os para 
incineração de lixo, pontes, illuminação, estradas de ferro e viação ele-
ctrica e o que o des tinar ao desenvolvimento de força para estes fins, ou 
destinado a laboratorios de analyses; ao material para colonias correc-
cionaes e casas ele prisão com trabalho ; aos animaes e materiaes des-
tina dos aos corpos de policia e ele bombeiros; ao material destin ado á 
praticagem de portos e á desobstrucção ele baixios e canaes. 

X IV pag·ando 10 % de expediente : 
1.º Aos canos e mais material ceramico para a rêde geral ele es-

goto nas cidades elos Estados do Amazonas, Maran hão, Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Parahyba, Pernambuco, Bahia, Para n á, San ta Catharina, 
Rio Gr a nde do Sul e Matto Grosso, e nas ele Victoria elo Espil'ito Santo 
e Nictheroy do Estado do R io de J aneiro, quando requisitada pelos Go-
vernos elos Estados ou el os Municipios; 

2,º Aos apparelhos, inachinas e instrumentos agricolas destinados á:o 
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fazendas e aos campos de experimentação estabelecidos pelos Estados e 
aos objectos por estes importados para civilização dos indios e colonias 
indigenas . 

Gcisas de ociridacle e cissistenoia 

XV pagando 10 o/o de expediente : 
Aos medicamentos, fazendas e mais objectos importados c1irecta-

mente pelas mesas administrativas dos estabelecimentos de carida de e 
de assistencia hospitalar, comtanto que os a r tigos importac1os sejam 
destinados ao uso e tratamento dos assistidos, e ás drogas e u tensilios 
que forem importados para uso das associações ou ligas contra a tuber-
culose, do Instit uto e Assistencia á Infancia do Rio de J aneiro e do 
Dispensario de São Vicente de Paulo desta capital. 

Material escolar 

XVI e de expediente dos g·eneros livres de direitos: 
Aos livros e reactivos, modelos, moveis, machinas e em geral todos 

os objectos de material escolar pertencentes aos m useus dos Estados e 
ás escolas superiores por elles mantidas ou destinados a o ensino pu-
blico com estabelecimentos de instrucção popular, exclusivamente gra-
tuita, mantidos ou não pelo governo dos Estados ou pDr associação que 
possua edificio destinado a esse fim. 

O b1·c1s ele arte 

XVII e de expediente 1 de generos livres de direitos: 
A's obras de arte, de pintura, esculptura e semelhantes produzidas 

no estrangeiro por artistas nacionaes; ás obras de igual natureza de 
autores esti·angeiros, introduzidas por estabelecimentos · de instrucção 
de bellas artes, bem comq ãs que possam contribuir para o progresso 
e desenvolvimento da arte naciona l, e que, por se destinarem a locaes 
de franca visita, forem julgadas de utilidade immecliata para estudo e 
modelo ; igual favor será concedido aos livros de propaganda escriptos 
em lingua esfrangeira e que se occuparem exclusivamente do Brazil . 

svort 

XVIII pagando 2 % de expediente : 
Aos pratinhos de betufI!e e ás espheras de vidro destinados a a lvos 

volantes, bem como aos cartuchos carregados, quando importados por 
cjubs de tiro ao alvo. 

X IX pagando 10 % p.e expediente: 
A's embarcações de remo e vela destinadas exclusivamente ao sport 

nautico, com bancos e seus accessorios, remos, velas, íorquetas, craques, 
braçadeiras, mastros, macas, cannas de leme, guarda-patrão, fios de 
barca para adriças importados directamente pelos clubs de regatas . 

Diversos 

XX pagando 2 % de expediente: 
Ao vasilhame de vidro e de barro importado pelas emprezas de 

aguas naturaes medicinaes da Republica ; 
XXI pagando 10 % de expediente : 
Aos animaes destinados aos jardins zoologicos e aos que forern im-

oportaidios Q}at·a exhfüiçõ.es ;zoologicas € sci·entificas. E sses anôma;es, uma 
vez mortos, serão entregu c;s aos museus publicos. 

Art . 28. Ü!l inspectoqis das a lfandegas t êm competencia para con,-
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ceder as isenções decorrentes dos ns. 1°, 2°, 3° e 4° da alinect I; da 
alinect II; dos ns . 30, 4º, 5° e 6° ela alinect Ill, dos ns . 1° e 3° da alinea 
IV; ela cilinea V; do n. 2•, 4º, 5° e 6° da alinea VI; do n. 2° da alineci 
VII e das alineas XI e XIII; do n . 1° da cilinea XIV e das ctlineas 
XVIII, X I X, XX e XXI do artigo precedente . 

As dem a is concessões dependem de ordem prév ia do Min isterio da 
F a zenda. 

Art. 2D. E' concedida isenção de direito a t odo o material impor-
tado pal'a as obras do Hospital da Santa Casa de M isericordia em con-
s trucção n a capital do Estatlo da Parahyba do Norte. 

Ar t. 30 . Continuarão em vigor todas as dispos ições das leis de 
orçamento a n tecedentes que n9,o ve1·sarem parti cularm ent e sobre a fixa-
ção da receita e despeza, sobre a autorização para marcar ou a ugmenta r 
vencimen tos, reformar repartições ou legislação fiscal e que não tenham 
s ido expressamente r evogadas. 

Art. 31.. Constitue jogo prohihido a loteria ou rifa de qua lquer 
especie n ão autorizada n esta lei . 

§ 1.° Considera-se lo teria ou rifa : 
I. Qualquer operação, sob qualquer denominação, em que se faça 

depender da sorte, qualqu er que seja o processo de sor teio, a obtenção 
de um premio em dinheiro ou em bens moveis ou immoveis . 

II. A venda de bens, mercadorias ou objectos de qualquer natureza, 
por m e io de sorte, qualqu er que seja o processo de sorteios, ainda que 
por successivas extr acções todos os jogadores, mediante pagamentos 
~o·1Jaes ou rparciaes, possam receber icbentico ou 1diverso l))remio. 

§ 2. º Entre os processos de sorteio a que se refere o n. I do pa-
ragrapho antecedente estão comprehendidos os symbolos, as figuras e 
as vistas cinematographicas. 

§ 3. 0 E' tambem jogo prohibido qualquer loteria ou rifa que corra 
annexa a outra loteria autorizada . 

§ 4.0 Serão punidos : 
I. Com as penas de dous a seis mezes de pr1sao cellu lar e multa 

el e 500~ a 2 :000$, além da inutil ização elos bilhetes, registros e appu-
r el hos de sor te i.o e ele perda em favor da NaçfLo de todos os bens e 
valores sobre que versar a loteria ou rifa, não autorizada nesta lei. 

a) os a u tores, emprehendeclores ou agentes ele loterias ou rifa; 
b) os que distribuírem ou venclerem. bill1etes ou por qualquer outro 

modo tomarem parte em qualquer operação de taes lo terias ou rifas, 
salvo o disposto no n. II; 

e) os que promoverem seu curso ou extracção. 
II. Com as penas ele multa de 200$ a 500$000: 
a) os que intervierem em taes loterias ou rifas sómente com o 

intuito el e obter o premio promettido; 
b) os g·erentes ou administradores de jo1·naes ou· offi cinas t ypogra-

phicas, os impressores de listas avulsas e os que por qualquer outra 
f6rma publicarem ou f izerem publicar programmas e avisos de loterias 
ou rifas, não permit ticlas, r esultados de sua extracção ou Iogares onde 
~e realizem as respectivas operações . 

§ 5. 0 E em caso ele reinoeil'loencia as pernas doeste a rtigo serão aippli -
cadas em dobro . 
· § 6.º E' prohibida a introducção ou venda de bilhetes de loteria ou 
rifa estrangeira, bem como a de bilhetes ele loterias de concessão es-
tadoal, f6ra do territorio dos Estados que tiver em feito as concessões 
ou contractos . 

Aos infr actores applicar-se-ha a pena do art. 31, n. !, § 40. 
§ 7. º A prohibição de venda de bilhetes de loterias estadoaes só 

se -tornará effectiva quando ficarem extinctas as loterias feeleraes, con-
tinuando até então· em v igor a legislação fisca l vigente . 
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§ 8. 0 Não se comprehendêm n a disposição do art. 31 as operações 

praticadas para resgate de t itulos de companhias que funccion em de 
accôrdo com a lei, nem para cumprimento annua l ou semestra l de 
obrigações pelas mesmas contrahidas . 

§ 9. 0 São n ullas de p leno direito quaesquer oorigações resultantes 
de loterias ou rifa, não autorizadas. 

§ 10 . As disposições des ta lei não se applicam ás loterias estaduaes, 
duranle a vigencia dos actuaes contractos. Por sua vez não será ve-
dada a emissão .cle loteTias fed•eraes <l'llr.ante o item1Po .preci·so piara a 
extincção dos prazos dos contractos elas. loterias estaduaes. celebrados 
até 31 de outubro de 1910. 

§ 11. Fica o Governo autorizado a celebrar novo contracto para 
o serviço Ide ·loter ias federaes, o ·quail .duraná aité á exti:ncção do.s prazos 
dos actuaes contractos para a extracção de loterias estadu aes, com-
tanto que, em hypothese alguma, esse prazo exceda ao l:;i.pso de 10 
annos, podendo ser prorogac1os e modificados dentro elo pr azo não exce-
dente de J.O annos os actuaes contractos das loterias estaduaes . 

§ 12 . O novo contracto será moldado nas mesmas bases do con-
tracto actualmente vigente e o Governo chamará para o dito serviço 
concurrencia publica, caso o actual contractante não se sujeite ás se-
guintes modificações : 

a) o capital ela emissão annual será até ele 45 . 000 :000$, e o preço 
.c1o bilhete ou fracçãJo •ele •bilhete ·não pod·erá ser imferior, a 60 0 a·.éis ; 

b) o imposto sobre o capital das loterias .será de 3 'h %. além elo 
se1lo adhesivo •na razão de 10 o/o sobre o valor dos bi1hetes ·e~postos a 
venda; 

o) fica estabelecido d imposto ele 5 % sobre o valor dos premios 
superiores a 200$, quer os respectivos bilhetes tenham sido vendidos 
ou não; 

d) o contractante depositará no Thesouro a quantia de 500 :000$, 
em apoiices federaes ou ein dinheiro para a fiel execução do contracto, 
a qua l será integrada desde que seja desfalcada, em par te ou no todo . 
O dposito será f eito do seguinte modo: 250 :000$ no acto da assignatura 
do contracto .e o restante em prestações bi-mensaes ele 50 :000$000; 

e) a caução do actufj-1 contracto terá o destino nelle estipulado e 
quanto á elo novo, o Conrvesso determinará opportunamente a sua ap-
p licação; 

f) a importancia do imposto de 3 'h % sobre o capital das loterias 
e o resultant e do imposto de 5 % sobre o valor dos premios s uperiores 
a 200$ serão recolhidas a,,o T hesouro até á vespera da extracção das 
loterias; e s i o não forem, serã deduzidas da caução, a qua l deverá ser 
lntegl1aida !110 1prazo impro;ogavel de 48 ho1·a-s, SO'b pema de cad·ucidade 
do contracto, pronunciada pelo Governo; 

g ) uma vez celebradq o contracto para o serviço e extracção das 
lot erias, não poderão ser 13-lterados até a sua termin ação os onus e im -
post os estabelcidos, a dist r ibuição dos beneficios pela fórma det ermina -
da nesta lei, assim como a quota destinada aos premios, que será de 
60 o/o ; 

h ) no contracto se inqicarão os casos ele rescisão, cadu cidade e mul-
t as, quan do haja infracçij-o de cla usulas do contract o, sem que fique 
ao cont r actante o m in imo direito a qua lqu er indemnização ; 

i) as quot as das lot erias federaes destinadas aos ben eficios são as 
seguintes : 1.600 :000$, de con tribuição a nnua l nos termos da lettra b 
do art . 2° n. XIV da lei n . 953, de 29 de dezembro de 1902 e de ac-
côrc1o com os §,§ 3° e 5° do a rt. 24, ela lei n . 42 8, de 10 ele dezembro de 
.1896; a de impost o de 5 o/p sobre o valor dos prem ios super ior es a 200 $ 
e 5 ·% de a ugment o de se/o adhesivo, nos t er mos da lettra b dest e pa-
; a grapho ; 
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j) si as quantias resultantes das quotas lotericas mencionadas na 
lettra anterior forem superiores ás dotações constantes da relação se-
guinte, a differença será proporcionalmente rateada pelos beneficiados, 
si forem inferiores, far -se-ha igualmente rateio proporcional. 

1. Para ser clistribuida equitativamente pelo Governo 
entre as ins tituições de ensino e de caríc1ade 
elo 'l'erritorio elo Acre .......... . . ....... . . . 

2. Para ser entregues ao Estado do Amazonas, nos 
mesmos termos elo contracto actual, mais .... 

3. A' Santa Casa ele Misericorclia da cidade ele Be-
lém, mais ....... . ....................... . 

Ao Asylo ele Orphãos ele Belém, mais .. . 
Ao Instituto Sodré, mais . ...... .. ..... . ...... . 
Ao Instituto Gentil Bittencourt, mais ... . ..... . 
Ao Hospital ele Santa Anna no Pará .. . . ...... . 
Ao Asylo el e Orphãos ele San tarem ........ . . . . 

4 . Para ser entregue ao governo elo Estado do Mara-
nhão para patrimonio ela escola agr icola a 
ser fundada no Engenho de Agua, municipio 
de Caxias . .... . . .......... .. ..... .. . .. . . . 

5. Para o Asylo de Alienados elo P iauhy ..... ..... . . 
6 . Para ser entregue ao Governo elo Ceará, afim de 

applicar, a seu juizo, na instrucção publica e 
instituições ele beneficencia, mais ... . ...... . 

Ao Estado do Ceará para instrucção e assisten-
cia, mais . ............... . . ... ... ........ . 

Ao Asylo de Mencliciclacle elo Ceará .. ...... . .. . 
A ' escola ele commercio da Phenix Caixeiral ... . 

7. Ao Hospital ele Caridade ela Cidade de Natal, 
mais ......... . . . .. ........ ........ . .... . . 

Ao Atheneu Norte Rio Granclense ele Natal, mais 
8. A' Santa Casa ele Misericorclia ela Parahyba .... . . 

A ' s Casas ele Caridade ele Pombinhos, Arara, Ala-
gôa Nova, Pomba, Campina Grande e ao Insti-
tuto Historico ela Parahyba, reparticlamente .. 

Ao Lyceu elo Estado ela Parahyba, mais .. . .. . . . 
9. A' Sociedade Protectora da Instrucção Popular do 

Recife. . . . . ...... . ... . ......... . ..... . . . 
Ao Lyceu de Art es e Officios e ao Instituto Ar-

cheologico ele Pernambuco, repartidamente, 
mais. , . ........................... .. ..... . 
A' Santa Casa de Misericordia elo Recife, mais . . 
Para ser entregue ao governo do Estado de Per-

nambuco, afim de applicar na instrucção pu-
blica e instiuições de beneficencia, a seu juizo 

A' estação experimental da Escada ...... . .... . 
Ao aprendizado agricola ele Barreira, Pernambu-

co ................ ... .. . ... . ........ .. . .. . 
Ao aprendizado agricola de Garanhuns ... . ... . 

10. Ao Lyceu de Artes e Officios ela cidade ele Ma-
ceió, mais . ...................... . ...... . . 

A' Santa Casa ele Misericordia ele Maceió, mais . . 
Aos Asylos de Mendicidade, ele Alienados, ele Or-

phãos de Nossa Senhora elo Bom Conselho e 
ao Instituto Archeologico da cidade ele Ma-
ceió, repartidamente, mais .. . . . .. ........... . 

A's E scolas nocturnas ele operarios, mantidas 
desde 1889, pelo montepio de artistas de Maceió 

60:000$000 

40:000$000 

10 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 

80:000$000 
80:000$000 

4 o :000$000 

40 :000 $000 
15:000$000 
10:000$000 

25 :000$000 
15:000$000 
24:000$000 

12:000$000 
5:000$000 

12:000$000 

13:000$000 
25:000$000 

40:000$000 
10:000$000 

10 :000$000 
10:000$000 

10 :000$00 0 
10:000$000 

20:000$000 

6:000$000 
45 
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A's sociedades beneficentes Perseverança e Auxi-
lio dos Caixeiros de Maceiô, para manutenção das 

suas aulas .... . ... .. .... . ...... .. . . .... . 
Ao Hospital de Caridade da cidade de. Penedo .. . . 
A' Sociedade Auxiliadora dos Christãos, para ma-

nutenção do serviço de assistencia .. . . . ... . . . . 
A' Sociedade Beneficente dos Gladiantes, em Ma-

ceió ............ . .. .. ....... . . . . . ........ . 
Para ser entregue ao governo do Es-i:ado de Ala-

gõas afim de applicar, ao seu juízo, na instru-
cção publica e instituições de beneficen1Jia, 
mais a quantia de .. . .......... . ...... .. . . . . 

11. A' Escola Agrícola da Capella, em Sergipe ..... . 
A' Escola Agrícola de Thebaida, em Sergipe ... . 
Ao Hospital de Caridade de Aracajú e ao da 

cidade da Capella, em Sergipe, repartidamel'\-
te, mais . .. . . .. .... . ....... . .... . ....... . 

A's casas de caridade de Estancia, Laranjeiras, 
Maroim, Rosario e Propriá, no Estado de 
Sergipe, repartidamente, mais . .............. . 

Ao Orphanato de S . Christovão e ao Asylo da 
Velhice da Estancia, repartidamente ..... . ... . 

12. A' Santa Casa de Misericordia de Santo Amaro, 
na Bahia ... . ..... .. ................. . . . .. . 

A' Santa Casa de Misericordia de Nazareth, na 
Bahia ............. .. .. . .. . ....... . ...... . 

Ao Educandario de Nossa Senhora dos Humildes, 
na Bahia . . ... . ...... . ..... . ..... . . .. ... . 

Ao Gremio Literario Ida Bahia, mais ...... . .. . . . 
Ao Lyceu de Artes e Officios da Bahia, mais ... . 
A' Santa Casa de Misericordia da cidade da Ba-

hia, mais. . . . . , . . ............... .. ...... . 
Para ser entregue ao governo do Estado da Ba-

hia, afim de applicar, a seu juízo, na instru-
cção publica e instiuições de beneficencia ... . 

Montepio dos Artistas Cachoeiranos da Bahia .. . . 
Asylo Filhos de Anna da Bahia ...... . ...... . . . 
Centro Operario da Bahia ...... . : . . . . ....... . 
Santa Casa de Misericordia do Joazeiro . ... . .. . 
Santa Casa de Misericordia de Maragogipe ..... . 
Santa Casa de Misericordia ele Feira de Santa 

Anna . .. . .... .. . .. ........... .. ...... .. .. . 
Collegio Salesiano-. , . . . . ...... . .. ~ . ..... . ... . 
Escola de Bellas ·Artes ela Bahia .. . ....... .. . . 
Escola dos Orphãos S. Joaquim . ... ........... . 
Associação Typographica ela Bahia .. . . . ...... . 
Para ser entregue ao Poder Municipal de Ita-

bira - 30 :000$, ele uma vez, para fundação 
de um grupo escolar .. ........ . . . .... . ..... . 

Ielem para Belmonte. . . . ....... . ...... .. .. . 
Ielem para Ilhêos. . . . ..... . ..... . . . ......... . 
Instituição de Protecção e Assistencia A Infan-

cia da Bahia. . . . .. . . ... . . ... , .. . ... , ..... . 
Instituto S. José, na Bahia ..... . ....... . .. ,, .. 
Hospital de Misericol'dia de Cannavieiras . . ... . 
Hospital de Misericordia de Ilhéos . . ........... . 
A' Santa da Cachoeira da Bahia, mais .. . . ... . 

13. Ao Orphanato de Santa Luzia, na cidade da Victo-
ria ............. . ......................... . 

10:000$000 
22:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

40 :000$000 
10 :000$000 

4:000$000 

20 :000$000 

20:000$000 

6:000$000 

10 :000$000 

10:000$000 

24:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

·2·0 :000$000 

36 :000$000 
5:000$000 
5:000$000 

12:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
15:000$000 

6:000$000 

30:000$000 
30:000$000 
40:000$000 

10:000$000 
6 :000$000 
5:000$000 

10:000$000 
12 :000$000 

10:000$000 



709 

Ao Orphanato Coração de Jesus na cidade da 
Victoria .. . ..... . ....... .. .............. . 

A' Fazenda Modelo mantida pelo governo do 
Estado do Espirito Santo .... . .............. . 

A' Bibliotheca Publica do Estado do Espírito 
Santo, na Victoria ................ . ........ . 

A' Sociedade Agricola Iriritiba, de Benevente .. 
A' Santa Casa de Misericordia da cidade de Vi-

ctoria, no Estado do Espírito Santo, mais .... 
A' Santa Casa da cidade de Cachoeira de Ita-

pemií·im, no Estado do Espirto Santo, mais 
A' Associação das Damas de Caridade da Vi-

ctoria .............................. . .... . 
l.4. A's Escolas Profissionaes do Collegio Salesiano de 

Santa Rosa, em Nictheroy .............. . . . .. . 
Ao Asylo de Nossa Senhora da Immaculada 

Conceição, em Petropolis. . . .. .... . ... . . . . . . . 
Ao Hospital de Santa Thereza, em Petropolis ... . 
Ao Asylo de Nossa Senhora do Amparo, em 

Petropolis. . . . . . ........................ . . . 
A' Escola de Santa Cecilia, em Petropolis ..... . 
Ao Lyceu de Artes e Officios em Petropolis ... . 
Ao Asylo de Santa Leopoldina, em Nitheroy, 

mais. . . ........ . ...... ... . ........... . .. . . 
Casa de Caridade de Campos, Macahé, .Tuiz de 

Fóra, Barra do Pirahy, repartidamente ..... . 
Asylo da Lapa de Campos, Lyceu de Artes e 
Officios Bethencourt da Silva, de Campos, re-

partidamente ..... . ............... . ..... . 
Casa de Ca.ridade cie Angra. dos Reis, Barra 

Mansa, Cabo Frio, Cantagal!o, Parahyba .do 
Sul, Valença, Vassouras, Hospiota.I de .S . João 
Baptista de INitheroy, :AsyJo Isabel, 11e Valen-
ça, Asylo de Santa .Leopoldina.. Nitheroy, Asy·lo 
·Furquim, de Vassouras, Casas de Caridade de 
S. João, Rezend·e, da .Barra e _'\:sylo ~oa Velhi-
ce, de ·C&mpos, repartidamente . . . .. .. . ..... . 

,5. !Na Capital .Federal: 

!Patronato de Menores, na Capital Federal ... .. 
Instituto de IProtecção e Asslstencia ã. Infancia 

do Rio de Janeiro (.Moncorvo) ... . . .. . 
Dispensario S. Vicente oje Paula (Irmã Paula) . 
Ao .Instituto Hannemanlano . ...... . ..... . ... . . 
'Liga IBraziJei.ra Contra a Tuberculose, da Ca,pital 

Federai! .. . .............. ... .............. . . 
Ao Asylo Sagrado C'oração de Maria, de São 

Ohristovão . . . ..... . .. . .. . ......... . ....... . 
Associação de Nossa Sen'hora da Piedade . . ... . 
!Escola !Profissional e Asylo para 'Oegos ·Adultos 

•da 1C3;pital Federai . . .. . ....... . ............. . 
Instituto 1Benjamin Constant. ... . .......... .. .. . 
Aos ·Centro Beneficente •Mineiro e ESIJ)irito San-

tense (reparti.damente) .. ..... . .... .. ...... . 
.Maternidade da CapLta:I Federal .............. . 
Orphanato de Santo Antonio ... · . ........ ... .. . 
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-~ssociação das Da mas de iCar iclade 1:.e S . Vicen-
te !d e iPaulo, da F r egu ezia da Gloria . 

A' .P oly clinica ·do Hospita l das Creanças . > • • ••• • 
A.' P olyclinica do R io 1: e Janeiro, m a is .. . .. . .. . 
Ao Asylo do B om !F astor, mais . . .. . . . 
Ao IOrpha na to de .Santo An1tonio, do E ngenho 

V elho .. . .... . ... . .. .. .. ... . .. .. . 
Ao A sylo de ·s . Luiz .par.a a V elhice D e.sampara -

cla, m a is . . . . ... . .. .... . ..... . ... ' . .. . . . .. . ,. 
A' Associação de Auxilias •Mutuas id o.s E m pr ega-

dos do :senai : o F edera;! ......... . ........ . . . . . 
Ao Asy·lo 'Isabel, m ais . . . . .. . . .. .. .. .. .. . 
!Polyclinlca .de Botafog o . . . . .. . ... . .... ... ... . . . 
A' Associação Ama nte da Instrucção, mais .... . 
A o Jnsti t uto Historico e G eographico Brazileiro , 

m·ais . . .... . . ......... . . ...... . ............ . 
A' Acad emia ele lLet t.ras .. . .. .. .. . .. .. . 
Ao Instituto elos S ur.d.as -Mucl os , mais . . . ... . .. . . 
Ao Orphanato E van·5ehco d a Freguezia el e São 

'Christovão . . . ... . .. . ...... . .. . .. . . . .. ... . . . 
Ass ociação de Imrprensa el os Estaclos U nidos d o 

'.Br.azil . . . . . .......... . . .. . . . .. . . . ... . . ... . . . 
A ' Associação Promotora 'ªª Jnstrucção dos 01)e-

rarios 1:'! a Freguezia da Lagôa ... . ..... .. . . .. ·. 
H ospi tal de •Criança s 1.aa Santa Casa do lDistricto 

Federal . ........ r • • •• •• • •.. •• • • • •• • • • • • • • • • 

S a nta :Casa de ·l\lli~eri·cordfa do •D istricto F e-
dera l, mais .... . .. . . .. ... . .. . ... . ... .. .. .. . . 

~nstituto S a;Jesia no 1d10 District0 1F ec1era!. . . . . . . . 
lLyceu .ct e Artes ·e l()iffi cios desta .Capital, mals 

para a s otficinas . . . . ... . . ... .... . ... . . . . .. . . 
Associação N ossa S ~nhora A uxfüador.a do :O.í s-

!tr icto F ede-r a!. . . . .. ... . ...... . . . ... . . .... .. . 
1Sanatorio [) . Amelia, vara tubercu losos .. .. .. . . . 
Ao J1ard im Zoolo·gi.co . ... . . . . .... .. ....... . . . . .. 
!Subvenção a o Gabin13te .E,Je ctro-therapieo d o D r. 

Alvaro A'lvim (do R io de Janeiro), ohrigando-
·se este a t ratar :rpens a lment e até .2 0 crianças 
.po·t,res .. . .. . . . . ........... . ..... . . · ... · .. . · 

A' Sociedade .'.Beneficen te e E um a nitarla .Sul-
IFtio -:GranJ~ ense, in;:tis .. . . . . . .... ...... . . . .... . 

A ' Associação •rnemi\'lina· 1B enefioente e .Jnstructl-
va do Rio d e JaJrniro ...... .. . ...... ...... . . 

1'6 . Ao Asy,Jo da J>iedade no municipio de .Cae th'é, ·em 
<Mi.nas . ..... . ..... . .... . . .. . . .. . ... . . . .. . ..• 

Ao Lyceu de Ar tes fl Ot ficios Su·I Minei ro, da ci-
·dad e >:! e Campanha .... . . .. ..... . . .. . . .. ..... . 

A' ·S anta Cas-a d e Misericordia da cidade de La-
'VrasJ .em Minas . . . .. . . . ... . ... . ..... . . .. . . . . . 

A'.s da .cidade .a.e !Ouro Pr~t<J e Uberruba, r eparti -
·da.mente, mais . .. ..... .. ...... . .. . . . ..... . . . . 

Ao Ins tituto João \Pin·heiro, em 1Bello "Horizonte . 
Ao ·I n stituto D . iBosco e á Sa nta >Casa ele 'Mise-

1ri-cor.dia da cidade d e Ltaj.ubá, ·em .Minas, re-
'.{lartid.am ente . ... .. . . . .. . . . ... .. . . .... . .. . . . 
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Ao Collegio ,a.e 0111ihãos d·a cidade de Mavianna . 
A' isocireclad.e Amante da Instrucção e Trabalho 

de J3ello Horizonte e iá Santa .Casa de IMiseri-
cor.àia <la c idade de Itapecerica, repartida-
mente . ... ... . .. ...... . . .. .... . . . ..... .. .. . . 

A' .Santa Casa .d e Misericordia da cidade elo Ser-
ro e á de Campanha, em Minas, r eparticlamen-
te, n1ais . . .. . . ...... . .. ... .. . . ... .. .. . . . . . . . . 

A's Casas de Miserico.rdia de Alfenas, id e iGua-
nhães, de Bomfim, 'na cidade d,o Pa11á, da villa 
•de !Santa Quiteria, de Christina, de Ub1á, de 
TJ1eophilo Ottoni, de 1Bom Despacho, d·e Dôres 
de Indaiá, da cidade de Formiga, to,d as em 
Minas Geraes, repar.tidamente . .. ....... . .... . 

A' Santa Casa de Miserico.r.Jia da cidade de 
Bello Horizonte, mais . . . .... . . . . ...... . . .... . 

A' .Santa Casa de Misericordia da cidade <Le Juiz 
,de Fo1·a, n1ais . . .. . . .... . .. ............... . . . 

A' Santa Casa .de Misericordia de Ponte Nova .. . 
Ao IGymnasio Diocesano .d e Pousô Alegr1i ....... . 
Ao Collegio da Visitação da mesma cidade . ... . 
A' Santa 'Casa de !Misericordia da cidade de 

ISanto Antonio .dQ .Macha: 'l o . . ............... . 
A' Santa Casa de •Miseri•cordia da ddac1e de ·Ca,bo 

Verde . ....... . . ......... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ao Hospital S. Vicente de Paulo de Pouso 

Alegre .. . . . ... . . .. . ....... . .. .. . . .. . ..... . . 
Casas de Carildade de S . José do Paraíso, Viçosa, 

Ouro Fino, repartidarrÍente .. . . . . . . . .......... . 
.Casas de caridade de lPassos, Christina, Muzam-

·binho, .Sa,nta Rita .de Cassia, S. Sebastião do 
Paraíso, Monte .Santo, Guaranesia, Dôres ele 
Guaxupé, AraXJá, .S. ;Pedro ide Uberabinha, re-
•partild•amente . . ...... . .... .. ... . .. . ......... . 

Casas de Carid·ade de Diamantina,, Caldas, São 
Gonçalo do 'Saipucahy, reparti damente .... . . .. . 

·~\.sy l o de Orphãos de 'N. S. 1d·a Conceição da d -
idade do Serro .... . . .... . . .... .. ..... : ..... . 

Aprendizado Ag·ricoJa de iPatos .. . .. .. . ........ . 
icasas .de 1Carida·de :d•e Catagu azes, Al•ém ,Parahy-

:ba, iS. João Nepomuceno, Carangola, ISão 1Ma-
noel, Mar de Hespanha,, Itapecerica, São ·Paulo 
de Muriahé, repa11tidamente . . ... . .. . . . ... . .. . 

1casas de .carblade do Turvo (mais), Asyl(} de 
S. Vicente ide Paula de Caxambú, reparti-da-
mente .. . . . . .... .. . ... .... . ...... .. ... , . . . . . . 

Ao Asylo João Em.ilia, de Juiz de Fõra (mais) . 
Hospital •d·e Taboleiro Grande (Minas) e !Hospi-

tal ele Sete ,Lagoas, ~·epartidamente . . .... . ... . 
Casa de Caridade de CurveUa (mais) .. . . .... . 

asa •de CarirJ ade de 1S. João d'El-Rei . .... . .. . 
Casas >'!e Caridade de 1Montes Claros, Minas No-

vas, Ja,nuaria, Arassuaihy, Grão Mogol, Bae-
·pendy e Leopoldina, repartidamente . .. . . . 

Asylo ·de Mendicidad e do Ceará . . . .. ...... . ... . 
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Aprendizaào Ag·ricola do Gymnasio ·Leo;pol'dina,, 
.Casas de Caridade de Queluz, Villa Braz, Passa 

Qua.tro, reparti:damente, .. ,, . .. , .. , . . , . ,,, .. ,. 
1Casa;s de •Carid·a.de de Pa.lmira, Oliveira, !Ponte 

!Nova e Màriana, repartidamente, , , ... . . , .. , . 
Casa de Caridade de Barbacena ; Asylo ele Or-

phã:os da mesma <:i- 5.ade, mais 1•5 :000$, a cada 
um ,., ... . , . . . . , ,,,,, , , .. ,, ., , ,,, . . . . .. ,., . . 

Ao Hospital elos Lazaros de !Sabará, .. , , ... , , .. 

17. Ao Ly-0eu de Artes e Officios ·Coração de Jesus, em 
S. Paulo .. , ..... . . , , ... . , , . . , , ... , . . . . . , , , . 

A ' lLOJ.ia ,MaçGnica «Jndependencia», da cidade d e 
üa;mp!nas, .para a ·escola que mantém. , , . , , , . 

Ao Asylo idos Invalidos, ao Hospital de Mo.rphe-
ticos, ao 1Collegio •S. Benedimo, ã Sociedade 
cA.rt istica e ;Beneficente e Centro de Lettras e 
Artes, !todas na cidade de Campinas, repartida-
mente , ... , .. . , , .. , ......... , , ........ , , . , , . 

1Pa.ra acquislção de <terras e fundação ·e custeio ,d·e 
uma Estação .Pratica de Agricultura .Jig8'da ã 
Estação A,gronomica de Campinas, . , . ... , , , , 

A' •Santa ·Casa de liYHsericordia de S. !Paulo, , , . , 
IA' Santa Casa de ·Misericordia de Santos .... , .. 
A's ISantas Casas 1a~ Sorocaba, RLbei·rão Preto, 

1Guaratinguetá. e Ca.sa lPia de S. 'Vicente de 
\Paulo de Botucatü ·e Taubaté, .repartic1amentc 

A's Santas Casas de 1Jundiahy, Jahü, S, Carlos, 
Avaré, Socledaide {le éBeneficencia de Itapeti-
·nlnga, ,s , Roque, ~.~ieté, Tatuhy, Faxina e Pi-
rajü, repartidament:e, . . ...... , ... , , ....... , , , . 

A's Sanitas Casas ·de .:Lorena, Pindamonhangaba, 
1Ba.urü; Santo Am1uo, S. Bernardo, F.raooa, 
Cananéa, J;gua,pe, Santa Cruz do Hiio Pardo, 
Asylo S. .José de Xurica e .A.sylo dos .Pobres 
de IBatataes, repart idamente . . ........ , . , .. , , . 

A' Li·ga Contra a ·Tuberculose e •Lyceu .de Artes 
e Officios, ambos ~m S. Paulo ( ca.pi.tal), re-
·pa.rtidarnente . . .. . , ......... , . , , ..... . . . , , , . 

Ao Asy1o dos 'Ex·postqs da Capital, Associação <d a 
·Infancia Desvalida de Santos, 1Maternida;de de 
1São Paulo, InstitUJto •P.asteur e Gotta ·de Leite 
da Ca.pita.l, •reparfü'lamente ....... . , , .... ,, .. . 

A' •Santa Casa de Taubaté .. . .. , , . , .... , . ... , . 
18. •Ao Asylo de ·Aliena<'los de N. S, da Luz, em Curi-

<tyba , , . . , , ... , .. , , .. , , , , . , , .... , .... . ... , .. 
A' Santa 'Casa de Mi.gerico.r-Oia ele Curityba, mais 
.A's Santas •Casas ·de Paranaguã e Antonina, Pa-

raná, repartidamente, mais. , .. . .. , .......... . 
19. Lyceu de Artes e Offic/os de Floriano.polis. , .. , . , . 

Aos Hospitaes ·de 'Hajally, L aguna e S. Francis-
co, reparti damente, mais .... . .. , ... . ........ . 

Ao HosJ)ital de Cari j a;de •de Florianopolis . . .. ,. , 
Ao .A.sylo 1d e 0.rphão~ 1Desvalidos a cargo da ir-

manda.de do Espi.rito Santo, em F lorianopoUs. 
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Ao Hospita,l de Azamb·uja, na Brusque... . ..... 6 :000$000 
Ao Asylo de Mendicidaj e Irmão Joaquim.... . .. 4 :000$000 
Ao Asylo de Orphãos S . Vicente de Paulo . . . . . 4 :000$000 
A' Biblo1bheca Pablica de Santa Cathari.na. 4 :000$000 
Ao Hospital de 'l'ijucas Grandes .. . ... . . . . . . . . . •I :000$000 
Ao Hospital de Blumenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$000 
Ao Hospital de Joinville e Asylo de Orphãos od a . ............ . . . 

mesma cidade . . .......... .. . . .... . .. . ....... 8 :0 00$000 
A' Liga Operaria de °Florianopolis, ,mais. .. . . ... 4 :000$000 
Ao Hospital de Lages ..... . ............. _..... 4 :000$000 

20 . A' Santa 1Casa de Misericorclia de Porto Alegre, 
mais ... . ..................... .. . .. . ....... . . 

Ao Asy.Jo de Mendicidade do Padre Cacique, mais 
A' Santa Casa de Misericordia de Pelotas, mais .. 
A's Sarutas Casas de Misericordia das {)idades do 

Rio Grar>d e e IS. Gabriel, repa,rtidamente, mais 
Ao Aprerudizado Agrícola de S . Luiz das 1Missões . 
.Ao Asy-lo de 1Mendi.gos de Pilotas .... . ........ . 
A' Academia de Commercio de iPelotas .. _ . . ... . 
;Ao Asylo de Orphãos d e Nossa Senhora da Con-

•Ceição, de 1P 0elotas . . . .... _ ....... .. ......... . 
A' Bibliotheca Publica de Pelotas ............. . 
-A' Santa Casa de Miserico.rdia de Alegrete ..... . 
-A' Santa Casa de Misericordia de Ba;gê ........ . 
Ao Hospital de Car~da-d•e de Ita,qui, ao de Uru-

,guayana, ao de Jaguarão e ao Hospital dos 1Po-
1b.res de S. Borja, r epartida;men te . . ......... . 

21. Ao Lyceu de Goy.az, mais .. .... .. .............. . 
Ao Hos-pital ·de is. Pedro de A.lcantara de Goyaz, 

mais .. . .... ....... ... . . . . ... . . .... ........ . 
Ao 1.A.sylo de 1Mendicidade de Goyaz, mais . ..... . 
Para ser entregue ao governo do Estado de Goyaz 

afim de appJi.car á instrucção publica e i-nsti-
ituições de .beneficencia ..................... . 

1Para manter um collegio em S . José de Tocantins 
Ao ·Seminario Episcopal de Goyaz ........ . ... . 

22. Ao estabelecimento ele ,S . João elos [[;azaras, 0no 
Estado ld·e Matto Grosso ................ . ... . 

A' Sanita Casa de Misericordia de Cuyabá, mais. 
tAo Lyceu de Artes e Officios de Cuyabá, mais . .. 
Para ser entregue ao presidente do Estado de 
.Matto 1Grosso, para patrimonio e .cu teia d e uma 

escola agrícola e ·pastoril no mesmo Elstaido .. . 
Ao Asylo de Santa Rita de Corumbá, mais . . ... . 
Ao Col·legio de Santa Thereza, de Cuyabá . .... . 
.A's 1Missões Salezianas -de Matto Grosso .. .... . . 
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Art. 3:2 . Comprehendem-se na disposição do art. 4° da lei n. 628, 
·ce 28 de Outubro de 18199, as emprezas e a;gencias de Ioterfas actual-
merute autoriza:das, as casas commercia:es, as ele es·pectaculo e diversões e 
as sociedad@s dvis que, so1b qualquer pretexto, ·explo0r&.rem jogos de azar, 
loterias ou rifas, salvo o dis1posto -nos artigos anteriores. 
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J?aragrapho uni co. Os proprietarios e prepostos de taes a'5encias, 
e mprezas e casas, os representantes 'e os vrepostos de taes sociedades 
mcorrerão nas penas do § 4° do art. '31, desta lei. 

.&rt. 3·3. ·Ficam r evo.gados os ants . 367 e 368 do ·Codigo Penal, o 
art. 3° e seus paragraphos, da lei n. 628, ode 28 de Outubro ,;]e 1899 . 

,Art . 34 . O Governo 'entregar á como auxilio ao Gymnasio Diocesano 
da cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Geraes, até a qua ntia de 
50 :000$000, das quotas lotericas recol·hi ; as ao Tllesou,ro e não r ec1a 'l!adas 
pelas instituições beneflc.i,,,rlas. 

Art. 315 . lFicam mantidos os benefícios concedidos pelo actual con-
tracto de loterias (Lei n. 9-53, de 29 de :Dezembro de 19 02, art. 2 - .nu-
mero XIV lettra K) ás d iversas instituições nelle mencionadas. 

Art. 36. A ven ~ a de a1,tigos ode commercio mediante sorteios (clubs) 
será. permittida somente durante o prazo de duração das loterias fede-
raes e aos estabelecimentos commerciaes que ·por meio de cel'tidão pas-
sada ,poc junta commercial competente, ·provem ter capital realizado su-
,perior a 50 :000$ e se submettam á fiscalização official, concorrendo se-
mestralmen1:e com a quota de 1 :00 0$ p:ara ·pa1gamento dos fis·caes nom·ea-
dos pelo Governo. 

O sa:ldo resultante das quotas a que se refere este artig·o será des -
tinado, n o fim de cada exercício .fina nceiro, ·aos estabelecimentos bene-
ficia1dos pelo a rt . 31 da presente lei . 

Art. 37 . <Revogam-se as disposições em ·contrario. 

Rio de ·Janeiro, 30 ,ele' :Dezembro de 1910 . 

HERMES RoDnIGUES DA FONSECA, 

FranciSco Antonio de Sal!es 



LEI N. 2. 356 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1910 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o 
exercício de 19 l.1 e dá outras providencias 

O Presidente da R epublica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congr esso Nacional decreta e eu san cciono a lei 

seguinte: 
Art. 1. 0 A. despeza geral da Republica dos Estados Unidos do 

Brazil para o exercício de 1911 é fixada na quantia de 394 . 108 :258$480, 
papel, e 65. 004 :058 $224, ouro, d'istribuida pelos respectivos Ministerios 
da f órma seguinte: 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é a utor izado a despender pelas 
repartições do Ministerio da Jus tiça e Negocios Interiores, com os 
serviços desig·nados nas seguintes verbas, a quantia de 36 . 217 :255$450, 
papel, de 10 :700$, ouro : 

1. Subsidio do Presidente da Repu-
blica. . .. . . . . ...... .. .. . 

2 . Subsid io do Vice-Presidente da 
Repu blica . . . .............. . 

3 . Gabinete do Presidente da Repu-
blica - Augmentada de réis 
21 :600$ n a consignação-Para 
representação dos officiaes da 
Casa Militar-, ficando eleva-
da a 500$ mensaes a gratifi-
cação especial a cada um. 
E limina da a quantia de réis 
24 :60 0$ para gratificação ao 
chefe e ao sub-chefe da mesma 
Casa Militar e aos quatro aju-
dantes de ordens ... . . .. . .. . 

4. Despeza com o Palacio da Presi-
den cia da Republica - Au-
gmentada de 68 :000$, sendo : 
50 :00 0$ para despezas da ma-
terial e 18 :000$ para a sub-
stituição da bateria de ac-
cumuladores da illuminação . 

5 . Subsidio dos Senadores .. 
6. Secretaria do Senado- Augmen-

tada de 67 :296$, sendo: réis 
37 :296$ no "Pessoal" a saber: 
13 :896$ para attender ao a u-
gmento de vencimentos que 
tiverem, por deliberação do 
Senado, de 18 de agosto de 
1910, o v ice-director, de réis 
2 :400$ annuaes, o archivista, 
de 600$, o bibliothecario, de 
600$, e cada continuo de 792$ 
e 23 :400 $ na sub-consignação 
- Dispensados do serviço -
para pagamento dos venci-
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120:000$000 

36:000$000 

76:800$000 

169:440$000 
567 :00 0$ 000 
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mentos (inclusive gratificação 
addicional) de um director 
dispensado do serviço por de-
liberação do Senado de 29 de 
agosto de 1910; e 30 :000$ no 
"Material" para attender ao 
augmento de salario concedi-
do aos serventes, e á publica-
ção de 16. 000 volumes dos 
Annaes do Senado, anteriores 
a 1860. Reduzida de 1 :825$668 
no "Pessoal" na consignação 
- Gratificações addicionaes 
- que fica assim redigida: 
Para pagamento de gratifica-
ções addicionaes : de 3 O % ao 
archivista, ao ajudante do 
porteiro da Secretaria e a 
um continuo ; de 25 % ao 
porteiro do salão e a um con-
tinuo, a partir de 23 de feve-
reiro; de 20 % ao director, 
ao biblothecario, a tres offi-
ciaes, ao conservador da bi-
bliotheca, ao ajudante do por-
teiro do salão, a 1 dous contí-
nuos e a mais um continuo, 
até 22 de fevereiro ; 15 % 
ao vice-director, ao porteiro 
da Secretaria e a um continuo 

7. Subsidio dos Deputados ......... . 
8 . Secretaria da Camara dos Depu-

tados - Incluida na consi-
gnação -Dispens!Ldos do ser-
viço-a quantia de 5 :702$400 
para pagamento de venci-
mentos, inclusive gratificação 
addicional, a uin continuo, 
dispensado do serviço por de-
liberação da Camara de 3 de 
novembro de 191Q. 

Augmentada na consignação -
Material - a quantia de réis 
10 :800$ para completar a 
quantia destinada ao paga-
mento do serviço de stenogra-
phia, por haver ~rro de cal-
culo, sendo a respectiva im-
portancia de 238 :800$ e não 
de 228 :000$ ; a de 20 :000$ 
para substituição de tapetes, 
reforma de mov~is, acquisi-
ção de estantes para a porta-
ria, etc. e 8 :000$ para photo-
graphias em esrr1alte indele-
vel dos membros da Constitu-

inte republicana. 
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Augmentada a consignação des-
tinada ao pagamento de gra-
tificações addicionaes de réis 
712$800 para pagamento da 
gratificação addicional d e 
15 % a um continuo que com-
pletou 1 O annos de serviço, fi-
cando assim redigida a mesma 
consignação : Para pagamen-
to de gratificações addicio-
naes, sendo: 20 %, ao sub-
director, ao archivista, ao bi-
bliothecario, a dous chefes de 
secção,, ao conservador da 
bibliotheca, a dous porteiros, 
a um ajudante de porteiro e 
a nove contínuos; 15 %. a 
tres 1 º" officiaes, a um aju-
dante de porteiro e a tres 
contínuos. . . . .. . . . .. . ..... . 

9. Ajuda de custo aos membros do 
Congresso Nacional. . . .. . . . . 

10. Secretar·l·a de iIDstado - Augrrnen-
tada de 4 :200$ no «Pessoal 
sem no.meação>J, sendo: .réis 
1 :800$ .na consignação - Ser-
v;ent·es - e 2 :400$ para gra-
tificação a dous aruxHiaires l!lO 
serviço de expedição e registro 
de .patentes da Guar.da Nacio-
nal, •p'ercebendo ·cada um a 
gratificação ·de 3 :600$. ·N<li 
-consignação Gratificação 
ao assistente do Ministemlo-, 
acc1,escen.te-se : u:rara r·epre-
sentação ... .. . .. . ... ..... -

ll. Gabinete do Co.nsultor Ger!lil dia Re-
:publli-ca ... . ........ . ...... . 

12. J ustiça Federal - Augmentada 
10 :623$500 no materia l do 
mesmo Tribunal, a saber : 
«P·esse>aI sem ·nomeação» do 
&uprem-0 Trfüuna>l•, para gra-
tificação .ao encaniegado do 
ser·viço ·de ·electricidade e réis 

10 :623$500 no material do 
mesmo Tribunal a saber: 
4 :700$ na ·con.sig>nação - Ob-
j'ectos {lle expediiente, J1iv.ros, 
jornaes, et<:. - d•esdobrada 
esta consignação <la seguinte 
fõrma: O.bjectos de expedien-
te dndusiv•e ·duas ma.ch1nas die 
es~Tever, 3 :800$, •e - Livros; 

Pa;pel 
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275:000$000 

611 :453$118 

' 19:600$000 
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jo!'naes, ~·evJstas, a lman.ack " 
encad.erJ1ações >para a bibllo-
theca, 8 :000$ ; 136$ na consi-
gnação A$'Signatur.as -elo 
Diario Offioial, ficandQ o nu-
mero (Las mesmas assignatu-
ras •elevado a 12 0, sen.do qua-
tro ·para a Secl'etaria; 1 :•500$ 
para energia electrica para 
um ascensor; 87$500 ,para te-
le1>hones; 3 :6 00$ n a consigna-
ção - Impressõ.es, 1publ!Jcações, 
·etc . -, ficando assim -Oesdo-
b.rada: - J!mp.ressões e .pu-
blicaçõ es, 3 :000$ e - Despe-
zas miudas, eventuaes de prom-
1p lo pagamento - 1 :500$. Re-

d uzi<:la de 3 :108$ no mesmo 
wMa:terial» , sendo: 3 :000$ na 
·co.nsi.g·nação - Acq·uisição e 
concru·tos .de mov€iS, etc. -
" 108$ na -consignação - .Con-
sumo de agua - 1 elimiinadas 
1Il€sta consig.nação as íPalavJ·as 
«e nci .côrt•e de i Avvel!ação» . . . 

