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MinisLcrio dos Negocio ela Guerra.- Rio de Janeiro, 7

de Junho de 1 9 .- Gnhinctc do r-.linist1'O.

,'r. Manoel Jonquim do Nascimento e Silva.

Sendo acceito o offerecimento, que fizestes em offieio

de 7 de Agosto do anno findo, para continuar, sem re

tl'ibuição ele especie alguma, conforme propondes, e a

partir de 1 85, a , !/nopsis ela Legislação Bra~ileira, tra

balho esle dc vossa composição e que terá de ser pu

blicado pOI' conta do Eslado, p(1l'Q ser distribuido pelas

reparti ões miliLares e pelos corpos do exercito, assim

\'01-0 declaro, para o dcvidos effeitos; louvando-vos

por mais esle erviço, que milnifesta o vosso zelo pela

causa lublica.

Siludc c fraternidade. Benjanúll COllstant •
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. ..... -; "

• •
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Absolvição.- V. Sentença,

A cculllulação.- Os enfermeiros-mores nas enfer
marias militares não devem accumular o Iogar de ama
nuense.- A. de 13 de Outubro de 18 6, ao Preso do Rio
Grande do Norte e 19 de Junho de 1888 ao de Sergipe
(Ord. do dia n. 2190).

- O funccionario publico de qualquer ordem ou categoria
que, depois de aposentado ou jubilado, acceitar do governo
geral ou provincial emprego ou commissão remunerada,
perderá, durante o exercicio, todas as vantagens da apo
sentadoria ou jubilação.- L. n. 3396 de 24 de ovem
bro de 1888, art. 33.

Nestas disposições não se comprehendem os conselheiros
de Estado que gozarem de vencimentos de aposentadoria
oujubiLação. - A. de 11 de Setembro de 18 9, do M. da
Fazenda.

(llI) Não estão contempladas as rlisposições de 1885, queja o foram
no 4° volume.
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ACCUIllulação. - O ajudante general, quando ac
cumula o cargo de membro do Conselho Supremo MilitaI"
percebe a gl'atificação deste, independente da daquel1e.
Res. de 10 de Dezembro de 188 (Ord. do dia n. 2237).

- O officiall'eformado do Exercito, quando ex.erce unlquel'
emprego geral ou provincial, continúa a perceber o soldo
da reforma, por isso que nua ha incompatibilidade na ac
cumulação desse vencimento com o do emprego civil.- A.
de 22 de Maio de 1 89, ao Ajudante Gen 1'::l1 (Ord. do

dia n. 2261).

- Quaes os vencimentos que devem ser abonados aos em pl'e
gados das escolas militares quando aos empl'egos do magis
teria accumularem os da administl'ação.- V. Venci?nento
- 2 de Setembro de 1889, e Reg. de 12 de Maio de 1890.

- :\as escolas militares nlo se pel'mitte a accumuln.ç~Lo de
mais de dous cargos publicas quaesquer .-ReJ. n. 3:30 d
12 de Abl'il de 1890, art. 293 (Ord. do (lia n. 67).

- O official do exercitJ que exerce as fl1ncções de gover
nador de qualquer Estado não pode accumulal' os ven
cimentos deste cargo ás vantagens militares inhel'entes ú

sua patente, restando-lhe, entl'etanto, o direito de opçuo.

- A.. de 17 de Maio de 1890, ao M. do Interior e Porto
de 22 à Thesouraria de Goyaz.

- O official reformado de policia da Capital, 'Iuando em
pregado pelo ministerio da guerra, deve perceber a dif

ferença enLre o soldo ela reforma e o do exercito pelo Dec.
de 31 de Dezembro Je 1889.- A. ele 27 de Agosto de 1890,
à Contadoria.
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ACCUDlulação. - Os officiaes reformados compul
soriamente, quando empl'egados, accumulam as vanbgens
do emprego o soldo de que trata o Dec. n. 193 A ue 30 de
Janeiro deste anno.- Porto de24 de Setembro de 1890,
ii. Thes(\ural'Ía de Matto Grosso. - V. Dec. n. 946 A de 1
de Torembro de 1890 (Ord. do dia O. 1-13).

- Os officiaes não arregimentados no exercício cumulativo
de emprego civil, com permissão da autol idade compe
tente, só teem direito ao soldo. - Dec. n. 946 A de 1 de

ovembro de 1890, art. 54 (Ord. do dia n. 143).