13. J'l.lstiça D'D Dis-trLcbo F ·ederal -
Eleva:da de 1 :0·68$000, sendo : 
9160$ no wPesspal em nom€a-
ção» [para mais um se•rvente 
·e 108$ para ·coinsumo de agua 
da Côl't€ d·e '.A~pellação. 

·lReduzi-Oa d~ 22 :500$ no 
«•Pessoal», V·encim.entos de 'Llm 
d•esemblargador em .füsponibi-
lida'de .. ..... .. ........ .. . . . 

14. Ajuda de <:usto a ma.gist~ados .... " 
15. Bolicia do Districto Jl eder.a:l 

Augmewtada d!l 207 :489$000 , 
sendo: 64 :540~ no «Pessoa'! 
sem nomeação>) da secreta-
Ti-a, a saber : 7 :200$ :para 
mais seis serventes; 42 :340$ 
:pa.ra seis rrintoristas ·e mais 
seis mestres de lanchas á 
1razão de 9$ 1<).iarios e -i:>ara 
mais dous ma1inheiros á ra-
zão d·e 4$ diarios € 4$800 no 
«Pessoal sem :nomeaçãJo» do 
.gaJbinete m edlco-legal para 
mais q~1atro serv·enffies; 15 :000$ 
no «Mia•terial >l da H1epartição 
da Policia .pfi!ra custei-o e 
combustivel de mais qua-
tro ·lanchais; 1•36 :219$ !Ila «For-
ca .Policia;!» sendo: 14 :·625$ 

Ouro Papel 
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•na .cons i•gnação ccüfficia·es iag-
:g-reg·a,dos>) :para s1olc10 e etapn. 
de clous tenentes qu,e foram 
a •ggTegax:los por 1notivo d e 1110-
les lia, e soldo, ·e·tapa e gTa-
;tificação ide exercicio a 'Um 
ca:pi-lão aggr,eg,aclo; 1 :000$ na 
consignação º G r a t if ic ação 

1para resklencia ·elos ofHcia-es» 
pa'ra o n1'esmo ca'Pitão !!llggT,e-
gaclo; 730$ na <'ubrica «Re-
forma:clos - Praças de pre.t>>, 
vara solclo ~1·e uma p11aça r e-
formaida 'Pº'r d ecr.eto de 28 de 
abr il de 19 10 .e 121 :594$ QJara 
pa,gamento a ,offi.cia.es que se 
r efo.rma1 .. ern . 

'Reduzida de 1 . 247 :800$ sen-
.ao: 412 :000$ ·no "'Ma:teri,al» a 
Repal't ição ida Poli ci1a, na con-
si,g'nação - 'Piara a <Jou.guel ·de 
·Casas para secr.etaria, etc. -
elinünacla desta .consi.gnação 
•a ipalavru secretaria ; 
1. 200 :000$ .no «Maiterial» cla 
iFor9a P<Jli.cial, a saiber : 
1 . 100 :000$ nas tres ,;ons•gna-
ções - ·Construcção de 1baias 
- Oo~1Servação e 1'.)tntura dos 
quarteis, e - Co·ncl-usão dos 
quarteis, etc. - as qUJ3.es de-
vem ser subs-tit'llidas pela se-
g-ui·nite: - Co111serv·ação dos 
qu,a;r·tei·s e das baias e obras 
para insta.Ilação de postos de 
~occorros ;poli'Ciaes e hosp ital 
- 300 :000$; 10 0:000$ na con-
s i0g.naçãio - Paim. i:nstal1ação 
de caixas .a.e a visos QJolici,a;es, 
etc., •e 4 : O O O$ na consignação 
-Imposto á municii)aU.dade -
•para a •remoção de Hxo, eli -
minada es•ta cornsig:nação ; 
1 :800$, na ruibrica «iRefor-
n11ados» so'ldo de = ca.pl,tão 
cuja refo,rma foi a'nnuUa'<la 
pelo poder j u.diciario . .. . . .. . 

16. -Casa de Conecção - A ugmem-
;tada de 1 :825$ para diairia. 
ia<J enfermeiro oe porteiro, á 
n•zão de 2$500 a cad·a um, 
iRe,d,uzida de 2 0 :00 0$ a con-
'Sig·niaçã<J - lVf?-teriia. pruma1 
ferrament as, etc. do «IMate-
:rial» .. . .. ... . . . ....... .. .. . 

Ouro Papel 

7. 976 :82 7$714 

37 9 :2911$218 



720 

17. Guarda Nacional. . . .. . ..... . . . .. . 
18. A<r.chiVJO Piublico ........ .. ...... . . 
19 . .A.ssistenciJa a Aliena<los - Au-

anentarla de 11 :500$ IDO wMa-
terial» do Hos;pi.cio Na-cional, 
ipara o 1)avilhão de clinica de 
mol•esNas nervosas, sendo : 
4 :000$ paxa diaria àJe pes-
soal -0as enfermarilas e 7 :500$ 
pa;,ra acquisição de moveis e 
ap<parelhos e conservação te-
odhni-ca .. .. .. . .... . . . .. . . .. . . 

20. Directoria Geral de Saude Publi -
ca - Augmentada de réis 
1. 048 :750$, sendo: 981 :750$ 
no pessoal sem nomeação do 
serviço de prophylaxia da fe-
bre amarella, a saber: réis 
781 :750$ na consignação -
Trabalhadores, pedreiros, etc. ; 
- 200 :000$ na consignação 
Capatazes - e 67 :000$ no 
"Material Geral" a saber: 
60 :p00$ para a acquisição de 
um rebocador po'?sante para a 
Inspectoria do P.arâ e 7 : O O O$ 
para a construcção de um edi-
ficio para abrigÓ do material 
fluctuante da Inspectoria do 
Rio Grande do Norte e repa-
ros no mesmo m(Lterial. 

Reduz·ida de 6 :144$232 na con-
signação - Mitterial, cons-
trucções eventuaes para o 
serviço geral, etc. - da Re-
partição Central. 

Redigida a consignação - Cus-
teio e conservação, etc., do 
material da Dele~acia de Sau-
de de S. Francisco, no Esta-
do de Santa Cat~arina - da 
seguinte forma. Expediente, 
custeio e conservação dos 
transportes maritimos. 

21. Faculdade de Direito de S. Pau-
lo - Augmenta~a de 2 :400$ 
na consignação - Pessoal 
sem nomeação -- para mais 
dous serventes. . . . . . ... . 

22. Faculdade de Direito do Recife-
Augmentada de \! :600$000 na 
consignação - Pessoal sem 
nomeação - para mais qua-
tro serventes e um encarrega-

Ouro Papel 
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do da conservação e funccio-
namen to da illurpinação ele-
ctrica, com 150$ mensaes . . 

23. Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro - Augmentada de 
162 :400$, sendo: 9 :600$ no 
"Pessoal de ensino " para ven-
cimentos de um lente em dis-
ponibilidade; 2 :800$ na consi-
gnação - Para pagam ento 
de accrescimo de vencimentos; 
138 :000$ na consignação -
Despezas com laboratorios, 
clinicas, museu, etc. e réis 
12 :000$ para o "Pessoal dos 
Laboratorios ", augmento de 
gratificação a os internos de 
clinica, a r a zão de 1 :800$ pa-
ra cada um ... .. ... .. . .. .. . 

24. Faculdade de Medicina da Bahia 
25. Escola Polytechnica - Augmen-

tada de 6 :444$28 6 a consi-
gnação - Para pagamento de 
accrescimo ele vencimentos 
a lentes, substitutos e profes-
sores . .. .... ... . . ...... . . . 

26. Internato Nacional Bernardo de 
Vasconcellos e E xternato Pe-
dro II-Augmentada de 8 :160 $ 
no "Pessoal" do Externa to, 
sendo: 7 :200$ para m a is tres 
inspectores de alumnos e 
960$ no "Pessoal de nomea-
ção elo c1irector" para gratifi-
cação a um conservador ..... . 

27 . E scola x a cional de Bellas Artes . 
28 . Instituto Nacional de Musica .. .. 
29 . Insti tuto B enjamin Constant -

Augmentada de 161 :070$, sen· 
do: 123 :900$ para paga m en -
to a 15 professores e 37 :170$ 
para oito repetidores e uma 
dictante-copista, equipa rada 
aos r epetidores pelo decreto 
n. 1.299, de 19 de dezembro 
de 1904, relativamente ao pe-
r íodo decorrido de 14 de se-
t embro de 1906 a 31 de de-
zembro de 1908, dlfferença de 
vencimentos a que teem di-
reito pelo art . 13 da lei nu-
m ero 1.617, de 30 de dezembro 
de 1906 .. .. . . ...... . .. .. . . 

30. Instituto Nacional de Surdos Mu-
dos - Augmentada de 8 :360$, 
sendo: 600 $, para elevação 
da gratificação do mestre da 
gymnastica; 360$, para eleva-

Ouro 
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1.008:992$236 
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663:358$382 

745 :748$354 
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ção da g ratificação el o c1 is-
penseiro; 2 :400$ para gratifi-
cação a um dentista, e 5 :000 $ 
na consignação - Material 
para as officinas. . . . ... . .. . 

31. B ibliotheca Nacional - Augmen-
t ada de 78 :500$ no "Mate-
rial" ficando a respectiva ta-
bella substituicla pela seguin-
te : 

A.cquisição ele livros, periodicos, 
manuscriptos, esta mpas, cartas 
geographicas, inoedas, n1eda-
lhas e sellos, 20 :000$; contri-
buição annual para a orga ni-
zação elo inventario dos do-
cumentos relativos ao Brazil, 
existen tes no Archivo de Ma-
rinha e Ultramar ele Lisboa, 
4 :800$000; conservação de li-
v ros, periodicos, etc., a 1nplia -
ção e custeio das officmas gra-
phicas e de encadern~"ção , 
66:000$; permutações e do-
cumentação, investigações e 
estudos em bibliothecas e ar-
chivos, 18 :000i$; objectos de 
expediente, m qveis, publica-
ções, conservação do edificio, 
despezas eventuaes, 36 :000$; 
duas estatuas para a fachada 
e dous pain eis decorativos na 
galeria do salão ele leitura, 
29 :000 $ ; portõ13s e grades para 
a entrada e para o dei~os i to 
ele moedas e medalhas e calça-
da para o interior dos t errenos 
a o f undo do e(lificio, 16 :000 $; 
Estufa para desinfecção ele 
livros, 7 :500$ ; medalhas com-
memorativa da ina ug uração 
elo edificio, 3 :600 $; illumi-
nação, corrente electrica, rs. 
18 :000 $ ; a luguel de casa para 
o clirector, 3 :600 $ ; taxa ele 
esgoto, 136$118 ; consumo de 
agua, 576$000. . . ....... . . 

32. Serventuarios do Culto Catholico 
33. Soccorros Pubhcos - Augmenta-

cla de 140 :OO Q$ , sendo 4 :000 $ 
como subven ç1Lo á Associação 
Protectora do~ Cegos Dezesete 
de Setembro, ficando elevada 
a subvenção ap.nual a 20 :000$; 
36 :000$ para aux ilio á Assis-
ten cia P u bliça aos Pobres, 
dir igida pela irmã Paula, 
elevando-se o mesmo auxilio 

Ouro Papel 
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a 8 :000$ mensaes; 20 :000$ co-
mo subvenção a Aca demia 
de L etras; 25 :00 0$ como au-
xilio á Santa Casa de Mise-
ricordla do Recife; 30 :000$ 
como subvenção a o Instituto 
de Electro-Technica de Por-
to Alegre, 20 :000$ como au-
xilio ao Collegio de Orphãos 
de S. Joaquim e L yceu Sale-
siano do Estado da Ba hia , 
sendo 10 :000 $ a cada um; e 
5 :000$ como premio a Osor io 
Duque Estrada, pelos versos 
que adaptou á musica do 
Hymno Nacional. ......... . 

34 . Obras - Augmentada de réis 
600:000$, sen do: 100:000$000 
para continuação das obras 
do Instituto Benjamin Cons-
stant; 100 :00 0$ para conti-
nuação das obras ao Desinfe-
ctorio Central da Saude Pu-
blica ; 2 O O : O O O$ para r eformas 
no antigo edificio da Biblio-
theca e s ua adaptação para 
o Instituto N aciona l de Mu-
sica e 20 :0 00$ para r eform as 
e reconstrucção do edificlo do 
Externato P ed ro II - Redu-
zida de 352$118 pela e limina -
ção das consignações - Taxa 
de esgoto - e Consumo de 
agua ..... . . . . .. ..... . ... . 

35. Corpo de Bombeiros - Reduzida 
de 70 :099 $3 00, sendo: 60 :0 00 $ 
no "Materia l geral", a saber: 
5 :000$ na consignação-Con-
servação do quartel, esta -
ções, etc. - deduzida esta 
quantia da de 75 :000$ para 
construcção de novas casas de 
morada dos officiaes ; 15 :000 $ 
n a me$ma consignação, de-
duzida esta quantia da de 
100 :000 $ para continuação das 
obras das estações da A lfan-
dega e Mangue; 20 :000 $ na 
consignação - Forragem, fer-
ragem, et c. - deduzida esta 
quantia da de 50 :000$ para 
construcção ele novas baias e 
20 :000$ na consignação-Fer-
ramenta e m a.t eria prima, et c. 
-deduzida est a quantia da de 
100 :000$ para transformação 
das officinas; e 10 :099$300 n a 
rubrica - R eformados-para 

Ouro Papei 
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soldo de um major, dous ca-
pitães, um cabo e tres praças, 
por terem fallecido. . . . .... . 

36. Magistrados em disponibilidade 
- Reduzida de 28 :000$ . . . . 

37. Serviço eleitoral. . . . .......... . 
38. Prefeitura, justiça e outras des-

pezas do Territorio do Acre 
- Reduzida de 200 :000$ na 
consignação - Para serviços 
e obras no referido territorio 

39. Instituto Oswaldo Cruz .. 
40. Eventuaes. . ........... . . . . . . . 

Ouro 

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado: 

Papel 

1.158:615$490 

212 :000$000 
100:000$000 

3.25s:2ooiooo 
331:240$000 
150:000$000 

I. A reorganizar a Secretaria de Estado da Justiça e Negocios 
Interiores, bem como as repartições dependentes da mesma secre-
taria e a Força Policial do Districto Federal ; abrindo para isto os 
necessarios creditos, assim como para execução das r eformas auto-
rizadas neste artigo ; 

Art. II. A reformar a instrucção superior e secundaria mantida 
pela União, dando, sob conveniente fiscalização, sem privilegio de qual-
quer especie : 

Aos institutos de ensino superior : 
a) personalidade jurídica e competencia para administrar os seus 

patrimonios, lançar tax~s de matricula e de exame, e mais emolu-
mentos por diplomas e certidões, arrecadando todas as quantias para 
provimento de sua economia, não podendo tambem ·sem annuencia do 
Governo Federal alienar bens ; 

b) completa liberdaqe na organização dos programmas dos respe-
ctivos cursos, nas condiçpes de matricula, exigindo o exame de admis-
são para o ingresso em seus cursos, no regimcn de exames e discipii-
na escolar .. 

Aos institutos de ensino secundario: 
a) a faculdade conferida pela lettra a anterior aos institutos de 

ensino superior ; 
b) ao seu ensino um caracter pratico, libertando-o da condição sub-

alterna de curso preparatorio do ensino superior; 
o) autonomia em sua disciplina. 
III - A modificar a organização da justiça local do Districto Fe-

deral para o fim de tornar mais rapido o julgamento das causas, 
uniformizar quanto possível a jurisprudencia e exigir o preenchi-
mento de condições mais efficazes para a investidura e promoção dos 
juizes e membros do ministerio publico. 

Não poderá, entretaqto: 
a) alterar as garantias que a lei confere aos Jmzes; 
b) supprimir cargos, n em augmentar os cargos remunerados pelo 

Thesouro Nacional; 
o) modificar o disposto no art. 8°, n. II, alinea da lei n. 1.338 

de 1905. ' 
As custas e quaesquer porcentagens devidas aos juízes serão co-

bradas em estampilhas federaes, a datar da execução da presente lei. 
Em compensação, fa,r-se-ha na tabella de vencimentos o seguin-

te augmento: de 30 o/o para os desembargadores; de 40 o/o para os jui-
zes de direito ; de 15 o/o para o procurador geral, os promotores pu-
blicos e adjuntos de prqmotor, poden do extender o augmento propor-
cional aos pretores e escrivães criminaes e do jury. 
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Serão tambem cobradas em estampilhas as custas devidas aó$ 
m inistros do Su pl'emo 'l'ribunal Federal, ficando augmentados de 30 o/Ó 
os seus vencimentos. Este augmento é extensivo aos ministros já apo-
sentados com mais de 40 annos de serviço. 

Quanto á promoção dos juízes de direito a desembargadores, con -
tinuará em vigor o art. 8° n. 1 lettras e•, b e e, da lei n. 1.338, de 
9 de janeiro de 1905. 

Os escrivães das varas de direito no Districto Federal nomeados 
depois do decreto n . 1.823, de 20 de dezembro de 1907 gozarão das 
mesmas garantias dos escrivães nomeados antes dessa lei. 

No juizo da Provedoria e Reslduos da J.ustiça .1001 1 do Distr icto 
Federal servi.rã de con·tador e.m cada ca.r,torio o J'fe5pectivo escrivão; 

IV. A reo rganizar a administração elo 'l'erritorio Federal d•> Acre 
sob as seguintes bases: 

l. • Manter as actuaes prefeituras, podendo crear uma outra, des-
membrada do Juruá e com séde em Tarauacá; 

2.• Reduzir de cinco a tres os membros do Tribunal ãe Appe!lação 
com séde em Senna Madureira, creando outro de igual n umero de 
juizes, n a Prefeitura de Juruá, com séde em Cruzeiro do Sul ; 

3.• Crear uma comarca em Tarauacá, e os officios de justiça que 
fo r em n ecessarios ao serviço forense ; 

4.• Crear cinco municípios, que terão suas sédes, respectivamen te, 
nas cidades de Xapury e Rio Branco, no Alto Acre, na cidade de Cru-
zeiro do Sul e Villa Seabra, elo Alto Juruá, e na cidade de Senna Ma-
dureira, do Alto Purús; 

5.• Os conselhos municipaes compor-se-hão de sete vogaes, nomea-
dos pelo Presiden te da Republica, pelo período de tres annos, e depois 
eleitos por igual tempo, na fórma determinada em lei. O presiden te do 
conselho será escolhido por seus pares na primeira sessão de cada a nno. 

Os intenden tes serão nomeados pelo Presidente ela Republica, que 
os conservará emquanto bem servirem; 

6.• Os in tendentes prestarão compromisso perante o prefeito e, na 
falta deste, perante o juiz de direito da respectiva comarca. 

Paragrapho unico. Os intendentes serão substituidos pelos presi-
den tes dos conselhos municipaes; 

7.• Os conselhos municipaes do Territorio serão corporações me-
ramen te adminis t rativas ; não exercerão jurisdicção contenciosa, e ob-
servarão nos seus trabalhos as disposições que se seguem: 

a) os conselhos municipaes reunir-se-hão tres vezes por a nno, em 
sessões ordinarias, que durarão oito dias cada uma, a começar do se-
timo d ia dos mezes de janeiro, maio e setembro. 

Paragrapho unico . Poderão, com tudo, ser convocados extraordina-
riamente pelo intendente ou pelo presidente, precedendo neste ultimo 
caso requerimento escriJptp e fu-n.dam·entaido de quatro vogaes, pelo 
menos; 

b) os vogaes reunir-se-hão, no edificio respectivo, cinco dias de-
pois de haverem recebido seus títulos de nomeação, para iniciar as 
sessões preparatorias, elegendo desde logo o seu presidente effectivo. 

Paragrapho unico . A sessão de posse e abertura dos trabalhos ef-
fectuar -se-ha logo que, .findos os cincos dias das sessões preparatorias, 
se acharem presentes cinco dos vogaes nomeados, sendo a posse dada 
pelo in tendente e, na sua falta ou impedimento, pelo juiz de direito da 
comarca; 

o) as sessões do conselho serão publicas e só poderão effectuar-
se qua ndo se achem presentes pelo menos quatro de seus membros ; 

d) compete em gerai aos conselhos municipaes, no q ue lhes fôr 
applicavel, o exercício das attribuições definidas no capitulo li da 
Consolidação approvada pelo decreto n. 5 . 16 O, de 8 de março de 1no4 ; 

e) os intendentes são os chefes do .Poder Executivo Municip:. l, .::i-
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bendo-lhes, por isso, a . iniciativa das despezas, bem como a da creação 
de cargos municipaes, mediante approvação dos conselhos; 

f) os intendE•Jites perceberão annua lmente 12 :0 00$, a titulo de 
subsidio; 

g) os intendentes não poderão a usentar-se da comarca por mais de 
15 dias, sem licença do Prefeito ; 

h) compete-lhes em g·eral, no que fôr a pplicavel ao Governo do 
município, o desempen ho das attribuições enumeradas no capitulo II 
da Consolidação approvada pelo decreto n. 5 . 16 O, de 8 de março de 
190 ·, • 

Paragrapho unico . Os intendentes apre:3enta rão aos conselhos mu-
nicipaes o projecto annual do orça m ento da despeza e as dem ais pro-
postas financeiras ou a dminist r ativas, que as n ecessi dades do serviço 
lhes aconselharem ; 

i) por intermedio dos intenden tes, serão levadas ao conhecimento 
do prefeito as medidas solicitadas pelos conselhos a bem elos interesses 
municipaes, desde que se cogite de providencias não comprehendidas n a 
esphera de suas attriouições ; 

J) as contas dos intendentes serão prestadas aos respectivos con-
selhos e r emettidas , para conhecimento do Governo F ederal, á Secreta-
ria de Estado da Justiça e Negocios Interiores; 

k) como pessoas juridicas, podem os municipios comparecer em 
juizo, demandar e ser demandados n a pessoa de seus intendentes; 

l) os intendentes se rão r epresenta dos em juízo pelos procuradores 
da Fazenda Municipal; 1 

Os procuradores ser(io nomeados pelo gover no municipal e funcc·io-
narão em todas as causas que in teressem á muni cipalida de; 

Na s causas civeis e 'm que a Fazenda Municipal fôr autora ou ré, 
assistente ou opponente, ou em que devam, por ser ella interessada, in-
tervir os seus procuradores , é com petente o fõro commum; 

m) nenhuma despeza será ordenada sem que para ella haja verba 
consignada. no orçamento e nenhum contracto se fará obrigando a 
Municipalidade a pagar, em orçamentos futuros, prestações maiores do 
que comportar a respectiva verba no orçamento do anno em que fôr 
feito o contracto ; 

n) constituem r en da do nrnnicipio - o imposto de industria e pro-
fissão , o de transmissão de propriedade e todos os demais de caracter 
local ; 

o) so e exigivel o que estiver especificado no orçamento em vigor, 
sendo considerados comq receita extraordinaria premios de deposito, as 
hera nças, os legados e as doações feitas ao municipio ou a quaesquer 
de ·suas ins tituições; 

1J) os conselhos municipaes não poderão crear Jogares vitalícios 
nem conceder priv ilegio8 de especie alguma, bem como não lhes será 
lici to crear impostos qur; pela exaggeração da taxa importem prohibição 
da industria tributada; 

q) os intendentes poderão oppõr vêto ás leis e resoluções dos con-
selhos, que lhes parecerem contrar ias aos in teresses locaes, aos dos 
outros municipios, aos dos Estados ou aos principios da Constituição 
Federal. Si, porém, os conselhos as mantiverem por dous terços da 
totalidade de seus membros, os intendentes lhes darão execução, mas 
as submetterão á approvaç<w do prefeito ; 

r) os vogaes servirão gratuitamente, emquanto as r espectivas mu-
nicipalidades, pelas qua,es deverão ser r emunerados os seus trabalhos, 
não dispuzerem de rec4rsos para esse fim. 

Paragrapho unico. Os empregados das secr etarias dos conselhos, 
bem como os procuradqres da Fazenda Mun icipal, perceberão os venci-
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mentas que lhes forem fixados em lei , sendo pagos pelos respectivos 
cofres municipaes; 

s.) o governo m u nicipal é autonomo dentro da esphera de suas 
attribuições e nen huma a u toridade estranha á hierarchia municipal 
poderá in tervir nas deliberações, excepto n os casos previstos nas bases 
acima enumeradas ; 

V . A reorganizar o serviço de Assis tencia a Alienados, inclusive as 
respectivas colonias agr ico las ; 

VI. A pagar ao contractan te da construcção do novo edificio ela 
l<'acu lda de de Direito do Recife a u ltima prestação do seu con tracto, 
correndo a despeza pelo saldo ver ificado no credito aberto pelo decreto 
n . 7 .634, de 29 de outubro de 1909, supplementar á verba "Obras" 
daquelle ser viço e clestinad.o especialmente á concl usão do referido ec1i-
fi cio, ficando en1 vigor, nessa -parte, o referido credito; 

VII. A despender até a quantia de 10 :000$ com os concer tos de 
que carece o Lazareto de Paranaguá e a de 300 :000$ para terminação 
das obras de installação no instituto Oswaldo Cruz; 

VIII. A a brir os creditos necessarios para pagar a importa ncia das 
gratifi cações addicion aes atrazadas, concedidas aos lentes e mais f unc-
cionarios dos institutos de ensino, em decretos expedidos na fôrma das 
disposições v igentes ; 

IX. A despender até a quantia de 150 :000$, papel, com a repre-
sentação da Exposiçao Inter nacional de Hygiene em Dresde; 

. X . A m a nda r impr imir os accordãos do Supremo Tribuna l Fede1·al, 
" contRr de 1901, e os da Côrte de ApellRção, a contRr de 1905, podendo 
despender para isto a quantia de 80 :000$000; 

XI. A despender a quRnt ia de 30 :000 $, papel, para que o maestro 
brazileiro Manoel JoRquim de Macedo possa concluir a orchestração, 
cópia e impressão do dr Rma ly r ico "TirRden tes " ; 

XII . A a brir os n ecessarios creditos para pagamento dos venci-
mentos dos lentes e professores de qu e trata o decreto n. 3 . 800, de 1 
de janeiro de 1901, cuja tRbella foi modificacla pela lei n. 1. 500, de 
1 de setembro de 1906, tendo em vista o decreto n. 8 . 039 , de 26 de 
m aio de 1910; 

X UI. A subvencionar RS seguintes instituições : 
a) com 48 :00$, o Lyceu de Ar tes e Officios da Capital Federa l ; 
b) com 50 :000$, cadR uma das EscolRS de Engenhar iR; com 30 :000$ 

CRda uma das FRcu ldades de Medicina e com 20 :000 $ cRda uma das 
Faculdades de Direito não subvencionadas ou mantidas pela União e 
reconhecidas pelo Governo Federal ; 

e) com 24 :000$, a Liga con tra a 'l'uberculose de S. Paulo ·: 
d) com 20 :000$, a cada um, o Instituto Historico e Geographico 

Brazileiro, mandando imprimir nR Imprensa Nacional a sua Re·vista. 
Instituto Pasteur de S . PRulo, Sanatorio de S. Luiz de Piracicaba, 
Escola de Commercio Alvares Pen teado, de S . PRulo, e AcRdemia ele 
Commercio . ele Santos; 

e) com 15 :000 $, a cacia um, o Lyceu Agronomico de Pelotas, Hos-
pital de Tuberculosos de Itajubá , no Estado ele Miqas, e EscolR Profis-
sional Benj amin Constant, fundada pela Intendencia de Porto Alegre; 

f) com 12 :000$, a cada uma, as ligas contra a tuberculose de Bahia, 
R ecife, cidRdes de Campos, no EstRdo do Rio, e de Juiz ele Fôra, em 
Minas ; 
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g) com 10 :000$, a cada um, a Academia do Commercio do Rio de 
Janeiro, o Instituto Commercial da Capital F ederal, com a obrigação 
para cada uma destas instituições de receber 25 alumnos gratuitos in-
dicados pelo Governo; Institutos Pasteur de Recife, Juiz de Fóra e 
Porto Alegre; hospitaes para t uberculosos de Leopoldina e Além Pa-
rahyba, em Minas; hospitaes de Ponte Nova, Lavras, S. Sebastião de 
V içosa e da cidade do Pará, no m esmo Estado ; Hospital da Capital 
da Parahyba, Asylo de Al ienados de Thereziria, Hospital de Cari.da de 
de Penedo, Liga contra a Tuberculose do Ceará, Lyceu de Artes e 
Officios de S. Paulo, Hospital de Caridade de Florianopolis e L yceu 
de Artes e Officios do Recife ; 

h) com 8 :000$, o Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros; 
i) com 5 : 000~. a cada uma, a Academia Nacional de Medicina do 

Rio de Janeiro, a Academia de Commercio de Pelotas, Escola de Com-
mercio do Ceará, mantida pela Phenix Caixeiral, e Escola Pratica de 
Cornmercio do Pará; 

j) com 4 :0 00$ a Escola Mauá, mantida pela Associação dos Em-
pregados no Commercio de Porto Alegre ; 

k) com 2 :000$ a Santa Casa de Misericordia do Rio Preto, em 
Minas. 

Art. 4.0 Aos Estados que despenderem a nnualmente com a verba 
- Vencimentos a professores incumbidos de ministrar instrucção pu-
blica primaria, leiga e gratuita - pelo menos 10 o/o da sua receita , 
poderá a União conceder a subvenção annual correspondente a 25 o/o 
daquella dotação orçamentaria . 

Paragrapho unico. Para conceder tal subvenção, o Presidente da 
Republica entrará em prévio accõrdo com os governos dos Estados, 
f ixando as bases e condiçõis que reputar convenien tes, podendo abrir o~ 
necessarios credi tos . 

Art. 5.° Ficam equiparados para os effeitos de vitalicieda de os 
actuaes assistentes e preparadores das faculdades de medicina da Re-
publica aos antigos serveptuarios de igual categoria que já gosam 
desta vantagem. 

Art. 6.° Com a nnuencia do Conselho de Patrimonio dos estabeleci-
mentos federaes dependentes do Ministerio da Justiça e N egocios do 
Interior, o Poder Executivo poderá applicar, na continuação das obras 
do edificio onde f uncciona o Instituto Benjamin Constant, a parte da 
cau ção que, pela lettra cl, paragrapho XIV, do art . 2° da lei n. 953, 
de 29 de dezembro de 1902, compete ao Instituto dos Meninos Cegos, 
actu alm ente Instituto Benjamin Constant. 

Art. 7.° Fica prorogaclo até 31 de dezembro de 1911 o prazo de 
que trata o art. · 1°, n. 6, do decreto n. 1. 151, de 5 ele janeiro de 1904. 

Art. 8.° Con tinüa em vigor a disposição do art. 8° da lei n. 1. 841, 
de 31 de dezembro de 1907 . 

Art. 9. 0 A titulo de g1•atificação pelos serviços prestados ex-of fioio, 
o Poder Executivo pagará aos escrivães do alistamento eleitoral a 
quantia de 150$, si a revisão incluir até 100 eleitores, e de 300$, si 
este numero fõr maior. 

A.rt. 10 . Na vigencia desta lei nenhum collegio particular será 
equiparado, embora tenha como completos os do us annos Jectivos de 
fiscalização exigidos pelo art . 366 do Codigo ele l!lns ino, sem que pre-
ceda sua lmmediata inspecção por íunccionario designado para esse 
fim pelo Governo . 

Art . 11 . Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir a fazenda 
de Manguinhos por encontro de contas com a Prefeitura Municipal. 

Art. 12. Fica o Presidente da Republi ca a u to ri zado a despender, 
pela repartição do Ministi;irio das Relações Exteriores, com os serviços 
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designados nas seguintes verbas, a quantia de 2. 454 :526$769, cm ouro, 
e de 2.420 :000 ~ . em papel: 

Vencimenlos 801nn1as Tolacs 
V erba 1" (papel) 

S.IDCRE'l'ARIA DE ESTADO 

PESSOAL 
Ministro de Estado : 

Ordenado. 24:000~000 
Representação. 12:000$000 

director geral : 

Ordenado. 12 :0 00$000 
Grn,tificação. 6:000$000 
Representação. 3:000$000 

consultor juridico: 

Gratificação. 12:000$000 

5 d irecto res de secção : 
Ordenado. 40 :00 0$000 
Gratificação. 20:000$000 
Representação. 9:000$000 

5 primeiros officiaes: 

Ordenados. 32:000$000 
Gratificações. 16:000$000 

segundos officiaes : 
Ordenados ... 24:000$000 
Gratificações. 12:000$000 

10 terceiros officiaes : 

Ordenados. 36:000$000 
Gratificações. 18:000$000 

1 porteiro: 
Ordenado. 'l :000~000 
Gratificação. 2:000$000 

aj udante de porteiro: 

Ordenado. 2:400$000 
Gratificação. 1:200$000 

continues: 

Ordenados. 6:400$000 
G rali ficações. 3:200$000 



2 correios: 
Ordemi.dos. 
Gratificações. 

Para pa.gamento da gratifi-
cação annual extra-
ordinaria que deverá 
receber o director 
geral, si tiver mais 
de 40 annos de ser-
viços publicos ..... . 

2 Officiaes de gabinete, gra-
tificação. . . . .. 

1 au.'<iliar da Directoria Ge-
ral, gratificação .... 

.Para o pagamento de dupli-
catas de vencimen-
tos por substituição. 

Material 

1 - Obejectos n e c e s sarios 
par a o expediente, 
compra e concerto de 
moveis, acquisição de 
livros, almanaques, 
collecções de leis e 
decisões do Gov1rno, 
encadernações e as-
signaturas de jornaes 

2 - Conservação do jardim, 
asseio da casu, ma-
nutenção da gara-
g·ern e respectivo pes-
soal, manutenção da 
cocheira, c a r r os e 
animaes, conducção 
dos empregados em 
serviço, illuminação 
interna e externa e 
despezas mi udas . ... 

3 Organização, revisão e 
impressão do relato-
rlo, publicação dos 
actos do Governo, do 
ex p e d i e nte e de 
quaesquer trab>tlhos 
officiaes. . ...... . 

4 - Diarius u dous correios, 
na razão de 1$. s".-
1 ari os dos serventes 
e gralificações dos 
ordenanças. 

5 - Fardamento par>t os 
correios e pesso:i-1 da 
portaria. . ... . .. . 

6 - Despezas d.e conducção-
do ministerio .... . . . 
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3:200$000 
1:600$000 

3:000$000 

12:000$000 

2:100$000 

13:000$000 330:400$000 

28:000$000 

60:000$000 

34:000$000 

32:000$000 

6:600$000 

12:000$000 503:000$000 



Ve1·ba 2• (papel) 

Empregados em disponibili-
dade 

Para empregados em 
disponibilidade .. 

V erba 3• <vavel) 

Extraordinaria no interior 

1 - Para diversos serviços 
extraordinarios no 
interior e despeza:; 
eventuaes. . . . . . . . . 

2 - Para o pagan1ento de 
telegrammas para o 
exterior. 

3 - Para obras e reparos 
no palacio Itamaraty 
e insta llação do ar-
chivo. . . . . .. .. . 

4 - P ara d e~pezas -ele repre-
s entação do Minis-
te rio, na razão de 
3:000$ por m ez . . .. 

5 - Para todos os Congres-
s os e Conferenc ias 
inter.nacionaes que 
se reunirein no Bra.-
zil, in clusive a .re-
umao da Junta ele 
Jurisconsultos nQIRio 
<1 e 'Janeiro .para a 
codificação elo Direi-
to Internacional Pu-
'biico e iPrivado ... . 

Commissões ele ·limites 
Para commissões ·de limites . 

Ver.ba 5• (ouro) 

·Legações e consulados 
Alleinanha 

i Envia,do Extraordina.1·io e 
Ministro P 1 e nipoten-
ciario: 

Ord·enado ........ . . 
Gra tificação . . .... . 
.Representação .. . . . 

731. 

. .... . .... 

. . . .. . .. . . 

..... ~ ... . . 

. ... .. ... . 

·6 : ·666$·66~ 

3 :333$•334 
16:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

300:000$000 

36:000$000 

40Jl :000$000 936:000$000 

850:000$000 



l Co.nsul Geral em Ham-
burgo: 

Ordenado . ........ J' 
Gratificação .. . . . . . 

Chancellcr em Hamb1wGo: 

Ordenado .... . .... . 
Gratificação .... .. . 

Consul em Bremen : 

Ordenado ... . .... . . 
Gratificação 

Argentina 

Enviado Extraordinairio e 
l\1.inistro P 1 e oipoten-
cia.rio: 

Ordenado 
Gratificação . ..... . 
Representação . ... . 

1 Consul Geral em Buenos 
·Aires: 

Ordenado ...... .. . . 
Gratificação ..... . . 

1 Chanceller · em Buenos Ai-
res: 

Ordenado ......... . 
Gratificação 

Consul no Rosario de S;i.n-
ta Fé: 

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

Vice-Consul em Alvear : 

Ordenado .... . .. , .. 
Gratificação .... . . . 

1 Vice-•Consul em Con!entes: 

Ordenado ....... . . . 
Gratificação ...... . 
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8:000$ 000 
4 :0 00$0 00 

2 :666$ 6·66 
1 :33•3$334 

5 :3:l3$333 
. 2 :666$667 

6:666$666 
3 :333$·334 

20:000$000 

8:000~0 0 0 
4 :0 00$000 

2:666$666 
1 :333$33·4 

5 :333i333 
2 :66·6~667 

12 :666$66·6 
1 :33·3$33 •1 

2 :666$66·6 
1:333$331 

50 :000$000 



Vice-Consul em Libres: 

Ordenado . ...... . . . 
Gratificação ... . .. . 

Vi ce-Consul em lPo.sada s : 

Ordenado . . . .. .... . 
G.r.:.1 ti ticação 

Vice-Co.ns ul em •S . Th om é : 

t0rdem1.do .... . ... . . 
>Gra tiêicação . ..... . 

.d ustrla-Hungria 

Enviado Extraordinairio e 
Mlni·stro P l e nipo ten-
ciario : 

Ord ena do ..... ... . . 
Gratificação ..... . . 
Representação ... . . 

C-0nsul Geral em Trieste: 

.Ordenad o 
Gratificação . . . • . . . 

B elgica e Sttecia 

Enviado Extraordinario e 
Ministro P 1 e nipoten-
ciario: 

Ordenado ..... . . .. . 
Gratificação ..... . . 
Representação .... . 

Consul Ger a l em Antuer -
pia: 

Ordenado ... ...... . 
Gratificação .. . ... . 

1 Chanceller em Antue1,pia: 

Orae·nado . . ... . ... . 
Gratif!caçã.o ... . .. . 

733 

•2 :666$666 
1 :33·3$334 

•2 :66·6$66•6 
l :•333$'334 

2 :6ti·6$6·6·6 
1 :333$334 

•6 :6 ·66~666 
3 : 3.33~334 

1'2 :000$000 

6 :·666$666 
3":333$334 

6 :6.6·6$•666 
3 :3.3H·334 

10:000$000 

8 :OOü-$000 
4 :000$000 

2 :66 6$6•66 
1 :333$3 34 

71:000$000 

,. 

32 :000~ 0 00 

36:000$00 0 



Bolivia 

Enviado Extraordinario e 
Minislro P l e nlpolen-
cia rio : 

Ordenado . . ...... . . 
Gratificação .... .. . 
Represen tação . ... . 

1 Consul em Vi!Ia Bella: 

Or ·enado . ........ . 
Gratificação ..... . . 
ldem supplementar . . 

Vice-Consul em Cobija: 

Ordenado ..... ... . . 
('' :..tificaçãJ .... . . . 
I lem sup.p lemen tar .. 

Chile 

Enviado Extraordina rio e 
Ministro P 1 e nipotenr 
eia rio: 1 

734 

6:666$666 
3 :333$334 

10 :000$000 

•5 :il33$333 
2 :666$6•67 
·l :000$000 

2 :G66$666 
l ~3~$::~4 

·4 :00 0$0 00 

Ordenado . .. .. ..... -0:666$606 
Gralificaçã.o . . . . . . . 3 : ~33$J:a 
Representação . . . . . 16 :000$0 00 

1 .consul Geral em Valpa-
ra iz·o: 

Ordenado ... . . .... . 
Grati ficação 

Cotonhbia 

1 Ministro resi clentc: 

Ordena·do .. .. ... . . . 
Grati ficação . ... . . . 
Representação . , . . . 

C<tbci e A merica Cmitrn l 

Ministro residen te: 

Ordenado 
G ra tificação 
Rep resentação . . . .. 

'6 :G66$·G66 
3 :333$3il4 

•I :000$000 
·2 :000$00 0 

12 :000$000 

4 000$0 00 
·2 000$000 

12 000$000 

10 :00 0$00 0 

36 :000$00 0 

18 :000$0 00 

18:000~0 0 0 



Eqiiador 

Ministro residente: 

ürdenado ..... . . . . 
Gratificação .. . . . . . 
Representação . . .. . 

Esta.dos UnfrLos 'âla Anier·i ca 

TG m baixador : 

OrJenado ... . ... . . . 
Gratificação ...... . 
l1e pre~en tação 

1 Consul Geral em ;\lova-
Yorl' : 

Ordenado . ...... .. . 
Gra.tif icação ...... . 

1 ChanceJ.ler em Nova-Yo.rl' : 

1 

1 

1 

Ordenado ...... ... . 
Gratificação 

França 

Enviado Extraord ina.rio e 
Ministro P 1 e nipoten-
ciario: 

Ordenado .... . . .... 
<Gratifi cação . . . . .. . 
Representação . . .. . 

Consul geral em Pariz: 

Ordenado ....... . .. 
1Gr~tificação .. ... . . 

Chanceller em Pariz: 
Ordenado ..... .. ... 
Glatif i:>;tçüo . .. .... 

Consu l geral no Havre : 

Ordenado . .... . ... . 
Gratificação ... .. .. 

Consul em 'Marsel ha: 

Or d·enado ... ... . ... 
G.raitificação 

735 

4 :000 $0 00 
2 :000 $000 

12 :000$00 0 

6 :·666$1666 
3 : 33~l~334 

40:000$ 000 

8: 00 0$ 000 
•I :000$000 

12 :666$66·6 
1 :·333$334 

6 :G66$666 
3 :333$.384 

1G:000$000 

8:0 00$ 000 
4 :000$00 0 

2 :666$666 
1 :333~'l34 

8: 000$000 
4 :000$0 00 

5 :33 3$333 
2 :•6GG$667 

18:000$000 

66:000$000 



Consu l em Bot'd1éos: 

Ordenado ..... . . . . . 
Gratificação ...... . 

Consul em .Cayenna : 

Ordenado ... . . . ... . 
Graitificação ...... . 

736 

•5 :33·3$333 
2 :•6·66$•667 

'5 :333$333 
2 :·666$·667 

Gratificação s u p p 1 e-
mentar . .... . ... . 

Gran-Breta?l·ha 

Enviado Extraordina.rio e 
Ministro P 1 e nipoten-
ciario: 

Ordenado ...... . .. . 
Gratificação ...... . 
Represen ta.ç·ã,o 

Consul Geral em Londres: 

Ordenado .... . ... r . 
Gratificação . . .... . 

Chanceller em Londres : 

Ordenado ..... . ... . 
GratiCicaçã.o ...... . 

Con~ul geral · em Liverpool : 

Ordenado ......... . 
'Gratificação .. .. . .''. 

1 Chance!ler em Liverpool : 

Ordenado .... . .... . 
Gratificação 

Consul em CardiCf : 

Ordenado .. . ...... . 
Gratificação ...... . 

Consul em Southampton : 

.. Ordenado . .. . ... . . . 
Gratifi~ação . . . . .. . 

Consul em Glasgow : 

'Ordenado ..... . . . . . 
Gratificação ...... . 

4:000$000 

6 6'66$666 
3 333$-334 

20 000$000 

8 :00 0$ 000 
4 :000$ 000 

2 :666$66·6 
1 :·333$334 

8:000$000 
4 :000$000 

12 :666$66•6 
1 :33<3$3.3•4 

5:333$333 
2:666$6i>7 

i5 :333$3.33 
2 :666$6·67 

.5 :333$3133 
2:GG6$667 

82:000$000 



1 Consul em Geo1'getow : 

Ordenado . . ..... .. . 
Gratificação 

Hesp1111iha 

Enviado Extraor dinario e 
!YC i ni ~tro P l e nipoten-
ciario: 

0r.! f"na(c- ......... . 
G ra t i ficac;ão ... . .. . 
\Ilepresentac;ão . ... . 

Consul geral em Barcelona: 

Or1enado ... . . . .. . . 
Grn tificação 

1 Consul em Vigo: 

Ordenado . ....... . . 
Gra t i fica.;:ão 

Consul em Ca 'iz : 

01·dpna do ..... . . . . . 
Gratificação 

1 Enviado Extraordinario e 
Min istro P 1 e nipoten-
ciario: 

ü~'.1enRào ..... .. •.. 
Gratificação 
Representação .... . 

1 Consul geral em Hotter-
da m: 

(Jr1lenP.. c:o ...... . .. . 
(}ratificação 

Italia 

1 Enviado Extraordinario e 
Minis!J·o P l e nipoten-
ciario: 

Ord~nado .... . .. . . . 
Gratificação . ... .. . 
iReprpsentação .. . . . 

{i :333$3·33 
2 c666$6617 

G ·666$666 
~ : 333~334 

12 :000 000 

6 :666$666 
3 :;133$33~ 

·5 :333$3'33 
2:666$667 

15 :333$3·33 

94 :000$000 

2 :666$6·6·7' 4 8 :000$000 

.s :6·66$-666 
3 :3-33$334 

10:000$000 

·6 :666$66·6 
3 :333$03314 

6 666$.6·66 
3 33:>$334 

16 000$000 

30:000$000 



1 Co.nsul Geral em Genova : 

Ordenado . . ....... . 
IGrMificação ...... . 

1 Chanceller em G!lnova: 

Orden a do . ....... . . 
Grat if icação .. . ... . 

1 Consul em •Na,poles: 

Ordenado ... . .. . . . . 
Gratifie ação ...... . 

1 •Vice-Consul em 'Milão: 

Ordenado ........ . . 
Gratificação 

J ap·ão 

1 Envlado Extraord ina,rjo e 
Ministro P 1 e nipoten-
eiario: 

Ordenado ... .. .. 1. . . 
Gratif.lcação ...... . 
.Representação .. , . . . 

1 Consul em Yokohama: 

Ordene.do ....... 1 • • 

Gratificação 

Noruega e Di1uvn~arca 

1 Enviaido Ext!'aordinario e 
Ministro P l e nipoten-
ciario: 

O~c1enado ....... , .. 
Gratificação . . .... . 
'Repres entação 

M,exioo 

1 Enviado Extraordinario e 
Mln!stro P 1 e n!potE;n-
dario: 

Oz:denadu ... . ..... . 
Gratificação . , . . .. . 
Representação 

738 

8:0 00$00 0 
4:000~000 

.2 :66°6$66·6 
1 :133·3$3.34 

5 :333$3·33 
2 :666~6·67 

.2 :6'66$66'6 
1 :333$33•4 

•6 :6·66$6·66 
3 :333$·331. 
16 :0 00$ 00 0 

15 :333$3133 
2 :66·6$667 

•6 :6ô·Õ,$G66 
3 :3.33$•334 

14:00 0$000 

6:666~666 

3 :333$·334 
10:000$000 

54 :000 $000 

34:000$000 

2·l :000$000 

20 :00 0$00 0 



1 E nvia,do Extraordinario e 
Ministro P 1 e nipoten-
ciario: 

Ord.enado .... ..... . 
Gratificação 
Represen·tação 

1 Consul ,geral em Assumpção : 

Ordenado ......... . 
Gratificação 

Perit' 

Enviado Extraordinario e 
Ministro P 1 e nipoten-
·ciario : 

Ordenado ......... . 
Gratificação ..... . . 
.Representação 

1 Consultor gera,! em Jquitos: 

Ordenado .. .... ... . 
<Gratificação . .... . . 
·Idem .suppJementa,r.: 

Po11tJugal e jl!f ctrrocos 

1 Enviado Extraordinario e 
Ministro :P 1 e nipoten-
dario: 

Or.d-enado . . . , . . . . . . 
Gratificação .. . ... . 
Representaçifo 

ConsuJ geral em Lisboa: 

.Ordenado .. .... ... . 
Gratif icação .. . ... , 

1 1Chanceller em !Lisboa : 

Ordenado . ... . .... . 
iGra tificação 

1 Co,nsuJ no :Po·rto: 

Ordenad·o .. . ..... . . 
Gra:tificação .... . . . 

739 

6 :666$666 
3 :333$33'4 

14:000$000 

6 :666$666 
.3 :333$334 

6 :666$666 
3 :3 33 $33!4 

12 :000$000 

8 :00 0$000 
4:000$000 
4 :00 0$00 0 

<l :66·6$666 
3 :333$331l 

16:000$001) 

'5 :333$333 
2 :666$6'67 

2 :666$66·6 
1 :333$33·4 

15 :333$33S 
2:666$667 

34 :000 $000 

3'8 :000$000 

. . : ' ' ~' 

" 

.. J 
''·. 
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1 Y lce-Consul tllO Funehal 
(ilha da !Madeira) : 

'Ordenado ......... . t2 :666$613•6 
Gra>ti fLcaiç·ão 1 :333$33·41 64:000$000 

:Russia 

1 Enviado Extr.aordina,rlo e 
Ministro P 1 e nlpoten-
ciario: 

Or.denado .......... ·5 :666$666 
Gratificação ....... 3 :3·33$3314 
.Represen taçi!.o 10:000$00~ 20:000$000 

Suissa 

Enviado Extraordinario e 
Ministro P 1 e nlpoten-
clario: 

Ordenado .......... 6 :66~$S6·6 
Gratificação .... . .. 3 :333$3314 
tRepresenta,ção ..... , 10:000$000 

1 Consul geral em Genebr/l': 

Ordenado .......... 6 :66•6$666 
Oratificaç.i!.o 3 :333$334. 30 :000$000 

Swnva Sé 

1 Envla,do Extraordinari~ e 
M.lnLsfro P 1 e nipo en-
chvr!o: 

Ord-enado .......... 6 :666$.666 
Gratificaçi!.o .. . .... 3 :333$3314 
Represanitação 16 :000$000 26:0 00$00 0 

Uruguay 

1 Enviado Ex.traoTdinario e 
MinLotro P 1 e nipoten-
ela-rio: 

Ordenado .... ······ 6 : 6 6:6 $6•6·6 
Gratificação . ...... 3 :333$33•4 
Representação ..... 1·6 :000 $00 0 

1 Consul ·Geral ·em Mcmt~v l-
déo: 

Ordenado .......... 8:000$00 0 
(rratlficação .... . .. 4:000$000 



7.t1 

1 Chanceller em iMontevidêo : 
··- l " 

Ordenado 12 :·6.66$66il .,,.., .......... '\:r Grat1flcação 1 :·3 3 3 $'3.3'4 
1. ,".~ 

1 Co•nsu l no Salto: 

Ordenado .... .... . . 15 :333$333 
'GratiJicação ....... 2 :666$6·67 

. :~ 
1 V!ce-Consul em Aortigas: 

.Ordenado .... ...... 12 :666$6·6·6 

. Gratificação ····· .. 1 :·333$334 

1 V:ice-:Consul em Melo: 

Ordenado .......... 2 :666$66il 
Gratificação ...... . 1 :•333$3.34 

1 Vice-Consul •em Paysa,ndü : 

.Ordenado .......... 2 :666$66·6 
Gratificação •l :33·3$338 

1 :Vtce~Comsul ~m IRiV'Elra: 

IOrdena-do . ... ······ i2 :6,66$66·6 
Gratificaçã<J ....... 1 :233$334 

1 Vice-Consul em Sam Euge-
nio: 

Ordenado. 2:666$666 
Gratificação. 1:333$334 

1 Vice-Consul em Santa Rosa: 

Ordenado. 2:666$666 1 ':Í 
Gratificação. 1:333$334 74:000$~ 

J· w: 
.··1 ------ ,_ ...,~t-~1 

Venezuela 
.. ~ , t,' . 

1 Mjnlstro R esidente: 

' . .. Ordenado. 4:000$000 "' I'' .' " :! Gratificação. . 2:000$000 ,,"t •'7\ , . 
Representação. 14:000$000 20:000$000 .. .. ... ------

LEGAÇÃO 
1 · . ~;:~· e i 

SECRETARIOS DE 

Para 18 Primeiros Secretarios : .. 
Ordenado. 96:000$000 
Gratificação. 48:000$000 144:000$000 ------

~- -----;. J 



Para 30 Segundos Secretarios: 

Ordenado .. .. 
Gratificação. . 

Para accrescimo de ven ci-
mentos aos Primeiros 

Secretarios de Legação 
que já attingiram e para 
os que attingirem a cinco 
e 10 annos de serviço ef-
fectivo durante o exerci-
cio ... 

;Watm"ia! 

Alugueis 

P a ra o aluguel da casa para 
a Embaixada nos Esta-
dos Unidos da America. 

Para o a luguel da casa para 
a Chancellaria da Lega-
ção na Republica Ar-
gentina .. . . . . . ... . .. . . 

Alugueis 

Para o a luguel da casa para 
a Chancellaria da I,ega-
ção na Italia .. . ..... . . 

Para o aluguel da casa para 
a Chan,cellaria da r ,ega-
ção no Urug uay . ...... . 

Para o a luguel da casa para 
a Chancellaria da I,ega-
ção no Perú .. ...... ... . 

Para o aluguel das casas 
para as Chancellarias 
das seguintes Leganões : 
na Allemanha ... . . ... : . 
n a America Central .... . 
na Austria-Hungria . ... . 
n a Belgica e Suecia ... . 
n a Bolívia ... .. ... ... . . . 
no Chile ... ....... .... . 
na Colombia ....... . .. . . 
em Cuba . .. . . . ... .. . . . . 
na Dinamarca ..... . ... . 
no Equador ... ........ . 
n a França .. . ... . ...... . 
na Gran-Bretanha . . . .. . 
na Hespanha ... .. . . . . . . 
n a Hollanda .. . ... . ... . . 
no J apão .. .. ..... .. ..... . 
µo Mexico .. . ..... .. . . .• 

120:000$000 
60:000$000 180:000$000 

30:000$000 1.424:000$000 

22:000$000 

15:093$333 

. ... . .. . .. 12:000$000 

. . . . .. . .. . 9 :"000$000 

. .. .. .... . 8 :000$000 

... ...... . 2:000$000 

. . ... . . ... 2:000$000 

. .. . . .. .. . 2:000$000 .. .. ... . . . 2:000$000 

. .. .. .. .. . 2:000$000 . .. . . .. . . . 2:000$000 

. . . .. . ... . 2 :000$000 

. .. ···· · · . 2:000$000 

. .. .. .. . . . 2:000$000 

. . . .. . . . . . 2:000$000 

. . ..... .. . 2:000 $000 

.. . .. . . .... 2:000$000 

... ... .... .. 2:000 $0 00 

... . . .... . 2:000$000 
• •• ! •• • • ~ • 2 :000$00 0 . .. . . .. .. . 2:000$000 



na Noruega ... . ....... . 
no Paraguay .......... . 
em Portugal e Marrocos. 
na Russia ..... . . ... . . . . 
junto á Santa Sé ...... . 
na Suissa ... . .. . .... . . . 
em Venezuela . ... ..... . 

Expediente 

Para expediente da embai-
xada nos Estados Uni-
dos da America ..... . . . 

Para o expediente das se-
guintes legações : 
n a França . . . ......... . . 
na Republica Argentina. 
na Grau-Bretanha ... . . . 
no Perú . .... .......... . 
no Chile . .............. . 
no Uruguay ...... . . . . . . 
no Paraguay ......... . . 
na Bolivia .... . ... . . ... . 
em Portugal e Marrocos 
na Allemanha .... . ... . . 
na Austria-Hungria .... . 
na America Central .... . 
na Belgica e Suecia .... . 
na Colombia . .......... . 
em Cuba . ............. . 
na Dinamarca ......... . 
no Equador ........ . .. . 
na H espanha .......... . 
na Hollanda .... . ..... .. 
na Italia ... . .......... . 
no J apão .. ... . ..... .. . 
no Mexico ........... . . . 
na Noruega ......... . . . 
n a Russia .. . ... .. . ... . . 
junto á Santa Sé ..... . . 
na Suissa ...... . . ..... . 
em Venezuela ... . . . . .. . 

Para o expediente do Consu-
lado Geral em Genebra 

Idem idem do Consulado em 
Cayena. . . . . ........ . 

Idem idem do Consulado em 
Villa Bella ...... . ..... . 

Verba 6• (ouro) 

Ajudas de custo 
Para ajudas de custo de no-

meações, remoções, reti-
radas e expressos ...... . 

749 

2 ººº~ººº 2 000$000 
2 000$000 
2 000$000 
2 000$000 
2 000$000 
2 000$000 

3;500$000 

2:000$000 
2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1 :50.0$000 
1:500$000 
1:250$000 
1:250$0ITTJ' 
1:000$000 

500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 
500$000 

500$000 

500$000 

500$000 

112:093$333 

27:500$000 

1.563:593$333 

250:000$00 0 



Verba 7• (ouro) 

Extraordinarias no exterior 

l - par.a .soccorros a brazi-
Jeiros desvalidos e nau-
fragos em paizes estran-
geiros, telegrammas e 
outras despezas even-
tuaes. . ........... . 

2 - para a representação do 
BraziJ no s congressos 
intern acionaes que se re-
unirem dentro do exerci-
cio .. .. . .... ....... ... . 

Verba 8• (ouro) 

Repartições internactonaes 

Para pagamento ao cambio 
de 27 d. por 1$ das con-
tribuições com que o Era -
zil concorre para diver-
sas repartições interna-
cionaes, sendo: 24 :934$ 
para o "Bureau of ~e
rican Republics", 808$396 
para a "Secretaria das 
T ar i f as Aduaneiras" ; 
353$, para o "Escriptorio 
Internacional das Esfra-
das de Ferro", 706$, para 
o "Congresso Internapio-

~~~a~:~!;"a~eni~ :~;2 ~ci~õ 
para o "Instituto Int er-
nacional de Agricultura 
de Roma" .... .. .. ... .. . 

Verba 9• (papel) 

Tribunaes Arbitraes 

Para "Tribunaes Arbitraes". 

~44 

400:000$000 

200:000$000 

.:.i 
·, • 

--~ 

·J 

600:000$000 

40 :933$06 

40:000$000 

Art. 13. E' o Governo autorizado a melhorar a organização actual 
da Secretaria das R elaçõe\s Exteriores, podendo augmentar o respectivo 
p essoal e os cargos, discriminando como convier os trabalhos e as attri-
buições de cada um, não devendo exceder o total da despeza annual, 
com o accrescimo de 200 :000$, papel. 

A.rt. 14. E' 9 Preside;nte da Republica aut9rizad9 a dEispender, pelo 



745 
Mlnlsterlo da Marinha, a quantia de 48 . 059 :009$053, papel, e 9.000 :000$, 
ou:ro, com 05 . i;ervis_o_s constantes dai! seguintes verbas: 

N. 1. Gabinete do Mlnlsterio e Dl-
rectoria do Expediente- Au-
gmentada de 36 :000$, para a 
execução do decreto legisla-
tivo n. 2.092, de 31 de agosto 
de 1900, que marcou o nu-
mero de empregados da Dire-
ctoria do Expediente .... . .. . 

N. 2. A lmirantado ... .......... . .. . 
N. 3. Estado Maior - Augmentada 

de 1 :200$, para gratificação 
do suo-chefe quando fõr offi-
cial general .... .. . . ........ . 

N . 4 . Inspectorias - Augmentada de 
3 :000$ para pagamento aos 
cinco desenhistas do a ugmen-
to de vencimentos na razil.o 
de 600$, a cada um, de ac-

côrdo com o decreto legislativo 
n. 2. 260, de 4 de outubro de 
1910 ..... . ............... . 

N. 5. Supremo Tribunal Militar .. . . 
N. 6. Directoria Geral de Contabill-

dade . . .... .. .. .. ....... .. . 
N. 7 . Auditoria ................... . 
N. 8 . Corpo da Armada e classes an-

nexas .................... . 
N. 9 . Corpo de Marinheiros Nacio-

n aes - Augmentada de réis 
851 :885$, para attender ao 
a ugmento de praças do Corpo 
de Marinheiros Nacionaes, 
a b ai x o mencionadas : 9) 
Corpo de Marinheiros Nacio-
naes: Pessoal - Para soldo 
das praças, 109 :500$; ao as-
sentar praça, 128:449$; total 
237 :949$000. Material: Para 
fardamento das mesmas, réis 
66 :936$; total · 304 :885$; 15) 
Força Naval: Pessoal -Para 
gratificação das mesmas, réis 
36 :000$ ; 22) Munições de 
bocca : rações das mesmas, 
511 :000$, total, 851 :885$000. 

N. 10. Batalhão Naval - Augmenta-
da de 584 :992$010, para at-
tender ao accrescimo de 400 
praças ao Batalhão Naval, 
-sendo para municiamento de 
b o e e a, fardamento, equipa-
mento, vencimentos e con-
strucçií.o dos a lojamentos pre. 

Ouro Papel 

261:755$000 
46:280$000 

50:760$000 

154:580$000 
28:800$000 

344 :500$000 
38:900$000 

7.804:389$500 

2.863:930$ 375 



1 ~· -- -

N. 11. 

746 

cisos para aquartelar as no-
vas praças ....... . .... ... . . 
Escolas de aprendizes mari-
nheiros - Substituída a ta-
bella constante da proposta 
pelo resumo, passando aquella 
a constituir o calculo, de ac-
côrdo com outras da mesma 
proposta - a ugmentada de 
23 :640$, para attender ao pa-
gamento do pessoal da escola 
primaria de aprendizes ma-
rinheiros do Estado de Minas 
Geraes : Pessoal - Um com-
mandante, 1 :440$; um imme-
diato, 1 :200$; dous officiaes 
instructores a 960$, 1 :920$; 
um c1rurg1ao 1 :200$; um 
commissario, 720$; um escre-
vente, 1 :200$ ; um enfermeiro, 
1 :200$; um fiel, 1 :560$; um 
professor, 1 :400$; dous auxi-
liares de ensino a 70$ men-
saes, 1 :680$; um sargento, 
300$; quatro marinheiros de 
1• classe, a 1Q$ mensaes, 
480$ ; dous despenseiros, um 
60$ e um a 45$ mensaes, 
1 :260$; um cozinheiro para 
o commandante e officiaes, a 
70$ mensaes, 840~; um chefe 
de cozinha, 840$; um ajudan-
te de cozinha, 600$ ; tres 
criados, dous a ~5$ e um a 
35$ mensaes, 1:500$; 100 
aprendizes a 3$ mensaes, 
3 :600$; total, 22 :940 $ . Ma-
terial: Expediente e objectos 
para as aulas de primeiras 
lettras, 500$; impressões, pu-
blicações e encadernações, 
200$ ; total, 700$ ; totaes, 
;1-3 ;640$000. . . .. . ... . ... . . . 

Ouro 

t•• • •••• ' •••••• 

Papel 

952:976$760 

941 :080$000 



'l'ABELLA N. 11 

~SOOLAS DE APRENDIZES MARINHEIROS 

Bess oal 

~ o rn rn 

"' ri. NATUREZA DA DESPEZA 
o 

"' o z 
QUATRO ESCOLAS MODELO 1 

li Capitctl Feclercil, Bahia, Rio Grancle do Sul e Rio 
Grcincle elo Norte 

4 I Commandan tes. . . . . . ................. . 
4 I Immediatos. . . . . . ........ . . . .. ... . . . . 
41 Aju.fümtes. ( officiaes subalternos) . ... . . . 

16 Off1c1aes mstructores. . . . . . . .. .. . ... . . . 
4 Cirurgiões. . . . . . ...... .. ..... . . . . .. . . 
4 Commissarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
4 Escreventes. . . . .. ..... .... .. . . . . . . . 
8 Enfermeiros (sendo um de ia classe e um 

de 2•) quatro a 1 :560 $ e quatro a . ... . 

!léi~;~t~~~~~ ... :">":-»:< :< .-:·: : .... : .. -:-:-:-:·:·:-.: 
8 Professores. . . . . . . ... . ......... . .... . 

30 Auxiliares. . . . . . ..... .. .... . .... . ... . 
3 Professores ele gymna,stica e natação ... . 
3 Mestres de musica .................. . . . 
8 Sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ..... . 

i! j ~~~~~i1~i;·o~ · d~· i~ ·~1~~~~ :: ::::::: ::::: : : 
41 Co~i~~~eiros .p~ra. o .. co~1m.a~da~~e . e. ~~~i~ 

\

Chefes de cozinha .......... .. .... .. .. . . 
16 Ajudantes de cozinha ...... . ... . .. .. . . . . 

8 Despenseiros, quatro a 720$ e quatro a . . 
12\Criados, oito a 540$ e quatro a ... . .. . .. . 

1. 500 Aprendizes ...... . ...... . .. ... . . . .. . . 

1 QUINZE ESCOLAS PRIMARIAS 

1:920$000 
1:440$000 
1:200$000 

960$000 
1 :440$0 00 

960$000 
1:200$000 

1:200$000 
1:560$000 
1:560$000 
1:500$000 
1 :500$000 

840$000 
960$000 

1:200$000 
600$000 
180$000 
120$000 

840$000 
840$000 
600$000 
540$000 
420$000 

36$000 

\_4.1rrn.zonas, Pcirá, Maranhão, Pia1ihy, Ceará, Parahyba, 

1 

Se?·gipe, Pernambiico, Alcigôas, Espi1·ito Scmto, Rio 
ele J anei?'o, S. Pau lo, Parcmá, Scinta Catharinci e 
};J atto Grosso 

15 1Commandantes .... .. .... ... ... . . . . . . 
15 Immediatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
3 O Officia.~s instructores. . . . . . ....... . .. . 
15 C1rurg1oes . ... . . . .. . .. ........... . .. . 
15 Commissarios .. .. .. . ... . ..... . . ... . . 
15 Escreventes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
15 Enferineiros. . . . . . . ... . . . . ... . ... . . . . 
15 Fieis ... . . ........ .. .......... .. ... . . 
15 Professores. . . . . . . ... . .......... . . . . . 
30 Auxiliares de ensino . .. . . . . • .. . . .. . . .... 
15 Sargentos . . ..... . .. . ...... . ... .. .. . . 
60 Marinheiros de 1" classe . . ..... . ....... . 
30 Despenseiros, 15 a 720$ e 15 a . ....... . . 

1: 440$000 
1:200$000 

960$000 
1:200$000 

720$000 
1 200$000 
1 200$000 
1 560$000 
1 400$000 

840$0 00 
300$000 
120$000 
540$000 

ciaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840$000 
15/Cozinheiros para o commandante e offi-

15 Chefes de cozinha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840$000 
15 A judantes de cozinha.. . .......... .... .. 600$000 

~
Criados, 30 a 540$ e 15 a. . .. . .... . .. ... 420$000 

1 Aprendizes . . ...... . .. . .. . .... . . .,_,__ . . ·. . 36$_000 
Para. o · pessoal do cõrte e da confecção de peças ele 

1 fardamento . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .......... . 

1 
Pe,ra conducção dos menores inscriptos e sorteados .. . 

11{ atericLl 
1 . 
Fardamento para 3 . 000 aprendizes (ma-

teria prima) ... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Expediente e objectos para as aulas de 

primeiras letras das escolas modelo da 
Capital Federal e Bahia a 1 :200$000 . .. 

Idem idem idem para as escolas modelo 
do Rio Grande do Sul e Rio Grande do 
Norte a 1 :000$ ..... . ..... .... .. . . . .. . 

Idem idem· idem para as 15 escolas pri-
m arias a 500$00 .... .. ....... . ... . .. . 

Instrumentos de musica e concertos das 
quatro escolas modelo a 200$000 .... .. . 

Impressões, publicações e encadernações 
escolas modelo da Capital Federal e Ba-
hia a 400$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

ldem idem idem elas Escolas Modelo do 
Rio Grande do Sul e Rio Grande elo 
Norte a 300$000 ... . ...... .. .. . . . . ... . 

Idem idem idem das 15 escolas primarias 
a 200$00 ........ . ................ . . 

2:400$000 

2:000$000 

7:500$000 

800$000 

600$000 

3:000$000 

ORÇADA PARA 1911 

7 :680$000 
5:760$000 
4 :800$000 

15:360$000 
5:760$000 
3 :840$000 
4:800$000 

11 :040$000 
6 :240$000 
6 :240$000 
6 :240$000 

12 :000$000 
25:200$000 

2:880$000 
3:600$000 
4:800$000 
2:160$000 
2 :880$000 

3 360$000 
3 360$000 
9 600$000 
5 040$000 
6 000$000 

54 000$000 1 212 :640$000 

21 :600$000 1 
18:000$000 
28:800$000 
18 :000$000 
10:800$000 
18:000$000 
18:000$000 
23:400$000 
21:000$000 
25:200$000 

4 :500$000 
7 :200$000 

18 :900$000 1 

12 :600$000 1 
12 : 600$000 1 

9:000$000 
22 :500$000 1 
5 4 : 0.0.0.$.0..0 o 
15 :000$000 1 
10:000$000 581 :740$000 

------1 
1 

318 :600$000 1 

1 

11:900$000 

800$000 

4:400$000 335:740$000 

917:440$000 
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N. 12. Arsen aes - Augmentada de 
849 :060$, sendo 433 :260$ 
para atten der ao augmento 
de vencimen tos de que trata 
o decreto n. 2.260, de 4 ele 
outubro de 1910, 374 :160$ 
provenientes elos vencimentos 
do pessoal elo serviço 111ariti-
mo do Arsenal ele Marinha elo 
Rio de J aneiro, qu e se acha-
va inclu ido na verba 15• -
Força Naval - e 41 :640$ para 
o pessoal elo rebocador Lait-
rindo Pitta; - deduzida de 
259 :590$ referente a os venci-
mentos da directoria do ar-
mamento elo Arsenal do R io ele 
Janeiro, que, em v irtude elo 
decreto n. 8 . 253, ele 29 ele 
setembro ele 1910, passa a 
constituir uma repartição di-
rectament e subordinada ao 
Ministerio da Marinha . ... . . 

Desenvolvimento do augmento: 

Decreto n. 2.26 0, ele 4 ele outu-
bro de 1910: 

6 desenhistas a 600$, 3 :600$; 3 mes-
tres geraes a 600$, 1 :800 $; 19 
contra-mestres a 600 $000, 
11 :400$; 8 m estres (acldidos) 
a 1 :200 $, 9 :600 $ ; 6 ajustado-
res a 600$, 3 :600$; 1 machi-
nista electricista a 300$, 360$; 
3 a judantes electricistas a 
360$, 1 :080$; 4 guardas dos 
cl iques a 360$, 1 :440$000; 2 
porteiros, a 360$, 720$; 10 ser-
ventes (serviço geral) a 360$, 
3 :600 $; 1 bombeiro a 360$, 
20 guardas de policia a 360$, 
18 :000$000; 784 operarias do 
quadro a 300$, 235 :200$; 204 
aprendizes elo qu adro a 3 O O$, 
s1 ·:20 0$; 78 serventes a 300 $, 
23 :400$; 187 operarias exce-
dentes a 300$000, 56 :100 $; 6 
aprendizes a 300$000, 1 :800$ . 
Total 433 :260$000. 

Achavam-se incluidos na verba 
15• - Força Naval : 

19 pa trões a 3 :600$, 68 :400$000; 30 
machinis tas a 3 :6 00$, 108 :000$ 
40 foguistas a 1 :800$, 72 :000$; 
30 remadores de l,• classe a 

Ouro Papel 

3.934:606$687 
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1 :080$, 32 :400$000; 30 rema· 
dores de 2• classe a 860$000. 
28 :800$; 70 remado1·es de 3' 
classe a 840$, 58 :800$; 3 co-
zinheiros a 720$, 2 :160$; 3 
serventes a 1 :200$, 3 :600$. 
'l'otal 374 :160$000. 

Rebocador Laurindo Pitta: 1 patrão a 
300$, 3 :600$ 4 machinii>tas a 
300$, 14 :400$; 8 foguistas a 
150$, 14 :400$; 2 remadores 
de 1• classe a 90$, 2 :160$; 3 
remadores de 2• classe a 80$, 
2 :880$; 5 remadores de 3• 
classe a 70$, 4 :200$000. To-
tal 41 :640$000. Desenvolvi-
mento da deducção: 

Directoria de Annmnento : 1 dire-
ctor, 4 :800$; 3 ajudantes, a 
2 :400$, 7 :200$; 1 desenhista. 
2 :400$ ; 1 amanuense, 2 :440$ ; 
2 escreventes a 1 :200$000, 
2 :400$; 1 servente, 1 :200$000. 

1 
Pessoal artistico e mestrança: um mes-

tre geral, 5 :400$ ; sete contra-
mestres a 4 :200$, 29 :400$000; 
104 operarios, 17? :500$ ; 38 
aprendizes, 17 :100$; 15 ser-
ventes, 15 :750$000; total: réis 
259 :590$000. 

N. 13. Inspectoria de PoFtos e Cos-
tas - Augrnentada de réis 
100 :000$ para acquisição de 
um rebocador com todos os 
apparelhos necessarios para 
o serviço de balisamentos, 
pharões e soccorros para a 
capitania do Estado da Ba-
hia: - augmentad.,_ ainda de 
31 :980$000, substituída a con-
signação "Soccorrqs e mais 
serviços" do porto de Santos, 
Estado de S. Paulo, pela se-
seguinte: um patriio a 150$ 
por mez, :). :800$; 1,0 remado-
res a 100$ por me,., 12 :000$ : 
para o rebocador de alto mar : 
um patrão a 300$ por mez, 
3 :600$000; um ma,chinista a 
300$ por mez, 3 :600$; qua-
tro foguistas a 150$ por mez, 
7 :200$; 6 marinheiros a 100$ 
por mez, 7 :200$ . . .. ...... . 

~. 14. Depositos Navaes .......... , . 

Ouro . Papel 

628:755$000 
~n:950$ooo 
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N. 15. Força Naval. .... . . ......... . 
N. 16. Hospitaes . . . .............. .. 
N. 17. Superintendencia de Navega-

ção - Substituidas as pala-
vras "guarda-vigia" pelas 
"terceiros pharoleiros" ; -
augmentada de 481 :200 $000 
para attender ao augmento 
de vencimentos dos pharolei-
ros, de accôrdo com o decre-
to legislativo n. 225, de 7 de 
outubro de 1910, e do pessoal 
seguinte: Directoria de Hydro-
graphia e Oceanographia: um 
official encarregado dos chro-
nometros, 1 :920$ - Estado 
do Rio de Janeiro - Pharole-
t e da fortaleza do Cabo Frio : 
um 3.0 pharoleiro, 2 :400$000 ; 
dous remadores a 600$, 1 :200$ 
- Estado do Espirito Santo 
- Pharol de S. Matheus : um 
2° pharoleiro, 3 :000$ ; um 3. 0 

pharoleiro, 2 :400$ - Estado 
da Bahia - Poste illuminati-
vo da Pedra da Baleia ( Ca-
choeira) : um 3° pharoleiro, 
2 :400$ - Estado da Parabyba 
- Pharol da Pedra Secca, 
Barra do rio Parahyba do Nor-
te: um 3° pbaroleiro, 2 :400$ 
- Estado do Pará - Barca-
pbarol de Bragança: um 1° 
pharoleiro, 3 :720$000; um 
m estr e, 960$000; l.O marinhei-
ros, a 600$, 6 :000$; Pharole-
te da Ilha do Frechas: dous 
segundos pharoleiros, 4 :000$; 
um 3° pbaroleiro, 2 :400$ -
Estado de S . Paulo - Poste 
illuminativo dos Alcatrazes : 
dous terceiros pharoleiros, a 
2 :40 0$, 4 :800$; um patrão, 
720$000 ; quatro remadores, a 
600$, 2 :400$ - augmentada 
de 398 :900$, sendo: Directo-
ria dos Pharóes : Para acquisi-
ção e montagem de um pbarol 
de 3• ordem na ponte do Joa-
tinga, na entrada oéste da ba-
hia da ilha Grande, incluindo 
as casas para os pharoleiros e 
para os remadores, deposito 
de oleo, sobresalentes, acqui-
sição de dous animaes e uma 
embarcação para o serviço do 
pharol, 68 :900$; para acqul. 

Ouro Papel 

5.627:352$310 
369 i940$000 
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sição de pha roletes, postes 
e bolas lllumlnatlvas do sys-
tema adoptado pela Superln-
t endencla de Navegação a se-
rem lnstallados na bahia da 
ilha Grande, 130 :000$; acqui-
sição de uma embarcação a 
vapor apropriada aos diver-
sos fins ela Superintendencla 
de Navegação, afim ele tornar 
efficien tes os serviços a seu 
cargo na bahia ela ilha Gran-
de, 200 :000$; augmentada de 
881 :840$, assim discriminado: 
Limpeza e conservação elo edi-
ficio, 1 :200$; para acquisição 
de oleos, carbureto de calcio 
mechas, chaminés, sobresalen-
tes, combustivel e outros ar-
tigos, 24 :680$000; para acqui-
sição ele animaes de trans-
porte de abastecimento de 
alguns phar6es e forragens 
dos mesmos, 2 :000$000; para 
acquisição de uma machina 
de impressão, 9 :000$; para 
desenvolvimento elo serviço 
elos pharões e em geral da 
illuminação da cost a, porto, 
etc., inclusive acquisição ele 
um posto illuminativo para 
Magê, na bahia do Rio ele 
Janeiro; acquisição de dous 
pharoletes de 5• ordem para 
a fortaleza ele Capo Frio e 
para o ilhote do Pão a Pino, 
n a ilha Grande, e duas casas 
para os pharoleiros ; acquisi-
ção de um pharolete de 5.• 
ordem, duas casa~ para os 
pharoleiros e montii-gem res-
pectiva, na barra de São 
Matheus, Estado dq Espirito 
Santo; acquisição !l monta-
gem ele um poste illumina-
tivo para a cidad~ ele Ca-
choeira, Estado dp, Bahia; 
transporte e montagem ele 
um poste illuminativo, casa 
e deposito nos A\catruzes ; 
transporte e mont9-gem de 
casa na ilha elas Araras ; 
montagem de uma casa na 
ilha Kieppe ; acquisição e 
montagem de dous turcos na 
ilha da Moeda, 161 :000$000; 
montagem de pharóes já ad-
quiridos, inclusive montagens 

Omo Papel 
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das casas da Tutoya, Amar-
ração e Barreirinhos e repa -
ros do pharol de S. João do 
Maranhão, 28 :960$000; para 
acquisição de um rebocador 
de alto mar para o porto de 
Santos, Estado de S. Paulo, 
200 :000$; para acquisição de 
um navio para o serviço do 
balizamento elas lagoas elos 
Patos e Mirim, Estado do Rio 
Grande do Sul, 100 :000$; pa-
r a acquisíção de um reboca-
dor de alto mar para o por-
to ele Belêm, Estado do Pará, 
100 :000$; para acquis ição de 
uma barca-pharol movida a 
vapor para o baixo ele Bra-
gança, na entrada do porto 
elo Pará, 200 :000$000 ; para 
acquisição de um r ebocaclor 
para o balisamento do porto 
do Rio de J a neiro, 55 :000$000 

N. 18. Escola Naval. . . .......... . 
N. 19. Directoria da Bibliotheca, Mu-

seu e Archivo - Augmenta-
da de 30 :000$ para a uxiliar 
a Liga JJ!ciriti?na Brazileirci 
nos seus trabalhos e publica-
ções de propaganda ; elevada 
a 24 :000$ a verba destinada á 
impressão da Revista JJf ariti-
ina, sendo autorizado o respe-
ctivo director a contractal-a 
com quem mais vantagens of-
ferecer, quando houver ac-
cumulo de serviço na Im-
prensa Nacional. Total: rs. 
36 :000$000. . . . . . ........ . 

N . 20. Classes inactivas . ........ . . 
N. 21. Armamento e equipamento . . . . 
N. 22. Munições de bocca - Augmen-

tada de 78 :183$000, assim dis-
criminada : para rações a um 
com1nandante, um immecliato, 
2 officiaes instructores, 1 ci-
rurgião-dentista, 1 commissa-
rio, 1 escrevente, 1 enfermeiro, 
um fiel, dous auxiliares de 
ensino, um sargento, quatro 
marinheiros de 1• classe, 
dous dispenseiros, um cosi-
nheiro para o commandante 
e officiaes, um chefe de cosi, 
nha, um ajudante de cosinha, 
tres creados e cem aprendi-
zes ela Escola de Aprendizes 
Marinheiros elo Estado de Mi-

Ouro Papel 

2.720:240$000 
440 :120$000 

85:1000$000 
870:472$921 
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nas Geraes, a 1$400 em 365 
dias, 6 3 : 3 6 4 $ ; para rações de 
um 3° pharoleiro do pharolete 
da fortaleza de Cabo Frio, um 
3° pharoleiro e dous remadores 
do poste illuminativo do Pá.o 
a Pino, um 20 e um 3° pha-
roleiros do pharol de S. Ma-
thelis, um 3° pharoleiro do 
pharol de Pedra Secca, ban-
co do Rio Parahyba no Nor-
te, um 1 pharolelro, um mes-
tre e dez marinheiros da 
barca-pharol de Bragança, 
um 2° e 3° pharoleiros do 
pharolete da Ilha das Flechas 
e dous terceiros pharoleiros, 
um patrão e quatro remado-
res do poste illuminativo dos 
Alcatru zes, 14 :819$000 .. .. . 

N. 23. Munições Navaes .. .... . . . . . . 
N. 24. Material de construcção naval 
N . 25. Obras . .................... . 
N. 26. Combustivel. ....... .. ..... . 
N. 27. Fretes, passagens, ajudas de 

custo e commissões de · ~a-

ques ... .. ......... . · · · · · · · 
N. 28. Eventuaes. . . . ..... .' ...... . 
N. 29. Reconstrucção do Arsenal do 

Rio de Janeiro . • ...... . ... 
N. 30. Commissão, construcção e 

acquisição de material em 
paiz estrangeiro - Augmen-
tada de 4.000 :000$, ouro ..... 

N. 31 . Directoria do Armamento da 
Marinha - Pessoal - Um 
direntor, 4 :800$ e 2 :400$000; 
um sub-director, 3 :000$000; 
cinco ajudantes, a 2 :400$000, 
12 :000$; dous commissarios, 
um a 1 :920$ e um a 1 :2 00$, 
3 :12 0$000; um amanuense, 
2 :400$; dous e,screventes, a 
1 :800$, 3 :600$; um cirurgião, 
1 :140$000; um enfermeiro, 
1 :200$; um chimico, 1 :920$; 
um ajudante de chirnico, 
1 :200$; um desenhista, 3 :000$; 
um a judante de desenhista, 
2 :400$000 ; um apontador, 
4 :200$; um porteiro-continuo, 
2 :400$; um mestre-geral, 
6 :000$; nove contra-mestres, 
a 4 :800$, 43 :200$; dous ser-
ventes a 1 :200$, 2 :400$000 . 
Total 100 :680$900. Pessoal 
artistico (em 300 dias uteis) 
~ 31 operarias de 1• classe 

Ouro 

9.000:000$000 

Papel 

8.028 310$500 
2.500 000$000 
2.000 000$000 
1. 500 000$000 
1.500 000$000 

370:000$000 
270:000$000 

2 . 500:000$000 

,. 
1: • . • , 

.! 1 .. ,., 
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a 6$, 3$, 83 :700$; 33 opera-
rios de 2• classe a 5 $ 3 3 4, 
2$666, 79 :200$; 35 operarios 
de 3• classe a 4$667, 2$331, 
73 :500$ ;· 47 operarios de 4• 
classe a 4$, 2$, 84 :600$; 55 
operarios de 5• classe a 3$334, 
1$666, 82 :500$; 34 aprendizes 
de 1• classe a 3$, 30 :600$; 34 
a prendizes de 2• classe a 2$, 
20 :400$ ; 30 serventes a 4$500, 
40 :500$. Tota l 495 :000$000. 
Material - Impressões, pu-
blicações e en cadernações, 
500$; expediente, 2 :000$000 . 
Total 2 :500$. Total 497 :500$ . . 

Ouro Papel 

598:180$000 

Art. 15. O Governo mandará estudar as condições de navega-
bilidade das barras do Igarassú e das Canarias, no rio Parnahyba, 
no Estado do Piauhy, e, verificada qual dellas é a mais abrigada e 
favoravel á n avegação, m a ndará balizar a t é o seu ancoradouro in-
t erno a que fôr preferivel, construindo um pharol no logar que me-
lhor convenha, pa ra assignalar a dita ba rra, e collocando boias illu-
mina tivas que assegurem a navegação do respectivo cana l desde a su:t 
entrada até aquelle a n coradouro interno; e para estes fins abrirá os 
creditos n ecessarios a té a quantia de 50 :000$000. 

Art. 16 . O Governo mandará rectificar os estudos officiaes que 
lhe foram apresentados, r elativamente á ba rra das Canarias, no Es-
tado do Piauhy, e balizar a barra referida até seu ancoradouro entre 
as ilhas Santa Isabel e Canarias, e assentar um pharol na ilha dos 
Poldros ou em outro qualquer ponto que julgar conveniente, como tam-
bem boias illumina tivas na entrada da bahia das Canarias e no an-
coradouro entre as ilhas Canarias e Santa Isabel, abrindo para esse 
fim os necessarios creditos, até a quantia de 50 :000$000. 

Art. 17. A tabella para o pagamento dos operarios e diaristas se-
rá calculada á razão de 365 dias, ficando o Governo autorizado a 
abrir os necessarios creditos para supprir a insufficiencia da verba. 

Art. 18 . O Governo abrirá o credito de 87 :200$0 00 para a acqui-
sição e montagem de tres pharolates, tres casas para pharoleiros e tres 
depositos de supprimentos, sendo um na ilha dos Porcos (pequena), 
ao sul da bahia ele Uberaba, e dous nas pontas do Azedo e ela Sella, 
extremos do canal ele S. Sebastião, n a ilha do mesmo nome, no Estado 
de S . Paulo. 

Art. 19. O Governo contractará para os rebocadores e mais em-
barcações que !orem adquiridos o pessoal necessario, observando a ta-
bella fixada para o pessoal do serviço geral do Arsenal de Marinha 
desta Capital, na parte referente aos patrões, m achinistas, foguistas e 
marinheiros, abrindo os creditos necessarios para acudir ao pagamento. 

Art. 20. Poderá o Presidente da Republica na vigencia dessa lei: 
I. Firmar contractos, cujo prazo não exceda de cinco annos, a 

respeito de alugueis de casa, construcções navaes, acquisição de arma-
mentos, illuminação e forn ecimento de agua aos navios ou dependen-
cias do ministerio ; 

II. Vender o material reputado inutil, inclusive navios julgados 
imprestaveis, applicanclo o producto da venda em r eparos de proprios 
nacionaes, concertos de navios e outro material fluctuante; 

III. Vender, permutar ou arrendar, a quem mais vantagens offere-
cer, os eclificios e terrenos do extincto Arsenal ele Marinha da Bahia; 
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IV. Desapropriar, por utilidade publica, por intermedio do Ministe-
rio da Marinha, a ilha Mocanguê Grande, abrindo os creditos neces-
sarins. 

V. Rever o regu lam ento do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do 
Batalhão Naval, sem augmento de despesa, e o da Directoria do Expe-
diente, de modo a dar cumprimento ao decreto n. 2.092, de 31 de 
agosto de 1909; 

VI . Contractar na industria nacional, mediante con curren cia pu-
blica. a construcção de um monitor, podendo dispender até a quantia 
de 1. 000 :000$, papel, abrindo para i>sse fim o necessario credito; 

VII. Promover ao posto de guarda-marinha os alumnos que con-
cluii·am o curso de 3° anno lectivo da Escola Naval em 1910, de ac-
cl.rdo com as disposições do regulamento a n terior ao actual, abrindo 
os necessarios credi tos ; 

VIII. Despender até 220 :000$ para a construcção de um rebocador 
de a lt) mar destinado ao serviço de soccorros maritimos da Associação 
Protectora dos Homens do Mar. 

Esse rebocador será construido mediante concurrencia publica, ou 
como melhor entender o Governo, tendo, em todo caso, como base, a 
proposta apresentada ao Ministerio da Marinha, quanto ao typo e 
preço, pela mesma associação. 

IX. Reformar a Directoria Geral de Contabilidade de Marinha, 
para submettel-a ao regimen do Thesouro Nacional, podendo, para esse 
fim, abrir os cteditos precisos . 

X . Auxiliar, com 300 :000$, a terminação da construcção do edifi-
cio do Club Naval, na Avenida Central, abrindo, para esse fim, o n e-
cessario credito, com a condição, porém, de ficar o dito edificio perten-
cendo ao patrimonio nacional e ao Club Naval o pleno uso e gozo per-
petuo do mesmo edificio. 

Art. 21. O Presidep.te da Republica é autorizado a despender com 
os serviços a cargo do Ministerio da Guerra a quantia de réis ...... . . . 
74.436 :993$101, papel, ~ 1.300 :000$000, ouro . 

1 . A.clministração gera\ - Conforme 
tabella primeirlJ. da proposta, 
diminuida de 27 :390$, sendo: 
14 :430$ na sub-ponsign ação --
Estação de Assistencia e Pro-
phylaxia, c o r respondente a 
gratificações de funcção de um 
chefe, um director, seis clíni-
cos, e ás diaria;s de dous ser-
ventes, e 12 :960$ na consigna-
ção - Departamento da Ad· 
ministração - corresponden-
tes ás gratificqções de func-
ção de 12 encarregados de de-
positos, pessoal excedente e os 
quadros dos ditos serviços; e 
augmentada de 12 :045$, sen -
do : 4 :380$ na consignação -
Departamento da Guerra -
para mais 4 serventes desti-
n ados á 6• divi~ão (serviço de 
saude e 7 :665$ para serem 
elevada:s a 4$ fl-S diarias dos 
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serventes do Departamento 
Central, do da Guerra (inclu-
sive a Elstação de assistencia 
e Prophylaxia) e do da Admi-
nistração (serventes de sec-
ção) . ... ... .. .. . ..... .. . . . . 

2. Estaclo llfciior <'lo Exercito - Con-
forme a proposta (tabella 2•) 
augmentada de 650$ para ac-
crescimo das diarias de um 
mecanico de precisão .. . .... . 

3. Supremo Tribuncil Militar e Aucli-
tores - Conforme a proposta, 
substituídos os dizeres finaes 
da tabella respectiva pelos se-
guintes : Aos dous auxiliares 
de auditor desta Capital van-
tagens de capitão arregimen-
tado, pela verba 8• (sub-
consignação final) ...... . . . . 

4. Instrucção militar - Conforme a 
proposta ( tabella 1"), au-
gmentada de- 165 :825$, sendo: 
38 :850$ para tres professores, 
sete instructores, q u a t r o 
guardas e seis serventes ne-
cessarios á Escola de Applica-
ção de Artilharia e Engenha-
ria; 16 :425$000 para au-
gmento de 15 serventes no 
Collegio Militar; 57 :600$000 
para gratificações de func-
cção a 80 professores e 80 
adjuntos das escolas regimen-
taes e 52 :950$ para o pes-
soal ele uma das escolas de 
aprendizes militares estabele-
cida pelo decreto n . 7. 821, 
de 20 de janeiro de 1910; e 
diminuida de 17 :280$, corres-
pondentes ás gratificações de 
funcção de nove instructores 
e quatro commandantes de 
companhia da Escola de Guer-
ra, dispensaveis com o fecha-
mento desta escola ........ . 

6. ..Lrsenaes, clevositos e fortalezas -
Conforme a proposta (tabella 
5•), augmentada de 12 :900$, 
sendo 2 :400$, vencimentos ele 
um contramestre do extincto 
..e.r senal de Guerra da Bahia 
e 1 :5 O O$ para gratificação ad-
dicional aos operarios do Ar-
senal do Rio Grande do Sul, e 
9 :000$ para vencimentos de 
mais dous quartos officlaes e 
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l . 330:292$800 

154:415$000 

218:500$00 0 

1.547 :304$500 
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um ajudante de apontador elo 
Arsenal de Guerra do Rio de 
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Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 632 :000$995 
6. Fabricas - Conforme a proposta 

( tabella 6•), augmen tada de 
10 :000$ na sub-consignação -
Serviço extraordinario ela Fa-
brica de Polvora do Piquete, 
ficando comprehendida a des-
peza com o pessoal necessa-
rio ao cusfoio do ramal ferreo 
de Lorena a Piquete, podendo 
ser alterado o quadro do pes-
soal operario sem augmento 
da respectiva despeza . ..... 838 :58G$600 

7. Serv iço de Sau cle - Conforme a 
proposta (tabella 7•). dimi-
nuída de 2 :117$50C na con--
signação - Laboratorio Chi-
mico Pharmaceutico Militar 
- com a rectificação dos sa-
larios de dous carpinteiros. 
um machinista e um foguista 691 :7'16$500 

8. Soldo, etapas e gratificações de 
officiaes - Conforme a pro-
posta (tabella 8•) diminuída 
de l. 562$410$,1 sendo: réis 
1 . 546 :500$ de soldos, etapas 
e gratificações qe aspirantes a 
officiai transferidos para a 
verba 9•, e 15 :910$ de um ge-
neral de brigac1a extranume-
rario promovido a general de 
divisão; e atwmentaela de 
264:208$, sendo: 118:392$000 
para mais seis !íeneraes de di-
visão promovidps em 14 de 
novembro; 11 :288$ para mais 
um coronel pharmaceutico 
e 134 :528$, para 32 picadores 2Q. 937 :198$800 

9. Soldos, etapas e grntificações de 
praças de pret -- Conforme a 
proposta ( tabella 9•), au-
gmentada de ô. 361 :152$350, 
sendo: l. 506 :2n$ para sol-
dos, etapas e gratificações de 
487 aspirantes :i- official; réis 
4. 637 :503$850, rnldos, etapas 
e gratificações de mais 6. 524 
praças de pret (soldados) ; 
16 :607$500 para gratifica-
de engajados :;tos sargentos 
amanuenses; 127 :750$ para 
etapas de mais 250 alumnos 
do Collegio Militar e 73 :000$ 
para etapas de ~00 aprendizes 
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artifices, á razão de 1$000 
diarios, estes ultimos. .. ..... 21. 448 :970$550 

10. Classes inactivas - Conforme a 
proposta (tabella 10•)...... 4. 638 :122$356 

11 . Ajiiàas àe c1;,sto - Conforme a 
proposta (tabella 12•). . .... 400 :000$000 

12. Colonias militares - Conforme a 
proposta (tabella 12•).. . .. . 60 :800$000 

13. Obras militares - Conforme a 
proposta (tabella 13•) au-
gmentada a consignação -
Material - de 3. 500· :000$, 
para os serviços nella especi-
ficados, inclusive o abasteci-
mento de agua á Villa Mili-
tar Deodoro, e o custeio da 
mesma villa, cuja renda passa 
a ser incorporada á receita 
da Republica, installações de 
agua en canada e illuminação 
electrica da fortaleza de São 
João, nesta Capital. . . . . . . . . 6. 519 :710$000 

14. M ateria! - Conforme a proposta 
( tabella 14•) augmentada de 
2.578:140$, sendo: 30 :000 $ 
na consignação n. 7, para a 
installação da Escola de Ap-
plicação de Artilharia e En-
genharia, melhoramento da li -
nha de tiro annexa á mesma 
escola; 65 :000 $ na consigna-
ção n. 8 (Collegio Militar) 
para as despezas de alumnos 
contribuintes e semi-contri-
buintes, sendo: 60 :000$000 
na sub-consignação - Enxo-
val etc. - e 5 :000$ na - Ex-
pediente - ; 20 :000$' na con-
signação 16", para o custeio 
do ramal ferreo de Lorena a 
P iquete; 1. 304 :800$ na con-
signação n. 21 para farda-
mento, calçado, etc., etc., de 
mais 6. 524 soldados; de 
228 :340$, n a consignação nu-
mero 22, destinados ao mes-
mo fim; de 50 :000$ na consi-
gnação n. 25 para supprir as 
deficiencias da mesma ; de 
500 :000$000 na consignação 
n. 27, inclusivo 50 :000$ para 
a acquisição de uma lancha 
a vapor, destinada á 2• re-
gião militar; de 40 :000$ na 
consignação n. 28 para sup-
pril· as deficiencias da mes-
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ma; de 50 :000$ na consigna-
ção n. 29, sendo incluidos 
n estas as despezas com ou-
t ros s er viços a cargo do es-
t a do-m a ior do Exercito de 
300 :000 $ na consignação 
Forragens, etc. - para atten-
der-se ao serviço da linha te-
legraphica de Matto Grosso ao 
Amazonas, e de 30 :00 0$ n a 
consignação para as extraor-
dinarias com as g randes n1a-
nobras ........ .. ... ....... . 

15. Commissão em paiz extrangeiro 
- Augmentada de 50 :000 $ por 
ser ella insufficient e ....... . 

1 6. P ara acquisição de material bel-
lico, m achinismos para fabri -
cas, etc .. . . .. .. . ..... ... . .. . 
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13. 99 2:315 $000 

Tota l... . ............ . . 74.436 :919$101 
A .. rt . 22 . iE' o Pres~dente da >Republica •a u torizaao : 
I - A mandar: 

Ouro 

300 :000$000 

1 . ººº :000$000 

1. 300 :000$000 

a) a diversos ,paizes, para se aperfeiçoarem em co-nhec1me.ntos mi-
litares ·e profissionaes, por espaço de um a dous aJillnos, até dous offici-
aes a.e cada •arma e do Corpo de Saude ,do IExer.cito, mediant e concurso 
en•tre os candidatos; 1 

b) a outros ·paizes, como addidos milita res e.m commissão, para es-
iu.darem os diversos assumptos militares, officiaes superiores ou capi-
tães habi!Hrudos, que ten•\rnm ·prnvado capacidade e aptidão ou prod•uzi-
do a1gum .tra.balho de nota ou invento ;util, correndo a res·pectiva des -
peza, assim como a ·das commissões d.a lettra ci, .pela verba 115 do artigo 
preced-en te ; 

e) canstruir •no !o.ca.l mais conveniente um grande campo de ins-
t rucçãn pa>ra as tro.pas das differentes armas do ·Exercito ; 

,d)-estudar e pôr em ·execução um system a de premias J)ecun.iarios 
destinados a galarcl oar; 

1•, aos regimentos qe arti.J haria de campanl1a que m·elhores l!lotas 
tive.rem obti-do nos exercícios praticas de ·tiro de .guena; em cada Te-
gimento, ás baterias q.ue m·el-hores <notas tiverem nos m·esmos exerci·cios : 
em cada bruteri.a, á gua,rnição da peça .que mai.s se tiver distilllg·uido ; 

2•, •aos batalhões de ar.tilharia de posição, ás guamições das peças 
qrie melhor ;,.;; nota s tive,.iem >tido n os exerci-cios .praticas de tirn de g·uerra, 
pre.ferencialme.nte sobre a,lvos movei.;;; 

3°, .as deSlllezas '11ecessarias ·Correrão por conta da ver'ba '1•4n (ma-
t erial), consignação 26•, elo a>rtigo precedente. 

II. A contractar offi.ciaes estrarngeiros, para ·que, de accõrdo com os 
n os-sos, proceda1'.1. á i·nstrucção de todo o Exercito, pode.ndo abri•r o nes-
cessario credLto ; 

IJ'I. A remover para outro local o Arse.nal de Gueorra de ,Cuya,bá, a 
reor.g.anizar ,e d·esenv·olver este ar.se'hal, be.m como o de .Porto Aleg'l'e, e 
a a,proveitar os machinismos c\o anUgo esta.belecimen·to inaval de Itarp.i, 
vaia o fim L[t:e julgar n<!:s r.on ve•üente. 

o Govel"no abrir.á os creditas neces·sarios á prompta execução das re-
for.mas i·ntroduzid·as nos referLd,os arsenaes, não excedemdo o rtotal de 
1 .-000 :000*ººº i 
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'LV . A permittlr ci:ue limitado numero de officiaes de notorio mere-
cimento, que quizerem a perfeiçoa,r seus conhecimentos milifares, possam 
QJermanecer em paiz estran,geiro, i'.I. s'ua escolha, de ·um a d ous airmos, per-
cebendo somente os vencime,ntos m ilita'l'es q'he lhe couherem por lei, e m 
paJJJel e sem ajuda de custo; 

V. A •promover no prón'l' lo nacional S . 'Gabriel. em S. Borja, e •nos 
cairnpos pe!'tencentes i'.I. União. no E stailo do 'Parani'.I., o pla,ntlo e cultivo 
ÓE. forrag'ens ;:iarR 'i> 0>tVRlharlas do Ex 0 tciitn. podendo nesuenile'I' "-té a 
qiua .ntia a,e '20 :000$ pela ,consi,gnaç,ão - ,Mateo·!al - da verba 13• (Obras 
militares) do artigo precedente; 

VI . A realizar co,n•tractos. ,por tempo nunca maior de cinco amnos, 
qua ndo versarem sobre construcções. armame,nto, illuminação <le esta-
bel ecimentos militares, aluguel a,e casa ·e campos •para i.nvern·a,da. equl -
pament-0 e .fardarrrnnto, ,pode'lldo mandar confecdo'llar e&te nas sédes das 
inspecções ,e comma ndos •da :g uarnição ; 

VII. A modHica r as diversas sub-consi!'-'•nações das ve1·bas 7°, 8°, 9•, 
13• e 14° do ·a1,ti50 precedente, ·para methor apnHcal-as aos serviços dq, 
,nova or1<a11i?.acão .ao Exerci to, sem exceder a dotação orçamentaria ae 
cada uma ·dellas; 

VLII. A c<r·ear um ·parq.ue de areostaçãJo militar a realiza·r, n a vi -
gencia desta lei. um co•ncurso da mesma. podendo marcar '!JTemios até a 
impor·ta,nc;a d•e 50 :000$ , expedindo prl'viamente as i·nst:rucções necess,arias 
ao d'ito ·concurso. As despeza:s correrão .pela 1ronsignação n . '2 6 da veTba 
14• (·Material) ; 

IX. A mandar m a1tricular na Escola de Guerra, a. qual deverá func-
cio•nar em ediflcio a juízo do mesmo Governo. os ex-alum.nos <lo Co!lei;-io 
Mil'itar ,que houverem .sa.tisfeito ·as exig~ncias militares para tornarem 
effectivas as referi d as !'"arantia,s ; 

X. A ins-t.allar na ilha õo .Bom J esu>:. annexa ao Asylo il•e I•nvalirlns 
ida Patria, uma e.:.cu!a rle ensd.no 1primario, para 1ninistrar instrucção grâ-
tuita aos filhos dos veteranos asylados: 

XI. A ema.ncipar a colo,nia militar da foz ,ao rio I!"uassa. ,no ·E s tailo 
do Paraná, creamdo aHi o commando da ,guarnição e ,fro•nteira do Alto 
Paraná; 

XH. A insta llar •no '!J'roprio nacional de ]jp·anema. no Estado de São 
Paulo e rni.s capit aes dos "Estados 'ªº Rio Grande ao 'Sul, rl o Ceará e da 
Bahia, eolle,!\'ios milHares com a me,ma org-ani,.,ação do da ·Capital Fq-
<leral. a •brinclo ,para esse fim os necessario~ creditas; 

XLII. •A cr,ea1r na cidad•e de Maca111é, Es,taflo do Rio, uma escola pra-
tica ele artilharia, annexa ·á ·bateria «Marechal H ermes», para inferiores 
e com capacidade para '50 almnnos; abeTto o n ecessario credito; 

XIV. A reorganizar o Hos.pital Central do Exercito, (i'!!Cl•usive o 
Laboratorio Mi 11tar de Bacteriologia) , d'e accô!'do com as exi,,.encias 
dos serviços a S'eu cargo. realizadas as economias e ·as modificações que 
forem ju lgadas necessarias no .projecto ori;-ani7.a<lo pelo respectivo di-
rector, pod,endo para este fim abrir os necessarios credi.tos ; 

XiV. A r ,eor'ganizar as fabrkas de cartuchos do ReaJ.engo e de pol-
vora da Estrella, a.brindo para esse fim os •necessarios credi.tos; 

XiVI. ·A reorganizar o quadr·o de a:manuenses <lo E:irercito, equiva-
rando-o, para todos os effei-tos e vantagens, a o corpo de escr,eventes da 
Armada ,e limHando o numero a 200, sendo 80 d·e 1• clrusse e .1•20 <le 2• 
-cJass·e . 1 

XV]I. A auxiHar o .governo do Estado <le S. iPaulo com a q uant i·a ,li!! 
150 :000$ .para consti,ucção de uma ponte metalllca sobre o canal de São 
Vicente, •na ·comarca d(l 'Santos, .q.ue facilitará as communicações com a 
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fol'taleza dos Itaipús, que estã. sendo construida por conta do Minis-
terio da Guerra, 1podendo para este fim , abrir os necessarios credHos . .... 

:Art. 23. Co.ntin ua em vigo'!' a d isposição .con stante do a:rt . 3° da lei 
n . 1 . 68 7, de 13 de Agosto de 1907, para paga,mento aos soldos pertencen -
tes aos ex·ercicios anteriores ao do Tecon hecimen·to do d ireiito aos 
mesmos. 

Art. 24. O 'Governo 1~organizará as ·tabellas discriminativas d a s 
despezas do Ministerio da Guerra, de accôrd o ·com a presente lei e com 
a d·e n. 2 .. 29 0, de 13 de :Dezembro de 1010, su,pprimindo as vamtagens pe-
cuniarias dos officiaes e praças de pret que estão inCl·uidos nos venci-
mentos constantes desta ultima lei (n. ·2. 290), podendo a,brir os credi tos 
necessa,rios ao paga,ment•o dos augmentos resultantes da mesma, lei, ~·e 
lativos aos e:>..--erdcios de 1910 e 19.11. 

1Art . 25 . .Fica o Governo a u torizado a reorgMliza,r , sem a ugmenro 
de despeza, as repar tições ·que co.n sUtuen-Í -a A.d m i.n istração GeTal d o Mi-
nisterio da Guerra, de modo a m e lhor adaptai -as â lei de reor,ga n ização 
do Exerci.to . 

Art . 26 . Tem direi·to á gra.tificação de 8$ menrnes e não 6$, com o 
estatue a nova -ta,bella de vencimentos, a praça de pret não ·gra,duada e 
engajada de accõr.do com o paragrapho unico do art. 73 do regulamento 
qu e baixou com o decreto n . 6. 94 7, de 8 de mai o ae 19 08. 

Art. 27. Aos officiaes promovidos se abonarão. med-ian te requeri-
mento, as seguintes importancias, que serão descontadas pela decima 
parte do respecblvo soldo mensa1 ; 

De 2° tenente -a capitão 600$; de major a coromel 800$; generaes 
1 :200$ 000. 

Art . 28 . 'Fica res·~a:be leeido, como credito especial, paTa o m esm o 
fim ·para que foi votado, o credito co.ncedido pelo decreto n. 141, de 5 
de junho de 1893 . 

Art . 29. Ficam extensivos a'OS filhos orphãos dos offi.ciaes d·a G ua r-
da Na,cional, que tiverem prestado notaveis seTviços de guerra, as van-
tagens e direi•tos que têµ'l no iCollegio Militar os o r phãos dos officiaes do 
Exercito, temia preferencia em ambos os casos os o®hãos dos officiaes 
mortos em. com ba,te. 

A.rt. 30 . A disposição do aTt. 20, da lei n. 2 .'290, de 13 de 'Dezembro 
de •1'910, deve ser en tend ida de accõrdo com o ,pr eceHo estabelecido n o 
ar·t. 85 da Const ituição Federal. 

~~>rt. 31 . 1Fica, 'O Presidente da Republica autorizado a despender 
ip-ela,s rEWartições e serviços do "-VIinisterio da Viação e Obras J'.u.blicas, 
destgnados nas seguintes verbas, a qua,ntia de 110 .'5>56 :4-73$5.16, papel, e 
9. 988 :314$516, ouro: 

1.• Secretaria de Estado. Pessoal -
Supprima,-se «e a um bi·blio-
thecario» e a.ccrescente-se na 
co.nsignação Direc torias : gra-
•tificação ao b~bliothecaTi o -
6 :000$ ; na verba «Material», 
vara concertos, limpeza, eleva-
dores e oU>tras i-nsta,Jlações n o 
edificio, 150 :000$; illa sub-
consignação «Gratificações re-
gulamen•tares», em vez de r éis 
300$ de uma so vez, diga-se 
150$ por serpestre . . . , ..... . . . 
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2.• 'Oorreios - Augmenta.da d·e 420 :'475$ 
em virtude da nova .classiflca-
ç·ão das agencias ,para vigorar 
JlO trlennlo d·e 1911 a 1913; au-
gmenta,da de 50 :000 $ no titu-
lo cc.Gra tiftcação addicio·nal de 
10, 20, 30 e 40 %». Na sub-
cons,ignacão «.Conducção de 
malas, etc.», des·taque-se a 
quantia de 100 :000$ para pa-
gamen•to das diaria,s de por 
noite, de accõrdo com o artigo 
3.S 1, para,grapho unico, do re-
gulamento, aos empregados do 
quadro em serviço do Cor-
reio ambulante, sempre que 
pernoitarem na repartição ou 
em viagem ; os empregados 
das secções de manipulação, 
sem·pr·e que excederem as oito 
horas de trabalho, perceberão 
uma gratificação diaria cor-
respondente a 25 % dos seus 
·Salarios ou vencimentos dia-
rios; - augmentada de réis 
110 :000$ a sub-consignação 
"Aluguel de casas ; em vez de 
acqms1çao de sellos, etc .. 
diga-se: "acquisição de sellos 
ou outras fórmulas de fran-
quia e de vales postaes. " Na 
consignação " E 'V entuaes ", 
supprimam-se as palavras : 
"ou á deficiencia dos cred!tos 
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da verba".. . ............... 19. 960 :311$500 
3.• 'l'elegraphos - I. Augmentada de 

102 :000$ na consignação "Es-
tações - Pessoal" para pa-
gamento de vencimentos de 
mais 10 telegraphistas de 2• 
classe e 15 de 3• classe, Au-
gmentada de 40 :000$ na sub-
consignação "Gratificações de 
20 % para os empregados de 
mais de 20 annos de serviço, 
etc., etc." Augmentada de 
230 :000 $ a sub-consignação 
"Constru cção de novas linhas, 
etc .". A sub-consignação "In-
stallações r a d i o-telegravhi-
cas" passa a se denominar 
"Serviço radio-telegraphico -
Pessoal e material". Au-
gmentada de 100 :000$, para 
montagem de estações radio-
telegraphic<i,s ao longo do Jit, 

Ouro 
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torai, entre a Capital Federal 
e a Barra do Rio Grande do 

Papel 

Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. 343 :935$000 
II. Commissão de linhas tele-

g r a p h i c a s estrategicas de 
Matto Grosso ao Amazonas-
Pessoal e material.. .. ...... 1. 000 :000$000 

4.• Subvenção ás companhias de nave-
ção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 687 :361$700 

5.• Garantia de juros- Augmentada 
de 450 :000 $, ouro, por ter 
sido elevado a 32.872 :662$564 
o capital da Estrada de F erro 
Victoria á Diamantina; a u -
gmentada de 250 :000$, ouro, 
por ter sido elevado o capital 
a 7. 500 :000$ da Estrada de 
Ferro de Goyaz; augmentada 
de 2 :400$, papel, para paga-
mento á Estrada de Ferro 
Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . 1. 862 :380$056 

6.• Estradas de ferro federaes. 
I. Estrada de Ferro Centra! do 

B r a z i 1 - Na consignação 
" Eventuaes " supprima-se o 
seguinte : "ou a deficiencia 
da verba" ... 1 
Augmentada de 3 . 419 :682$760, 
assim distribuida : 

1.• divisão - Directoria e se-
cretaria - A4xiliares de es-
cripta, guarda$ e serventes-
Augmente-se d e 3 :200$640, 
em virtude da lei n . 2. 221, de 
de 30 de dezembro de 1909 -
Estatistica -Augmente-se de 
924,em ccauxiliares de escripta. 
gl'.lardas e serventes", p e 1 a 
'.a'!esma razão - Thesouraria 
- Augmgente-se de 321 $2 00 
para salarios do servente, 
pela mesma razão - inten-
dencia - Pessoal operario da 
officina typographica, a u -
gmentada de 3 :710$050 pela 
mesma razão . "Pessoal do 
gabinete de e11saio" Augmen-
tada de 1 :210$000 . " A uxilia-
res de escripta, guardas e 
serventes n - Aug1nentada de 
2 :81 8$ 000. "Pessoal operario 
braçal " - Augmentada d e 
18 :700$, em virtude da lei 
n. 2.221. 

2• divisão - Escriptorio Cen-
tral - Auxiliares de escripta, 
etc .-Augmentada de 4 :015$ 

Ouro 

481 :111$171 

1.663:699$992 

5.999:903$353 
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em virtude da mesma lei -
Inspectoria s do trafico -Au-
xiliares de escripta, etc . , etc. 
- Aug m entaela de 6 :22 3$80 0, 
pela m esm a razão . 

Inspectorici elo movimento -
Pessoal inferior dos trens -
Augmentada de 215 : 82ú~ pela 
mesma razão. Auxiliares de 
escripta, g uardas, etc . - Au-
gmentada de 2 :730$, pela 
mesma razão. Inspectoria elo 
Telegrapho e Illuminação: en-
carregados dos Saxb., etc .. 
etc., etc. - Augmentada de 
26 :444$, pela mesma razão. 
Pessoal da officina typogra-
phica - Augmentaela de i·eis 
5 :850$, pela mesma razão. 
Pessoal para conservação das 
linhas - Augmentada de réis 
24 :420$, pela mesma razão. 
Pessoal de illuminação, etc., 
etc.-Augmentada de 22 :770$, 
pela mesma razão. Aux iliares 
de escripta, guardas, serven-
tes, etc ., etc .- Augmentada 
de 3 :1 60$, pela mesma razão 
Estações e Paradas - Au-
gmentada de 578 :811$700, 
pela mesma razão. 

3° divisão : l" secção - Aux i-
x iliares de escripta, guardas, 
serventes, etc., etc ., etc . -
Augmentada de 25 :365$129, 
pela mesma razão . 3° secção 
- Auxiliares de e s c i· i p t a, 
g uardas, etc., etc . - A u-
g mentada ele 5 :177 $700, pela 
mesma razão . Pessoal para 
serviços extraordinarios, au-
gmentada de 5 :720$, pela 
mesma razão . 

4° divisão - Escriptorio da 
sub-directoria : Auxil iares de 
escripta, g uardas, etc . Au-
gmentada de 8 :914$490, pela 
inesma razão . Tracção : Pra-
ticantes de foguistas, graxei-
xeiros, etc . Augmentada de 
335 :363$600, p e 1 a mesma 
razão . Offi cinas e depositos 
- Depos it os e officinas de 
Sete Lagôas. A ugmentada de 
12 :760$, pela mesma razão. 
Pessoal operario de todas as 
officinas, etc, Augmentada 

Papel Ouro 
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de 668 :580$, p e J a mesma 
razão. 

6• divisão - Escriptorio : Au-
xiliares de escripta, etc. AU· 
gmentada de 2 :200$250, pela 
mesma razão. Conservação 
da linha, etc. Augmentada 
de 1. 346 :400$, pela mesma 
razão. 

4• divisão - Material - Loco-
moçao : Acquisição, etc. Au-
gmentada de 22 :000$, pela 
mesma razão . Machinas, fer-
ramentas, etc. Augmentada 
de 22 :000$, pela mesma razão. 

5• divisão - Obras novas, etc. 
Augmentada de 44 :000$, pela 
mesma razão, augmentada de 
2. 035 :000$, assim discrimi-
nada : Segimcla divisão "Te-
Jegraphistas e gratificações, 
etc., etc . : augmentada de 
50 :000$ pelo augmento do 
pessoal pelos trechos inaugu-
rados e serviço nocturno pelo 
augmento de tr1ms. "Pessoal 
para conservação da linha" : 
augmentada de 10 :000$, pelo 
augmento de extensão da li-
nha . "Alugueis de casas" : 
augmentada de 10 :000$. Te1·-
ceira divisão "Praticantes de 
foguistas, graxeiros, etc., 
etc."': augmentada de 50 :000$, 
por causa de augmento de 
trens. "Officinas e deposi-
tos": augmentada de 5 :000$, 
para augmento do pessoal no 
"Deposito e offif)inas de Sete 
Lagôas" . "PeS$Oal operario 
de todas as officinas e depo-
sitos ", etc., etc.: augmenta-
da de 100 :000$ para augmen-
to do pessoal das officinas do 
Engenho de De11tro. "Grati-
ficações", etc., etc. : au-
gmentada de 60 :000$ por in-
sufficiencia de verba. Para 
acquisição de carros de luxo, 
dormitorio, salões e restG11•· 

Papel 

rants, 1. 750 :00()$000 . ....... 43. 783 :562 i 760 
II. Estrada de Ferro Oéste de 

Minas - Augm ntada de réis 
3 .000 :000$, par::i- " Material e 
construcções noyas, inclusive 
a ligação a Santa Cruz" 6 .428 :000$000 

Ouro 
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III. Prolongamento da Estrada 
de Ferro de Lorena a P iquete 
até á cidade de Itajubá, em 

Pape\1 

Minas Geraes... . . . . . . . . . . . . 1. 000 :000$000 
7.• Obras federaes nos Estados - Au-

gmentada de 100 :000$ a con-
signação "Portos e rios de 
Santa Catharina", para as 
obras do canal da Laguna de 
J orto Alegre, augmentada de 
150 :000$ a consignação 
Porto de Cabedello, augmen-
tada de 200 :000$ a consigna-
ção "Porto do Maranhão" 
para installação e custeio do 
serviço de dragagem do porto 
de S. Luiz, no Estado do Ma-
ranhão, e prolongamento do 
cães da Sagração até a praia 
da Madre de Deus, serviço 
que serâ. feito por adminis-
tração até iniciar-se o da con-
strucção do referido porto, a 
que ficarão incorporado; au-
gmentada de 100 :000$, para 
inicio do serviço de dragagem 
do rio S . Francisco, desde 
sua foz até Piranha ; au-
gmentada de 100 :000$ para 
acquisição de uma draga, afim 
de se proceder â. desobstru-
cção dos canaes da lagôa de 
Araruama, nos municípios de 
S. Pedro da Aldeia e de Cabo 
Frio, inclusive o custeio desse 
serviço ...... . ... . ....... . . 

8.• Inspectoria das obras contra as 
seccas-Elevada a 3. 336 :000$, 
assim discriminada 

Execução de obras no Cearão e 
P iauhy - ( m ínimo para o 
anno) - Acarapé, 500 :000$; 
Santo Antonio das Russas, 
150 :000$; Canindé, 60 :000$ ; 
Acarahú-mirim ( a ugmen.to 
sangradouro e conservação), 
30 :000$ ; Quixadâ. ( Tecon-
strucção, canaes ) , 50 :000$ ; 
S. Pedro de Timbaúba, réis 
110 :000$ ; Açudes em S. Ray-
mundo Nonato, 100 :000$000 . 

Execução de obras do Rio 
Grande do Norte e Parahyba 
- (mínimo para o anno) -
Cearâ.-mirim, 120 :000 $; Sole-
dade, 150 :000$; Bodocongó, 
100 :000$ ; Gargalheira ou 

2.602:000$000 

Our o 
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Passagem Funda, 220 :000$ ; 
Pão dos Ferros, 130 :000$000. 

Execução de obras na Bahia 
(minimo para o anno)-Açu-
des e outras obras (inicio), 
200 :000$; Poços no Piauhy 
(minimo para o anno) - 4 
turmas perfuradoras, 50 :000$; 
Poços no Ceará (minimo para 
o anno, - 6 turmas perfu-
radoras, 7 2 : O O OS ; Poços no 
Rio Grande (minimo para o 
anno - ( 3 turmas perfura-
doras, 36 :000$; Poços na Pa-
r a hyba (min imo para o anno) 
- 3 turmas perfuradoras, 
36 :000$; Poços em Pernam-
buco (minimo para o anno) 
- 2 turmas perfuradoras, 
24 :000$ ; Poços na Bahia 
(mínimo para o anno) - 4 
turmas perfuradoras, 50 :000$; 
Serviços ·diversos ( minimo 
para o anno) - Continuação 
de levantamentos topographi-
cos em Pernarpbuco, Piauhy 
e Bahia, 50 :OQO$ ; continua-
ção do serviço de floresta-
mento - Horto em Quixadá, 
60 :000$; continuação do es-
tudo de aguas subterraneas-
Profissional contractado por 
dous annos, 50 :000$ ; pessoal 
e .turmas para proiectos de 
açude - na 1• secção - Pi-
a uhy e Ceará, 200 :000$; na 

i:ar~~i!~. 2oo ~io0o$ ~ra~~e 3~ 
secção- Pernambuco e Bahia 
200 :000$ ; na 4• secção-Ser-
gipe, Alagôas e norte de Mi-
nas, 100 :000$; pessoal e des-
pezas geraes na séde, 88 :000$; 
material, 200 :0 000$000 .. .. .. . 

9.• Repartição de Aguas, esgotos e 
Obras Publicas -Destaquem-
se 500 :0 00$ para o abasteci -
mento de agua da estrada 
Marechal Rangf!I, a partir do 
largo do Vaz Lobo, Matriz, 
Bica, Vigario Geral, Penha, 
Olaria e Bomsuccesso ; e réis 
250 :000$ para ~ povoação da 
Pedra; em Gµaratiba. Ele-
vada a diaria dos guardas a 

l'apel 

3.330 :000$000 

6$500 .. ' .... ' .. .. ........ 10. 545 :272$500 

Ouro 
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10. Illuminação Publica da Capital 
Federal. - Au"gmentada de 
413 :760$ ouro, e 413 :760$, 
papel. . ............. . . . 

11 . Repartição l!,ederal de Fiscaliza-
ção das Estradas de Ferro. 
- Supprima-se a declaração 
" N""o estão comprehendidas 
na verba, etc . " e na consi-
gnação para " Fiscalização 
das Estradas de Ferro Ma-
deira e .1. .. ian1oré, etc. " accres-
cen te-se: "S. Luiz a Caxias, 
Timbó a Propriá, Central do 
do Rio Grande do Norte, redes 
de viação Cearense, Sul-Mi-
n eira e Paraná-Sa nta Catha-
rina, elevando-se o credito a 
580:000$000. . .... . .... . 

12. Inspectoria Geral de Navegação-
Pessoal - Augmentado de 
oito o numero de fiscaes, 
sendo um para cada uma das 
emprezas : Navegação de Per-
nambuco, C. Hapck & Comp., 
Mello & Comp., Barbosa & 
Tocantins, Mello Frota & 
Comp., Pedro S. Guimarães, 
Rocha Silva & Com., Braga 
Sobrinho - ficando elevado 
o credito a 50 :000 $, visto ser 
de 28 :800$ o augmento ..... . 

13. Fiscalização de serviços diversos. 
Accrescente-se: 
"Fiscalização das Obras do 
Porto do Pará" - Pessoal e 
material, 160 :009 $000 . "Com-
missão fiscal dos trabalhos 
de saneamento e dragagem 
dos rios que desaguam na 
bahia do h.io de Janeiro" -
P e s s oal e material, réis 
500 :000$000. "Fiscalização da 
Amazon Telegraph Compa ny", 
12 :000 $0 00. . ..... . ... . . 

14. Empregados addidos -Diminuida 
de 7 :200$ por ter fallecido 
um segundo official . . ...... . 

15. Eventuaes ..................... . 

Papel 

1.710:000$000 

1.463:600$000 

126:630$000 

797:000$000 

76:600$000 
150:000$000 

110.556:473$516 

Art. 32 . Fica o Presidente da Republica autorizado: 

Ouro 

1 . 550:000$000 

1:200$000 

2:400$000 

9.988:314$516 

I. A modificar os contractos de estradas de ferro que não con-
tenham a clausula de reversão das mesmas ao dorninio da União, para 
o fim de estabelecer uniformemente esta clausula, podendo conceder 
compensa1;ões em prazo e preços ldlometricos ; 
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II. Applicar o saldo do credito de 489 :000$, aberto de a ccõrdo com 
o n . XII do art . 35 da lei n . 1.617, de 30 de dezembro de 1906, nas 
prestações de emprestimo a que se refere, ainda não realizadas no 
exercicio de 1907, e nos posteriores; 

III. A tornar extensivo a todos os empregados do quadro trans-
feridos para a Administração dos Correios de Bello Horizonte, em v ir -
tude da reorganização do serviço dos Correios, effectuada pelo decreto 
n. 7. 693, de 11 de novembro de 1909, o auxilio constante do n. 12 do 
art. 35 da lei n . 1. 617, de 30 de dezembro de 1906, com as limitações 
e obrigações no mesmo estabelecidas, podendo para taes fins abrir o 
necessario credito, si, para a execução desta lei, não forem sufficientes 
as .sobras do credito de 489 :000 $, de que trata o referido n. 12 do 
art . 35 da lei n. 1.617, acima citada, devendo as cobranças de todos os 
emprestimos até agora feitos e que se fizerem em virtude desta a u tori -
zação começar a partir de janeiro de 1912 e terminar no fim do prazo 
de 20 annos; 

IV. A fazer as necessarias operações de credito para realizar as 
obras do porto de Paranaguá, de accôl'do com o projecto e orçamento 
approvados ; 

V. A abrir os necessarios creditos com os estudos para desobstru-
cção do trecho navegavel do rio Una, no Estado de Pernambuco, de 
sua foz até á cidade de Baneiros, na extensão approximada de 12 
kilometros ; 

VI. A despender até a quantia de 150 :000$ para desobstrucção do 
porto de Cannavieiras e do rio que liga esta cidade á de Belmonte, bem 
como a despender até a quantia de 70 :000$ para deobstrucção do rio 
e lagõa de Itahipe e para continuação da abertura do canal do "Banco", 
no rio Itabuna, obra já encetada pelo município de Ilhéos, no Estado 
da Bahia-; 

VII. A mandar proceder á rectificação, desobstrucção e dragagem 
do Rio Paraguassú, na Bahia, afim de ev itar as inundações nas cidades 
de Cachoeira e S. Felix e a melhorar as condições de navegabilidade 
do referido rio, no sei.i trecho navegavel; abrindo para tal fim os ne-
cessarios creditos ; 

VIII . · A prolongar os ramaes da Estrada de Ferro Central do 
Brazil, de João Gomes a Piranga e de Ouro Preto a Ponte Nova, abrin-
do para tal fim os creditos fixados pelos respectivos estudos, bem como 
a trafegar os trechos já constituídos ; fazendo a electrificação do ramal 
de João Gomes a Piranga, si julgar conveniente; 

IX. A entrar em accõrdo com o Estado do Rio Grande do Sul para 
encampação da rêde telegraphica estadual e com o de S. Paulo para a 
linha entre Sorocaba e Itararé; 

X . A mandar fazer os estudos definitivos no porto de S. Luiz do 
Maranhão, iniciando em seguida, conforme o resultado desses estudos 
e pelo melo que julgar conveniente, a construcção das respectivas obras, 
a principiar por cães de atracação . Si os estudos do porto de S. Luiz 
forem negativos, o Governo fará então construir o porto de Itaqui, 
conforme os estudos feitos. O estudo do porto de S. Luiz deve ter em 
vista o futuro desenvolvimento da zona com a construcção da rêde 
ferro-viaria, de que é tronco a estrada de S. Luiz a Caxias, facultada 
ao governo para taes fins a abertura dos respectivos cl'editos; 

XI. A mandar construir, mediante concurrencia publica, u ma es-
trada carroçavel que ljgue a cidade de Cametá ao Alto Xingú, abrindo 
para tal fim os necessarios creditos ; 

XII. A mandar e~tabelecer estações radiotelegraphicas no territorio 
do Acre, tendo em vista pôr em communicação as sédes das tres pre-
feituras; 

XIII. A mandar fazer a rectificação do rio Parahybuna nos 11-
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mites de Juiz de Fóra, para evitar futuras inundações naquella cidade e 
poder manter em bom estado de conservação nas quadras chuvosas o 
trecho da Estrada de Ferro Central do Brazil nos referidos limites, 
podendo despender para tal fim até a quantia de 100 :000$000; 

XIV. A auxiliar os Estados do Rio de Janeiro e Minas Geraes na 
construcção da Estrada União e Industria, entre as cidades de Petro-
polis e Juiz de Fóra, abrindo para isso o necessario credito ; 

XV. A auxiliar com a quantia de 1. 000 :000$ o Governo do Rio 
Grande do Sul para o serviço de desobstrucção dos baixios dos rios 
Guahyba, Lagôa dos Patos, Rio S. Gonçalo, Lagõa Mirim e Jaguarão; 

XVI. A despender até 200 :000$ com a construcção de uma ponte 
no passo de Goyoen, sobre o rio Uruguay, na estrada que por ahi passa 
e de accôrdo com os estudos feitos; 

XVII. A contractar com a Brazil Railway Company ou com quem 
mais vantagens offerecer a const1·ucção de um ramal da estação de 
Ourinho ou de outro ponto mais conveniente da Estrada Sorocabana, na 
linha de Tibagy, até o Salto de Sete Quédas, nos termos da lei n. 1.126, 
de 15 de dezembro de 1903 ; 

XVIII . A conceder á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e 
Navegação o prolongamento até Uberaba, Estado de Minas, do seu 
ramal de Igarapava, com a isenção de direitos de importação e privile-
gio de zona, de que actualmente gosa, e sob condição de transpor o Rio 
Grande com uma ponte dupla, que, sem onus para o publico, sirva 
igualmente ll. estrada de rodagem . 

Paragrapho unico. Serão declaradas federaes as linhas actuaes, em 
construcção ou concedidas, dessa companhia, para o effeito de serem 
fiscalizadas pelo Governo da União ; 

XIX. A abrir os necessarios creditas para m andar proceder aos 
estudos do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazli até 
a cidade de Belém, no Estado do Parll., ligando assim a Capital Federal 
ao Valle do Amazonas ; 

XX. A mandar construir um ramal que, partindo da cidade de 
Iguatú, por onde passa a Estrada de Ferro de Baturité, Estado do 
Ceará, vá ter á villa de Tauhá, passa ndo pelas villas de S. Matheus, 
Saboeiro e Arneróz, séde dos municípios dos mesmos nomes e situados 
na margem esquerda do rio Jaguarioe; 

XXI. A contractar com a "The Great Western of Railway Com-
pany", arrendataria da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, a 
construcção de uma linha de penetração, que parta do ponto terminal 
desta estrada e da qual serão construidos pelo menos 50 kilometros 
annualmente. Para o custo da construcção da referida linha é o Go-
verno autorizado a entrar em accôrdo com a mesma companhia, no sen-
tido de serem modificadas as porcentagens que ella actualmente paga 
pelas linhas ferreas que lhe estão arrendadas ou a applicar á referida 
construcção o regímen estabelecido no art. 3° da lei n. 1.126, de 15 
de dezembro de 1903; 

XXII . A entrar em accôrclo com "The Great Wesfêrn of Railway 
Company" para o fim de incorporar ás linhas respectivas a ella arren-
dadas a Estrada de Ferro de Ribeirão a Ba de Per-
nambuco, de propriedade da referida companh ia, contractando ao 
mesmo tempo com ella a construcção do prolongamento da citada es-
trada, da estação de Côrtes a Bonitor de accôrdo com o regímen estabe-
lecido no art. 3° da lei n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903, fixando-
se em 50$000, o preço maximo kilometrico da construcção; 

XXII!. A rever o contracto com a "Great Western ", de modo que 
fique logo resolvido o prolongamento da via-ferrea de Picuhy a Patos ; 

XXIV. A conceder á Companhia Estrada de Ferro e Colonização 
Porto de Souza a Manhu assú, para electrificação das linhas constan tes 



774 

do decreto n . 7.960, de 14 de abril de 1910 os favores da lei n . 1.126, de 
15 de dezembro de 1903; 

XXV. A abrir o necessario credito para a construcção de um ramal 
de estrada ferro que, partindo das proximidades da estação de Casca-
dura, no Districto Federal, atravesse o districto de Jacarépaguá, as 
povoações de Vargem Grande, Grota F unda e Pedra, em Guaratiba, e a 
de Sepetiba, em Santa Cruz, até a estação deste nome ; 

XXVI. Mandar construir, de accôrdo com a lei n . 1 .126, ele 15 de 
dezembro de 1903, uma estrada de ferro de bitola de um metro entre 
trilhos, ligando as cidades de Barreira, no Estado da Bahia, á Palma 
ou Porto de Santo Antonio do Rio Palma, na de Goyaz, passando por 
'l'aguatinga e servindo a varios municipios dos referidos Estados, po-
dendo para isso fazer as necessarias operações de credito; 

XXVII . A incorporar á rêde ferro viaria Paraná-Santa Catharina 
a Estrada de Ferro de Santa Catharina e a contractar com a mesma o 
prolongamento da linha até á fronteira argentina e os ramaes conve-
nientes, applicando-se a esta estrada o regimen da lei n . 1 .1 26, de 15 
de dezembro de 1903, uma vez que a companhia concessionaria acceite 
a clausula da reversão da mesma ao domínio da União e desista da 
subvenção de 15 :000$ por kilometra que lhe foi concedida pelo decreto 
n . 7 . 868, de 9 de fevereiro de 1910; 

XXVIII . A contractar o prolong·a mento da Estrada de Ferro Cen-
tral do Rio Grande do Norte, do Caiacõ até o ponto em que fôr mais 
conveniente o seu entroncanmento com a rêde de viação geral do paiz, 
applicando o regímen da lei n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903; 

XXIX. A mandar fazer os estudos definitivos de uma estra da de 
ferro de penet1·ação qUE(, partin do do ponto mais conveniente da Estr ada 
de Ferro S . Luiz a Caxias, vá ter a uma localidade á margem do To-
cantins, no Estado ao Maranhão, applicando o regimen ela lei ele 1903; 

XXX . A despender até a quantia ele 50 :000$, para concluir as obras 
de dragagem e r evestimento do rio Jaguaribe, na cidade de Nazareth , 
no Estado da Bahia ; 

XXXI. A mandar proceder aos estudos do porto ele salin as da Mar-
garida, na Bahia de S . Salvador, Estado da Bahia, a executar os melho-
ramentos necessarios, :tbrindo para este fim os necessarios creditos ; 

XXXII . A despender até a quantia de 200 :000$ com os estu dos e 
melhoramento do porto da Amarração, na barra de Iguarassú, no Es-
tado do P iauhy, fixaç(l,o de dunas, acquisição de dragas e respectivo 
custeio; 

XXXIII. A contractar o serviço de navegação do r io S. Francisco 
até Piranhas e entre o porto de Penedo e os da Bahia, R io de J a n eiro, 
Maceió, Recife até Ceará inclusive, podendo abrir os crec1itos necessa-
rios; 

XXXIV. A subvep.cionar a companhia de vapores de cabotagem 
fluvial que fôr organizada para fazer o serviço de transporte de merca-
dorias entre a Capital da União, Cabo Frio, Macahé, S. J oão da Barra, 
Itabapoana, Campos, S , Fidelis e Muriahé, devendo ser submettidas pré-
viamente á apreciação do Governo as tarifas dos generos e produ ctos 
agricolas que tiver de transportar ; 

XXXV . A reorganizar a Secretaria do Ministerio da Viação e Obras 
Publicas, bem como as repartições dependentes do mesmo ministerio ; 

XXXVI. A contractar com a Companhia Rêde Sul Mineira ou com 
quem mais vantagens pfferecer a construcção de um ramal que, partin-
do do ponto mais conveniente da linha de 'i'res Corações a Lavras, vá á 
cidade de Tres Pontas, passando por S . João Nepomuceno de Lavras ; 

XXXVII . A conceder á Empreza Estrada de Ferro Ther ezopolis o 
prolongamen to de sua linha ferrea até o centro das jazidas de m inerio 
de ferro ao sul de Ita,bira de Mat to Dentro ou outro pon to mais con-



'775 

veniente, no Estado de Minas Ger aes, passanclo por Sebastiana, atra-
vessando o Parahyba nas proximidades de Porto Novo e seguindo pelas 
cidades de L eopoldina, Muriahé e Abre Campo. 

Para a construcção desse prolongamento, como par:l. a reconstrucção 
ou modificação da linha já em trafego e apparelhamento do porto da 
P iedade, na Bahia do R io de Janeiro, ao facil carregamento do miner io, 
s erá applicado o r egímen financeiro da lei n . 1.126, de 15 de dP.zembro 
de 1903, segundo o t ypo estabelecido pelo decreto n. 6.8D9, de 24 <le mar-
ço de 1908, obrigando-se a empreza a 'transportar de um a tres milhões 
ele toneladas de minerio, annualmente ; 

XXXVII . A entrar em accôrdo com a Empreza Viação Fer rea Sul 
Mineira, a ntiga Estrada de Ferro Sapucahy, para o prolongamento a té 
Poços de Caldas (passando por S . Gonçalo, Machado e Campestre) do 
ramal ela Campa nha, ao qual se refere o n . V da clausula 1" que acom-
panhou o decreto n . 7.604, de 3 de dezembro de 1909, inclepenclerite das 
condições e restricções impostas pelas clausulas 27 e 55, que acompanha-
ram o m esmo decreto ; 

XXXIX. A entrar em accôrdo com os governos dos Estados para a 
liquidação elas dividas elos mesmos á U nião, provenientes de serviços tele-
graphicos por es ta prestados, empregando o producto de taes dividas na 
construcção de novas linhas telegraphicas nos r espectivos Estados ; 

X L. A prorogar o contracto de navegação elo Rio Parna hyba entre 
o porto de Tutoya a F lor iano, n o Estado do Piauhy, pelo prazo de 10 
annos; 

X LI. A subvencionar com 80 :000$ a companhia que se propuzer a 
fazer a navegação de Belém ao Amapá, tocando nas cidades de Affuá, 
Montenegro e outras dessa região; 

XLII . A reorganizar os serviços da Estrada ele Ferro Central do 
Brazil, expedindo n esse sentido novo regulamento, observadas as bases 
seguin tes : 

N. 1. O empregado ele qua lquer categoria , titulado ou jorna leiro, 
que, por motivo de acciclente em serviço, ficar impossibilitado de traba-
lhar, perceberá integralmente os vencimentos ou diaria, e vantagens de 
seu cargo, até completo restabelcimento . 

No caso de invalidar-se por esse motivo será a posentado ou pensiona-
do com todos os vencimentos ou salarios. No caso ele fallecimento por 
motivo de acciclente em serviço, é assegurada uma pensão, correspondente 
a dous terços ele ordenado ou salario mensal, aos herdeiros, a quem 
esse d ireito é concedido pela lg islação ger a l, sen do applicavels ao caso os 
princípios e regras da successão e do processo ele habilitação nella es-
tabelecidos ; 

N . 2 . Os empregados titulados ou jornaleiros per ceberão, além dos 
seus vencimentos ou salarios, uma gratificação addicional r elativa ao 
tempo ele effectivo exercício na Estrada, gratificação que será considera-
da , pa ra todos os effeitos, como parte integrante dos mesmos vencimen-
tos, ou salarios, a saber : mais de 10 annos, 10 o/o ; e 20 annos, 20 o/o; 
de 25 a nnos, 30 o/o e de 30 a nnos, 40% . 

A gratificação addicional será calculada sobre o tempo iiquido elo 
serviço, descontadas todas as faltas e o ann o em que o empregado tiver 
soffriclo a p ena de suspensão, contado do dia seguinte áquelle em que o 
empregado tiver completado o tempo de serviço que motive a m elhoria 
dos vencimentos ; 

N . 3 . Os empr egados dos trens, quando em serviço no interior, per-
ceber ão uma diaria de 2$ a 5$, segundo a categoria e a representação de 
cada um; 

N. 4. O thesoureiro, o pagaclor, o escrivão da thesouraria e o seu 
a juda nte, os fieis do t hesoureiro e do pagador e os seus a judantes, os 
bilheteiros e os fieis recebedores perceberão, além dos seus vencimentos, 
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uma gratificação correspondente a 10 o/o para quebras, quando em exer-
cicio effectivo dos seus cargos ; 

N . 5 . Todos os empregados, titulados ou não, que servirem effecli-
va ou provisoriamente, nas estações ou pontos de linha insalubres, per-
ceberão mais 20 o/o dos vencimentos que lhes competirem; 

N . 6. Para os effeitos da aposentadoria e do accrescimo de venci-
m entos concedidos pelo n. 2 desta base, será contado ao empregado ti-
tulado todo o seu tempo de serviço publico, qualquer que seja o Jogar ou 
r epartição federal congenere em que tenha servido, e bem assim todo o 
seu t empo de serviço na estrada, como jornaleiro ou diarista; 

N. 7. Os empregados, sujeitos a trabalho diurno e nocturno, prova-
da a invalidez, poderão ser aposentados com o ordenado por inteiro, 
t endo 20 annos de effectivo exercicio ; 

N. 8 . Os empregados poderão aposentar-se, com todo o ordenado de 
seu cargo, desde que tenham 25 annos de effectivo serviço ; e com to-
dos os vencimentos, quando contarem 30 annos, desde que sejam julga -
dos incapazes para o serviço ; 

N . 9 . O empregado que fõr designado para servir como auxiliar de 
gabinete junto á directoria per ceberá, a lém de seus vencimentos, a gra-
tificação mensal de 150$, e os que forem designados para servir junto ás 
sub-directorias, a de 100$000 ; 

N. 10. Todo empregado que substituir outro no no seu impedi-
mento temporario, qualquer que s eja a categoria, perceberá a gra-
tificação ou dia.ria do substituido, qualquer que seja o numero de 
dia.s em que se der a substituição, e o que e xen::er i1nteri.'.namenbe o Jogar 
vago percebem todos os vencim1óntos des.te; 

iN. 11. Os empregados, quer -titula>do.s, qu'er jorna:leiro.s, gozarão du-
rante o anno, de 15 dias de férias, seguidos ou in,terpola<los, s<.un ipre-
juizo d•os vencimentos 1 e vamtagens -Oe st:u car,go: 

N. 12 . São justificadas para todos os effeitos as faltas em caso de 
nojo e gala de casamento, comtanto que não IE:XCedam .d" -oito dia.s; 

N. 13. Os emp.rega,los e jornaleir.os, quando •'esidirem em Jogares 
servidos pela estrada ou precisarem de a usentar-se, por quaiquer mo-
tivo justo, ipara tpCYilto afastado, •terã;o ,passes ollVl'es, co:ncedidos pelo di-
Teotor ou ohef,e.s da.s qi v-isõe.s .resp.ectiva,s., 

A's pessoas 'Cla .familia do •ump.regado ou jorna leiro o director po-
derá. fazer igual OOIIlcessão para viagens motivadas IPOl' II10lestia compro-
vada, e com abatimento de 75 o/o nos demais casos. 

Os filhos e as .pessoas da fami'lia do empregado, q·ue residirem no 
mesmo ·tecto '€< sob a mesma economia, terão :transporte gratuito 1para a 
frequemcia mas escolas e aiprendiza:gem IIla.5 officinas e fabr icas. 

Os ipasse.s .concedidos aos emp»ega>dos para v~igens, motivadas rpor 
molestia, darão d ireioo a despacho ,gra·tis •para a bagagem; 

;N . 14 . O l])I"Ovimento d os logar1f.l.s que vagarem dar-se-ha sempre 
po-r aocesso dos cargqs immediatamente Jnferiores, nos qua;dros das di-
visões em q-ue se ten·ha >dado a vaga, observada invariavelmente a regra 
seguinte : m<e'-ade .po.r merecimento e metade ,por antiguidade absoluta 
da classe. 
. A' admissão na prin1eira categoria de qualquer classe do pessoal 

tit_ulado p1·ec~erá_ ~empre concurso com liberdade da inscripção, res-
peitadas as .clJSpos1çoes da I" , devendo ter prefere111cia na :nomeação ou 
desi·gna~ão. os jor.naleiros da Estrada que tenham obtido clrussi·fjcação . 

• Serao 1sentos do concurso_ os cargos de fieis e aju&intes de fieis do 
thesoureu·o e pagador, e iprov1dos por ,proposta e sob a TfdsponsabiUdade 
do thesoureiro e do pagador; 

N. 15. Serão conserva:das as penas de advertencia, reprehensão, 
suspensão até 30 dias, e dt!missão, conforme a gravidade d o caso ficando 
a.bolidas as de multa e suspensão por .tem!()o in<leterminaiclo. ' 
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o clirooto.r {l)oclerti. 'impôr as penalida;des designaiclas '!lesl~ artigo a 
qualquer funccionar io , excep.to a de dlóJ>-nissão quanto o.os de u10mea-
ção do Governo. . 

Os sub-directores IPo·derã,o impm· aos empregados seus sy bordmaclos 
p.s penas ele advertencia, repreh ensão e suspensão até oi to dias. 

Das penal idarles comm i·nadas n este a rtigo haverá sempre r ecurso 
pana a autoridade superior, successivamE!'lte até ao ministro ; 

N. l6. Os d' unccionarios •titulados <Ia Estrada ele Ferro Central, de-
pois 0.e 10 a'llnos ce serviço effectivo, sõ .pocerão ser demittidos por falta 
grav<'O, ve rificada em processo rudministn~itivo 1;~n que será admittid-a plena 
def·esa . 

.Paragnaipho U'11i co . Das penalidaQ.es comminadas 11os :ns . • 17 e 18 
haverá sempre recurso para a autoridade superior successivamente até 
ao ministro; 

N . 17. Ficam iclerogados o § 6°, do a;rt. 11, § § 6° e 7° do ar.t. 20 
e a rts . 57, 58, 59, 60, 63, 71, 72 , 73 , 75, 104, 10.5 •e 106 e a 'Observação 
1• das tabellas runnexas ao decreto n . 268, de 26 rde .dezembro <de 1 89 4 do 
Regulanne:n,to da Estrada de Fen·o Ce·ntra l do Braz·il , a.p,provailo p~o de-
creto n. 2. 41 7, de 28 <de dezembro de 1896 ; 

•N . ·18. Conti-nuarão em vigor todas as van,tagens não en:um eradas 
a1estas bases em •cujo 1go00 já estive r o pessoal c101. Es<traida •quando en-
trar etn 1ex e.cução o novo regu·larnento, inclusive id iarias, ·quando eln ser-
viço fôra das sécles, e suµp-rimidas as a.judas de custo e gra.tlficações de 
trimesw8; 

N. 19, Os jorna leiros da estrada, quando enfermarem, terão direito 
áJs rmesmas vantagens de que gozarem os .emprega.dos titularlos. 

tO -trabalho dos ·referidos jorn1aleiros ·sená ,a,EJ oito horas, no maxlmo, 
e nos casos 'de excesso, quando o exigir o serviço em circumsta.ncias 
extraordiaarias, rterão direito a salarios extraordina.rios ; 

N, 20 . O Governo organizará uma caixa de pensões nos moldes das 
já eicistimtes no Arsenal de Marinha, Im.prensa Naieional e ou·tros esta-
belecime ntos do Estado, rpara a qua:l oornrtribuirão ·te. elos os jor-na leíros da 
estnaida . 

Os referidos jornal.iiros terão rdi.1,ei.to a uma p·ensão iµroporcional ao 
seu temJll() <de serviço, 1para os icasos de inca.paicidaide physlca que 'llão 
<>eja.m devidos a a:cci<lentes ooco-rrídos rnos serviços. Fica instituida uma 
1pensão l[)ar a os herdeiros do jornal<ei.ro, mo oaso 1cl:o soo .fallecimento. 

Nos casos ·de accidentes applircar-seJha o .dlsposto no rn. 1 ües tas 
bases .. 

::-< . 21 . Serão augmenta.das até 20 o/o, salvo as que t iverem sido 
augmentadas .no exercicio de 1910, as <liarias do pessoal jor.na l<e iTo, e 
deverão ser unifonnizadas Ce acc•)r'.io com a categoria e ;natureza do 
serviço ·de cada classe. ~<\.s diar·ias dos jornaleiros que es tiverem obriga-
dos á ·1}restação de fia.nça i!1âo poderão exceder de 10$ nem ser infe -
riores a 6$000. 

N . 22 . Serão supprimidos os serviços e cargos julgados dispensa-
veis. Os e.mpregados que fica rem excluidos serão considerados acldidos 
si t iverem mais de 10 an,nos <le serviço, ou empregados .em cargos equ.i ~ 
valent .is. 

~ . 2 3 . Os funccion arios da Estrada de F erro Central ·do Brazi l per-
ceberão os seguintes vencimentos: 

D i reoto r ........ , . , , , ....• .. .... . . . , ... ....• . .. ...•. 
Sub-Di1·ectores .. ..... . .. . .... .. . ········· ..... .... . 
Secretario .........• , . , .. . • , .... , . , . . , . , . .. , , ..... 
ln ~ ende?lté .......... ..... ......... .. ..... ..... ' '\ 

36 :0 00$0JO 
24 :000$000 
12 :000$00(1 
18.000$000 



Ajll'danLes de divlsà'.o . .. . ....... . . . · ..... · . .. . . · .... . . 
A judante de inten·dente . , . .... . .......... . ... .. . .. .. . 
Chefe <Je •tracção ...... . . ... ...... ... .. .... · . .. . , .. . 
Chefe dl"'J tel .:.: ~r1;· 11 0 ~ 1 lunt!!Htção... . .. . . . . . . . 
Chefe •do movimento ......... · ... . .. . .. ... .. ... .. . ... . . 
Inspectore.s füi dl str!otos . . . . . . . . . . ..... .. . . ....... . . 
Sub-chefe <lo movimento .. . . . ... . . ... .. .. .. .... . . . . . . 
Sub-ins;;~ctor d~ ú istri~t·J . ... · . . . . . . . . . . . .. . . . . 
.:;u b-chefe do teleg,·apho ...................... .. . .. . . . 
Ofrloeiaes ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Chefes de <;ecção .. . . .. ...... , .. . . .... ... - ... • ...... . • 
Primeiros escf'ipturFtrlos .. .. . ... . ...... . .. . .. . . . . 1 . . . 
Segundos escriptura.riu.s . .... . ...... .... .. .. . . ....... . 
'.Dercelros escripturarlos .... . "· ..... ... ·, .. - . • .•.... . . 
Quartos es:ripturarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Auxiliares de escripta de 1• ciasse . . . . ..... .. • , . ... . . . 

Auxiliares de escripta de 2• classe ......... ... . . . .. . 
P ... .rchivLstas ..... . . · .. · .. ••t• •• • • . .... •,. 
Despachante ... . .. • . ........ . ... . . . . .... .. .. . . . .... 
Thesourelro . . . . . . . . . . . . · . . . . . ,. ..... . . .. _. 

Escrivães . ....... ....... . ........ . .. . . . .... .. .. . .. . 
Ajudantes de escrivão . . ..... . ... . .. . ......... . . . . . . . 
Paga.idor . . . . . . . . . . .. ~ 
Fiel - ;)agador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ... . .. . . 

Fiel-pagador ........... ..... .... . .. . ..... . .. . . ..... . 
Fieis da pagadoria .... . . . . . ... . . .. . ... . ... ... . .... .. 1 

Fieis da Int:;;ndencia.I . . . .. .. ...... .. . .. . ............ . 
Encarregado Ido oie.posito ·geral rja liuna \oª cliv'.são) . . . 
Armazen·is•tas •de 1• classe ·dos -depositas e das linhas .. . 
.L\..rmazenls:ras df~ 211 c!asse d ~s .C.epcsitos e a.as hn11as . . . 
Ag~ntes ·js estações especiaes .. ....... ..... .. ... . . . . . 
Agentes de 1 • classe ... . . ......... ... ........... .. .. . 

!~=~~:~ ~= ;: ~~~~~~ ... .. ·. -.··. : ·. · ... .. .. :: ·. ·.: .. ·. ·.::: .. ..... : : . 
Agentes de 4• classe ....... .......... . . .. ........... . 
Agentes icle 5• classe ...... . . . .. . ... . .. .. . . , . . . . ... . . . 
Ajudantes de es·taçõe~ espec!ae,; . . . . . . .. 
_l',juuantes de estações de 1' .claúé .: ". . '. "..: : . ".:.::.:: .. 
Fieis recebedores .. .. .. . ... . . ....... . .... . . . . .. .. . . . 
Fieis de armazens ele estaçõ"s es•peciaes . .. . . • · . 
Fieis ;l.e armazens dQ interior_. .. . ...... .. .. .. : : . : : . : : 
AiuJantes de fieis de estações especiaes .. . . .• . . .. . . . .• 
BHheteiro .. . ....... . ..... . · . . .. . ... . ... .. .... .. . · · .. 
Confereil'tes de 1• classe ....... .. ....... ... . ... . .... . 
Conferentes de 2• elas.se . .. .. . . . .. . .................. . 
Conferentes de 3ª classe . . ..... . .............. . .. .. . . 
Conductores <le .1' classe . . . . . 
co~1ductores ·de trc~nl ele 2:t. éia;s~·e . ·. · . ..... ..... . .... ~:. : : . : : 
Condu<:tores de trem 1 d e 311 classe ........... . ... . .. .. . 
Conductores de trem de 4• classe ............ .. ... . . . . 
Engienhelros res..ident s ............. . ... . .... ..... . ._ J 

Ajuda.ntes resi<lentes . . . . . . . . . . ... .. . . . .. .. . .... . .. . 
Auxiliares technicos de residencia ........ . .... . ..... . 
Snperintenjente dos 1i1pparelhos Saxby ....... . .... .. . . 
Mestres de linha de 1° claase .. .. ...... . .... . ....• . ... 
:.Iestres de Unha de 2• classe ... ..... . . .. ...... . .... . 

18 :000$0·~0 
1o:~oo~oqo 

18 : 000$~~~ 
; ~ :000$QO•J 
18 :000$000 
18 :OOO ~ o ,1 0 

12:000~000 
12 :~· l'.'!íJ ~i\I)\) 

12:000$00 . 
9:000$000 
8:~00~v0D 
'/ :2C0$0) 1 

6 :0 00$0ry,; 
4:800$00u 
4 :cGq ·)ilO 
3 :600$00 0 
3 :000$0 00 
4 : 2U0$0ü0 
7 :2 ) )~00 '.• 

15 :000$0 · ~ 
7:800$00(} 
6:000$000 

:Líl :OJ<J~ouo 
J :\in•S[.00 
9 :000$000 
6:000~000 
6 :000 $uP 
8 :40U$v0tl 
5 :400$1!00 
4 : i>O·;SOt><i 
8 :400$0 ; (; 
7:200$000 
6 :000$00·) 
4:800$000 
4:000$000 
3:600$000 
6:600$000 
4:800$000 
6:000$0ú0 
-! :800$0(i(i 
4 :'200$000 
4:200$ú00 
5:400$000 
4:200$ 000 
3 :600$000 
3:000$000 
7:200$0DO 
6:000$000 
4 :800$000 
3 :300$000 

D :000$00 0 
9 :000$000 
7 :200$000 
8 :400$0•1Q 
5:400$000 
4:800$000 

, 
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Mestres el e Unha •d'c 3• ·classe . . . . . 
A uxi liar teclmico da. locomoÇão . . '. '. '. '. '. . : : . . .. : : . '. '. : : : 
Auxiliar ele .aesenho da locomoção ....... . .......... . . 
Dt~sen·histas de 1" classe . . . ........... . . .. .. •.... . ... 
i!Jesen·histas de 2° classe . . .. . ... . .. ........... . ..... . 
Desenhistas d.; 3• c!as~e . ...... . . ........... . .... ... . 

l'!scola Profissional •do Engenho de Dentro (officinas da 
locomoção) : 

uo-. professor àe desenho linear, geometrlco e ue lna-
-c:hinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Um professor de portuguez, noções de meêániéa, phy.si-
ca. chünica e algebra . ...... . .. . .... . .... . .. , . . . . 

Um profess'Or de franccz e inglez prat!co8 ... .. ........ . 
Porteiro àa locomoção ........... . ............... ... . 
Contador .. · .. . ..... .. ..... . · . .. .. ... . . "·. . . 
Ajudante ó'e contaiclor . . .......... .. . . . ........... . . . . 
Guarda-livros . . . .. • .. . . . . . . . . . . ...... . . .... . 
Ajudante de gu.gi·iJa Jiv.ros . ............. ........ . . .. . 
Imp1'ft>Ssores de bHhetes ......... . ......... . ........ . . 
Aj udamtes d•e imlj)ressor .... .. .. . ... .. .... . ..... . .... . 
Chef'8 da officin a telegra,phica . .......... . .......... . . 
Chere relas officinas de locomoção . . .... . ...... . ... ... . . 
Mestre das officinas ele locomoção ...... . .. . ....... . 
Ajudante do mestre das oUicinas de locomoção . . . . .. . 
I nspecto1'<.G de traicção . . .. . . . ................. . .... . 
Chefes dos deposites el·e machi'r1as de 1" claisse .... . .. . 
Chefes àos depositas .de rrnachinas rdce 2• rcktsse .... . . . 
E'ncar1,egado dos depos>tos . . ... .. . . ........ .. ..... . . . 
A ]'udainte do encar.regado dos c1'<.1Positos ....... .... .... . 
Fiel llo deposito das orficinas .... . . . .... . . . ...... . . .. ' 
Elncarregado da rcarga e descarga . ... . ..... .. . . ... . . . 
A j uda.n•te d a oe a.rg"1. e descarga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En.ca,n,egaido da ofr.icina autogTa.phica .. . ..... ... . . .. . 
Ajuda,nte da o Eficina ruu,togra'P hica .. . . . ....... .. . . ... . 
Aju rlante de fieis ela intendencia. . . ................. . 
'.Nfü1chinlstas dltl 1• classe ... .. . . . . ... . ...... . . .. .... . 
Maichi·nistas de 2" classe .... .. . . ...... ... ... . . .. .... . 
:M:achinistas d·e 3" classe ....... . ...... . ........ . ... . . 
Tel·egra,phis tas cloe 1" -classe .. . .. ........ . . . . .... . .. . 
Telegra.phista de 2• classe ...... .. ..... .. ... ... . .. . . 
TeJeg.raiphistas de 3• classe . . .......... . .... . ........ . . 
'Delegra;phistas d'8 4• classe ......... . ....... . ... ....• 
Mestre àa usi1w. de gaz . .... . . .. . ............ . .... .. . 
.can1ti·nuos . . .. ...... .. . .......... . .... . ... . . ... . ... . 
Professora ..... ... . . .. . . . ...... .. .... . . . . ....• .. . .. 
Bagageiros de 1" classe .. . . ...... . . . .. .. . .. . .. . . ... . . 
Bagageiros ll•e 2• classe ......... .. ....... . ... .. . ... . 
BagageiTos de 3• classe ..... . ...... .. . . ...... . ...... . 
Encrurreg·WIO -0.a·S 1cabj,nies «Saxb» . . ......... .. ... ... .. . 
Enca.rregw:l-0s das n1'g,no;bras <'la •estação .central ..... . 
AJ.iudantes ~:l:as cabl'nes '"'Saxb» . . ... .. ... . . . ..... . ... ·' 
Cabineiros de 1" classe, do «Block Systemn ... .. .. . ..• 
Cabi·neiros ele 2• 'Classe, elo <<Block System» . .... ... . . . . 
Crubi·neiros de 3• elas.se, do «Block System» ..... . ..... . 

4 20 0$000 
10 200$000 

3 600$000 
7:200$001 
ti :00ú$000 
4 :000$000 

5 ;.t00$ 00Q 

4 :200$00~ 
4:200$000 
3 :600$000 

1'2 :000$000 
9 : 000$0J~ 

12 :000$000 
9:000$000 
4:800$000 
3:000$0úG 
7 ::200$000 

10 :200$000 
7:800$000 
6:000$000 

12:000$000 
9:600$000 
8 :400$000 
7: 200$000 
5 :400$ 000 
'5 :400$0 00 
7:200$000 
5 :400$000 
4 :800$000 
3:600$000 
4:800$000 
7:200$000 
6 :000$000 
4 :800$000 
7 :200$000 
6:000$000 
4:800$000 
3:0008000 
4:800$000 
3 :0 00$000 
4 :200$000 
3 :300$000 
3 :000$000 
2:400$000 
3 :60 0$000 
3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:700$000 
2:400~000 
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F1eitores 'do tel~grapho, de 1• dasse . . . ...•..... . · · · · · 
]1eitores ·do •telegrapho, •2• •classe . . .......... .. . .... . 
Guarda"fi os . . ........... . .... · · . . · · · · . · · · · · · · · · · • · · 
Mestre da ustna eleotrica ................... . ... . .. · . • 
_4.jm'la<11•te .de mestre da usina electrica ..... . ... . .. ... . 
Machin.ista da ueiona ·olectrica . . ........... . ........ · · 
Ajudantes de rnachinista da usin.'L e lectrlca . .. · .. . .. . .. . 
Encar.regaiào geral d.e a..Jve:naria, ma 1n residenc1a . . ... . . 
I<l'Elm, ide1n de ea1,pi·ntaTia, ülem .......... . .... . .. . .. . 
Idem, idem, idem de pinturas, idiem ..... . . . .......•.. 
llfuchinistas 'de 4• classe .. . ............ ... ....... . .. . 
Ohefe da estatistica ........... .. .. . ..... . . .. . .. ... . . 
A judante do chefe de estatistica . ... . .. ... .. ........ . . 
Claissi·fica.d or . . .. .... . ... . .. . ...... .. . · · · · · · · · · · · · · · 
Verificadores . . ..... . .. .. . . . . ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · 
Protooollista...archivista ..... ... . .. . . . .. . .. .. . . ... .. . . 
Apuradores . . .. .......... . .. . . ... . . · · · · • · · · · · · · · · · · · 
Calculistas . . ..... .. . ..... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3 :00 0$000 
2 :700$00.D 
2 :400$000 
4:800$000 
3 :000$000 
4:200$000 
3 :000$000 
4 :800$000 
4 :800$000 
4 :800$000 
3 :.600$000 

.3:200$000 
8:400$000 
~ : 000$000 
ii :400$000 
4 :800$000 
4:200$000 
3:300$000 

N . 24 . Os a judantes de Heis da Thesouraria e da Pagadoria são 
aiproveitaJdos ;na classe dos fiei ; 

•N . 25. O Governo abrirá os creditos necessarios á immediata exe-
cução di&tes disposl tivos. 

XLIII. A innovar o -contracto que tem .com o Esta-do da '.Ba•hia para 
navegação a vaipor do 'Rio IS. •Frail'lcis.co sob as seguintes ·bases: 

a) rpiiorogação ·por 10 •an nos do co·ntracto actual ; 
b) elevação a 300 1000$ da subvenção ora em vigor ; 
e) cessação do privilegio de navegação a vaJpor de que goza o 

Estaido da '-Ba.hia, em virtu<l.e do <l.ito contrac to; 
tl) augm\!nto para quatro viagens redondas mensaes entre Joazeiro 

e >Piiiapora e mais uma entre Pira.para e Janu.axia. em vapol'BS aJpro-
pria.dos a tra'lls.porte ·dlJ 'J)&Ssageiros; 

e) viagens extraoj'dinarias rpaw. üansrpor;te de carga sempre que 
nos :PO•ntos -terminaes houver accumoulo de mercadorias ; 

f) iaccôrdo com as ilir.ectorias <la Estra.da de iF.erro Oentral do 
Bra.zi l e do S . Francisco, para o >trafego n~ut'llo entr>e es referid;;iis es-
tra:das e a 'llaV'egação ; 

XLIV. A auxiliar •Q Es•tado do Pará com a quantia de 200 :000$ >para 
desobstrucção e dragagem dos rios que banham a zona pastoril da 
ilha de :Marajó, flage!lada ·pelas inundações annuaes; 

XLV. A .promoYer o consumo de carvão macional na Estrada de 
F e rro Centra:! do Brazil, .nas outnas est radas e servioos d'ederaes de 
accôrdo com as respectivas adm'1nistra9õos e nas com·panhias de ·nave-
gação ·sUJbv·encion·adas, mesmo me.diante con•cessão de p·equenos favores. 
recusa da corrupa:nhia se imcumbir da execução das obras e proce<'ler á 
concuTrencia para ·prolonga.r ia rêd<e .de esgotos até os largos do Campinho 
e !Ma.d ureira, abrindo os 111ecessari os creditlos ; 

XLV!JI. A emrprehender a unif·ieação das rêdes telephonicas federal 
e municipal contractada n a cidade do Rio de J a neiro, tendo em vista 
;um ,plia1Do de desenvolvimento systemaiico, de accôrdo .com a .planta cadas-
tral <l.esta ici.dade, 

'Paragra.p'ho 'llnico. A unificação se :fará. incorp•oram.do-se o servioo 
municipal ao federal ou vice-versa., como fôr mais conveniente : 

a) as communicações ;telephon.ioea.s abramgeTã-0 todo o t·aio urba.no; 
b) log-0 que -estiver feita a un1·fi'cação dJOs >dous se1"Vicos, 'º Governo 

~11oy!de;nG1ar~ so'Pr·e ia- co'!lstrµcção d!l •l l·n(\a.~ ~µve1f•Upbe1na.a lJillrA Nlçtn(;J. 
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roy, Pet.rc,polis, CaJmJpos, Juiz de ·F6ra, Bello Horjzonte, S. Paulo, :Santos 
e outros pontos que juJg;.·u · co~ltlnient; e . 

a) as communi.cações teleplioniica.s abramgerão todo o ra10 urbano; 
b) Jogo que estiver f'eita a unificação dos '(]ous serv1ç\'.ls, o Go-

ver.no QJrov1dencia.r.á sobre a 1cons•IJI"ucçãJo õe linhas •mter-urbamas para 
Niotheroy, ·P·etropoHs, Oampos, J .uiz de 1Fõra, J31.1\llo Horizonte, S. iPaulo, 
San tos .e outros ,pontos que j u•lgair .comv·emi.em·be ; 

C·) .no caso {le s·er '° se·rviço mu·nici·pal in.corlj)Ol"ado ª'° fecl•eral, a 
rêcle .geral fica1·á a caTgo da Repartição Geral dos T eleg.raiplrns, i1-"vogado 
o '(]eciieto 111. 19~. de 7 .de fevereiro de 1890, na .parte que .t1·a.nsfe.riu o 
serviço telephonico na área urbana do Dbstricto Federal á administra-
ção municipal; 

d) as taxas a estabe'leceT depois da u<nificação dos <>e1wiços serão mais 
baixas que as aictuaes; 

XLVIIL A J'e.formar, sem augmentxJ de despeza, a Repartição Fe-
deral de Fiscalização de Estradas de Ferro, distribuindo o pessoal pelas 
rêdes <las estradas de ferr-0 ; 

XLIX. A mamdar foJ·ciar obr'.ls de construcção ido porto de Coi·um-
bá, 1podendo tlespem.der até 300 :000$000; 

L . A abrir o credito pr<:ciso para se liquidarem directamente en t r e 
a Repar.tição Gera l dros Telegra,phos e as demais acl•mi·n.istn:tções teleg'1·a-
plücas as •taxas de te110grammas officiaies .transmitticlos sob o 1iegi·men do 
tru..feg10 n1u~uo e que se referii.r1e·m a exrer,ci1cios já. ·encerra.elos; 

LI. A concoo·er 'ás ern.p.rezas q'lte ,façam 1111a,v;egaçã.o slf.tg.u·laT em Lre os 
por.tos de mais üe um Estado todos os favores de que tem g;osaJdo o Lloy·d 
Brazjleiro, exoeeptuada a subvenção; 

LII A abni-r os icreilitos necessa.rios : 
a) para os estudos e a construcção de linhas telegraphicas e estra-

dns >de d'er·rO de caracter estrategico, por in~ermedio do ~!linisterio da 
Vjação e Obras Bublicas, podendo este er>brar em accõrdo com o da 
Guerra 1para utilização, llleste serviço, elo '[)'tJSsoal .technico e praças de 
pret <lo Exercito e a;pplicar neste exercicio os aldos dos crooitos aber-
tos em virtude <la autorização contida. 1n1'.L lettra b <lo m. XX do art. 35 
da ·lei n. l. 617, e 30 de <lHre.mbr.o de .1906; 

b) .para execu.tar o.s prolongamentos e obras novas, já autorizados 
na Estrada d·e Ferro Oesste ae M·i1nas; 

o) ·para prosegui.r na ·CO'nstrucção da Linhia AJuxi.Jiar (an·tiga Me-
lho'l'rurnento•s ido •Brazdl) até á cMrucle ·ele Leo.polclina, ,passando pOl' Mao· 
clie Hiri9painha. ; 

d) para occorrer ás deSlj)ezas de coms'brucção de um ramal da Es-
tradn. ele Fei:ro CXmtral do Brazil, da estação de Sabará até á cidade 
<le Ferros, e bem assim ás do pTol.ongamento da '11-r:ha do Centro, se-
gu:ndo o .tn-açado qu\/ fõr mais conveniente, e tambem, ás do prolomga-
m ento <lo ramal do Itaoeurussá até 'á cidade de Angra e construcção, em 
am.bos esses pontos, de eHações mari·timas, de conlormidade com a 
lettra b do tn. XVfü do art. 22 ela lei n . 957, de 30 de dezembro e 1902; 

e) para realizar os traballws de que trata o decreto n. 8. 077, de 
23 de junho (!e 1910; 

f) ;prura ultimar os e.s•t u.dos e co:nstru ção •das estrad1~s de ferJ·o, Ji-
ga;ndo as cidad•es de .S. Bo!'ja e S. Luiz á E·strada de Fe1'1"0 d-e Po1,to 
Alegre a Ul'uguay.ana, ina estação d·e :S. Pedro, co11oforme o p.roj\,.otto já 
elabo.rndo, ·hlgamdo Ja:gw:irão á ferr-0-viia de Rio Grande a Baigé S. S·e-
bastião á Saint' Anna do Li vrrumemto e Aleg11,ele a Q.uairaJhy, '(]e 'accõrdo 
com o regimen ela lei n. 1.126, de 15 ele outubro ele 1903, ou outro que 
l'.fnporte men.or onu8 para o 'l'hesour.o Naclona;J; 

{J) pari)- desqbstnicçã,o d9 l'io ParacatÇI, dilo b&rra de Fi·anciisco ao, 
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'Porto d•e J3.urity, e ·Subvenção :á Camtpanh.ia que ~ rpropuzer a fazer a 
respectiva navegação, não excedendo essa s ubvençao de 30 :0 00$ annual-
111ente; 

h) para estudos e const1'ucção do ramal de estrada ode ferr-0, J!giando 
a cidade de Quarahy á de A legrete, sendo applicado á construcção o re-
gimen da lei 1n. 1.126. de 15 de dezembro de 1903, ou outro qu·e amporle 
onus m nor pa.ra -0 Thesouro Federal ; 

i) 'Para pros<~•gu.ir no alargamento d,'l. bitola da linha do C~n tro, de 
Lafay;evte, na direcção do va11e de Paraopeba para 1Bello Horizo:nte; 

j) l])ara continuar os m·elhoramemlos da Quinta da J31x1. Vista no 
Ri-0 ode Janeiro; 

k) 'Pª•ra execução do contrll!Cto oelebra.do na comformloda,de do de-
creto 'll . 8. 323, d·EJ 27 de outubro d.e 1910, si o .pagamento fôr feillo em 
dinhe.iro ; 

;r,:i;rr. A entra.r em accôrdo com as empl'ezas JJarticuha.res •de linhas 
telegraiphicas e compa:nhias de vias-feueas, :para o fim de e.s.tabelecer o 
,traí-:<g·o mutuo com aJS linhas íederaes ou perm.i.ttir o assentamento de 
conductore.s propr!os da Rep'.ll·tição Geral dos Telegraphos mos postes 
daquellas emprezais ou coonparl'hias, ·tendo em vista sempre J1armonizar as 
taxas por ellas cobra.das com as •da repartição federal; 

LIV. A ccmstrrnir ou adquiriT edificios ,pua Correios <i Telegraphos, 
pode·ndo entrar em accôrdo com os Govermos dos Estados, mediante 
pennuta com proprios nacionaes e outras condiçõe.s que fo.rem julgadas 
convenientes ; abrindo, -para esse fim, os nocessarlos credi.tos ; 

LV. A promover aocôrdos 'Para a construcção de li·nbas, llgnção 
e trafego mutuo da rêde teleg.raphica nacional com as dos >palzes llm1-
tro;phes, e, bem assim, a rever os cO'Ilveiulos ceJebratlos com as adminis-
trações telegraphicas 1platLnas, abrindo ,para esse .fim creditas até 
500 :000~000 ;. 

LV•I. A applicar á const1·ucção, iniciaila ou por iniciar, de estradas 
ele ferro de concessão ou autorização legislativa que se prendam á rêde 
de viação geral do pai':' o regimen da lei n. l. . 126, de 15 de dezembro 
de 1908, sem ampliar os favores nellas especificados; 

LVII. A dlazer 1«everter ipara a Associação <le As.sisl.,,ncia aos Ope-
rarjos da Estraua de Ferro Oeste de 1::\ll"i>nas o tproducto das multas appli -
ca~ais ao .pessoal da mesma estrada; 

l.VIII. A manclar 1proced~· á ·comstrucção das bras conLni. a secca 
mencionadas no d.ec1,élto n . 7. 619, <'!e 21 de ouLubro do corrente a;nno, 
podendo pa;ra esse fim celebrar, mediante concurrencla publica, C'Ol1tra-
tos de empreitadas totaes ou parciaes, por prazos nunca excedentes de 
cinco a;nnos, nos quae·s se consigmará que as 'Prestações annuaes n::i.o ;po-
derão ultrapassar º" credi>hos vota;dlOs 'Para os respectivo~ ·exerC!cios : 

LIX. A aLtenu o traça.do da Estrada de Ferro Alcobaça a. Praia 
ila Rainha, permitttndo sua l]Ja.rti,d1'.I. -da cidade de Cametá; 

LX, a mandar imprlmi.r a Rev·ista do aiiib de Engenharia, 1na Im -
prensa Nacio'llal, <le accôrd.o com a h.ti n . 1 . on, de 14 de outubro de 1903; 

LXI, a .1-eal!zar ias obras necessaria~ ao melhoramento dos porto:. 
e rios .navega,•els da :j:tepubldca, de accô1•do cilm o decI'eto n. 6.368, de 
J.4 de fevereiro de 1907, [lodenclio eHectuar as necessarias o:perações de 
•n·ed:i.to. ou no regímen das leis •ns. 1. 740, de 13 de outubro de 1869, e 
3. 314, <le 16 de outubro ele 1886, ns. 1, 2 e 3 do art. 70 para.grapho unico, 
sem a .responsabilidade dia. União sobl'EJ garantia de juros ; 

LXII. A firmar ·coinvençaci para permuta de encommendas e ac-
cõrdo para assignatu·ra de jornaes estabelecidos •no IV 00111gresso Postal 
U.nive.rsal de Roma, reorganizando os servdços ipnira t!Bs·e fim; 
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•LXIH, a .rever : 
a) os c01ntractos de arrendamento das estradas de ferro da Uinlão. 

sem wugm<ento <'!e despeza e com ·reducçãlo das tarHas '€.\ de ·a.ccõrdo com 
os airrenda:barlos, estabelecer as segu in.te.s 01brigações : 

!•, de ser a estraida apparelhaida oom canos frigorifieos, -carros rEIS-
taurrul1lte8 e carros dormitorios, dos rtypos ma-is mod·ernos; 

~·. de serem conslruidos <'lerp ositos frLgorificos rnos pon•tos lnJciaes 
•las estradas de ferro, rnos pontos de cruzamentos com outras estradas 
<le I~rro ou de rodagem e em outros ;pontos mais convenientes ao mo-
vimento de importação das gramde s regiões productoras; 

33, a 1promove.r a povoação das 1te.rra8 ma1\gltnaes, ou proximas á.s 
eslra.das, como .Ncou estabelecido '110 docreA.o n . 6 . 533. de 2u <'!e jllnllo 
de 1907, olaiusula VIH e seus para,graphos, referentes ás linhas de con-
cessãJO da Com1>anil1ia Estrada •<J.e Ferro S .P·aulo ao Rio Gram<'le do Sul; 

4•, a !fazer o re.pov-0arnento rflo1"'8tal das mangens <'!e suas linhrus; 
b) os contractos de arrem<lamen to .das estra.das de ferro fede1·aes, 

alterando os onus reciprocos, para o fim de realizar a construcção dos 
prolongamentos e ramaes necessarios . 

• Art. 33. Os .pagamentos •dos saldos dos deposhtos d.e vales jnterna-
cionaes e despeza de tra nsito, territorial e maritimo, serão feitos aos 
C(>rreios ·cred·ores, por meio de saques tomados directamente ;pela Dlr,;,-
ctorja Gera:J dos Oorreios. 

Art. 34. Na execução dos serviços <lo Ministerio da Vriação e Obras 
\'ublkas, a prestação Ide contas do prtmeiro adc-intamento não é indi ; -
•pensavel para a realização do segunJo; não poden do, entretanto, se rea-
lizar o terceiro adeainta.mento sem que a .prestação de contas do primeiru 
se ache liquidada, seguindo-se a mesma !disposição em relação ás subse-

quentes. 
Art . 3,5 . F1i-ca o iPresidente da Republica autorizado a celebrar con-

·tractos. por tempo nunca maior de dous r.nnus, quando estes versarem 
~obi-e fornecimentos de materiaes imprescin:diveis á man·utenção dos se.~
viços industriaes a cargo rlG Ministerio da Viação e C•bras Publicas, e 
de tres annos, qua.ndo versarem sobre conducção de malas e aiuguel d., 
('.asa ,para C" ')rrei~ F. 

Art. 33. A fiscalização aos contractos celebrados no exercício de 
1910 e do.s •que se celebrarem no exerc ício de 1911, que não tiver verba 
no orçamento, se1'á c u steada com o producto das con·tri.buições paga.;; 
'Para aiqu ell e fim pelos contractantes. 

Art. 34. Emquanto não fôr installada a Caixa Especial de Portos 
de que ·t rata o decret-v n . 6 . 368, de 14 de Fevereiro de ·1>907, o producto 
da taxa especial de 2 o/o. ouro, cobrada dos POI'tos dota.dos com verba 
1na. ,presente lei, poderá ser applicado ao -desenvolvimento dos serviços 
r espectivos . 

Art. 38. Fica creado o premio atê 7 :0 00$, moeda papel, para cada 
locomotiva que as companhias ele estradas de ferro co.nstruirern em suas 
officinas, mediante as condições que o Governo estabelecer, abrindo os 
creditos necessarios para o pagamento do referido premio. 

Art. 39. Fica aberto o credHo de 200 :000$ para a construcção de 
uma estrada de rodagem, partindo da cidade de Colonia, no Estado do 
Piauhy, até ás fazenfüts nacionaes pertencentes ao Governo <'la União, 
afim de facili tar por este meio as communicações entre esta propriedade 
da União, dando assim facil ~ahida a to1J.os os produc·tos exis.tentes e m 
uma zona pastoril e agricola, ;não sô do Esta.do como .da 'União, ao por-
to de C-0lonia, ond•e é frequente a navegação flllvial e portanto a sahida 
e coml:nunicaçllo para o exterior . 

.,i\.rt. 40. De accôrd-0 com o que prescreve o art. 13 do decreto nu-
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mero 2. 413, de ·28 de Dezembro de 1896, expedido para o ef!eito de as-
segurar a execução da lei n. 427, de 9 de Dezembro do mesmo anno, o 
Governo ;providenciará para que nas repartições a .que ·Se refere o pre-
cit ado artigo sejam aprovei•tados os serviços elos empregados das es-
tra.das de ferro -da União, que não tiverem sido ou não forem conservados 

Art. 41. O Govern9 estudará a s ituaçã.o da .cabo·tag-€m naciona l e 
proporá ao Congresso ~acional n·a proxima sessão as m ed idas que jul-
g·ar 11 ecessarias. 

Art. 42 . O Governo subve.ncicmará com mais 100 :000$ a Navega-
ção Bahiana, .si esta, na linha costeira, e1n vez de duas viagens n1ensa,e.:;, 
como actualmente dá, der uma viagem semanal aos .portos do sul do Es-
tado. 

Art. 43 , O Governo ·Federal entrará em accôrdo com o Estado do 
R io ele J aneiro, afim de obter deste a desistencia dos direitos que, em 
virtude ·êe contractos, lhe cabem sobre as vias-ferreas União Valenciana 
e ·Rio das Flores . 

\Poderá o Governo Federal, obtida essa desistencia, augmentar a 
rêde de Viação Fluminense com a construcção do ramal que, partindo 
de Portella, vá termina r em Petropolis, applicando o regímen da lei 
n . 1.126, de 15 ·de Dezembro de 1903, ou outro que traga menor onus 
l)ara o 'l'hesouro. 

Art. 4'4 . Fica concedida. á En'1,preza Fluvial de 'Navegação do c"-llo 
iParnahyba, nos Estados elo il\1ara nhão e Piauhy, ele Oliveira •Pearce ~ C., 
mais a quantia ·d e 45 :00 0$ ele subven ção annual aJ.ém ·dos 30 :000$ qu e 
j á tem pelo tempo actual do contracto, obrigando-se os contractantes a 
realizar 18 viagens por a n no entre Un:ssahy, Santa Philomena e Vi-
ctoria, 12 viagens entr~ Urussuhy, Foz de Balsa, Porto ele Loreto e 
Santo Antonio de Balsas, no :v.raranhão, e 24 ài tas entre Floriano e 
Urussuhy, dispondo para isso ele vapores e barcos sufficientes. 

A dita empreza será obriga:da a desobstruir o rio Balsas, retiran·'" 
os madeiros existent~s em seu leito, á sua custa, em conJiç;õe~ de •torna~ 
o mesmo apro;:iriado á sua navegação. 

Art . 45 . A indemnização a que se refere a lettra cl) do numero XU 
do art . 35 da lei n . 1.617, de 30 de Dezembro de 1906, far-se-ha no 
prazo de 20 annos , cobrando-se os de.scon.tos p·ela metade elos da tabella 
re.s,pect!va . 

Art . 46. Inc or r endo em cadu ci•dacue o contracto firmado para o se r-
v iço ela navegação costeira entre os por tos de .S . Luiz, no E s tado do 
ll1a.ra.nhão, e de Belém e Tiecife, nos Estados d.o P ará e Pernam1buco, 
ainda ·não inic iados, o -Poder Executivo a:br.irá ·nova concurrencia para 
este serviço od·entro da verba votada, podendo estabelecer novos portos 
de escala e augmentar o numero de viagens, ele accôrdo com as nece<s-
sidades e desenvolvimento da zona . 

Art. 4 7. As rendas das a;;encias postaes ~erãu remettida.> me.nsa !-
mente ás administrações, descontadas préviamente as porcentagens e 
vencimentos >do pessoal de cada uma das agencias. 

Art. 48 . .Fka o Presi<lente da Republica autorizado : 
a) a prorogar o contracto que tem com a Com,panhia Pernambu-

cana de ~avegação do j3aixo S. Frandsco nas condições do actual con-
tracto; 

b) a regula m entar ps serviços da Estrada de .Ferro Oeste de Min a>, 
podendo <lentro da re9Pectiva verba melhorar os vencimentos dos func -
ciona ril)s e determinar •que esses vencimentos constem de urna part e 
fixa e outra variavel. sen•do que a smnma total clessa p·a.rte V·a rlavel co r. 
responda, . no mil.:x;imo a S a % da, renda, llquil'líl- yer!tlr:!!-dl'i s~mestrr"'i~ 
ill~n~~. · , 
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iNo regulamento fic11;rá consignado qu e as tarifas serao revistas an-
n ualmente e reduzidas para os generos que mais necessitem, tendo em 
v ista o terço da renda li qu ida. 

O Govern o deter m inará o que se deve en tender como renda liq uida; 
o) a a:bl'ir os n~cessarios creditos para construcção de uma estrada 

de automoveis entre esta Capital e a ci·dade de Petropolis ; 
d) a, den tro da TcS>pect1va vel'ba, construir o ramal da Estrada :ic 

Feno Central ao •Brazil, da estação de Belém a Itaguahy e bem assim 
"' estudar e orçar o prolongamento élo ramal dessa Estraéla d<> Itaguahy 
á Barra Mansa ; 

e) a reorganizar a 41\ divisão da Re~artlção de Obras, Esgotos e 
Obras ·Publicas, clan{lo-lhes constituição analoga á daE outras s:Ji·;·sões ª" 
mesma repartição, sem augmento ele despeza, Podendo, si fôr precizo, 
a.proveitar os salélos existentes na, verba desta repartição. 

}\..l't. 45. C·.lr:tinuam em vigor: 
§ 1. 0 As disposições do n. X do art. 22 da lei n. l. 841, de 31 de 

Dezembro de 1907, substituída a condição 3" pela seguinte : "O paga-
mento da subvenção se fará semestralmcate atê completar a ai;.· 
corres.pondente -á .totalida,de da,s 'ilstradas, por trechoo de est!·,,,da :iuncn 
inferiores a 20 ki lometros" e as disposições elo XLI elo art. 173 da, lei 
n. l.1'15, ele 31 de Dezembro ele 19 03 . 

§ 2." A autoriza•,:11.o ~~:itida no art. 16 r: . xxrv b) , q• e ma!Lda rever 
o contractr.: con; a «Amazon Stea.m Navig&tlon Con-,pR,ny Limit., mJ . sem 
<:l1•::;·menlo de de..:5µEza, 'DO Intuito .::Je remodelar a,s tarif:.t~ Vl:.?.''nte ... , re -
cluzinclo as 1tabel1as, fazerldü outras n1odHicações ne.:essarias ao rn:,jh,~ · 
·ramento do serviço e offerecendo a. rr.es;na compa,nhia. :~s vai.i:..;<:.is qu:; 
se "t11rnarem ronvenie-nles, pod~ndo t>rorogar o praz:> f1or 10 ann1JS. Ca.i'J 
a con1pa11f"da não a•ccdte as condiç-ões estab~lecid~s p~l o Gv'11:-nF~ ha-
verá ::-onc!.l!Tl.:'l'::ia ,ui1'1ca . . 

§ 3.0 As dis;-n-'içõe;; do n . XX..~11 d,a. lettra I) do al't 16 <l>t 1,,; 
11 . 12. 05 0, de 31 de L\,.ze·nibro de 11908, elo n. XXVI da lei 1. l . 145, J,, 
31 de Dezembro ele 1903, dos m . VU, Iet-tras ci) e f}, v.rnr lettras b) e 
e e), 1º e 2° XIII, XIV, XIX, XX, J,,.'XI, XXIII, XL, XDII, XLIII § 2° 
lettra e), XLV, XLVI, XLVII, XLVIJII, lettra ci, todas do art. 18 da 
lei n . 2 . 22 1, de 30 ele dezembr o de 1909 . 

Art . 150 . O !Presidente da Republica é •autorizado a despender pelas 
repaPtlções elo Mtnlsterlo da Agricultura, Industria e Comm.ercio, com 
os serviços designa.dos nas si<g u!ntes Vbrbao, a. quantia d~ 2.7.492 : 89,5$2~0, 
papel e l . 15v ;OOú$vUú, 0~1 r-o; 

1.• - Se01·etcir-!ci àe Est<u:lo e Sei·v1ço 
ele Con sulta (•decretos nume-
ros 7. 727, de 9 de Dezembro 
-de 1909, e 7. 809, ele 27 de Ja-
neiTo ele 1910) : 
!Pessoal : 

Gabinete do ministro - M!nls-
tro de ·Estaiclo : Venclm.entos, 
24 :000$; rnprcsentação, rê:·; 
rn :000$0 00 .. . . . .. . .. ... .. .. . 

se~retari • ) e auxiliares ,g1·aitift-
cação) .) .. .... ... . . . .. . . . . . 

Serviço º" C,onsuJ.ta - Um cc,n-
sultor jurldico, 12 ;000$; um 
~omfl.llior ~eoiwco, 1,2 :ooo• i 

Ourv 

36 ;Ou0$1lll•, 
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u.m auxlllat technlco, t• é í s 
9 :600$000 .... . . . . ... . . . ... . 

Dirnóto!•ia Geral de Ag1·lct11-t11ra 
e I·ndustria Animal - Um di-· 
reotor geral, 18 :000$; dous <l!-
r·.ectores de ,secção, 24 :000$ ; 
Uous pritneiros officiaes, réis 
rn :200$; dous seg·undos offi -
ciaes, 14 :400$ ; cin o terceiros 
offidaes, 27 :000$ e urn contl-
tiUo, 2 :400$000 .. . ..... . .. .. . 

Directoria Gerai de Industria e 
Commercio - Um director ge-
:ral, 18 :000$; dous directores 
<l;, secção, 2i :000$; dous pri-
meiros officiaes, 19 :200$; tr.es 
.Eegundos officiues, 21 : 600~ ; 
cinco terceiros officiaes, réis 
~7 :000$ e um continuo, r êls 
2 :400$000 . . . .. . . . .. . . . .... . 

Portaria - Um pu!'telro, rGl3 
6 :OOG$; um ajuélânte de por-
'teiro, 3 :6 00$ ; clous con bi.nuos, 
4 :800$ e quatro correios, réis 
9 :600$000 .. .... .. . •. . 

Serventes: 

serventes, ·semJo um incumbi-
do do asseio da sala dos con-
sniHores (salario mensal de 
150$0 00) . . . . . . . . .. . . .... . . . 
!Material : 

Despezas com 11 conducção do 
ministro, 12 :0(}0$ ; artigo;; de 
expediente 14 f000$; despezas 
mludas e de prompto paga-
mento, •6 :000$; serviço postai 
e ·telegraphico, 10 :oro$; para 
éo.nrnrvação e custeio -das ins-
'tallações electricas, comp ·e· 
·hendendo a 1:1u~-ninação do 
edificio, o elevador, campain-
has e a,pparelhos teJephonicos, 
inclusive o consumo ·de ener-
gia electrica e o pagamenlo 
de um encarreg>ido das i.nstal-
Jações, com a ,gratificaçl'l.o 
mensal "le 30P~. e dous aju-
·dantes com a de 150$ cada 
um, 25 :500$; para conserva-
ç1Lo ele jar.Cfim, rerramenta.s, 
adubos, material para irrlg·a-
ção e o pag!IJ'J1ento de um jar-
dineiro, ·com p, <liaria ccrrlaa 

· Ouro Papel 

33 :600$000 

lOii :000$000 

112 :200$000 

9:000$~"' 
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•d·e 6$, e quatro ajudantes com 
a 1doiaria '<le 4$ cada um, réis 
:1 ~ :000$; para asseio do cdifi-
clo, material para esse serviço 
e 1: & ;:?·a:J1ent·. d•e quatro trab,i.-
lhadores incumbidos do mes-
mo, ·com ;.. cl!aria de 4$ cad" 
um, 6 :000$; para aluguel de 
casa para o porteiro, 1 :200$ ; 
consumo de agua, 1 :080$ ; pu-
blicação -clo ex;pediente e edi-
taes, acquisiç1io de H vros e ou-
tros imJpressos, en cadernações, 
ihnpressões, inclusive o rela ... 
folio elo minis.tro, 31 :200$: 
ao.s quatro continuos. 50$ a 
ca.c~a um ide uma s:d' vez~ 
200$ ; ao.s ·quatrc continuos e 
aos correios, :õú0$ pa1·a ca.da 
um ·de •uma so' rvez, paL",a far .. 
1dan1ento, 2 :400$; aos qual.ro 
c0rreios a di a.ria de 1$ a c:ida 
um, quando em serviço, .cal-
culada para Z65 dias, rêls 
1:460$000 .. ........ .... ... . 

Total .aa verba ..... . ... .. .... . 

Directoria Geral de Gontabilida-
cie (decreto n. 7.95 8, ele 14 •d•e 
Aibril de 1910): 
Pessoal : 

l direotor geral 18 :000$, 2 clire-
·ctores de .secção 24 :000$, 5 
pr imeiTos officiaes 48 :000$, 5 
se.;;·undos orficiaes 36 :000 $, 8 
<terceiros officiaes 43 :200$; 1 
continuo 2 :400$, ·2 servent"s 
(sala.rio mensal de 15 0$) i·éis 
3 :600$000 ...... . .... .. ..... · 
Material : 

Antigos de expediente, 14 :000$; 
acquisição ele livros, revi.'3tas 
e outros i.mpres::os, encader-
na{:ào e in1Pressões, pubiica-
ção <lo exped iente e efü.taes, 
publicaç:lo, ;.~evisã.o e t1istri ~.;u

ição c1u .s 111·anaick d.·) ininist 0 . 

rio, 2-5 :000 $; c1es·pezas aniudas 
e de prompto LJ agame,nto, réis 
2 :000$ ; acquisição e conser-
vação el'e moveis, ·comprehen-
õen do m acb!nas ele e.screver e 
de calcular e o que fõr neces-
sarlo ao -Arcbivo e mais c1e-

Ouro Papel 

123 :0 40$00 0 

490 :840$000 

175 :20 0$0011 
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J)endencias da directoria, réis 
93 :000$, ao continuo, gratifi-
cação de '50$, de um a so' vez, 
de accôrdo com o regulamen-
to e quantitatlvo para farda-
mento, 350$00 0 . . ... . ... . .. . 

'rotai Ja verba . . . . . . ... . .. .. . 
I mrnigração e Colonização (ae 
-ereto n . •6 . 455, de 19 d~ Abril 
<le 1907) : 

a) •Directoria Geral .ao Serviço 
-Oe Povoamento (decreto nu-
mero 6 . 479, de 16 de 'Ma!o de 
1907) : 

p.~.::sn;:il, dia.1·ia::! rc:;ulan:i.entare.:;, 
inclus ive . .. . . .. . . . . ..... . 

l\faterlai : 

O necessarlo a0 "or v!ço, lncl us1-
' 'e fardamento para interpre-
.tes e outros auxiliares, e tran·· 
:;pune elo pasEoal, fJ9 :400$: 
aiuguel de cao;ia ,para o por-
•triro. 600$000 . . . . . ...... •• 

b) Hospedaria de Imm!grantes 
da J lha das Flore.> : 

re,,soal titulado, 36 :800$; dia-
l'i>õtas, 97 :637~5()0 .. .... .. .. . 

::M:atE:rlal : 

0 .necestiarl o para o servl çu, In-
clus ive aHmeµtação ·de im-
mJ;;ran-tes e empregados, con-
"Hvação e repar açà.o da Ho~
IJedaria e suas dependencias 
(comprehendeqdo o •pessoal) e 
dcspezas com o material flu -
c tua.nte . . . . . . . . . . . . . . 

e ) serviço de immigração : Pas-
sagens do exterior .. ... . . . . . . 

T ransporte de immigrantes para 
·1~ Esi: a.d. o~. recepçao, hospi::-
{l,..gem e expedição dos mes-
mos .... . ...... . .......... . 

d) serviço de cplonlzação : St11·· 
v iço n os Estados : I nspectores 
ti auxiliares do serviço d o po-
voamento, de1;pezas de maite-
r lal e com a fundação de nu -
r,Jeos coloniaeF e Jocallzaçã•J 
ile immigrantes . . . .. . . . .... . 

Ouro P apel 

133 :3-50$0 00 

308 :550$000 

254 :483$00 0 

lôU :OOOV 

1 ;,.4 :437$;;00 

~ 2 0: 000$0 ~ 9 

500 :000$00 iJ 

600 :00 0$ 000 

~. 6 00:00 0$ 0 00 
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e) uespezns extl'aorJi.narias Cl 
evel'!tuaeti: - Para attender 
a clesp~zas imprevistas ou 1e-
tlclencia d•e qualquer cun~1-

gnação na verba. co1nprehen-
'Jendo as Ucsvczas cora u pe::l-
~.oal que fôr em commissão ao 
estr a ngeir o em proveito do 
serviço de immigração . ..... . 

Para ;pagamento da sub1•ençãu 
á 'Estrada de :FeTro de Santa 
Cath~·ina, pelJs 60 kilometros 
construidos entre Blumenau e 
Colonia Hansa . . . .. . ...... . 

Total <111 verba . . . . , ... , . . . . 

1.• - E::cpcinsão econornica elo Brazil : 

ct) Propagauda do café <> ou trcs 
prodactos do Brazil no es-
trangeiro, comprehendendo n 
pagamento do pessoal e a sub-
venção annua l de 5 . 000 fran-
cos para a Associação Inter-
nacional do Frio ..... . . . .. . . 

b) Para o pagamento de traba-
lhos de propaganda no paiz, 
comprehendendo -publicações, 
traducções e acquisições tle 
obras, livros ou productos 
destinados á propaganda das 
riquezas natu raes e desenvol -
vimento agricola e industrial 
do Brazil, bem assim a publi-
cação das leis, regulamentos 
e actos do Governo, cu ja di-
vulgação s e j a convenien te 
fazer . . . . . . . .. .. . . ... . . ... . 

Total da verba . ... .. . . . . .. . 

5.• - Jardim Botanico (decreto nu-
mero 7. 848, de 3 de fevereiro 
de 1910) : 

Pessoal : 

Pessoal techni co e administr a -
tivo - 1 director, 18 :000$; 1 
sub-director, 12 :000$; 3 che-
fes de secção, 36 :000$ ; 4 aju-
dantes de seccão, 38 :400$; 2 
preparadores de secção, réis 
10 :800$; 1 auxiliar de secção, 
4 :200$; 3 naturalistas, réis 

Ouro 

5()0 :000$000 

500:000$000 

500:000$000 

300:000$000 

900:000$000 

7 . 2~9 :%7$500 

300 : . 00$000 

300:000$000 
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21 :600$; 1 secretario-biblfo-
thecario, 7 :200$; 1 escriptu-
rario, 4 :800$; 1 conservador 
elo herbario e museu, 3 :60 0$; 
1 jardineiro chefe, 4 :800$; 1 
feitor, 2 :400$ ; 1 porteiro, réis 
3 :000$, 1 continuo, 1 :800$; 4 
serventes, 7 :200$000 ........ . 

Pessoal diarista: 

12 guardas, sendo dous para a. 
secção agronomica (diarias ã 
razão de 5$, 21 :900$, farda-
mentos â razão ele 200S an-
nuaes, sendo n1etade paga em 
março e outra metade em se-
tembro, 2 :400$) 24 :300$; a-O 
j:uclineiros, sendo dous para 
a Secção Agronomica, diaria 
5$, 36 :5 00~; 50 trabalhado-
res, sendo 18 para a Secção 
Agronomica, diaria 4$, réis 
73 :000$; 1 conservador ele 
placas, diaria 6$, 2 :190$ ; 1 
pedreiro, diaria 6$, 2 :190$ ; 
1 carpinteiro, diaria 6$, réis 
2 : 19 O$ ; 1 carroceiro, diaria 
5$, 1 :825$ , 20 aprendizes, 
diaria 1$, 7 :200$000 .... .. . . 

Material: 

Cusleio e conservação dos labo-
ratorios, herbarios e museu. 
comprehendida. a acqu isição 
do que fôr necessavJO ao 
funccionamentp dessas depen-
dencias, 20 :000$; acquisição 
e conservação de instrumen-
mentos, ferramentas , utens,-
lios e outros materiaes para 
o jardim ; emballagem das 
plantas, ferragens e forra-
gens para a ni maes, illumina-
ção e despezas miudas e im-
previstas, 30 :000$; objectos 
d e expediente, publicações 
scientificas, inclusive a Re-
vistei elo J circli11i, editaes, en-
cadernações e acquisições de 
livros, fo lhetos, revistas e 
jornaes para a bibliotheca, 
20 :000 $; custeio e conserva-
ção da Secçjio Agronomica, 
comprehendenpo o material 
para o Postq Meteorologico ; 

Our<> 1-'apel 

175:800$000 

149:395$000 
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acqu is ição e conservação de 
m a c h i n a s, ferramentas e 
utensilios agrícolas ; vehiculos 
e animaes de tracção ; cercas, 
adubos, plantas e sementes e 
o pagamento de um chefe de 
cultura a 350$ mensaes, réis 
30 :000$; consumo de agua, 
3 :240$; transporte de pessoal 
e material, comprehendendo 
as passagens dos naturalistas 
viajantes e o frete de suas 
bagagens, 1 O : O O O$ ; diarias 
do pessoa l technico e admi-
ni·strativo de accôrdo com o 
regulamento, 8 :800$000 ..... 

Despezas de installação -Para 
a terminação das obras de 
installação e adaptação do 
jardim aos fins previstos no 
decreto n. 8 48, de 3 de feve-
reiro de 1910 .............. . 

Total da verba ....... . .... . 

G.• - Serviço ele insvecçã.o e clefesci 
agrlcolas (decretos ns. 7.556, 
de 16 de setembro de 1909, e 
8. 360, de 9 de novembro de 
1910) : 

a) Dlrectorla: 
Pessoal: 

1 director geral, 18 :00$ ; 2 sub-
directores, 24 :000$; 2 aju-
dantes agronomos, 16 : 8 O O$ ; 
2 auxiliares agronomos, réis 
12 :000$; 2 primeiros offi-
ciaes, 16 :800$ ; 3 segundos 
officiaes, 18 :000$; 4 terceiros 
officiaes, 19 :200$; 4 escre-
ventes dactylographos, rêis 
14 :400$; 2 auxiliares de de-
fesa agrícola, 9 :600$; 1 me-
canlco, 3 :600$; 1 guarda do 
material, 3 :600$; 1 encarre-
gado de despachos, 3 : 6 O O$ ; 1 
porteiro, 3 :000$; 2 continuas, 
4 :800$; 5 serventes, salario 
mensal de 150$ cada um, réis 
9:000$000 ........ . ..... . . . 

Material: 

Publicações de editaes, annua-
rios e boletins, questionarias, 

Ouro Papel 

122:040$000 

200:000$000 

647:235$000 

176 ;400$000 
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mappas agricolas e schemas ; 
acquisição e publicação de 
trabalhos para divu lgar os 
methodos e instrucções desti-
nados a prevenir e combater 
as pragas ; con1pra1 ilnpres-
são e distribuição de traba-
lhos, livros, revistas e jornaes 
de in ter esse a gricola rêis 
100 :000$; acquisição, trans-
porte e distribuição de plan-
tas e semen tes, comprehen-
dendo o pagamento de grati-
ficações ao pessoal extraor-
dinario empregado nesse ser-
viço, 300 :000$; diarias regu-
lamentares, passagens e 
transportes do pessoal da di-
rectoria, 20 :000$ ; objectos de 
expediente e despezas miudas 
e imprevistas, 30 :000$000 ... 

b) Inspectorias : 

Pessoal, inclusive o das novas 
inspectorias do Amazonas, 
Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, A\agõas, Sergipe, 
Espirita Santo e Santa Ca-
tharina ............. .. ... . 

Material: 

Alugueis de ca~as para deposi-
to de machinas e para func-
cionamento d1as inspectorias; 
asseio das mesmas e despezas 
miudas e de ~xpediente , com-
prehendendo o pagamento de 
um servente para cada in-
spectoria, ã. razão de 100$ 
mensaes no m~ximo, 100 :000$ ; 
diarias e despezas de trans-
porte do pesspal e material a 
despezas eventuaes e impre-
vistas, compqihendendo o pa-
gamento do pessoal extraor-
dinario a que se refere o ar-
tigo 6° do regulamento, réis 
400 :000$; para fiscalização, 
ensino e propaganda da cul-
tura do trigo e outras de ac-
côrdo com o decreto n. 7.909, 
de 17 de março de 1910, com-
prehendendo os vencimentos 
de um fiscal, ã. razão de réis 
12 :000$ annu aes e de um a ju-

Ouro Papel 

450:000$000 

412 :000$000 
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dante á razão de 8 :400 $, dia-
rias e transportes dos mesmos, 
30 :000$; para a reconstru-
cção do proprio nacional em 
que está Installada a Inspe-
ctoria Agrícola de Cuyabá, 
40 :000$; para acquisíção de 
1nachinas, instrumen tos, fer-
ramentas e utensilios agríco-
las e de adubos, correctivo 
para os effeítos do disposto 
no art. 2° n. 8 e art. 44 
n. 13 do regul a mento numern 
8. 360, de 9 de novembro de 
1910; transporte, concerto e 
conserva ção desse material, 
comprehendendo o pagamento 
de traba lhadores e operaríos 
que se incumbirem de taes 
serviços, dividido proporcio-
nalmente, de accõrdo com a 
importa ncia de cada uma 
pelas ínspectorias agrícolas, 
300 :000 $ ; pa ra a insta llação 
d as inspectorias agrícolas 
nos Estados do Amazonas, 
Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Alagôas, Sergipe, 
,,;sp ir ito Santo e Santa Ca-
tharina, 230 :000 $000 .. .. .. . . . 

e) Delegacia no Acre (portaria 
de 16 de setembro de 1909): 

Pessoal: 

1 delegado, 18 :000$; 3 auxilia-
res, 30 :000 $000 ... ... ....... . 

Material: 

Diarias, passagens e transpor-
tes ; custeio e conservação 
dos la boratorios e campos de 
experiencias, sala rios de lra-
bal hadores; guardas, capata-
zes, serventes e apontadores; 
aluguel de casa para o func-
cionamento da d e 1 e g a eia; 
objectos de expedien te e des-
pezas miudas e imprevistas. 

cl) Defesa agricola -Serviço de 
extincção de gafanhotos e 
outros a nimaes ou parasitas 
nocivos á agricultura , com-
prehend endo a acqu1s1çao e 
transporte do materia 1 ncces-

Ouro Papel 

1.100:000$000 

48:000$000 

160:000$000 
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sario e o pagamento e passa-
gem do pessoal extraordina-
rio incumbido desse serviço, 
d i v idido proporcionalmente, 
de accôrdo com a importan-
cia de cada uma, pelas in-
spectorias agricolas, 300 :000$; 
para as indemnizações pre-
vistas no art. 20 e para as 
despezas q ue resultarem do 
disposto no art. 15 do regu-
mento n. 8 .360, 20 :00 0$000 . 

Total da verba ...... . ..... . 

7.• - Posto Zootechnico Federal (de-
creto n. 8.36 6, de 10 de no-
vembro de 1910) : 

ci) Pessoal technico : 

1 cli1·ector, 6 :000~; 4 chefes de 
secção, 48 :000$; 7 a judantes, 
58 :800$; 2 a uxiliares de 1• 
classe, 9 :600$; 4 auxiliares 
de 2• classe, l<2 :000$000 ..... 

b) Pessoal a dministra tivo: 

Ouro 

1 secret ario bibliothecario, réis 
6 :000$ ; 1 escriptura rio, réis 
5 :40 0$; 1 encarr egado da 
contabilidade, 'l :200$; 1 aju-
dante, 6 :000 $ ; ' 1 a lmoxa rife, 
3 :000$; 1 porteiro, 3 :600$; 1 
continuo, 18 :O o'O$ ...................••....... 

e ) Pessoal op E;r a rio: 

F eitor ec, fiscaes, guardas, ser-
ventes de laboratorios, de es-
tribarias, e va.ccarias, traba-
lhadores r u r ~ e s, operarlos, 
etc ....... .. ... . .. . ...... . 

d) Material: 

Alimentação, ferragens e trata-
mento dos animaes, compre-
hendendo comp ra de instru-
m entos cirurgicos e medica-
mentos, 60 :000$; diarias e 
despezas de transporte de 
pessoal e materia l, expediente 
e Imprevistos, 50 :000$000 .... 

Papel 

320:000$000 

2.666:400$000 

134:400~000 

33:000$000 

80:000$000 

110 :000$000 
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Importação de animaes estran-
geiros .............. .. .... . 

Compra de animaes no paiz, 
acquisição e cor.1servação do 
material agricola e para la-
boratorios ; illuminação e for-
ça motriz, obras e conservação 
e o que fôr necessario ás cultu-
ras e demais serviços elo posto 

Total da verba. . . . . , ..... 

8.• - Escola de Avrendizes Artifices 

a) Pessoal. . 
b) Material : 

Despezas de expediente, 
objectos para as a ulas, luz, 
agua e asseio das escolas e 
despezas miuelas e imprevistas, 
comprehendendo o pagamen-
to de um servente para caela 
escola, á razão de 100$ men-
saes, 114 :0000$ ; conservação 
dos edificios, elo mobiliaria e 
do material das officinas 
228 :000$; auxilio para com-
pra de materia prima para as 
officinas, 68 :400$; subvenção a 
uma escola do mesmo typo no 
Estado do Rio Grande do Sul, 
emquanto não fôr estabelecida 
a Escola da União, 48 :000$ .. 

Total da verba. . . . . ... . . . 

9. • Serviço Geolo gico e M ineralo gico 
ão B1·azil (decreto n. 8.359, de 
9 de novembro de 1910) : 

Pessoal: 

1 director , 18 :000$0000; 1 
secretario b ibliothecario, réis 
15 :000$ ; 4 geologos, ~O :000$ ; 
1 petrographo, 12 :000$000 ; 1 
chimico, 12 :000$; 1 auxiliar 
juridlco, 9 :600$; 3 ajudantes 
de geologo e de petroprapho, 
21 :600$; 3 auxiliares techni-
cos, 18 :000$; 1 desenhista-car-
tographo, 6 :000$; 1 almoxari-
fe, 6 :000$ ; 3 escripturarios, 
14 :400$; 1 dactylographo, rs. 
4 :800$000 ; 1 photographo, 
4 :800$; 1 judante ele dactylo-
grapho, 3 :500$ ; 1 ajudante 
de desenhista, 3 :600$; 1 auxi-

Ouro 

150:000$000 

150:000$000 

Papel · 

280:000$000 

637 :400$000 

501 :600$000 

458:400$000 
960:000$000 
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liar chimico, 3 :600$; 1 auxi-
liar do bibliothecario, 3 :000$; 
1 porteiro, 3 :600 $; 2 conti-
nuos, 4 :800$ e 3 serventes (sa-
lario mensal de 150$) 5 :400$ 

Para pagamento de diffe-
rença de vencimentos, de ac-
côrdo com a primeira observa-
ção das que acompanham a 
tabella annexa ao regulamen-
to: Ao director (ex-chefe do 
serviço), 6 :000$; a dous geo-
logos (ex-geologos de ia clas-
se), 12 :000$; a dous geologos 
(ex-primeiros engenheiros), 

12 :000$; a um ptrographo (ex-
primeiro engenheiro), 6 :000$ .. 

Material: 

O necessario ao serviço, 
comprehendendo passagens, 
transportes, diarias regula-
mentares, publicações, impres-
sões e encadernações, despe-
zas miudas e imprevistas 
100:000$; par~ a conservação 
da Fabrica de Ferro S. João 
de Ipanema (Pessoal e mate-
rial) 20 :000$ .............. . 

Total da verba. . . . ..... . 

10.• ~ J untei Com1nerçial e Junta dos 
Corretores (decretos ns. 8. 2 4 7 
e 8.2 48, de 22 de setembro ele 
1910) : 

I. Junta Coml)1ercial: 

Pessoal: 

1 director secretario, 5 :000$; 
2 primeiros officiaes, 14 :400$; 
2 segundos officiaes, 12 :000$ ; 
4 terceiros OfJiciaes, 19 :200$; 
1 porteiro, 3 :qOO$; 1 ajudante 
ele porteiro, 3 :000$ ; 1 conti-
nuo, 2 :400$; 1 servente (sa-
lario mensal ele 150$), 1:800$ 

Material: 

Artigos de expediente réis 
2 :600$; pub\icações, impres-
sões e encadernações; acquisi-
ção de livros, revistas e jor-

Ouro Papel 

217:800$000 

36:000$000 

120:000$000 

373:800$000 

61:400$000 



797 

naes; despezas miudas e even-
tuaes, 5 :400$; acqu1s1çao 
concerto de moveis, 2 :000$; 
aluguel de casa para o fun ccio-
na m ento da Junta, 6 :000$; 
taxa de esgo to, 136 $118, con-
sumo de agua, 36$000 . ..... . . 

II. J unta dos Corretores: 

Pessoal: 

Um syndico dos corretores, 
9 :600$; um escripturario, réis 
3 :600$; um auxiliar, 2 :400$ ; 
un1 servente, 1:800$ ..... ... . 

Material: 

Aluguel de casa para a Se-
cretaria da Junta, 1 :200$000 ; 
objectos de expediente (assi-
gnatura e jornaes, 6 O O$ O O O ; 
eventuaes (carretos, vasilha-
m es e amostras, etc.), 300$000 

'l'otal da verba. . . . .... . . 

11 .• - Dii·ectoria Geral ele Estatistica 
(decreto n. 8.330, de 31 de 
outubro de 1910) : 

a) Directoria Geral: 

Pessoal: 

Um director geral, 18 :000$; 
seis chefes de secção, 72 :000$; 
um a uxiliar jurídico, 12 :000$; 
um bibliotheca rio, 8 :400$ ; um 
archivista, 8 :400$ ; um carto-
g rapho, 8 :400$; um almoxari-
fe, 8 :400$; 16 primeiros offi-
ciaes, 138 :400$; 28 segundos 
officiaes, 168 :000$; 36 tercei-
ros officiaes, 172 :800$; 10 
praticantes, 36 :000$ ; 20 auxi-
liares de primeira classe, rs. 
60 :000$ ; 20 auxiliares de se-
g unda classe, 48 :000$; um of-
ficial de gabinete, gratificação, 
2 :400$ ; um porteiro, 4 :800$; 
um ajuda nte de porteiro, rs. 
3 :000$; 6 contínuos, 14 :400$; 
seis s erventes (salario mensal 

Ouro 

160$), 10 :800$000. . . . . . . . . . . .... . . ..... . 

Papel 

16 :172$118 

17 :400$000 

2:100$000 

97 :072$118 

790:200$000 
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Material: 

Acquisição e conservação de 
moveis, livros e assignaturas 
de jornaes e revistas, 5 :000$; 
objectos de expediente, fran-
quia de correspondencia e pu-
blicação de editaes, réis 
15 :000$000; despezas miudas 
e de prompto pagamento, rs. 
4 :000$; aluguel de casa para 
porteiro, 720$; taxa de esgo-

to, 142$500; consumo de agua, 
1 :080$000. . . . . .•.......... 

b) Officina typographica: 

Pessoal: 

Chefes ou mestres de offici-
nas, artistas e serventes, com-
prehendidos os serviços de gra-
vuras, brochura, encadernação, 
electricidade e photographia. 

Material: 

O necessario1 aos serviços da 
officina ...•............... 

e) Eventuaes: 
Substtução do pessoal, dia-

rias e a judas de custo regula-
mentares, pagamento dos da-
ctylographos e para clespezas 
imprevistas ................ . 

Para pagamento do pessoal 
e mais serviços elo r ecensea-
mento geral d:L Republica . . . . 

Total ela verba. . . . ..... . 

12.• - Directoria de Meteoi·ologia e 
Astronomia ( clecreto n . 7 .627, 
de 18 de novembro de 1909) : 

I. Observatorio Nacional: 
Pessoal: 
Administração Geral da Di-

rectoria de Meteorologia e As-
tronomia : 1 di1·ector, 18 : O O O$ ; 
1 secretario-bibliothecario, 
9 :600$000; 3 t;screventes, réis 
16 :200$; 1 mecanico, 4 :800$; 
2 ajudantes de mecanico, réis 
7 :200$; 1 aprendiz mecanico, 

Ouro Pa.pel 

25 :942$600 

100:000$000 

30:000$000 

100:000$000 

2 . 600:000$000 

3.646:142$500 
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1 :200$; 1 zelador, 2 :400$ e 2 
serventes, 2 :880$000. 

Secção de Meteorologia e 
Physica do Globo - 1 chefe 
de secção, 12 :009$; 3 assis-
tentes de ia classe, 28 :800$; 
2 assistentes de 2• classe rs. 
14 :400$ ; 4 assistentes de 3• 
classe, 21 :600$000. . .... 

Secção de Astronomia e 
Geodesia - 1 chefe de secção, 
12 :000$; 2 assistentes de 1• 
classe, 19 :200$ ; 2 assistentes 
de 2• classe, H :400$ ; 2 cal-
culadores, 1 O : 8 O O$ ; 3 guardas-
manobras, 5 :400$000. 

Material: 
Expediente, luz, acquis1çao 

d e livros e revistas, publica-
ções, estampas, gravuras, en-
cadernações, trabalhos de có-
pia e traducções, productos chi-
micos e despezas miudas rs. 
60 :000$; acquisição, concerto e 
installação de instrumentos, 
custeio da officina, peque-
nos reparos no edificio, trans-
porte de material, trabalhos 
geodynamicos e o necessario 
ao serviço em geral, 124 :250$; 
consumo de agua, 720$; para 
attender a necessidades impre-
vistas, inclusive diarias e pas-
sagens ao pessoal do Observa-
torio Nacional, quando em ser-
viço fóra da repartição, e o 
pagainento do pessoal extra-
ordinario que fôr necessario 
ao serviço, 50 :520$; custeio 
das estações meteorologicas e 
pluviometricas (inclusive as 
que foram transferidas da Ma-
rinha para este minis t erio) -
pessoal e material, 197 :480$. 

II - Serviços subvenciona-
dos: 

Subvenção aos Estados de 
S. Paulo e Rio Grande do Sul 
para manutenção do serviço 
meteorologico na fórma dv 
art. 15 do decreto n. 7.672, 
de 18 de novembro de 1909, 
sendo 40 :000$ para cada um. 

Total da verba. . ..... . . 

Ouro Papel 

62:280$000 

76:800$000 

61:800$000 

432:970$000 

80:000$000 

713 :850$000 
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13.• - M1iseu Nacioncil (decreto nu-
mero 7.862, de 9 de fevereiro de 
de 1910): 

Pessoal: 

1 director, 18 :000$; 4 pro-
fessores, 48 :000$ ; 4 substitu-
tos, 38 :400$ ; 1 chimico da 3• 
secção, 9 :600$; 2 naturalistas-
viajantes, 14 :400$ ; 7 prepara-
dores, 37 :800$ ; 1 chefe de 
cultura, 5 :400$; 1 secretario, 
7 :200$000; 1 escripturario, 
4 :800$000; 1 bibliothecario, 
7 :200$ ; 1 ajudante de biblio-
thecario, 3 :600$; 1 desenhista, 
calligrapho, 6 :000$; 1 chimico-
chefe de laboratorio de chimi-
ca vegetal, 12 :000$ ; 1 assis-
tente de chimica do mesmo la-
boratorio, 9 :600$; 1 ajudante 
preparador do mesmo labora-
torio, 5 :400$ ; 1 entomologo, 
chefe do laboratorio de ento-
mologia, "12 :000$; 1 ajudante-
preparador do mesmo labora-
torio, 5 :400$ ; 11 phytopatholo-
gista, chefe do laboratorio de 
phytopathologia, 12 :000$; 1 
assistente de phytopathologia 
elo mesmo labqratorio, 9 :600$; 
1 porteiro, 4 :800$; 1 continuo-
ajudante do porteiro, 3 :000$ .. 

Pessoal de nomeação do 
director - Dous praticantes 
de zoologia a 1 :200$, 2 :400$; 
dous guardas com 5$ diarios, 
3 :650$ ; 12 serventes com 
5$ diarios, 21 :900$; 20 jar-
dineiros com 5$000 diarios, 
36 :500$000 ... ............ . 

Material: 

Acquisição de productos na-
turaes, livros, jornaes e revis-
tas, 15 :000$; objectos de ex-
pediente, enCE).dernação, im-
pressões e editaes, rotulas e 
gravuras, co111prehendenc10 a 
impressão e b11ochura dos Ar-
ohivos do Musim, 15 :000$000; 
compra e concerto e vetrines, 
armarias e outros moveis, in-
strumentos, mpdelos, appare-
lhos e utensqios, acquisição 
ele drogas e substancias para 

Ouro Papel 

274 :200$000 
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laboratorios, excluído o de 
biologia e comprehendido o pa-
gamento de um carpinteiro 
com a diaria de 6$ a 8$ e de 
dous serven tes de laboratorio 
com a diaria de 5$, 30 :000$ ; 
para os trabalhos e custeio 
do laboratorio de biologia, a 
que se refere o art. 99 do re-
g ulamento, comprehendendo a 
acquisição de animaes, instru-
mentos, apparelhos, drogas, 
etc., 3 :000$ ; compra e con-
certo de apparelhos ele gaz 
e consumo deste para a illu-
minação e para os laborato-
rios, 3 :000$; pequenos repa-
ros e limpeza do edifício e 
e s uas elependencias e mate-
riaes para o Horto Botanico, 
comprehendendo ferramentas, 
utensilios, ferragens e forra-
gens, vehiculos, arreios e ani-
maes de tracção para os mes-
mos, 20 :000$; taxa de esgoto, 
136$118; consumo de agua, 
1 :872$ ; transporte de pessoal 
e material e diarias, de confor-
midade com o art. 104 do re-
gulamento, 10 :000$ ; para pa-
gamento de ajuda de custo de 
que trata o art. 97 do regu-
lmento, 3 :000$; despezas miu-
clas e eventuaes, comprehen-
dendo o pagamento ele um 
correio á razão de 200$ men-
saes, 8 :400$000. , . . ... . . .. . 

Despezas de installação -
Para a terminação das obras 
de reconstrucção e adaptação 
no Museu comprehendido o 
respectivo mobiliario ....... . 

Total da verba. . ........ . 

14.• - Escola ele Minas (elecrelo nu-
IT.ero 8. 039, de 26 de maio de 
1910) : 

Pessoal: 

l director, 18 :000$: 16 
lentes, 192 :000$; 8 subslitu-
tos, 67 :200$; 2 professore:; 
de desenho, 16 :800$; l pre-
parador analysta chimico, 

Ouro Papel 

109:408$118 

425 :000$000 

837 :058$118 
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6 :000$; 1 secretario, 8 :400$ 
1 bibliothecario, 8 :400$; 3 
amanuenses, 10 :800$; 1 con-
servador meca nico, 3 :600$; 2 
auxiliares de gabinete (mes-
tres de officinais), 6 :000$; 1 
porteiro, 3 :600$; 5 becleis. 
10 :800$; 7 servc-ntes, S :400$: 
gratificação adcliccional a len-
tes que contam mais ele 10 
annos de effectivo exercicio 
no magisterio, ~6 :360$; gra-
tificação ao clirector e aos 
lentes que dirigirem h1r-
mas ele alumnos em exer-
c1c10s praticas e excursões, 
3 :6 00$000· ... . ............ . . 

Material: 

Objectos ele expediente, 
1 :400$; excursões e estudos 
praticas, 8 :000$; officina:;, 
7 :000$; modelos, desenhos e 
bibliotheca, 6 :000$ ; collf:cções 
de mineralo&ia e compra de 
mineraes, 1 :000$; laborato-
rios, gabinetes e observato-
rio astronomico, inclusive a 
quantia de 18 :000$ para mon-
ta gem de um laboratorio de 
metallurgia, 42 :000$ ; illurni-
nação, 1 :200$; impressão dos 
.Annaes, 2 :0 00$; impressões 
avulsas, publicações, ajudas 
ele custo, conservação e asseio 
elo edificio e despezas even-
tuaes, 5 :000 ~; pen são a tres 
a lurnnos, 1 : ~00$; para mon-
tagem e conservação ele rna-
chinas e apparelhos dos ga-
binetes, 4 :000$; para com-
pleta installação de gabinetes 
e ateliers destinados ao estu-
do de electro-technica, 8 :000$ 

Total da verba ........ . 

15.' - Aitxilios a 4 oricit!titrc1s e in-
d1tstrias: 

I. Auxilio para a introdu-
cção ele reproductores - Au-
auxilio aos a,gricultores e cria-
dores para a in troducção de 
animaes destinados á repro-
ducção, de 'l'ccõrdo com o re-

Ouro Papel 

399 :960$000 

87:400$000 

487:360$000 
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guiamento approvado pelo de-
creto n. 7. 737, de 16 de de-
zembro de 1909, ou com o que 
fôr expedido para melhor 
execução do serviço . . ... .. . . 

II. Registro genealogico e 
marcas de animaes. - Para 
o serviço do registro genealo-
gico de animaes e para o re-
gistro e archivo geral de 
marcas para animaes, de ac-
côrdo com os decretos nume-
meros 7. 778, de 30 de dezem-
bro de 1909, e 7. 917, de 24 de 
março de 1910, comprehen-
dendo o pessoal commis-
sionado para a execução do 
mesmo serviço e as publica-
blicações r elativas ao as-
sumpto .......... .. ..... .. . 

III . Auxilios diversos : 
Auxilios aos Estados, ás 

municipalidades, aos syndica-
tos e associações agricolas ou 
particulares que mantiverem 
ou fundarem estações agrono-
micas ou escolas praticas de 
agricultura, fazendas agicolas, 
modelos, postos zootechnicos, 
cou dela rias e campos de de-
monstração, sujeitos a pro-
grammas e inspecção do mi-
nisterio, não excedendo de 
20 :000$ o auxilio a cada qual 

Premios de animação á pe-
cuaria, á agricultura e ás In-
dustrias, inclusive a de ex-
tracção ele carvão de pedra .. 

Auxilio á Sociedade Nacio-
nal de Agricultura, devendo 
applicar 20 :000$000 para des-
envolver seus trabalhos ele 
propaganda, seu museu agrí-
cola e florestal, o estudo das 
plantas uteis á zoologia agri-
cola elo paiz, e 20 :000$000 
para desenvolver, no Horto 
Fructicolo da Penha, seus 
campos ele experiencia, e o en-
sino da agricultura pratica e 
de Industrias ruraes, em cujos 
cursos deverá receber até 12 
a lumnos g ratuitos indicados 
pelo Governo . ... . . .. ....... . 

Auxilio ao M useu Comm er-
cial do Rio de Janeiro, com 
a obrigação ele ac1mittir gra-

Ouro Papel 

100:000$000 

200:000$000 

200 :000$'000 

200:000$000 

60:000$000 
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tuitarnente n a Academia elo 
Commerclo 50 a lu rnnos des i-
g nados pelo Governo e a pres-
t ar os serviços que forem 
ex ig idos pelo m esmo Governo 

Subvenção á Escola Com-
mercial da Bahia, com a obri-
gação de admittir g ratuita-
mente 20 a lurnnos e estabele-
cer um Museu Comrnercial .. 

Para acquisição de ovulos 
de bucho de seda, afim de se-
rem distr ibuidos pelos serici-
cultores .... .... ...... .. ... . 

Subvenção á Escola de 
Commercio do E x t e r nato 
Aquino . . .. . .............. . 

Tota l da verba .. . .... . .. . 

16.• - Serviço de Info1·11wções e B i-
bliotheca (como na proposta) 

1 7. • - Serviço de V eterinaria (de-
creto n. 8. 33 1, de 31 de ou-
tubro de 191 0~ : 

I. Dlrectoria i 

Pessoal: 

1 director geral, 18 :0 00$ ; 1 in-
spector veter /n ario, chefe da 
secção technica, 12 :0 00$; 1 
chefe da sec'l.ão de expedien-
te, 12 :0 00$; f a judantes, réis 
28 :800$ ; 1 veterinario, réis 
8 :400$; 1 a uxiliar de 1• 
classe, encarregado da pha r-
m acia, 4 :80Q$ ; 2 a uxilia r es 
de 2• classe, 7 :200$; 2 g uar-
das, 4 :320$; 1 primeiro offi-
cia l, 8 :400$; 1 segundo offi-
cial, 6 :000$; 1 terceiro offi-
cial, 4 :800$ ; 1 guarda do 
material, encarr egado da ex-
pedição, 3 :600$ ; 1 continuo, 
2 :400$ ; 2 serventes (salario 
mensal de 150$), 3 :600$000. 

Material: 

Despeza com a publicação e ex-
pediente de pirculares, R evis-
ta de Veterinqria e Zootechnict 
e outras publicações; acqu isi-

Ouro Papel 

120 :00 0$000 

50:000$000 

5 :000$000 

20:000$000 

955:000$000 

164: :600$000 

124:320$000 
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ção de livros para a biblio-
theca da Directoria ; assigna-
tura de revistas, jornaes offi-
ciaes sobre veterinaria, réis 
30 :000$ ; acquisição de vacci-
nas, medicamentos e material 
de combate ás epizootias, para 
fornecimento ás inspectorias 
e postos veterinarios e distri-
buição gratuita aos lavrado-
res e criadores, 200 :000$; 
do Rio de Janeil'o e de postos 
despezas com a installação 
de um embarcadouro no porto 
de observação e desinfecção 
do gado em varios pontos de 
entrada e sahida, 200 :000$ ; 
subvenção ao Instituto Oswal-
do Cruz, de accôrdo com o 
art. 59 do regulamento, réis 
48 :000$ ; montagem e custe io 
ele pharmacia, polyclinica e 
laboratorio veterinario, rêis 
80 :000$; despezas de expedi-
ente, miudas e imprevistas, 
16 :000$ ; diarias, passagens e 
transporte do pessoal e mate-
rial da Directoria e pessoal 
do Instituto Oswaldo Cruz, em 
serviço da mesma directoria, 
60 :000$; despezas com Inde-
mnizações e reexportação de 
animaes, 50 :000$000 ...... . . . 

II. Inspectorias : 

Pessoal: 

1 O inspectores veterinarios, réis 
84 :000$; 20 veterinarios, rêis 
144 :000$; 20 auxiliares de l" 
classe, 72 :000$; 20 auxiliares 
de 2• classe, 60 :000$ ; 20 ser-
ventes (salario mensal de 
100$), 24 :000$000 ..... . ... . 

Material : 

Alugueis de casas ou salas para 
funccionamento das Inspecto-
rias, asseio das mesmas, des-
pezas miudas e de expediente, 
50 :000$; diarias e despezas 
de transporte do pessoal e 
material e despezas imprevis-
tas, como as que se referem 
â. execução de medidas pro-

Ouro Papel 

684:000$000 

384:000$000 
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phylacticas e de inspecção ve-
terinaria e nomeação do pes-
soal extraordinario para pro-
ceder á erradicação de epi-
zootias, indemnizações e re-
exportação de a nimaes, réis 
200 :000$000. . . . ........ .. . 

Total da verba . ......... . .. . 

18." - Sm·viço ele Protecção aos Indfos 
e Localizaçüo de Trabalhado-
1·es Nacioncies: 

Pessoal da directoria e inspe-
ctorias, de accôrdo com o de-
decreto n. 8.072, de 20 de 
junho de 1910 . ............. . 

Material e outras despezas, 
como na proposta da Com-
missão de Finanças . . .... . . . 

Tota l da verba . .. . . .. .. .... . 

19.• - Ensino Agronornico (decreto 
n. 8. 319, de 20 de outubro 
de 1910): 1 

Pessoal: 

ci) Escola Superior de Agricul-
tura e Medipina Veterlnarla: 
1 dlrector, ~ :400$; 6 lentes 
cathedraticos, 57 :600$; 6 len-
·tes substitutos, 36 :000$; 1 
professor de desenho, 5 :400$; 
6 conservadores ( art. 2 9), 
14 :400$; 25 auxiliares de en-
·sino (art. 79), 45 :000$ ; 1 
secretario, 7 :200$; 1 biblio-
thecario, 6 :000$; 2 escrlptu-
rarios, 9 :60q$; 1 pharmaceu-
tico, 3 :600$ i 1 porteiro, réis 
4 :80 0$ ; 2 contínuos, 4 :800$ ; 
3 bedeis, 7 :200$000 ........ . 

b) Fazenda iixperimental an-
nexa á Es1~ola Superior de 
Agricultura; 1 director, réis 
7 :200$; 1 chefe de culturas, 
6 :000$; 1 auxiliar, 4 :800$; 
1 jardineiro horticultor, réis 
3 :000$000. . . . .... . . ...... . 

e) Estação de machinas annexa 
á Escola Superior de Agri-
cultura: 1 qi rector, 7 :200$; 2 
mestres de officinas, 7 :200$; 
1 mecanico, 3 :000 $000 . .. ... . 

Ouro Pa•pel 

250:000$000 

1 .442:320$000 

387:000$000 

1.013:000$000 

1.400:000$000 

210:000$000 

21:000$000 

17:400$000 
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cl) Escola de Agricultura an-
nexa ao Posto Zootechnico 
Federal (Pinheiro) (decreto 
n. 8.867, de 10 de novembro 
de 1910) : 3 lentes, 25 :200$; 
3 p r e paradores-repetidores, 
16 : 2 O O$ ; 1 professor de dese-
nho e topographia, 5 :400$; 2 
conservadores inspectores de 
a lumnos, 6 :000$; 1 economo, 
3 :000$; 1 medico, 6 :000$; 1 
pharmaceutico, 3 :600$ ; 1 
mestre de gymnastica e exer-
mc1os militares, 3 :000$ ; 2 
mestres de officinas, 6 :000$; 
1 chefe de jardinicultura e 
horticultura, 5 :400$000 . . ... . 

e) Escolas Medias ou Theorico-
Praticas custeadas pela União 
na fórma elos art-s. 544, 545, 
5•16 e 547 do decreto n. 8.319, 
de 20 de outubro de 1910: 
Pessoal de duas escolas: dous 
directores, 7 :200$ ; seis len-
tes, 50 :400$; seis preparado-
res-repetidores, 32 :400$; dous 
professores de desenho, réis 
10 :800$; quatro conservado-
res-inspectores de alumnos, 
12 :000$ ; . d o u s economos, 
6 :000$; dous mestres de gy-
mnastica e exercicios milita-
res, 6 :000$ ; dous chefes de 
pratica agricola e horticola, 
10 :800$ ; quatro mestres de 
officinas, 12 :000$ ; dous se-
cretarios-bibliothecarios, réis 
9 :600$ ; dous escripturarios, 
7 :200$ ; dous porteiros, réis 
6 :000$; dous continuos, réis 
3 :600$000 . .. . . ... . ....... . 

f) Escolas Praticas de Agri-
cultura custeadas pela União 
na forma do art. 548, do de-
creto n. 8.319, de 20 ele ou-
tubro de 1910 - Pessoal pa-
ra tres escolas: 3 directores, 
7 :200$000; 3 professores (de-
senho, topographia, mecani-
ca agricola, construcções ru-
raes, drenagem e irrigação), 
21 :600$; 3 professores prima-
r ios, 9 :000$; 3 adjuntos (art. 
229 7 :200$ ; 3 chefes de cultu-
ra, 10 :800$; 3 jard ineiros-
horticultores, 7 :200$ ; 3 mes-
tres d.e gymnastica " exarei-

Ouro Pane! 

79:800$000 

174:000$000 

.:::·. 

.. ~ -~ . 

51 
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cios milita r es, 7 :200$ ; 3 secre-
tarios-bibliothecarios, 10 :800$; 
3 conser vador es-inspectores de 
a lumnos, 7 :200$; 3 economos, 
7 :200$; 3 porte iros-contihuos, 
7 :200$ ; 6 m estres de officinas, 
14 :400$000 .. . .. . ...... . . . .. . 

g) Aprendizados Agr icolas -
(~ssoal pa ra 9 aprertdiza-
dos, sendo 3 installaclos e cus-
teados pela União na forma 
dos decretos n. 8.357, 8. 358, 
e 8.365, ele 9 e 10 de novem· 
bro ele 1910 "S. Simão", "Bar·· 
bacena" e "S. Luiz de Missões" 
e 6 apenas custeados pela 
União na forma elos arts. 554 
e 557 do decreto n. 8.319, ele 
20 de outubro de 1910) : 9 di-
r ectores, 54 :000$; 9 auxilial'es 
agronomos, 43 :200$; 9 profes-
sores primarias, 2 7 : O O O$ ; 9 
adjuntos, 21 :600$; 9 escriptu-
r arios,' 32 :400$; 9 economos, 
21 :600$; 9 'conservadores-ins-
pectores de alumnos, 21 :600$; 
9 chefes de cul turas, 21 :600 $ ; 
9 jardineiros-horticultores, rs . 
21 :600 $; 9 r,raticos ele indus-
trias agricolas, 21 :600$; 18 
mestres ele officinas, 43 :200$ ; 

. 9 porteiros-contínuos, 21 :600$ 

h) E stações e.·perimentaes -
(Pessoal para tres estações, 
sendo uma insta llacla e cus -
teada pela União na forma 
elo decreto n. 8.356, ele 9 ele 
novembro ele 1910, Estação 
Experimen tal ele Canna de 
Assucar em Campos, e duas 
apenas custeadas pela Urtião 
na forma elo art. 566, elo de-
cr eto n. 8.319, de 20 ele out u-
bro de 1910); 3 clirectol'es, 
36 :000$; 6 chefes ele secção 
t echn ica, 50 :400$; 12 ajuclart-
tes ele secção, 72 :000$; 3 jar-
dineiros-horticultores, 7 :200$; 
.3 · escrip turarios-bibliotheca-
rios, 10 :800 $; 3 porteiros-con-
tinuas, 7 :200 $0 00 . .. . . ..... . 

i) Postos Zooti;chnicos funclaclos 
com a uxilio ela União-(Pes-
soaL púa 2 .pos tos, a r ts . 577 
e 578) : 2 clifectores, 24 :0 00$ ; 

Ouro rar -· 

1.17:000 $000 

361:000$000 

183 :600$000 
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4 chefes ele secção t echnica, 
33 :600$; 6 ajudantes, 36 :000$; 
2 auxiliares (picadores ), réis 
4 :800$000; 2 preparac1ores, 
8 :400$; 2 secretarios, 9 :600$; 
2 escr ipturarios, 6 :000$; 2 por-
teiros-continuos, 4 :800$000 .. . . 

j) Postos ele Selecção de Gaclo 
Nacional - (Pessoal para 
clous Postos, art. 482) : 2 cli-
rectores, 24 :000$; 4 chefes de 
secç:lo techn ica, 33 :600$000; 
6 a judantes, 36 :000 $ ; 2 auxi-
liares (picadores ), 4 :80 0$ ; 2 
preparadores, 8 :<100$ ; 2 se-
cretaries, 9 :600 $ ; 2 escriptu-
rarios, 6 :000 $ ; 2 porteiros-
continuos, 4 :800$000 ... . . . 

lc) Estações Zootechnicas Re-
g ionaes (Pessoal para seis es-
tações, art. 48 8) : 6 chefes, 
18 :000 $000 ......... . .. .. . . 

l) Campos de demonstração -
(Pessoal para 8 campos de 
demonstração, senc1o 1 de plan-
tas fructiferas, 1 destinado á 
cultura do arroz e 6 para di-
versas culturas, na forma dos 
a r ts . 543, 40 8 e 569 do regula -
mento) : 8 directores, 48 :000$; 
8 chefes de culturas, 28 :800$ ; 
8 jardineiros-horticultures, rs. 
19 :200$000 ...... . . . ... .. . . . 

ni) Escolas Permanentes de La-
cticinios : 1 director, 6 :000 $ ; 
!professor primario, 3 :000$; 
1 escrevente, 2 :400$; 1 mes-
tre de lacticinios, 2 :400$000 .. 

n) Cursos ambulantes : 12 pro-
fessores, 72 :000$; 12 ajudan-
tes, 57 :600$000 ; 5 mestres de 
lacticinios, 15 :000$ . .. . . . . . 

Material - Para despezas de 
installação e de adapta•~ão dos 
diversos estabelecimentos e 
outras previstas no regula men-
to annexo ao decreto n. 8.319 
e no que foi approvado pelo 
decreto n. 8.367, de 20 de 
outubro e 10 de novembro de 
1910, comprehendenclo o cus-
teio dos mesmos estabeleci-
mentos e o pagamento de f ei-
tores, operarios, trabalhadores 

Ouro Papel 

127: 200$ 000 

127:200$000 

18 :000$000 

96:000$000 

13 :800$00cl 

144 :600 $000 
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e n.ais pessoal não cspeci Cica-
clo nesta t a bella ; passagens, 
transport e, cliarias e aj udas 
de custo, artigos de expedien-
te, publicações, mobiliario e 
despezas eventuaes e impl'cvls-

Ouro 

tas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... .. . . 

Total ela verba. 

20.• - Event•ictes (como na pl'oposta 
do Governo). . . 

Art. 51. E' o Presidente ''ª H.epublica autorizado: 

Papel 

2.239 :400$000 

3 . 920 :000$000 

200 :000$000 

ci) a conceder os favores da lei n. 2.049, ele 31 ele dezembro de 
1908, t ambem aos immigrantes localizaclos em nucleos coloniaes, e 
bem assim a qualquer agriculto!' que satisfizer as condições da r eferi-
da lei, não fican do dependentes ela constit uição de synélicatos ou co-
operativas agl'colas. 

Os mesmos favores deste artigo e le i nelle citada podel'ão ser con-
cedidos pelo Poder Executivo para as novas plantações ele cacáociro e 
oliveira, assim como para as cul tu ras novas no pa iz, desde que por 
seu valor economico mereçam ser estimuladas pelo Governo Federal; 

b) a contractar com emprczas industriaes a admissão em sua:;; 
officinas de aprendizes de ferreiro-mechanico até o numero de 100, nlto 
excedendo de 10 para cada empreza, e com emprezas estrangeiras que 
operem no Bl'azil a admissão em seus <õstabelecimentos, na Europa ou 
nos Estados Unidos, de aprendizes de electrolechnica, alé o numero de 
10, abrindo para esse fim os necessarios creditos; 

e) a tra nsferir da administração do Ministerio da Fazenda para 
este as fazen das n acionaes situadas no Rio Branco, Estado do Ama-
zon as . · 

Recebidas as fazendas refer idas pelo representante elo Ministerio 
da Agricultura, mediante minucioso arrolamento, fica este a utorizado a, 
clirectamente ou por meio de contracto em concurrencia publica, fun-
dar campo de experien cia para lavou!'a, criação e industria de lactici-
nios, com apparelhos e machinismos aperfeiçoados, annexando-lhes es-
colas praticas desses serviços . 

Para os effeitos da disposição anterior, fica o ministerio autorizado 
a dividir as ditas fazendas em tantos lotes quantos forem n ecessarios; 

cl) a transferir do Ministerio da Fazenda para o ela Agricultura as 
fazendas nacionaes localisadas nos Estados do Piauhy e as terras das 
extinctas fazendas nacionaes, procedendo á sua demarcação e arrola-
mento dos bens . 

Nas cita.elas te1'ras e fazcnelas nacionaes, o Governo organizará co-
lonias e campos ele experiencia, de modo a favorecer o desenvolvimento 
das industrias pastoril e extractiYa (carnaúba, maniçoba, oleos vege-
t aes, etc.) ; 

e) a despen der: 
10 :000$ em premios, á razão de 1$ por kilogramma, aos sericicul-

tores que apresentarem casulos de prollucção nacional, de accõ rdo com 
o regulamento n. 6 . 519, de 13 ele julho de 1907 ; 

5 :000$ em premios, aos sericicultores que provarem, a juizo do 
Governo, ter pelo r,nenos 2. 000 pés de amore ira regularmente tratados, 
ele acéõrdo com o disposto n o mesmo regulamento; 
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f) a abrir os cred itos que forem n ecessai·ios para occorrer ás sub-
venções resultantes de contractos já celebrados, ele conformidade com 0 
disposto no art. 36 da lei n. 2. 221, de 30 de dezembro de 1909 ; 

D) a mandar effectuar a dragagem do canal de accesso á ilha das 
Flores, para facilitar o transito elas embarcações que transportam im-
m igrantes 11ara a hospedaria existente naquella ilha, correndo a despeza 
pela verba 3.•, consignação destinada ás despezas extraordinarias e 
eventuaes; 

h) a abrir o credito necessario ás despezas com a apuração e 
trabalhos finaes do recenseamento, comprehendida a respectiva publi -
cação; 

i) a transferir para o Ministerio da Guerra a Fabrica de Ferro 
ele S . João ele Ipanema . 

Art. 52 . Os governos estaduaes c municipaes e os particulares ou 
emprezas que introduzirem no pa iz gado lanigero ele criação, para o 
fim de constituir nucleos permanentes de producção de materia prima 
destinada á industria de fiação e tecidos de lã, gozarão ele todos os fa -
vores concedidos pelo decreto n. 7. 737, ele 16 ele dezembro ele 1909. 

Art. 53. F ica o Presidente da Republica autorizado a contractar 
no paiz ou no estrangeiro pessoas ele provada competencia para dirigir 
os serviços e exercer fu n cções technicas, não paclcndo exceder de tres 
a.imos os contractos que celebrar, a brindo para isso os devidos creditos. 

Art. 54. Sempre que fôr conveniente, o ministerio poderá man-
dar fazer as suas publicações, impressões e encadernações na typogra-
phia da Directoria Geral de Estatística, correndo as despezas com o 
material por conta elas competentes consignações orçamentarias das re-
partições a que pertencerem os trabalhos. 

Art. 55. Para os fi ns ele que trata o art. 58 das bases que ba i-
xaram com o decreto n. 6 . 455, de 19 de abril ele 1907, o Governo po-
derá abrir creditos supplementares e elevar a subvenção alli consi-
gnada a 15 :000$, quando se trate de via ferrea ãe bitola ele um metro, 
não excedendo ele 60 kilometros ele ext ensão e que não goze ele garan-
tia de juros federal e estadoal, comtanto que o pagamento se faça por 
trechos não inferiores a 20 kilometros em trafego. 

Paragrapho unico . A subvenção prevista neste artigo não poderá. 
em caso algum ser concedida a estrada ou trechos de estrad8i.S construi-
das sem contracto prévio, salvll as que tiverem verba no orçamen to. 

Art. 56 . E' o Presidente da Republica autorizado a entrar em ac-
cêlrclo com o governo do Estado ele Minas Geraes, afim ele que, medi-
ante cessão, feita por e~te á Fazenda Nacional, elo immovel denomina-
do "Fazenda .do Leitão", nas proximidades ele Bello Horizonte, sejam 
creadas no referido immovel, sem augmcnto de despeza e dentro da 
verba adequada, uma enfermaria vetcrinar·ia e posto de observação, onde 
serão examinados os anirnaes suspeitos, provenientes ele qualquer ponto 
da R epubl ica, e onrJe se farão - em grande - experiencias dos metho-
dos prophylacticos e therapeuticos, ministrando-se t ambem, ah i, aos 
criadores as noções necessarias á applicação dos ditos methodos. 

A rt . 57 . Serão sulm1etticlos á approvação do Congresso na proxima 
sessão legislativa todos os decretos que crearam ou reforma ram serviços 
dependentes do Mini s terio da Agr icultura , Indus tria e Commercio, nos 
termos da lei n . 1. 606, de 2D de dezembro de 1906 . 

Art. 58. Fica o Presidente ela Rep11blica autorizado a nomear mais 
uma professora n a s escolas de aprendizes artifices cuja frequencla ele 
a lumnos exceder ele 50, correndo a clespeza pela consignação - Des-
peza de Expediente - da verba 8.•" 

Art. 59. 1Fica o Preslden·te aa Republica autorizado a despende,., an-
nualmente, :por e,s.paço -Oe cinc o 1an•nos, a importancia lle 100 :Q00$ vor 



812 

anno, divididos em cinco premios de 20 :000$ cada um, concedidos ao 
partlcular ou empreza que !Provar ter exportado ~>ara o estrangeiro, a.n-
nualmenté, 10 . 000 m()tros cubicos de madeira de lei . 

Art. 60. Os mesmos favores do art. · Gº desta lei se:·ão concellidos ~; 
ferro-vias de bitola estreita que Jig·arem as séaes rlas minas de carvão 
aos <portos de embarq:1e fluvlaes ou ás mais p1·oximas estações ~e vlas-
ferreas já em trafe;,o . 

-Art. 61. Fica o Governo autorizado a rever os re,;ul . .i.rn~ntos dos d:l-
versos serviços do Ministerio da Agricultura, Industria e Cornmercio. 
completa1ndo e moldiflcando os mesmos serviços de accõrdo com n que 
a experiencia tiver aconselha'1o sem augmento ela respectiva doação orç 1-
menlaria; podenào, porém 1 transferir a~ sommas que for.\:n~ r.ccessarias de; 
umas para outras verbas do orçamento ou de umas para outras consdg.na-
ções da mesma verba. 

:Allt . 6:2. Fica o ·Poder Executivo autoriza/to a abrir o crecl!to de 
800 :000$ para oc~crrer â. restituição ile d~.spérns feitas com a introdur-
çüo ele anlmaes reproductores. 

§ 1. 0 1Ficam reduzidos a.os seguintes os documentos exlglcl•os. m•-
cessar.Jos a.o p0"Jido de resti.tuicão de despezas, factura consular, certii-
f!ca.dos ·de origem (pedig1,ée), -i.{uando os amimaes provierem de "!)aize.;, 
onde haja estes registros, certificados de veterinario no pafz de or igem ; 
attesta·dó rle ·tu1Jerculinização, para os bovinos, certidão da alfandega nu 
porto de desembarque; attestaclo de saucle e de idenf!cação passados 
pelo viterl•nario elo M!.niste rio aa ·Agr\~11Jtura; recillo do criaãor que im-
portar o annual. 

§ 2. 0 ::>o oeredito a aue se refere o •presente artigo 200 :000$ serõ.::i 
desti:1ados ~o sen·iÇ" pe transp0rte de 1·,·prorl ucloi e!, Õbr,tru do p<.iz . 

§ 3.° Cav.la cr.iad"Or não poderá importar. dentro <lo exerdcio, numer0 
superior a 10 animaes de raca de Ja.da es.pec!e, n am tei·á n t:-an.s·porte 
para numero de animaes superiores a 10 de cada especie, dentro do paiz. 

Art . ~3. São cons!<lerados effectivos os actuaes me41oos extra<>rcll-
narios da Hospedaria de Immigrantes da Ilha das Flores, um encarre-
gado de clinica med ico-cirurgica e outro especialista <le molesti-as de 
olhos, encarregado da prophylaxia de molest!as contagiosas, especial-
mente ele. trachoma, com vencimentos iguaes aos dos lnspectores sanita-
rios do Distrlcto Federal. 

Art. 64 . ·Fica o Guvern•o aulori7.a.lo a eles.pend er, pela rubrice. -
Publicações - da verba 1•, as seguintes quantias: 

a) 20 :000 $ que serão entregues ao Dr. J . Carlos TravassoA, como 
auxiilio pa":i a ;iublicacã::i da sua ohra «A pesc.:a e os peixE:Js na costa •l u 
Brazil», e igual quantia ao Dr. Jullo Branrlão Sobrinho, chefe ,1e secção 
ele Estatis-tica <la Secretaria de Agricultura do Estaclo :ile S . Paulo, para 
a publicação -do Annirnrio BraziZeiro de Agrio1ilt1~1·a, Gommie1·cio e Indus-
tria, ficando um e outro obrigados a entregar ao Governo 4 . 000 exem-
µJarps .aas refen!das -publicações; 

b) 30 :000$ para adquirir um numero sufficiente de exemplares da 
Pla.nta na cidade do ·Rio de Janeiro, organizada e desenha.da pelo 2° Te-
nen-te (lo •Exercito Francisco Ja11;uarl-be Gomes de Maltos, afim de ser 
feita d·istrlbuição ampla da mef\nia para os .aiversos misteres a que elh\ 
se destina, devendo a quantia acima ser retirada ela verba de 300 :000$ 
desse ministerio. destinada á propaganda ide trabalhos <lessa natureza no 
Í·nterior c1 o p.i iz ; 

e) 12 :000$ para publ!cacão e distribuição da Brazilian EngineerintJ 
cincl MinínfJ Review. 

Art. 6·5. Flica o Governo autorizaido a entrar em accôrdo com o Go· 
verno ·elo Estadia r10 Bahia, para o fim de &vocar o Instituto Agrícola de 
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S. ,Be,nto da,s 1LS:ges, do mumc11:no ãa villa de ·s . Franc!eco, e nelle i.ns-
tallar uma escola média ou theorico-pratica de conformidade com 'o dis-
.;;>osi livos aos arts. 544, 54·5, 5'46 e ·547, ido regu!am<ento que baixou com 
o -decreto n. 8 . 319, d'e 20 de Outubro de 19 10, pochmdo despender a quan-
tia necessaria á adaptação ido Instituto A.grloola ás exigencias el o reg:.i 
l an1ent~· geral do ensiinc agronomico. 

§ 1.º IÜ Governo .manterá annexa á eEcola, sob f~7ma de aprenfüzado 
agrícola, el e accõrelo com o art. 512 elo referido regulamento ele Outubro 
ele 1910 a colonla educadora a lli existente . 

§ 2.0 A avocaciio será feita sem ont;s ·nara o Estado, a favor de 
quem reverterá, sem lnclemnizaç;ão, o predio com sua:s installações, de-
~ende.nc!as e bemfeltorias, ern qualane1· tampo que o Governo F ederal 
convenha extin g uir os serviços que porventura crear. 

Art. 66. O pessoal do Serviço de Protecção aos Indios e L ocalização 
de Trabalhadores Nacionaes, em effeotivo serviço no:; Eataclos do Parr1 
e Am a71on·as e ·no terri-torio do Acre, ;->erceberá mp.a gratificação addi-
cional sobre os r espectivos vencimentos, na razão de 50 % no P.ará, 
60 o/o no Amazonas e 80 % no Territoriio do á.cre. 

'Paragrapho unico. Esta providencia é extensivo. ao pesaoal das J.n.;. 
pectorias Agrico)as e E scola de 1\rtifices no Pará e no A.n1azonas, pod en-
ll o o 'Governo abrir os o!'ed i·tos que forem a1eoessario.s á. fJUa execugão, d:1-
ran te a vigencia da presente lei. 

Art. 67. Para attender ao aesenvolvimento dos serviços de imrni-
gração e de colonização comprehondidos n a, verba III poderá o Go-
verno, em quEi.lquer época do anno, A.bl'il' creditas supplementar es até 
á importancia de 200 :000$, ouro, e 2. 000 :000$, papel. 

Art . 68. Continuarão cm vigor, no exercício ele 1911, os saldos dos 
creditas do actual exercicio, destinados á insta l!ação e adaptação das 
Escolas de art ifices (verba 8.•) ; obras no grande edifício, etc, 
(verba 7•) e fundação de uma escola pratica de agricultura em Pi-
nheiro (verba 2•) ; bem assim os saldos dos creclitos especiaes aber-
tos pelos decretos ns . 7. 648, de 11 de novembro, e 7. 728, de 9 de de -
zembro de 1909. 

Art. 69. Fica approvaclo para todos os effeitos o decreto n. 8.084, 
de 7 de julho de 1910, que autoriza o ministel'io da Agricultura, In-
dustria e Commercio a contractar veterinarios para o serviço do Pes-
peativo mlnlsterio . 

Art. 70 . F ica autorizado o Governo a despender até á qua:itia 
de 100 :000 $ para auxiliar as exposições a~ro -pecuarias e as exposições-
fei1·as que fizerem os F.stados e os municípios. 

Art. 71 . Fica o Governo a utorizaelo a promover a construcção elo. 
usina de que trata a clausula X do elet!reto n. 8 . 414, rla 7 de dezem-
bro de 1910, podendo instituir aos re:speat ivos ooncessionarios premias 
sobre os productos manufacturados, gai'antia ele consumo annual e ou-
tros favor es, sem priv ilegio ou monopolio, asscgurn.nr.lo, em fav r c<n. 
União metade elos lucros da empreza, desde que estes a4cedam de 12 o/o 
ao anno, a té integral restituição dos premias instituídos . 

Art. n . O Governo instituirá 10 premias, ele 16 :000$ cada um. 
para os criadores que dentrn ele cinco annos Pl'DYO.rem ter criado mais 
de 200 cavallos que se prestem á remonta do J1Jxerclto, abrlnclo para 
isso os necessarios creditas. 

Art . 73. Por conta da verba 4• ê o Governo autorizado a des-
pender: 

l º, a té 4 quantia ele '10. 000 fra.ncos com n. representação do Brazi! 
no Ins titµto Internacional de Agricultm·a de Roma; 

20, a quant ia que fôr indispensavel oom o encerramento dos tra-
ba lhos da Cornmissão de Expansão Economica do Brazll, comprehen-
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c1endo o pagamento de pessoal que fôr mantido, atê final liquidação 
desses trabalhos. 

Art. 7 4. Fica o Governo autorizado a firmar contractos cujo prazo 
não exceda de cinco annos, a respeito de alugueis de casas, indispen-
saveis a serviços do Ministerio da Agricultura. 

Art. 75. Fica extensivo ao Ministerio da Agricultura o disposto no 
art. 20 da lei n. 2 . 221, de 31 de dezembro de 1909. 

Art. 76. Os contractos para obras necessarias á installação dos 
serviços do Ministerio da Agricultura não serão de prazo superior a 
dous annos . 

Art. 77 . Uma das Inspectorias, a que se refere a verba 17• (Ser-
viço de Veterinaria), será na cidade ele Recife, capital de Pernambuco. 

Art. 78. Uma das Estações Experimentaes de Canna de Assucar a 
que se refere a verba 19n, lettra g), será installada e custeada pela 
União, no Estado de Pernambuco. 

Art . 79. Entre os Aprendizados Agricolas a serem fundados e 
custeados pela União, na fórma da verba 19•, lettra f), um será no 
Estado ele Pernambuco. 

No mesmo Estado será fundado um dos seis campos ele demons-
tração de que trata a lettra k), destinado a culturas diversas. 

Art. 80. Será installado no Estado do Maranhão um aprerrc1i -
zaclo agrico la, montado e custeado pela União, na fórma dos arts. 544 
a 557 do decreto n. 8.319. 

Art. 81. E' o Presidente ela Republica autorizado a despender com 
as r epartições e serviços dependentes do Ministerio da Fazenda, durante 
o exercicio de 1911, as quantias de 41 . 100 :516$939, ouro, e réis ..... . 
94 . 916 :632 $124, papel, assim discriminadas: 

1 Ouro Papel 
1" Juros e amortiz8rção da divida 

externa . . ....... . .. . ....... 31.878 :400$759 
2• Juros e amortiza~~ão do empres-

timo externo para resgate das 
estradais de ferro encampadas 8.264:880$000 

3n Juros e amortiz1ação dos em-
prestimos interpos ........... . . . . . .. . . . . .... 9.852:850$000 

4• Juros da divida interna fun-
dada . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . ... .. .... .. ... 25.756:084$000 

5• Pensionistas e beneficiarios dos 
montepios . . . · r · . . ....... . .. . . . . .. .. .. .... 10'. 239 :994$620 

6• Aposentados • ' ' I' ' ' ••••••••••• .............. 2. 552 :191$173 
7• Thesouro NacionfLI .. . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . 1.974:535$000 
8• Tribunal de Contas - Augmen-

ta da de 12 :000$, para gra-
tificação ao fUbstituto do 
representante \10 Ministerio 
Publico, junto qo mesmo Tri-
bunal, com funcções cumula-
tivas com este ......... . .... .............. 602 :000$000 

9• - Recebedoria do Districto Fe-
dera! - reduziqa a lotação a 
22. 000 :000$ e ariteracla a ra-
zão para 0,85 l1o·, mantido o 
mesmo numerq de quotas 
(1.103) ............. . ...... . .. . . . .. . . . .. . 644 :060$000 
mo numero de quotas (1.103) ............ . . 6'14 :060$000 

10• - Caixa de Conve11são - redu-
zida de 300$ mensaes a des-
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peza papel pela suppressão da 
gratificação a um electricista 

11• - Caixa de Amortização - au-
mentada de 12 :000$, em con-
sequencia do decreto n. 2 . 286, 
que elevou os vencimentos do 
corretor e ajudantes do cor-
retor, sendo 2 :400$ para o au-
gmento do corretor e 9 :600$ 
para o dos quatro ajudantes 
do corretor . .. ...... .. ...... . 

12• Casa da Moeda ...... .. ... . . . 
13• Imprensa Nacional e Diario 

Offioial .. . ......... .... .. . . 
14• Laboratorio Nacional ele Ana-

lyses . .. .................. . 
15• Administração do3 papeis na-

cionaes .... .. ............. . 
16• Delegacia elo 'l'hesouro em 

Londres ..... . .... .. ....... . 
17• Delegacias Fiscaes ...... . .... . 
18• - Alfandegas: 

. Alfandega de S. Francisco . "Das Ca-
patazias" - elevada a 10 o 
numero de trabalhadores, .fi-
cando elevado o credito a 
9 :00·0$000; a 60 o numero de 
remadores no "Pessoal de es-
caler ", ficando o credito ele-
vado a 5 :000$000. 

Alfandega de Santos. "Das capata-
z ias" - augmentacla de $500 
a diaria que percebem os tra-
balhadores; augmentada ain-
da ele 16 :600$ a sub-rubrica 
"Acquisição, reparo e conser-
vação do material". 

Alfandega ele Porto Alegre - Au-
gmentarla de 6 :000$ a verba 
do "Expediente", e de 2 :264$ 
a de "Diversas despezas" . 

Alfandega do Rio Grande do Sul -
E levada a 10 :260$800 a ver-
ba, para combustlvel, lubrifi-
cantes, etc., para o rebocador 
e guin dastes a vapor das ca-
patazias; augmentada mais de 
6 :360$ a sub-rubrica "Pes-
soal" - Das capatazias -
para os guindaste a vapor, 
sendo: um machinista 2 :400$, 
um foguista 1 :800$ e um car-
pinteiro â. razão de 6$000, 
2 :160$000. 

Alfandega ele Pelotas - Augmentada 
de 3 :000$ a sub-rubrica "Di-

Ouro 

50:000$000 

100:000$000 

52:200$000 

Papel 

255:000$000 

489:612$000 
863 :504$600 

2 . 178:280$000 

169 :800$000 

341 :800$000 

2 . 408 :938$0 00 



81~ 

versas despezas" para pessoal 
e combustivel da la ncha. 

Alfandega de Pernambuco Au-
gmentada de 5$ para 6$ em 
365 dias, e de 4$ para 6$, 
tambem em 365 dias a verba 
do carapina e do pedreiro, no 
P essoal de Capatazias. 

Alfandega de Santa Catharina - Re-
duzida a lotação a 700 :000$ e 
elevada a razão para 5 o/o, 
mantido o m esmo numero de 
quotas (222), elevado a 20 o 
numero de trabalhadores a 
8$500 . . ... . . . . .... . 

19• - Mesas Ue Rendas e Collectorias 
Augmentada de 23 :170$, sen-
do l 9 :420$ para o custeio da 
Mesa de Rendas de Cananéa, 
no Estado de S . P a ulo, com 
o mesmo pessoal e vencimen-
tos da de Macahé, no Estado 
do Rio de Janeiro ; e 3 :750$ 
para o pessoal da Mesa de 
Rendas de Ilhéos, no Estado 
da Bahia, cuja lotação fica 
elevada a 30 :O?O$, seu rendi-
mento actual . Fica elevado 
de quatro o numero actual 
de trabalhadores de Itaj ahy, 
abrindo o Governo o credito 
necessario. . . . ............ . 

2{) • Empregados de repartições e 
Jogares extinctos ..... ...... . 

21 u Inspecção das r epartições da 
Fazenda. . ..... . .. : 

22• Fiscalização de impostos de 
Consumo e de Transporte ... 

23• Commissão ( 2 o/o) aos vende-
dores de estampilhas . 

24• Ajudas de custo ......... . . . . 
25• Gratificações por ser viços Tem-

por arios e Extraordinarios ... 
2 6• Juros de Bilhetes do '.rJ1esouro, 
27• - Juros dos Emprestimos do Co-

fre dos Orphãps . . .. . ...... . 
28• - Juros das Caixas Economicas e 

Montes de Soccorro ........ . 
29• Juros Divel'Sos, Fianças, Po-

culios, etc . . .. . . ...... . .... . 
30• Porcenlag·ens pelas Cobranças 

Executivas. . . . . ... . ...... . 
31" Com missões e Corretagens ... . 
32• Despezas Eventuaes ....... , .. 
33• Reposições e Restituições .... . 
34• - Exercícios Findos .... ,,, .. . . ,. 

ouro 

100:000$000 

50:000$000 
30:000$000 

150 :000$000 
1 00:000~000 

Papel 

13 . 417 :054$800 

5 . 319 :276$100 

125 :011$839 

200 :000$000 

3.000:000$000 

150:000$000 
80:000$000 

70;000$000 
100!000$000 

050!000 $000 

9,500!000$000 

50:000$000 

J 00 :000$000 
20:000$000 

120:000 $0 00 
500!000 $0 00 

1.500:000~000 
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35• - Obras - elevada a 1 . 000 :000$ 
comprehendida a de 300 :000$ 
para a cons trucção do ed lfl-
cio para a A lfandega de Porto 
Alegre, destacada desta im-
portancla de 1. 000 :000$ a de 
168 :000$ para a ugmento da 
representação dos Ministros 
de Estado, â. razão de mais 
2 :000$ mensaes a cada um .. 

36• Credltos especiaes ....... . . 
37• Directorla da Estatistlca Com-

merclal. ........ ...... . .. . 
38• - Subst ituições . . . .... . ........ . 
39• - Inspectorla de Seguros ... .... . 

Paragrapho unlco. O Poder Ex-
ecutivo applicarâ. a renda es-
P e c i a 1 de 18. 773 :333$333 , 
ouro, e 15. 070 :000$, papel, 
conforme as alíneas seguintes: 

1• Fundo de resgate do papel-moeda . 
2• Fundo de garantia do papel-moeda . 
3• Ca ixa de resgate das estradas de 

ferro encampadas .... .... . . . 
4• Fundo de amortização dos empres-

timos internos ... ........... . 
5• Fundo para obras de melhoramen-

tos de portos .... . ....... .. . 

Ouro 

325 :036$180 

11.363 :333$333 

160:000$000 

7. 250 :000$00 0 

Art. 82 . E' o Governo a utoriza do : 

Papel 

1. 000:000$000 

373:000$000 
80 :000$000 

233 :600$000 

5 . 520:000$000 

3 . 500 :000$000 

3.050 :000$000 

3.000:000$000 

I. A abrir no exercício de 1911 creditos supplementares, até o 
maximo de 8 . 000 :000$, â.s verbas indicadas na tabella que acompanha 
a presente proposta . A's verbas - Soccorros Publicos - e Exercicios 
Findos - poderá o Governo abrir creditos suppiementares em qualquer 
mez do exercicio, comtanto que sua totalidade computada com a dos 
demais creditos abertos não exceda do maximo fixado, respeitada quanto 
á verba - Exercícios Findos - a disposigão da lei n. 3 . 230, de 3 de 
setembro de 1884, art. 11. No maximo fixado por este artigo não se 
comprehendem os creditas abertos aos ns . 5, 6, 7 e 8, do orçamento do 
Ministerio do Interior ; 

II . A liquidar os de bitos dos bancos provenientes de auxilios á 
lavoura ; 

III . A resgatar o emprestimo interno de 1897 (de 6 o/o), podendo 
lançar mão das apoiices guardadas para fundo de amortização dos em-
prestimos internos, creado pelo decreto n. 4 . 382, de 8 de abril de 1902, 
e, feita essa operação, mandará cancellar as r estantes apoiices do 
mesmo fundo ; 

IV . A proseguir n a conversão da divida externa de 5 o/o para 
4 o/o de juros, fazendo as necessarias operações de credito; 

V. A abrir creditas para cunhagem de moedas de prata, afim de 
substituir as cedulas elo Thesouro no valor de 2$, de 1$ e de $500, e 
facultar o troco das cedulas de 20$, de 10$ e de 5$, onde escassearem 
essa.s moedas ; 

VI. A conferir premios de 100$ por tonelada, a respeito de navios 
que forem construidos no paiz, corntanto que a arqueagílo de cada um 
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hão seja inferior a 80 toneladas; para o qual fim abrirá. creditos até 
a somma de 30 :000$000; 

VII . A abrir os creditos precisos para pagar as sentenças judicia -
rias passadas em julgado contra a fazenda nacional ; 

VIII . A expedir novo regulamento á. Directoria do Gabinete do 
Thesou ro ; podendo despender em gratificações temporarias e extraor -
dinarias, pela modificação do serviço, até a quantia de 30 :000$000; 

IX . A dar regulamento ao serviço de Inspeci;ão de Fazenda, assim 
como expedir instrucções a bem da fiscalização dos impostos de con-
sumo e de transporte ; 

X. A regulamentar a Imprensa Nacional, subdividindo a Secção 
Central em duas secções de Expediente e de Contabilidade; a distribuir 
melhor os serviços do Diario Official, sem augmento de despezas; 

XI. A crear tres postos fiscaes no Territorio Federal do Acre, nos 
Jogares Gabija, Seringai, S. .João e Seringai Paraguassú ; 

XII . A transferir gratuitamente ao Estado do Rio Grande do Sul 
o dominio directo sobre os terrenos foreiros, com frente ao sul, situados 
á. rua Coronel Fernandes Machado, antiga do Arvoredo, e comprehen-
didos en t r e as r uas D . Sebastião e General Auto, bem como o dominio 
directo sobre os terrenos foreiros, com frente ao oeste, situados á. rua 
General Au to, entr e as ruas Coronel Fernando Machado e Duque de 
Caxias, antiga da Igreja, terrenos esses considerados in dispensaveis á. 
construcção do palacio do Governo em Porto Alegre, capital daquel!e 
Estado; 

XIII. A abrir o credito de 2. 201 :432$970, para cumprimento dos 
arts. 46 e 52, da lei n. 2 . 221, de 30 de dezembro de 1909; 

XIV . A abrir ao Ministerio da Fazenda o credito atê a quantia de 
5. 769 :395$180 para odcorrer ao pagamento das contas do Ministerio 
da J ustiça e Negocios Interiores, constantes das mensagens de 9 de 
dezembro de 1909 e 2 de agosto do corrente anno, á. proporção que 
forem reconhecidas e processadas de accõrdo com as disposições do 
art. 31 e paragraphos da lei n. 490, de 16 de novembro de 1897; 

Paragrapho unico. Si do exame dessas contas resultar que ha em 
algumas dellas irregularidades criminosas, o Governo as remetlerá. á 
autoridade competen te para o respectivo processo; 

XV. A abrir o credito de 134 :775$ para uma mesa de rendas de 
1• classe que será. estabelecida de accõrdo com o art . 122 da nova 
Consolidação das Lei·s pas A lfandegas e Mesas de Rendas, na cidade de 
Itacoatiá.ra, no Estado do Amazonas; 

XVI. A despender atê a quantia de 300 :000$ na construcção de 
um edificio destinado a nelle funccionarem a Alfandega e a, Delegacia 
F iscal em V ictoria, capital do Estado do Espír ito Santo, nos limites 
da verba "Obras" ; 

XVII. A abrir ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario, 
na importancia de l!j :330$, para pagamento a D. Leonor Augusta 
Conrado Franco, filha do major do exercito Antonio José Augusto 
Conrado, do meio solqo pela tabel!a de 1 de dezembro de 1811 e lei 
de 18 de agosto de 1852, correspondente a 32 annos e cinco mezes e 
Q.Ue deixou de receber desde a data do falleclmento de seu pae, em 
março de 1869 , atê 3 de ou tubro de 1901, em que se habili tou ; 

XVIII . A relevar a Carlos Pinto de Figueiredo, director aposentado 
do antigo 'l.'hesouro N11cional, da prescripção em que incorreu, afim de 
que possa receber os vencimentos de aposentadoria, de que foi privado 
desde 10 de outubro de 1891 atê a data a que estendeu os seus effeitos 
a sen tença do Suprem o 'l'ribunal Federal, mandando annullar o acto 
do Poder Executivo ql.je decretou aquella suspensão, e abrindo o credito 
necessario ; 

XIX . A incorporar ao proprio n acional, onde funcciona o Lyceu de 
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Artes e Officios, o terreno á Aven;da Central n. 151, nc>s termos do 
art. 4• da lei 191 B, de 30 de dezembro de 1893, com a obrigação, 
porém, de se estenderem as edificações do Lyceu ao dito terreno, no 
prazo de dous annos, a contar da data em que o Governo fizer effectiva 
esta autorização; 

XX. A abrir o credito de 22 :806$773 para pagamento dos orde-
nados devidos de 9 de julho de 1891 a 8 de agosto de 1910 ao porteiro 
da extincta Thesouraria de Fazenda de Pernambuco Alexandrino Al-
ves de Mendonça, cuja aposentadoria fôra annullada ; 

XXI. Abrir o credito de 139 :050$ para pagamento das diarias de-
vidas aos engenheiros fiscaes das estradas ele ferro, nos termos das 
leis ns . 1.1'15, de 31 de dezembro de 1903; 1.293, de 13 de dezembro de 
190 •1, e 1.316, de 31 ele dezembro de 1904, que deixaram de ser pagas 
opportunamen te. 

XXII. A abrir os creditos necessarios para pagamento do que dei-
xaram de perceber os funccionarios civis no exercicio de cargos ele-
ctivos, nas mesmas condições dos militares quando em taes funcções, a 
contar ela data da lei. 

XXII! . A: 
1•, reformar a Directoria do Gabinete do Thesouro Nacional, dis-

tribuindo, como julgar conveniente, os serviços que por ella correm ; 
2°, dar melhor organização á Recebedoria elo Distr icto Federal, de 

modo a assegurar a boa arrecadação das rendas, expedindo para esse 
fim novos regulamentos; 

3°, reformar a Inspectoria de Seguros ; 
4°, crcar a Inspectoria ele Fazenda e reorganizar a fiscalização dos 

impostos de consumo, revogada a disposição do art. 49 da lei n . 2.221, 
de 30 de dezembro de 1909; 

5°, reorganizar as repartições dependentes elo Ministerio da Fazen -
da, de accõrdo com as exigencias dos serviços pelas mesmas custeados; 

6º, abrir os necessarios creditos para occorrer ás despezas com a 
execução destas autorizações; 

XXIV. A conceder aos funccionarios das delegacias fiscaes ele to-
dos os Estados da União a gratificação ac1dicional de 50 % sobre os 
vencimentos, abrindo para isso os necessarios crec1itos; 

XXV. A entrar em accôrdo com a prefeitura do Recife afim de ser 
c1emolic1a a par te elo predio em que funccionou a Faculdade de Direito, 
necessaria ao prolongamento ela rua 15 de Novembro; 

XXVI. A despender no exerciclo de 1911 a quantia que julgar ne-
cessaria atê o limite de 100 :000$, pa.ra. adquirir duas lancha.s de pe-
quenas dimensões e marcha silenciosa e uma barca de vigia destinadas 
á Alfandega de Pernambuco; 

XXVII. A abrir ao Ministerio da Marinha os creditos necessarios 
para reparar os damnos causados pela revolta dos marinheiros e infe-
riores da Armada na bahia do R io de Janeiro; 

XXVIII . A realizar as necessarias operações de credito para oc-
correr ás despezas com a conclusão das obras elo porto dü Rio de J a-
neiro; 

XXIX. A c1espeza por conta da verba "Obras elo i\finisterio d.a Fa-
zendas" no corrente exercicio, a quantia de 200 :000$ com a construcção 
immediata do edificio da Delegacia Fiscal em Bello Horizonte; 

XXX . A ceder ao Estado do Espirito Santo, sem indemniza~ão, os 
terr0nos que possue no logar Campinho, Victoria, e barracões exis-
tentes nos mesmos terrenos, bem como demais proprios nacionaes des-
necessarios ao serviço fe,'\eral ; 

XXXI. A despender, pelos differentes ministerios· com obras e 
melhoramentos no Territorio elo Acre, até 50 % ela renda liquida do 
terri torio ; 

XXXII . A abrir, desde já, o necessario credito para pagamento 
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elas clespezas feitas com a introducção ele animaes reproductoreS <' 
apurados ou que forem apurados, no Ministerio da Agricultura, In-
dustria e Commercio, c1e accôrclo com o art. 2° do r egulamento qu9 
baixou com o decreto n . 6.454, de 18 ele abril de 1907 . 

Art . 83 . l~ica restabelecido o att . 99 elo decreto n . 5.S90, ele 10 
rle fevereiro de 1906, que regula os impostos de consumo. 

Art. 84. Fica revogado o art . 37 da lei n. 490, de 15 ele dezem-
bro de 1897, sendo desde já admittidos os novos contribuintes ao mon-
tepio dos funccionarios civis, que recolherão ele uma só vez, ou por 
prestações mensaes, conforme o Governo determinar, as joias e con-
ti·ibuições a que estão sujeitos, a contar da data da citada lei. 

Art. 85 . Os operarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores de to-
dos os serYiços publicos da União que comparecerem ao trabalho no 
sabiJado e na segunda-feira ou na vespera e no dia seguinte ao feria -
clo, considerando-se como tal o dia em que fôr facultativo o ponto tlos 
funccionarios do mesmo ramo administrativo, serão todos pagos dos 
salarios respectivos a esses dias ele folga. 

Art. 86. Far-se-ha a restituição, ao Centro Mineiro Beneficente, ela 
quantia ele 5 :478~. pelo imposto ele transmissão de propriedade, que 
despendeu para adquirir o preclio onde tem nesta capital a sua sêde. 

Art . 87. A cada um dos guardas elas mesas alfandegarias ser3 
paga a somma de 200$ para seu fardamento, abrindo o Go,,erno credito 
especial para tal fim. 

Art . 88 . Os armadores estrangeiros que fizerem o servigo de nave-
gação entre portos elo Brazll e do exterior e, em prejuizo das linhas 
nacionaes, entre si adoptarem regimens, combinações de rebate dos fr~
tes sob condição de embarques exclusivos em seus vapores, isto é , para 
exceptuarem os navios em serviço das emprezas brazilelras, ficam su-
jeitos ao pagamento em dobro, nos portos da Republica, de todas as 
taxas e impostos a que forem obrigado, e cassadas as regalias de pa-
quetes ou de quaesquer outros favores concedidos pelo Governo Federal. 

Art. 89. Ficam approvados os creditos na somma de 947 :062'$827, 
ouro, e 29. 760 :357$32 8, papel, constantes ela tabella A. 

Art . 90. No exercicio da presente proposta, poderá o Go,·erno abrir 
credites supplementares para as verbas incluidas na tabelllit B . 

Art. 91. Continuam em vigor: 
c1) as disposições constantes do art. 3°, n. VIII, da lei n. l.616, ele 

30 de dezembro de 1906, devendo o Governo submetter á approvação do 
Congresso Nacional o regulamento assim expedido, na parte em que 
houver introduzido mofl.ificação na legislação em vigor; 

b) as dos arts. 4~ e 46, e n. 11 do art . 68, da lei n. 2.221, ele 30 
de dezembro de 1909 ; 

e) a disposição contida no art. 32 da lei n. 957, ele 30 de dezem-
bro de 1902, referente a pagamentos effectuados no Thesouro Federal, 
modificada do seguinte modo: aos directores das Secretarias do Sena-
do e da Camara dos Deputados e Mordomia do Palacio da Presidencia 
da R2pubiica, serão entregues, integralmente, mediante requisição com-
petente, as quantias destinadas ao "Material" elas mesmas repartições, 
ciuer as incluidas na prest>nte lei, quer as concedidas em creditos de 
qualquer natureza. 

Art . 92. Os vencimentos dos empregados de repartições e Joga-
res extinctos serão, para todos os cffeitos legaes, considerados dous 
terços de ordenado e um terço de gratificação. 

Art. 93. AJ·rendado o porto o Governo não dispensará o pessoal 
existente nas capatazias na Alfandega do Rio de J aneiro, bem como, 
emqu anto bem serviq:im os administradores e sub-adminlstraclores "' 
demais pessoal que n a 3• divisão elas obras do porto, t eem a seu ·~argo 
serviço analogo ao de capatazias nos trapiches e armazens de que tra-
ta o §- 1° do art. 21 do regulamento n. 5.031, de 10 de novembro de 
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1903 (45), subsistindo tarnbem os direitos e vantagens que o decreto 
em vigor, n. 6.209, de 6 de novembro de 1906 (46), assegura aos em-
pregados nos serviços a cargo da Commissão Fiscal e Administrativa 
das Obras do Porto do Rlo de Janeiro. 

Art . 94. Fica permittido, para effeito da execução elo decreto 
legisla tivo n. 2.178, de 13 de dezembro de 1909, a D. Emilia Lobo Ma-
chado pagar de uma só vez ás contribuições e joia não uompletadas por 
seu marido, telegraphista Julio Cesar de Souza Machado, victimo.<1-.:1 
por epidemia durante a campanha de Canudos e quando em sex·vi.;;o 
de guerra aggregado ás forças do Exercito Nacional. 

Art. 95 . A aposentadoria dos funccionarios publicos e magistra-
dos da União será dada com as ve.htag'ens do cargo que estiverem exer-
cendo ha um anno, ficando reduzido a esse mesmo periodo o pra:.<o 
para que possam ser applicadas ao aposentado as vantagens das tabcl-
las que augmentarem os vencimentos e será contado o tempo ltegn1.l 
dos serviços prestados em cargos locaes, provinciaes ou estatloaes, ge-
r aes ou federaes, indistinctamente. 

Art. 96 . Aos funccionarios da Deleg'acla Fiscal, cm Bello Hori-
zonte, será concedido o favor constante do n . 13, do art. 35, da lei 
n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906. 

Art. 97 . Os funcciona1'ios publicos da UnHJ.o, civis ott militares, 
p6stos á disposição dos governos estadoaes, perderão, durante o exer-
cicio desta lei, todos os vencimentos decorrentes dos seus cargos, em-
quanto delles estiverem afastados por este motivo. 

Art . 98 . Para todos os effcitos, ficam considerados operarios jor-
naleiros, os obreiros e obreiras que tiverem mais de um anno de servi-
ço nas officinas de encadernação, brochura, composição e outras ela Im-
prensa Nacional, a contar da data em que entraram para as referidas 
officlnas, inclusive o tempo como aprendizes . 

Art. 99 . O credi to ele 1. 500 :000$ que o Presidente da Republica 
foi autorizado a abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Com-
mercio para attender lí.s clespezas com a representação elo Brazíl na 
Exposição Internacional cle Turim e Roma, em 1911, será considerado 
pâra todt>s os effeitos, como credito especial. 

Art . 100. Revogam-se as disposições em contrario. 

'l'ABELLA A 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTllRIOP.ES 

Decreto n. 7.283, de 14 de janeiro de 1909 

Abre o credito extraordinario para occorrer á eleva-
ção de vencimentos do curador de massas falliclas 
na Capital Federal. . .. .. ...... . .. . .... , . 

Decreto n. 7.2 84, de 14 de janeiro ele 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de receber Ernesto Alves de Oliveira 

Decreto n: 7.296, de 23 de janeiro de 1909 

Abre o credito especial para attencler ás despezas com 
a construcção do predio destinado á Reparti-
cão Cen tral da Policia. . . . . .................. . 

Papel 

4:800$000 

7:825$000 

100:000$000 



822 

Decreto n. 7.316, de 4 de fevereiro de 1909 

Abre o credito extraordinario para despezas com o 
augmento de vencimentos dos funccionarios da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal ....... . 

Decreto n . 7.323, de 11 de fevereiro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
que deixou de receber Carlos Marcellino da 
Silva ........................... . ........... . 

Decreto n. 7.347, de 4 de março de 1909 

Abre o credito extraordinario para acquisição de mo-
biliario, .tapeçarias e outros objectos necessa rios 
ao novo edifício do Supremo Tribunal Federal .... 

Decreto n. 7.358, de 18 de março de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a judas 
de custo que deixou de receber o Dr. Rodrigo 
Corrêa de Araujo. . ............... . ... .. ... . 

Decreto n . 7.359, de 18 de março de 1909 

Abre o aredito especi'al para pagamento de ajuda de 
custo e subsidio\l que deixou de rnceber Theo-
tonio Raymundo de Brito .. .... ....... . . . ....... . 

Decreto n . 7.360, de 18 de março de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
que .deixou de re;ceber Sebastião Fleury Curado . . 

Decreto n. 7.37p, de 30 de março d~ 1909 

Abre o credito especial para occorrer ao pagamento 
de despezas realizadas com a segunda época de 
exames de preparatorios. . .............. .. . 

Decreto n. 7.4op, de 14 de maio de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de receber o Dr. Antonio Gonçal-
ves Chaves. . . , . . ................... . ...... . . 

Decreto n. 7 ·101, de 14 de maio de 1909 

Abre o credito espeçial para pagamento de ajuda de 
custo que deixou de receber o general Antonio 
Adolpho da Fon,toura Menna Barreto ..... ... . . . . 

Decreto n. 7.4p2, de 14 de maio de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
que deixou de recebr Euclides Vieira Malta .... 

Papel 

140:727$538 

10 :875$000 

80:000$000 

1:000$000 

14 :300$000 

1 :650$000 

11:518$000 

1 :500.$000 

800$000 

4:575$000 
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Decreto n. 7.403, de 14 de maio de 1909 

Abre o credito especial para pagamento ele subsiclios 
que deixou de receber Francisco Leopoldo Rodri-
gues J a rd im .. .... . ............ ........ .. .. .. . 

Decre to n. 7.418, de 21 de maio de 1909 

Abre o credito especia l para pagamento de subsidies 
que deixou de receber Carlos Augusto Garcia Fer-
reira ...... . ...... .. . ............ ...... . .... . 

Decre to n. 7.422, de 27 de m a io c1e 1909 

Abre o credi to especial para pagamento de s ubs idio3 
que deixou de recebr Francisco Cornelio da Fon-
seca Lima. 

Decreto n. 7.429, de 3 de junho de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a juda de 
custo que deixou de r eceber o Dr. José Hygino 
Duarte Pereira. . . . ... . ....... . ..... . . .. ..... . 

Decreto n. 7.465, de 22 de julho de 1909 

Abre o cr edito especial para pagamento de subsidies 
que de ixou de receber Justo L eite Chermont. ... 

Decreto n. 7.466, de 22 de julho de 1909 

Abre o credito especia l para paga mento de subsidies 
que deixou de receber o senador Severino dos San-
t os Vieira .. .. . . . ......... . .. . . . . . .. ...... . . 

Decreto n. 7.471, de 24 de julho de 1909 
Abre o credito especial para pagamento de a juda de 

custo e subsíd ios que deixou de receber Generoso 
Paes Leme de Souza Ponce. . ... . .... ... . 

Decreto n. 7.476, de 29 de julho de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajuda de 
custo que deixou de receber o major Fileto Pires 
F erreira. . . . ....... . .. . .......... . ....... . 

Decreto n. 7.477, de 29 de julho de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajuda de 
custo e subsidies que deixou de r eceber Arthur 
Ferreira de Abreu. . .......... .. ........ . 

Decreto n . 7.478, de 29 ele julho de 1909 

Abre o credito especial pa ra paga mento de subs idies 
que deixou de receber o deputado Rodolpho No-
gueira da Rocha Miranda. . . . . ... . .... ... ... . . 

Papel 

13 :350$000 

4:575$000 

3:750$000 

1 :'200$000 

19:425$000 

11 :250$000 

15 :525$000 

1:000 $000 

4:975$000 

11 :925$01)0 

5~ 
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Decreto n. 7.485, de 5 de agosto de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de receber o senador AlfFedo Elllis .... 

Decr eto n. 7.496, de 12 de ;:igosto de l90~ 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixou de receber João Alves de Castro . .. , . . 

Decreto n . 7.506, de 19 de agosto de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo que deixou de receber o Dr. Elyseu de 
Souza Martins. , . \ 1 •••••••••• • • •••••••••• •• • • 

Decreto n . 7.507, de 19 de agosto de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a judas 
de custo e dê subsidios que deixou de receber An-
tonio Jacob da Paixão .. . . ... .. , .. ... , ... . . , , .. 

Decr•eto n. 7.513,. de 26 de agosto de 1 909 

Abre o credito especial para pagajl1ento de subsídios 
que deixou de receber Aquilino Leite do Amaral 
Coutinho .. , , .. , .. .. 1 . . . . . . ... .. .. ... ..... . . . . 

Decreto n . 7.514, de 26 de a,.gosto éle 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a judas 
de custo e de subsidias que deixoµ de receber Joa-
quim José Paes da Silva Sarmento . . . . . ... . . . . . . 

Decreto n. 7.515, de 26 de agosto ge 1 909, 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo que deixou de receber o marechal J osé 
Simeão de Oli\'eira. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . , , 

Decreto n. 7 .516, de 16 de ago:;ito de 1909 

Abre o credito especial i;>ara pagamento de ajudas 
de custo e de s4psidios que ueiJ<OU ue receber 
R,aujino Julio Adolpho Horn .. ..... . .. .. . . .. , .. . . 

Decreto n. 7 .517, de 26 qe ago.sto de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo e de subsidio!! ql\e deixou de receber 
Generoso Marques dos 15antos .. . . . . . .... .. .... . . 

Decreto n . 7. 531, de ? de setembro de 1909 

Abre o credito especi!J,I para pagamento de ajudas 
que deixou ae ' 'eceoer o capitão Raymunclo de 
AmOI'im Fig;~eira, . . . .. . ......... . ...... . ...... . . 

PapE)l 

12:825$000 

2:025$000 

4:;\00$000 

8 :52 5$031) 

6 :600$ 000 

28:~00$000 

7:825$000 

8:875$00 0 

10 :875$000 
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Decreto n. 7. 541, de 11 de setembro de 1909 

Abre o credito supplementar ás verbas ns. 10 e 21 do 
art. 2° da lei do orçamento do exercício de 1909 .. 

Decreto n. 7. 542, de 16 de setembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixou de receber o marechal Firmino Pires 
Ferreira ... . . . . . ....... .. ....... . ...... .. .. . . . . 

Decreto n . 7. 543, de 16 de setembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixou de receber o almirante Eduardo Wan-
denlrnlk. . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . ........ . ..... . . 

Decreto n. 7 .544, de 16 de setembro de 1909 

Abre o credito supplementar ás verbas: 
Subsidio dos Senadores . . . . ... . . . 
Subsidio dos Deputados .... . . .. . 

141:750$000 
477 :000$000 

Decreto n . 7. 545, de 16 de setembro de 1909 

Abr e o cred'ito 
Secretaria 
Secretaria 

tados. 

supplementar ás verbas: 
do Senado ..... . ..... . 
da Camara dos Depu-

12 :500$000 

18:000$000 

Decreto n . 7. 561, de 23 de setembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixaram de receber Joaquim Gonçalves Ra-
mos, Alexandre Stockler Pinto de Menezes e Josê 
de Mello Cai;valho Muniz Freire . .... . ...... . .... . 

Decreto n. 7. 571, de 30 de ·setembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixaram de receber João Severiano da Fon-
seca Hermes, Joaquim Leonel de Rezende Filho e 
Alvaro Augusto de Andrade Botelho .... . . . . ... . 

Decreto n. 7 .572, de 30 de setembro de 1909 

Aci·e o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo e de subsidios que deixou de receber 
Francisco Honorio Ferreira Brandão ............ . 

Decreto n. 7. 573, de 30 de setembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo e ele subsídios que deixou de receber 
0 general Francisco Victor da Fonseca e ·Silva .... 

Papel 

47 :269$982 

3 :075$000 

5 :925$000 

618:750$000 

30:500$000 

4 :275$000 

•! :275$000 

13:850$000 

2:075$000 
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Decreto n. 7.5 81, de 7 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de aj udas 
de cus lo que deixou de receber o Dr. José Tei-
xei ra da Matta Bacellar .. . . .. . . . .......... . .. . 

Decreto n . 7. 582, de 7 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de receber 'L'homaz Rodrigues da Cruz . 

Decreto n. 7. 583, de 7 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidios 
que deixou de receber Aureliano P into Barbosa . . 

Decreto n . 7. 584, de 7 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixaram de receber Quintino Bocayuva, Josê 
Gomes Pinheiro Machado, José Lopes da Silva Tro-
vão, Joaquim Xavier Guimarães Natal, Bellarmino 
Carneiro, João Luiz de Campos, Antonio Gonçalves 
Chaves, Manoel Fulgencio A lves Pereira e Antonio 
Dutra Nicacio . .. ........ . .... . ... . .. ... . ...... . 

Decreto n. 7. 588, de 19 de outubro de 1909 

Abre creditos supplementarts ás verbas do art. 2° da 
lei do orçamento de 1909 : 13•, 277 :900$; 15•, réis 
3. 419 :860$036, e 380, 2~6 :789$334, no total de .. . . 

Decreto n . 7 .589, de 9 de outubro de 1909 

Abre, por conta do exerc icip de 1909, o credito supple-
m entar ã,s verbas "Subsidios dos Senadores" rêis 
141 :750$ e "Subsídios ~os Deputados" 477 :000$, no 
total de .•... . ... . ................. .... .. .. .... 

Decreto n . 7. 590, de 9 de outubro de 1909 

Abre, por conta do exercício de 1909, o credito sup-
p1ementar ás verbas da Secretaria do Senado 
12 :500$ e Secretaria p.a Camara dos Deputados 
1 8:000$000. . ... . ...... . . . . . ..... . ..... .. . . . 

Decreto n. 7. 593, de 14 de outubro de 1909 

Abre o credito especial Para pagamento de subsídios 
que deixaram de receper Pacifico Gonçalves da 
Silva Mascarenhas, Francisco Alvaro \Bueno de 
Paiva, Josê Mariano Carneiro da Cunha, Raymun-
do Carneiro de Souza Bandeira, Antonio Alves P e-
r eira de Lyra, Alfredo Ernesto J acques Ourique, 
Leovigildo Ypiranga dq Amorim Filgue iras e Lufz 
Çarl9s Fróys da Cruz ... . ....... .. . . . .. .... . .. . 

Papel 

1:200$000 

9:525$000 

5 :•100$000 

12:825$000 

3 . 924:549$370 

61 8 :750$000 

30:500$000 

11 :400$000 



Decreto n. 7. 594, de 14 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a judas 
de custa e de subsidies que deixou de receber 
o Dr. Francisco R a ngel Pestana ............. + 

Decreto n. 7_. 595, de 14 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas 
de custo e de subsidies que deixou de receber 
J:oaquim Francisco de Assis Brazil ....... .. .. . 

Decreto n. 7 . 596, de 14 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
e a judas de custo que deixaram de receber H er-
cilio Pedro da Luz, Cassiano Candido Tavares 
Bastos, Joaquim Ferreira Chaves e José Marcelli-
no Rosa e Silva. , ........ . ...... . . . .... , . . ... . . 

Decreto n. 7. 596, de 14 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
que deixaram de receber Gil Diniz Goulart, Braz 
Ca.rneiro Nogueira da Gama, Alexandre Cassiano 
do Nascimento, Victorino Ribeiro Carneiro Mon-
teiro, João Baptista de Sampaio Ferraz, Manoel 
Presciliano de Oliveira Valladão, \Domingos da 
Silva Porto, Constantino L u iz Palleta, Americo 
Gomes Ribeiro da Luz e Polycarpo Rodrigues 
Viotti. .......... .. .. . .. . ....... ·!· .... . .. . , . . 

Decreto n . 7. 610, de 21 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidies 
qu e deixou de .receber Joaquim Pereira da Costa 

Decreto n. 7 .611, de 21 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento ele subsídios 
que deixou de r eceber Eugenio Pires ele 
Amorim . ... ... . . . . .. .. ... .. . . . .... . . . . . . . . . 

Decreto n. 7. 612, de 21 de outubro de ln09 

-~':ire o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de r eceber Ubaldino do Amaral 
Fontoura .. . .. . ... ............. . .......... . 

Decreto n. 7. 613, de 21 de outubro de 1909 

.Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de r eceber Antonio José da Costa 
~upior . , , ..... . . . .. : : , ~ : , . . ..... . . . .. , . ! • • • 

Papel 

10:225$000 

30:775$000 

5 : 5~0$000 

14:250$000 

7:225$000 

7 :875$000 

2:400$000 
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Decreto n . 7. 614, de 21 de outubro de 1909 

Abr '3 o credito especial para pagamertto de subsídios 
que deixaram de receber Feliciano Augusto 
de Oliveira. Penna, Domingos J osé da Rocha, 
Francisco Glycerio, José Luiz de Almeida No-
gueira, Erico Marinho da Gama Co.e1ho, Anto-
nio Borges de Athayde Junior, João Lopes Fer: 
reira Filho, Antonio Augusto Borges de Me-
deiros, Joaquim Nogueira Paranaguá, Luiz de 
Andrade e Ma noel Ferraz de Campos Salles 

Decreto n . 7. 626, de 28 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidias 
que deixaram de receber o marechal José de 
Almeida Barreto, Joaquim Antonio da Cruz, 
Luiz Barreto Murat, Felippe Schmldt, Thomaz 
Delfino dos Santos, José Augusto Vinbaes, João 
ele Siqueira Cavalcantj, João Vieira de Araujo 
e Antonio Gonçalves Fer reira ..... .. .. . .. . . . . 

Decreto n . 7 .627, de 28 de outubro de 1909 

Abre o credito especial 'para pagamento de ajudas de 
custo e dos subsidias que deixou de receber 
Fernando Abott .. ....... . .... . .. .. . . .. . .... . 

Decreto n. 7 . 628, ele 28 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
oue deixnrnrn de rereber José Luiz Coelho e 
Campos, Apparicio ~ariense da Silva e José 
Canelido ela Costa Senna ...... ...... . ... .. . . 

Decreto n. ·7 . 629, de 28 de outubro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento ele subsídios 
que deixou de recebe r o Dr. Candido Barata 
Ribeiro . . . . . .. .... . . . .... . . ...... .. . .. .... . 

Decreto n. 7 . 639, de 4 ele novembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsídios 
que deixou de receber João Pinheiro da Silva 

Decreto n. 7 .640, de 4 de novembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de subsidias 
que deixaram de receber Bernardino de Cam-
pos, Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda, 
José Joaquim Seabra; Joaquim Ignacio Tosta, 
José Freire Bezerril Fontenelle, Francisco de 
Paula Leite e Oiticica, Demetrio Nunés R ibeiro, 
Antonio Francisco de Azeredo, Arthur Inel lo do 
Brazil e Sil'Va, Francjsco Luiz da Vaiga, Fer-
nando Machado de Sjmas e Joaquim J osé de 
Souza Breves ......... . . . ..... . ..... , ....... . 

Papel 

15 :675$000 

12:825$000 

45 :575$000 

12:300$000 

2 :400$000 

6:000$000 

17 :100~000 
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Decreto n . 7. 651, de 11 de novembro ele 1909 

Abre o credito. especial para pagamento ele 1Subsiclios 
que deixou ele receber Joaquim Pontes de Mi-
r a nda .. . ....... . . .. . . ..... . ............. . . 

Decreto n . 7. 659, ele 18 ele novembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e de subsídios que deixou de receber José 
Joaqu 11n Monteiro da Silva . ......... .. .. . . 

Dcoreto n. 7. 660, ee 18 de n.ov·emb1'0 de 1909 

Al:>re o credd<to swpJ}!.emen.tar âs verbas «Sec1:etaria 
Ido Senado» 12 :500$ .e «Secretaria da üamarr8' 
dos Deputa.dos» 18 :000$ . . .. .... .. .. ......• . .... 

Decreto n . 7. 661 , de 18 de novembro de 1909 

Abne o cred ito supp.1e1men.ta:r ás verbas subsid.ios dos 
1$en-.i dores 141 :7 50$ ~ •S\1.1'b,Slilél~p. d'Os IDepubad·o~ 

477 :000$ ····· ·············· ····•' · ' · '······ ··· 

Decreto .n. 7. 662, de 18 de novembro de 1909 

Abre o C'l'edi<t:o especial .para paga1mento d'OS subsidias 
que deiX'Ou <le receber Cln.cinato CEl"...ar da Silvai 
BI"aig.a ..... , ............ .. .. j •• • •• , ••••• 1 • • ••• 

Deorerto n. 7. 663, d•e 18 de llOYembro de 1909 

Abre :o crwii.to especial !)ara pagiamemto de subsidios 
q•ue deixaram <le neceber João 1Sev.eriano da Fon-
seca, Jos:é Luiz Ooe>l·ho e Cam1pos, João P<idl'O 
Belfort Vieira, Aristides de Araujo Maia, Fran-
oisco de Paula .AJmaral, Fraincisco Co1n·êa Fer-
1re.ira Rebello. Al'exandre José Barbos.a. J_,ima, 
José Bevilaqua, Virgilio ele Andrade Pessôa, João 
iBaip·t:ista da Monta, Domingos Jesuimo de Albu-
querque Junior, Ntelson de Vasconcel!os Akneida, 
Joã'o Thomaz de Carvalhal. .F1randsco -de Assi.S 
iRosa e Silva, Lauro Severia.no Müller e Sebas-
ltião L andol·pho dia. Rocha IMed·nado . .......... . 

Decrieto -n. 7. 679, de 2-5 de novembro de 190n 

Ab11e o orediito especial .pa:ra pag.rumento de ajuda de 
cusito e de subsídios que deixou de receber J'osé 
Pereira dQ.s ISa-n•tos An.(lrade . ... . . . ....... . .... . 

Decreto n. 7. 680, de 25 de novembro de 1!ló9 

Ablle 'O credi·to especial 1parn. pag\a•mento <J'e a Ju.aa. cl.e 
{',yõ;lte oe de subs!dios que d<e.fxou <le •recebe.r José 
Vicente :Me>iTa e Vasconc'ell10s .. . . .... . . ..... , .. 

Papel 

4 :1 25$000 

39 :425$000 

30:500$000 

618 :750$000 

5:476$000 

22:800$000 

21 :1 00$000 

i0:800$000 
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becreto n. 7. 681, Cle 25 de nov.embro de 1909 

Abr-e o crefüto especial ·pa,ra pagamento de subsidios 
que deixou de receber Domingos Vlcen.te Gon.-
çalves de S'Ouza .. .. . . . . ..... . ... . . . .. ........ . . 

Decreto 111. 7. 682, de 25 de novembro de 1909 

Abre o credito especial •pM··a pagarrn.ento de subsid.ios 
que deixanam de receber J•osé N<i•coláo Tolen-
Nno de Carva>,ho, Frederico Augusto Bor~es An-
ton.i•o de A.morim Garcia e Garcia Di;s '·Pit'.es 
<le Carvalho .... . ................ . . . ... . .. . ..... . 

Decreto n . 7 . 684, de 25 de 111ovembro <le 1909 

.&bre o oreMto especial ·para ·pagiamento de subsidios 
1que deixou de receber ]1rancisoo '!le Paula M·aY-
1rink . . .. . .. .. ...... . . . .. . ..... . ..... . ......... . 

Decreto 1n . 7. 685, -cl'e 25 de nov;embro de 1909 

Abre o credito especial 1para 'Pagamento de ajuda d·e 
!Custo e a.e subsidios que deiXOIU d·e J'.eceber Al -
ci<les de Mendonça Lima ..... . ......... . ...... . 

Decreto n. 7 . 715, de 9 d1e dezembro de 1909 

Abre o cred.iito especita J para pagamento de Slllbsl-
d.ios que d.eli><eou de receber José P.aes , de .Car-
valho .... . ......... . ........ . .... . ..... . .... . . 

Decreto •ll. 7. 716, de 9 de dezembro de 19 09 

Abre o .credito especial .para .pagamento de ajudas 
.de •cust·o e de su-bsid·ios que deixou -d·e rreceber 
Oaietamo !Mano-e! de 'FaTia Albuq:uerqule ....... . 

Decreto .n. 7 .'717, de 9 de dezembro de 1909 

Abre o ored;iito eS>pec:ital para pagamenrto de Slllbsi-
diios que d·e.ixou de receb \311' Franwisco dte Paul.a 
RodnLgues Alves ...... . ...... . ............. . .... . 

Decreto 111. 7. 718, de 9 de dezembro de 1909 

Abre o ·cred.irto eS>pecital para pagamenrt:o de subsl-
dios que -delx'Ou de receber Virgilio Clirrnaco Da-
mazio .. .. . . ............... .. .... . ... .. ....... . 

Decreto n. 7. 719, d•e 9 de dezembro de 1909 

Ahre 0 ored.i~o eS'}'.lecl·2·l para pagamenrto de subsi -
d!los que deixou de recebi2'r rrnonsen•hoT A.lbetlto 
J o~~ Q-Onçal·v11s .. .. .. , . . , , ... , ... . .... , .. , . , . , , . , 

Papel 

2 :3·25$000 

5:700$000 

7:500$000 

11 :350$000 

3:600$9G9 

6 :525$000 

1:425$000 

3 :539$520 

s :325$000 
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Decreto n. 7. 720, de 9 de dezembro d'tl 1909 

Abr·e o •Cred.Lto espec'lra,J p.ara pagamein<to de 'su•bsi-
<liios que {freixar,em de receber Joaqiu,im Duarte 
Mur.tilll•ho, IFra.noi•SCo de P.aula Au·gol!o Ftt·oodsco 
de .Paula O!Lvelra Gu.ima.rães, .Ariisti<l.es' Cesar Es-
!Pinodo!a Za.ma, An.tom:io Alffonso Lamou.nier Go-
<d·ofredn, Antonl<> Olyn<tho d'Os Sam.tos Pires Car-
Jos Augusto Ga11cia Ferrei'"ª• ·Ces·a,rl·o da 'Mo1tta 
Junior, Henrique Alves de ·Carvalho, ManoeJ Ber-
nardlmo da Costa Rodrfig11.1es, José Gonçalves Vi-
.riaJ!Jo d•e •Medeh'os, 1Marciano .A. Botelho de Ma-
iga:l•hães, FeliisbeLJ-o .]1ünmo d·e O!liv.eira !Freire e 
!Ma.noel Ignado Belfol't Vieira . ,,, .. , . , .. . ...... . 

Decrnto n . 7. 731, de 16 de dezembro de 1909 

!A!bre o Cl'~to su1P'P lementair ás iveu·bas ·mSec:retarla 
do Senad<>» 12 :500$ e «Secreta1·[a da Camara 
dos Deputados» 18 :000$000 .. . .... . ...... ........ . 

Decreto n. 7. 732, d'e 16 de dezeanbl'o doe 1909 

Abt'e o 01,edilto espeCial >para p.aga.menlto de subsi-
dlos que deixou de receber João Ba;ptista LapeT. 

Deor0eto n.. 7. 733, de 16 de d·ezernbro de 1909 

Abre <> oredito esipec'iia l p.ara pa.gam'tll!llto de subsi-
rlios que de'ixaram de receber Jos€ Feneira Cam-
itão e Alfredo E.Jlis .... .. .. . ............. . .... . 

Decreto n. 7 . 74 2, de 16 d'e dezem!Yro de 1909 

.A.bre o oreéLitto surpplementar ás verbas «Subsidõo dos 
1Seniador-es», 137 :02·5$ e ''"Subsidio dos De!)u-
1tai&os», 461 :100 $000 .......... . ..... . . ........ . .. . 

Decreto n. 7. 756, de 23 de dezembro d·e 1909 

Abre o cred•ito .especial .para pagamenfo d'e a j•udas 
de ousto e d•e subsidios que deixou de recebel' 
.A>ndré Ca.valca.nte de AlbuqueTque ............. . 

Decreto n. 7. 757, de 23 a·e <l.•ez;eunbro de 1909 

Ablre o credJto •especLal ;para pagamento de ajoo•as 
de custo e de subsidios que {]eiX'ou de receber Ivo 
do Prado Montes PJres da Fran.ca .. .......... . . 

Decr·elo 111. 7. 758, are 23 de d•ez;embro de 1909 

L~bre o cred-1.to especl•a l ,para 'Pagamento de subsl-
d.tos que deixou de receber M'igu€!1 Joaquim de 
.;\..lmetda Caspro, , 1 ,, • •• ! • ! , , , , • , ••••••• , , • ·, • • • • 

Papel 

22:800$000 

30:500$000 

2:700$000 

2 :850$000 

598 :12-5$000 

3:2 25$000 

2 :925$000 

3:671i$000 
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Decreto n. 7. 759, de 23 de dezembro de 190.9 

~bre o cre<liillo •eSIJ)€<-1aJ para pa.gament.o de subsld:ios 
que deixaram de receber Ruy J3rurlbosa, José Car-
•os ·F enrei·ra P·lres, .F'ra licisc.o dos Sruntos P.ereira 
tCa1·.Jos .A,ntonlo da França Carvalho Alcides d~ 
111en.donÇa I.Jf.m.a e José Teixe.iJ"a .a.a'. Motta Ba-
ce11ar • . ..... .. ... ....... . . • . . • •• ' •••.•. •• .• •• ..f 

Decreto 111. 7 . 7GO, d'(! 23 de áezembro d·e 1909 

.Aibr.e o crea·tto es•pec:ia1L para 1pagame,.;to de .subsidlos 
que -dieixarem de a·eceber Joaquim Saldanha Ma-
nl.rlho, Epitaoio da Silv.ii. P essõa, João da Silva 
.Retumba, A1•thur Cesar Rios, ArJ&lides ~<\.ugust'O 
'Mil tem e JoaquiJJTI José de Alme.:ida Pernambuco .. 

Dec1'eoo n . 7. 76$, de 29 de dezembro d'e 19 09 

Ab:re o credJto espeoi•a:L 'Para pagamem.t'O de ajudas 
de custo e de subsid'i.os que dei:>cou de n·eceber o 
alm.ira.n.'te Cus.todilo J IOsé de M!e.!::O ...•. .... . ... ·' 

Decr eto n. 7.770, de 30 de dezembro ele 1909 

Abre creditas supplementares as verbas 13•, 108$ ; 15•, 
1. 495 :907$169 e 38•, 152 :4g'1'$502 ...... .. . ...... . 

Decreto n. 7.786, de Bl de i'lezembro de 1909 

A!blle 'O óredito especial! pa;ra 'J)21gamen.to de stlbsicllos 
que deixaram de receber Luiz Delfino dos San-
tos, Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, Jo-
sé Pedro de Oliveira Galvão, Justiniano de Serpa, 
Alcindo Guanabara, Homero Baptista, Carlos Au-
gusto de Campos, Gabinq Bezouro e Adolpho Af-
fonso da Silva Gordo. . . . .............. . . , , , , , . 

Decreto n. 7.787, de 31 de dezembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de a judas de 
custo e de subsídios que deixaram de receber Mar-
çal Pereira Escobar e Julio Leite Chermont .... . . 

Decre to n. 7.788, de 31 p.e dezembro de 1909 

c'\!bre 'O oredíto especial pa:r·a .pagamento de subsidios 
que deixaram de receber Amaro Cavalcanti, Joa -
quim Carlos Pereira de Mello e Francisco Maria 
Sodré Pereira ... ... ... ....... , .. , .. , , . . . . , . .. . 

Decreto n. 7. 789, de 31 de dezembro de 1909 

c<\>bre 'º credito espçcillll pa:ra •p'2igamen.to de subsld.ios 
que deixaram de receber Cyrillo de Lemos Nunes 
Fagundes, Paut!no Carlos de Arruela Botelho e João 
Alvares Rublão Junior. . . . .......... . ....... . 

Papel 

8:560$000 

8:550$000 

z :22 5$000 

1.648 :502$671 

12:825$000 

9:550$000 

4:275$000 
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Decreto n. 7. 790, de 31 de dezembro de 1909 

.'\'b-J'tl o credito espeolaJI prura 'P'Dlgrumenito de subsiiLldS 
que deixou ele receber Munoel Francisco Machac1o 

Decreto n. 7.791, ele 31 ele dezembro de 1 909 

Abre o creelito especial para pagamento de ajudas de 
custo e de subsidias que deixou de receber José de 
Almeida Martins Costa Junior ........... . ..... . 

Decreto n. 7.792, de 31 de dezembro de 1009 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e de subsidias que deixou de receber Luiz Pe-
reira Barreto: . . . . , ....... . . . .. , . , ..... , . ...... . 

Decreto n. 7.793, de 31 de dezembro de 1909 

~br~ 'º c<redlto especial" pa:ra •pagrumen.to de subsidios 
que deixaram de receber Americo Lobo Leite Pe-
r eira, Francisco Prisco de Sotlza Paraizo e Carlos 
Justiniano das Chagas. . ........ ... ......... . 

Decreto n . 7.794, de 31 ele dezembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento ele a judas ele 
custo e ele subsídios que deixou ele receber o gen e-
ral Francisco Manoel da Cunha Junior . ........ . 

Decreto n. 7.795, de 31 de dezembro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de ajudas de 
custo e de subsidios que deixou de receber Antonio 
Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque ..... . 

Decreto n . 7.796, de 31 de dezernbro de 1909 

Abre o credito especial para pagamento de stlbsidios 
que dei.xou de receber José Rodrigues Fernandes 

Decreto n . 7.797, de 31 ele dezembro de 1909 

Abté o credito especial para pagamento de ajuelas de 
custo e de ·subsidios que deixou ele receber Domin-
gos Corrêa de Moraes. , . . ... . ..... • . • . . ... . . . . . 

Decreto n. 7.870, dé 27 dé janeiro dé 1910 

!A.b<re o credito ·especial pa:ra ipa•gaim.:;n.to de !mbsidWs 
que deixou de receber o general Manoel Luiz da 
Rocha Ozorio. . . . ............................ . 

Decreto n. 7.831, àe 27 ele j!i!leii"ô Ue 191ó 

Abre o credito eSj:jeoiai para pagaf11enlo de !ijuaas de 
custo e de subsidias cJUé deixou de receber 'I.'homaz 
'l'ompson Flores. . . . . . ........................ . 

Papel 

2 ::!50$000 

25 :250 $000 

5:450$000 

4:275$000 

11 :475$000 

16 :100$000 

3:750$000 

27:400$000 

25:a75$ooo 

15 :475$000 
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Decreto n. 7.832, de 27 de janeiro de 1910 

.Abre o credito especial para pagamento de ajuda de 
custo e de subsídios que deixou de receber José Ber-
n ardo de Medeiros. . . . . . .. . .................. . 

Decreto n. 7.833, de 27 de janeiro de 1910 

.Abre 'O m·edi-to especia;l. pa;ra pra g·amen.to de subsiclio·s 
que deixaram de receber Ang·elo Gomes Pinheiro 
Machado e João Antonio de Avellar .. . ........ . 

Decreto n. 7. 834, de 27 ele janeiro ele 1910 

Ahre o c•redito especial. para p agamento de subsidias 
que deixou de receber o almirante Joaquim Fran-
cisco de Abreu. . , . . . , .. . ... ...... . . ......... . 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Decreto n. 7.538, de 9 de setembro de 1909 

Abre o credito supplementar á verba 1• "Pessoal" do 
art. 70 da lei n . 2.0501 de 31 dedezembro de 1908 

MINf STERIO DA MA!UN(HA 

Decreto n. 7.554, de l p de setembro de 1909 

Abre o credito supplementEf-r para pagamento de dif-
ferença de vencimentos dos funccionarios das Dire-
ctorias de. Expediente e Contabilidade ela Mari-
nha . . ...... ... . ...... ... .... . .. . ...... . . . .... . 

Decreto n. 7.798, de 6 de janeiro de 1910 

Abre o credito extraordinario µJ.ra pagamento de van-
tagens que competem a officiaes da Armada, clas-
ses annexas, inferiores e praças do Co11JJO de 
Marinheiros Nacionaes. . . . . . ..... . .... . . . .... . 

Mij'!IS'r.11lRIO DA GUERRA 

Decreto n. 7.382, de 15 de abril de 1909 

.Abre o credito especial para pagamento á Sociedade Ti-
ro Nacion al de S. Paulo do subsidio de que trata 
o art. 1° da lei n. 1.503, de 5 de setembro de 1906 

Decreto n. 7.393, de 6 de maio de 1909 

Abre o credito especial para pagamento á Sociedade 
Tiro Brazileiro Federal do subsidio de que trata o 
fl.rt, l, 0 da lei p. . l.. 5031 de 5 de setembro dEl 190~ 

Papel 

2:075$000 

2:850$000 

3:600$000 

10. 510 :808$050 

22 :620$000 

49 :357$993 

100 :000$000 

149 :357$993 

10:000$000 

io:000$000 
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Decreto n. 7. 453, de 24 de junho de 1909 

Abre o credito especial para occorrer ao pagamento 
do subsidio a que tem direito a Socieclade União 
dos Atiradores do Brazil .. .. ....... . . . ........ . . 

Decret o n. 7.504, de 16 de agosto de 1909 

Abre o credito especial para acquisição ele um t erreno 
e predio elo Estado do Rio Grande do Sul destinado 
a quartel e campo de manobras ... . . ............ . 

Decreto n. 7 . 536, de 9 de setembro de 1909 

Abre o credito especia l destinado ao pagamento de 
soldos a voluntarios da patria comprehendidos na 
disposição do decreto legislativo n. 1.687, de 13 
de agosto de 1907 .. .. . .......... .. .... . ..... . . 

Decreto n . 7.555, de 16 de setembro ele 1909 

Abre o credito supplemen tar ás verbas 1" e 3ª elo a rt. 
12 da lei n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908 ... .. . 

Decreto n. 7.691, ele 2 de dezembro de 1909 

Abre o credito supplementar á verba 8" elo art. 12 
da lei n. 2 . 050, de 31 de dezembro de 1908 ..... . 

Decreto n. 6.692, ele 2 de dezembro de 1909 

Abre o credito especial para pagam ento de vencimen-
tos devidos ao escrevente de 1" classe do extincto 
Arsenal de Guerra ela Bahia, Antonio Bento de 
Oliveira . . ... . .. . . ...... . . ............. . 

Decreto n. 7.854, de 3 de fevereiro de 1910 

Abre os creditos supplementares ao orçamento de 1909, 
sendo: 

A' verba 9ª ...... . ......... . 
A' berva 10" . ..... .. ... ... . . 
A' verba 12• .... . ....... . .. . 

130 :092$309 
1. 454 :270 $9 24 

191:128$087 

Decreto n. 7.887, de 10 ele ma rço de 1910 

Abre o credito supplementar á verba 15" - Ma ter ia l-
n. 31, transporte de tropas, etc., do art. 12 da lei 
n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908 ......... . : . . . 

Decreto n. 7.914, de 24 de mar ço ele 191 0 

Abre o credito para indemniza r a Sociedade de Tiro 
Petropolitano do valor da metade das clespezas fei -
tas com a construcção de suas linhas c1e tiro .... . . 

...: ... , 

Papel 

10 :000$000 

175:000$000 

545 :5 29$n3 

55:712$ 191 

7 :110$646 

9:301$062 

2 .075: 501$320 

795:074$9 87 

1 :852$000 

3.695:088$129 
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l'IINISTERIO DA VIAQÃ,O E OBRAS PUBLICAS 

De·creto n . 7 . 31'8, <:1e 4 de fevereiro 
Kl e 1909 

Abre o credito especial para proseguir 
ia •co·n.str.ucção •da !i.nha itelegr a;phica 
e.s·tra;tegica tle Matto G rosso ao 
-kmazonas . . ... .. . , .. . .. .. , ... . . 

·Decreto ·n. 7 . 32•6, <le 1.1 d e f~ve1,ei ro 
de 1909 

.l\.Pre \l •cr.ea.i·to 1para occo·:rrer ás_ despe-
•zas <lOm o 1)rolongamen1to da linha 
do C~tro da E. F. Oe.ntral dO 
Brazil . . ...... . .. ... .. . .. .. . .. . . 

Dec1,t1to .n. 7 . 328, de 11 de fevereiro . 
de 1909 

A·brs o 1crefüto para custeio da Es-
trada ·de F.en'<l D. The1pza Chris-
.una . . .... . . .. . . .. -... . . . . .. .. . . . . 

Dec1•eto n. 7. 3•35, d·e 18 de f evereiro 
de 1909 . 1 

Albre o •Cl'eclJ to pal'a, •const.rucção id·el 
uma J>On.be sobre o rio lPara.na-

hyba. .. .. ; .... ... ... . ..... . . .. . . 

<Decreto •n. 7. 336, de 18 de ~-everei ro 
de 1ao9 

.A!bre o cr edito .para ser a pipU.caiclo á 
tPrnpag:wda <'l·e fl>l'Oducooi;; aig1-.i·colas, 
industriaes e extractivos . . . . . . .. . 

Decreto in. 7. 355, de 17 d•e março 
de 1909 

Abre o credito para occorn~r, {1ura.n.te 
o coHente exer·cicio á~ d·espezas 
l(!e ·cop,struicçã,o do Ra;maf da Est ra-
da d1., Ferro Central do B.razH de 
Sabará a ,Sant'.A!nõa dos Ferros ... 

Decreto .n. 7 .. 420, de 21 de maio 
de 1-909 

.Aibre o credLto rpara ser aipl'-1.icacl.o á 
construcção da Estrada de F erro 
~·e Cruz Al·ba â Fóz de Iju•hy .... 

ÜU! '.0 Papel 

900 :000$000 

800 :000$000 

347:000$000 

200 :000$000 

200 :000$000 

700 :000$000 

300:000$000 
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Deo~eto rn. 7. 493, de 5 de agosto 
rele 1909 

Abr.e o ·Cr'€Jdl to para occorrer ás dies-
ipezas com o pi'°Jongame.ri.to da rll -
nha relo c en:tro da Estrada de Fe.rro 
Central relo Brazil . . . . .. ... . .... . . 

.PtiCl'~to Jl. 7. 521, de 26 de agosto 
rele 1909 

Abre o credito .para occorrer ás des-
rpeza s de pr1 longamento da Estra-
da da F.erro de Baturité .. .. ..... . 

Decreto n . 7. 535, de 2 de setembro 
de 1909 

Abre o cr•edi-to para occorrer ao pa-
gamento da quant ia corresponden-
•te á med içã.o dos ma'teriaes re-
ctlbidos do estrangeiro ·no corren-
te ainrno, pela Ma<leira rMamoré Ra-
ilway Compainy. . . . . . . . . . . . . . .. . 

•Decreto rn. 7 . 549, de 16 de se.lembro 
de 1909 

Abre o ore;:Uto para co-mstrucçã.o da 
Estraida rele Ferro Cruz Al1a á foz 
do Tio I juhy ... . . . . .... . .. ... . . . 

Decre.to m. 7. 55.1, de 16 de s~ltembro 
de 1909 

Abre o crefü.to para prolongamento do 
•r amal <lre S·anta Cruz ela Estt'ada 
de Fer ro Centrai! elo iBt-azJJ a l'a-
cur ussá ... . . .... . . .. . ......... . 

1:Q~oreto n. 7. 552, de 16 de setembro 
de 1909 

Abre o crefüto s·u.ppleme.nta·r a ver-
lba 1• - Sec1'eta.ria <le Estado -
g:>.essoal - do ar.t. 15 ela lei do or-
çamento ·n . 2.050, cl€ 31 <le ilezem-
bro de 1908 . . . .. . ... . . . . . ... . .. . 

Deor<dto n. '7 . 560, <le 23 de setembro 
de 1909 

Crea a Administração de Correios de 
4• classe do Ter r i<torio do Acre e 
~bre o credito pa.113. a sua lns•ta:l-
Jação .... . ... . .... . .... · · · · . . · · · 

Ouro J apel 

200 :000$000 

250 :000$000 

1 . 000:000$000 

~00:000$000 

600:000$000 

l\3 :393$325 

102:880$000 
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Decreto n. 7. 577, de 30 de setembro 
de 1909 

A .. br<! o cred ito para as desp·ezas de 
construcção do ramal de Sa.nta 
Barbara a Sivn t ' Anna dos F errns 
da Estra.cla de F'erro Centl'a! do 
BrazH ... . . . : . ... .. ... ......... . 

Decreto n. 7.615, de 21 de outubfo 
de 1909 

Abre o ·credito para as despezas da 
consi.g.nação «Revisão da rêcle, 
novas caina,ldzações, etc.», da ve1,ba 

11", art. 15, da lei 1n . 2.050, 'de 
31 dii d•ezembro .ae 1903 ........ . . 

Dec11eto "'· 7. 642, de 4 de novembro 
de 1909 

A;b11e o credi:to para occorrnr ás des-
pezas com e Esr•tada rde Ferro Mi-
mas e Rio ....... ........ ...... . 

Decreto .n. 7. 738, de 16 de dezembro 
de 1909 

Abre o credito ,para as despezas de 
constTucção do a rmai da Estra-
tdR de ·Ferro OE.lntraI do Brazil, 
je Sabará tá .cida:d e ·de iFerros .... 

Decreto .n . 7. 739, de 16 d\' dezembro 
de 1909 

Abre o credito ,para RS ?-€spezas do 
prolc·nzam<Jnto da E~trada de Fet r:> 
C<mtral do Brazil. .. . ........... . 

Decr·eto .n. 7. 775 , ·de 30 rde d·ezembro 
ide 1909 

Abre o credito para occorrer á retri-
JJUição do serviço .a:a .navegação 
costeira do Estado da Bahia, exce-
•cutado .em 1909 . . ............ . . . . 

n.icreto m. 7. 919, de 18 d•e março 
de 1909 

Abre io credi:to sup.p·l•ementar á con-
s:iognaçã.o Estrada de Ji'erro BahuJ·ú 
a Ltapura da verba 8• do exer-
·cicio àe 1909 ........... . . . . . .. . 

Ouro Papel 

600:000$000 

2.100:000$000 

1.569:468$082 

250 :000$0()0 

250 :000$000 

227:130$456 

, ... ; 
96:132$483 
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. 
Decreto il1. 7 . 920, de 28 de março 

de 1910 

AJbre o crefüto suppl-dmen ta·r á. con-
slgúlação Estrada de Ferro Victoria 
a D;am an<Una ida verba 8• à o exer-
dcio ae 1909 .. . . . .. ......... ... . 

Ouro Papel 

99 :2.16$536 

195:349$019 11.719: 871 $863 

MINISTERIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 

Decreto in. 7. 502, de 12 <Le ago.sbo 
de 1909 

Abre o credito especial para occor-
irer á.s de&pezas com a installa-
ção do IM:lnist-ario .............. . . 

Decret·o 111. 7 . 557, d·e 16 de setembro 
de 1909 

AJbre o cred·Lto <es.pécial para occor-
rer ao pa:game nto ào aug'!Ileruto 
de vencimenfos dos if'uncclonarios 
da iS·ecnet aria de Estrudo, llla fô-r-
ma do decreto lll. 7 . 540, d e 9 àe 
s€1tembro de 1909 .............. . 

Decri>to in. 7 .58 7, .de 9 àe outubro 
de 1909 

Abre o credi,to especial .par'<!. at1en-
d•er a despezas i·nprevistas de cara-
ctie;r ·e'V'entual ................ , .. . 

Decr e<to n. 7. 648 de 11 d·e inovembro 
de 1909 

AJbre 10 creMto especial para occor-
rer á.s despezas com a lú!stru!la-
ção das Inspeetorias .AigricoJoas lllOS 
iEstrudos, das Escolas de .Aipr-andi-
zes .A:rtifices, da Director·la cl-e In-
dustria Animal e , da Delegacia do 
mesmo Mi•nisterio no T err!JtoI"io do 
Acre ... ......... .. ..... . . . . ... . 

Decreto úl. 7.-677, de 20 -de novgmbr.o 
de 1909 

.A:bre o creàito esi:tecial (ouro) [para 
occorrer á.s desi:tezas com o estudo 
idas Lndn.lstrias do :J!drro, da borra-
cha e ootros . ..•.. . ... ... ..• ... 

Ouro P apel 

200 :000 $0')0 

22:098$018 

45 :000$000 

4'34 :600$000 

.. ~ .. -.1 • 

50:000$00() 
53 



becreto n. 7.690, de 26 de noverbro 
d•e 1909 

Abre . o credi.to especial '!Ya·ra o pa;ga-
<mento de ob·ras d;o, ada,p.tação e Cl'U-
rtmas despezas mot.J.vad·as pela •in·s-
.tailaçãü <Ia "P<lSl!ll/o iVHni·steri•o ·no 
Pala..c.lo...Qos Esta,dos, no-r ed1nto em 

.QJue .. fJX111Ccti.0nou.a~osição Nacio-
_n a.J _em .1908 ....... . .... ... . . .. . 

Decreto n. 7. 7.2:8, ,(!;e •9 d•e dezembro 
d;o, 1909 

A.bne .o credito espeoiail para o 'Paga-
mentü de premios tle a,nünação 
d)ara a expaiitação de f.ruot·as na-
cionaes ......... .. ............ . 

Dec@'to • 11i. '7. 766, de 23 de dezembro 
d•e 1909 

Abr·e o credàto especial •para occorrer 
1a.s despezas com o p·essoa!

1 
e mate-

•rial da Directo•ria de Mete'oTp,Jo-
gia e As.trono.mia e secção d·e pu-
bJicaçõ·es ·bibLioLheca, cre~~das 1p.e-
los d·ecretos -ns. 7 . 672 e 7. 673, ·d'El 
1.8 .d.e n•ovembro de 19.09 ........ . 

Decreto .n. 7. 779, de 30 de c,lezemb,ro 
<le· 1909 

Abre o oredi<to esp.eoial paira compil:e-
tar as obras ·de acJ:J·ptação, acqui-

.!Sição •de mov·eis, etc., de que trn-
itou o decreto n. . 7. 690, d·e 26 de 
rnov.embr.o '\lJltlrmo, e ;a;ttender a ou-
<tras ·despezas com a 1n~.tanação 
do mesmo •MimJ•steri:o no Pata•QJio 
dos Estados .. . ...•.. . ... . ..... . 

Decreto n . 7 .. 5 2 6, de 2 <'Le ~etembro 
.&e .1.909 

Abr.e o c!'ea.t<to SU!P'P·iementair á. V·&-
ba 9• - Recebedoria da Capl!baJl 
iFed·eral - do orçaimento 'V'lgen.te 

.Papel 

100:000$000 

\ :20.0. :000$000 

' 9'5 :3ll6$664 

10 :ooa~_ooo 

50:000~000 1.1.67 :<r94·$682 

1!7·:·25;1;$01 9 



Decreto n . 7 .527, d.e 2 ·d:e setembro-
de 1909 

Abne o orec1!1to suppl'eJIDen.tar á. ver-. 
ba. 20• - Empregad·os {le rep;i;r-
itlções .e loga;res em.inctlos do orça-
mento vigente . ......... .. ..... . 

Decreto n. 7. 52.S de 2 de setem:J:>.r.o 
de 1909 

.Aibr!e o crerdd.to supplemeirutar á. ver-
·ba 7• - Thesowro NaolO'llal - d·o 
orçannen to vLgenite ............. . 

D.1>oreto n. 7 .592, de 14 de outubro 
de 1909 . 

Abre o credloo e&p·ecia;L 'Paira rpaga-
menoto d•e 'Pr·em1o á Companhlia 
Oa1I1ta.rel0na pela c~:mstlPucçã;o dia 
bar.ca Marti!Jn Affornso, de )Sua_ 

•pr~rledade . ........... .. .. . .. . 

Decreto IIl. 7. 607, 1ie 21 de ourtu.1J'ro1 

Abore o credito ·para 'Pagamento d·o 
p1'el!1io devidto á CO!IIlpanhla Na-
olon/a.1 de Nav0egação Costeira pela 
con.sbrucção dos Mates ns. 1, 2 e 3; 
de sua proprlieda·d·e, nos esta;Jeil'OS 
de Laoge Irmãos, em Ni•otheroy. 

DecretQ n . 7 .60 9, de 21 de outubro 
de 1909 

Abre os cr.ed•itos paira occorrer á res-
tituição do q'1lle a maior foi cobra• 
do dos 'llnotypos ilm·poll'tados 'Pela 
d'.lrma. Rodrigues & C., Sociedade 
.Aat·OlllYiffia O Paiz e Jorn.al do Bra-
z>Z .... . ...................... . 

DeoMto n . 7 .. 657, de 18 de •novembro 
d•e 1909 

.A:b<re o cre'<'liJ..to suppJ'emenitar á. ver-
ba 19ª do orçamento do exerclclio 
de 1'!109 para desrpezas com a nova 
refomn.a d·o appare1ho f·iscal do 
te1>rltorlo do Mr·e, ..... · •. , · .•• 

õ :959$334 

297 :564$475 

34•:7-00$000 

71:700$000 

23·:43'9$'835· 39 :12 08$202 

1'06·:9'21!$000 
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Decreto n. 7. 696, de 2 de dezembro 
de 1909 

kbre -0 cred'ito de 616$936, ouro, e 
3 :470$054, <papieJ., pa'l'ª' restd<tuJ-
ções de direi'bos cobrados em 1900, 
·pelo material ~mportado pela Ca-
mara •MiuniCJi'}JaJ de Lguape, no Es-
tadQ de S. Paulo, 'j)ara o servjço 
de aob'as.tecimen.to de ag>ua. . ..... . 

Decreto m. 7. 734, de 16 die dezem.bro 
de 1909 

.Abre o ored·l.to sttpp!ememtar â. ver-
ba - Exercícios findos - do oT-
çamento vigente ...... . .... . . . , . 

Decreto n. 7.781, de 30 de d·ezembro 
odie 1909 

;Aibre o credito, ouro, para as despezas 
com a cunh<Lg'eln de moedas de 
'.(lrata . . .... ... ...... .. · ...... · 

Decreto n. 7.824, de 20 de janeiro 
de 1910 

.A.bPe o crediito suppJementar â. ver-
1ba 6• - Apos:e11Jtados, novas a1IJO-
s011,t:Jadorias - do exercício de 1909 

Deo11eto m. 7. 835, de 27 de janeiro 
de 1910 

.A.•bl'e o oreddrt:o .SUIJ'Plememrt:ar â. ver-
ba 24• - Ajudas d!e emito - do 
iexercidro de 1909 . . ... .. ..... .. . 

Decreto il1. 7. 858, d·e 10 de fevereiro 
de 1910 

AbPe o creidiLto supple:menitar â. ver-
1ba 3• - Juros dos emprest.ilrnos 
internos - do orçamento do exer-
cicio de 1909 .... ...... . , ....... . 

Decreto n. 7.859, d·e 10 de feverei•ro 
de 1910 

.A.l:>re o creddto suppleme.nrt:ar á ver-
ba - ~.\judrus de custo - do or-
çamento de 1909 ....... , ., ..... . 

Our.:i Papel 

616$936 3:470$005 

400:000$000 

677 :657$037 

30:000$000 

15 :000$0.00 

426:050$000 

15:000$000 
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Decreto n. 7 . 873, de 23 de fevereiro 
de 1910 

.J\!b<11e o or·oolito suppJ.emerutar •á ver-
•ba 27• - J•wros dos em'Pr·es'1:imos 
Ido cofre de orphãos - do orça-
m•ento •de 1909 . . . . ....... , .... , 

iDecneto 11i. 7 . 8 8'5, de 3 d.e rmairço 
de 1910 

.&bl'e o oredi:to suppJ.ermen,tar á ver-
•ba 34• - Exercicios findos - d:o 
ex.erdoio de 1909 .... . ........ . 

Decreto n. 7. 916 de 24 de março de 
1910 

Abre o credito supplementar á verba 
- Caixa de Amortização - do 
exercicio de 1909 .............. . 

Decreto n. 7.933, de 31 de março de 
1910 

Abre o creclito supplementar á verba 
19• - Mesas de Rendas e Colle-
ctorlas - do . orçamen to para 1909 

Decreto n. 7. 934, de 31 de março de 
1909 

Abre o credito supplementar á verba 
18• - Alfandegas -- do orça-
mento para 1909 . . .... ... . ..... . 

RECAPITULAÇÃO 

Ministerios : 

Interior e Justiça .... . .............• 
Exterior . . ................. . . . .... . 
Marinha . . ......... . .. . . . ..... . ... . 
Guerra ........ . .................. . 
Viação e Obras Publicas ...... . ..... . 
Agricultura, ·Industria e Commercio .. 
~i;i,zeI\cla . . , . . .. , .. , . . .............. . 

Ouro 

701:713$808 

Ouro 

195 :349$019 
50:000$000 

701:713$808 

Papel 

50:000$000 

300:000$000 

2:240$000 

40 :000$000 

610:452$527 

2. 495 :518$611 

Papel 

10. 510 :808$050 
22 );620$000 

149 :357$993 
3.695:088$129 

11 . 719 :871$863 
1.167:094$682 
2. 495 :518$611 

947 :062$827 29. 760 :359$328 



TABELLA B 

Verbas do orçam<6mto para a.s qua.e~ o Governo po·derd 111.brir cre-
dito supplementiar 1'110 exercicio d!e 1911, de acc&rd!o com as 
leis nJs. 589, de ,9 de setembro 11.e 1:850, 8 . 348, ãie 2'5 de agosrto 
·de 1'873, 'e 429, de 10 d)e ãezemb11o• de 1896, art. 8°, n . 1, ,e 
art. 123 Ida llet n. 490, .de 11'6 d~ 1ãJezembro de 11897, e l&i n •• 560, 
de 31 de dezembro de 189•8, art. 54, n. 1 . · 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS IN:T,E;J.UORES 

Soccoi-ros publicas. 

Subsidias aos Depiitados e Senadores - Pelo que for preciso du -
rante as pro rogações. 

Secretarias do Senculo e ela Carneira dos Depiitaàos - Pelo serviço 
stenographico e de redacção e publicação dos debates· durante as pro-
rogações. 

MINISTERIO DAS RE1'AQÕES E;xnmIPl!ES 

Extraordinarias no exterior. 

MINISlERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medlc:1~mentos e utensis. 

Ckisses inactivas - Pelo soldo , de officiaes e. rr.aças. 

Munições ele bocca - Pelp sustento e dieta das guarnições.. d.Qs .• na,, 
vios da Armada. 

Munições navaes - Pelos casos fortuitos de a:variaJ. nau:(ragio,s, 
alijamento de objectos ao ma~ e outros sinistros. 

Fretes - Para commi\Ss0es de saque, passagens auforizadas por 
lei, fretes de volumes e ajutJ9's de custo. 

Eventuaes - Para trataip.ento de officiaes e praças em portos es-
trangeiros e em Estados ond(l .não ha ho.spitaes e enfermarias e para 
despezas de enterramento e ;pratificações extraordin arias deter minadas 
por lei . 

MINI~TERIO DA GUERRA 

Ser.viço. de. sauele - Pelos medicamentos e utensis a . IJ.raças de pret. 

So.ldo., etapas e gratifica9ões de praças - Pelas que occo;-,_erem, 
arém da impo.rtancia consignada. 

Classes inactivas - Pelas etapas das praças imralida13 e soldo de 
officiaes e praças reformados . 

Ajudas de custo - Pelai,; que se abon arem aos offlciaes que via-
jam em commissão de serviço. 

Material. - J;>i:ver..sas deJ:\pezas Pelo transpo~te de tropas. 



MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gm·cintias ele juros ás estrcidas ele ferro , aos engenhos centuies e 
portos - Pelo que exceder ao decretado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jii1·os dei divida internei fundadei - Pelos que occorrerem no caso 
de fundar-se parte da divida fluctuante ou de se fazerem operações de 
credito. 

Juros da divida inscrivta, etc. - Pelos reclamados além do alga-
rismo orçado. 

Avosentaelos - Pelas aposentadorias que forem concedidas além do 
credito votado . 

Pensionistas - Pela pensão, meio soldo, montepio e funeral, 
quando a consignação não fõr sufficiente . 

Caixa de Amortização - Pelo feitio e assignatura de notas . 

Recebeeloria - Pelas porcentagens aos empregados e commissões 
aos cobradores, quando as consignações não forem sufficientes. 

Alfandegas e Laboratorios ele Analyses - Pelas porcentagens aos 
empregados, quando as consignações excederem ao credito votado . 

Mesas de rendas e collectorias - Pelas porcentagens aos empre-
gados, quando não bastar o credito votado. 

Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo e de trans-
porte - Pelas porcentagens, diarias, passagens e transporte. 

Cornrnissões aos vendedores partic1ilares ele estanivilhas - Quando 
a consignação votada não chegar para occorrer âs despezas . 

Aj1idas ele ciisto - Pelas que forem reclamadas além da quantia 
orçada . 

Porcentagem vela cobrançei execiitiva elas diviclas ela União - Pelo 
excesso da arrecadação. 

Juros diversos - Pelas lmportancias que forem precisas além das 
consignadas . 

Juros de bilhetes elo Thesouro - Idem, idem. 
F Conimissões e corretagens - Pelo que fõr necessario alêm da 
somma concedida. 

Jiiros dos e1npres'ti11ios do Cofre dos 01·phãos - Pelos que fo rem 
reclamados, si a sua importancia exceder á do credito votado. 

J1iros dos depositas deis Caixas Economicas e elos Montes de Soc-
corro - Pelos qu e forem devidos além do credito votado. 



Exercicios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, sol-
dos e outros vencimentos marcados em lei e outras despezas, nos ca-
sos do art. 11 da lei n. 2.330, de 3 de setembro de 1884. 

Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando 
a importancia deli as exceder â consignação. 

P.io de Janeiro, 31 de dezembro de 191 O. 

HERMES R. DA FONSECA. 

Francisco Antonio de Sanes. 
. 1 
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