- V. Incompatibilidade.-Tempo.- Vencimento. -Dec.
n. 946 Ade 1 de overnbro de 1890. (Ord. do dia 11. 143).

Act,a.- Declaea-se tI uo as actas das sessões do conselho
de instrucção da Escola de Tiro do Oampo Grande de,-em
ser lavradas e assignada pelo seceetario da mesma escola,
e lidas e approvadas pelo dito conselho na sessão seguinte,
até que seja organizado o regimento a que se refere o
art. 95 do Regulamento n. 9529 de 9 de Agosto de 1884.
- A. de 17 de Janeiro de 18 7, ao com mando geral de

artilharia.

Addicion.al.- A que compote aos pharmaceuticos coo

tractados é a da tabella de 7 de Março de 1 57. - A. de
16 de Maio de 188 , aI) Preso de Matto Grosso.

- Supprime-se o ve:1cimento de ta denominação. - Dec.
n. 946 A de 1 ele Novembro de 1890 (Oed. do dia 0.148).

Addido.- Os officiaes dos corpos especiaes, que estão

em disponibilidade na Oôl'te, devem ser addidos à Re-
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partição de Ajudante General, nos termos das instruc
ções de 26 e 27 de Fevereiro de 1866; serão empregados
como melhor convier ao serviço e conforme as habilita
ções de cada um, e perceberão vantagl:llls de estado maior
de primeira classe. Os do Corpo de Estado mai.or de 2a

classe, porém, terão as vantag-ens inherentes a e&te corpo.
- A. eie 10 de Dezembro de 1879, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2167 de 1888).- V. 4° vol. pago 7
verbo addido, 1° alínea.

O A. de 11 de Setembro de 1 88 declara que só devem
perceber vantagens geraes.- V. Dec. n. 9697 de 15 de
Janeíro de 1887, a1"t. 53 n. 9 e art. 54 n. 4 e o A.
de 1 de Agosto de 1889, verb. Vencimento, que revogou
o de 11 de Setembro de 1 , e restabeleceu o regulamento
de 1887.

O Dec. n. 9-:16 A. de 1 de Novembro de 1890, art. 56
(Ord. do dia n. 143) manda abonar soldo e etapa não só aos
officiaers dos corpos especiaes, como aos arregimentados
que estiverem addidos ao quartel general.

Addido.- Devem ser considerados addidos á RepartiçãO
de Ajudante General s6mente os officiaes do exercito que
não exercerem outras commissõe , e que alli estiverem
aguardando destino. - Porto de 3 de Janeiro de 1890, á
Repartição de Ajudante Genel'aI.

Adiant,alDeuto.- Os adiantamentos de soldos e em
geral de vencimentos militares, salvo os casos de marcha
ou de promoção especifi,cados no art. 10 das Instrucções
de 1 de Novembro de 1890, são da competencia unica e
privativa dos ministros respectivos, ficando expressamente
prohibidas a quaesquer outras autoridades civis ou milita
res, as quaes, nos casos de tl'ansgressão ou olvido desta
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regra, incorrerão nas penas comminadas nos codigos mi
litares e civis por abuso de poder e uso de prerogativas e
direitos que não lhes cabem.

Os requerimentos pedindo taes adiantamentos devem ser
ubmettidos á consideração do ministro da guerra, com

informação da Contadoria geral ou da Thesouraria de
Fazenda cm que se declare a procedencia do pedido e a
carga que tiver o oflicial. - Dec. n. 474 B de IOde Junho
de 1890 (Ord. do dia n. 77) e n. 946 A de 1 de ovembro
do mesmo anno, art. 11 (Ord. do dia n. 143).

Advogado.- V. Conselho de investigação.

Agent.e.- O serviço da agencia deve ser feito al~

ternadamente pelos subalternos que não tiverem funcçães
e peciaes, ou não commaodarem companhia. - A. de 23
de Janeiro de 1 8 , ao .-'..judante General (Ord. do dia
·n. 2162).

- O cargo de agente do Asylo dos Invalido. da Patria deve
ser exercido mensalmente, por escala, entre os subalternos
das com panhia , ficando o actual agente considel'ado como
subalterno da mesmas companhias.- A. de 10 de No
vembro de 1888, ao Ajudante General.

- Os cargos de agente do rancho e forragens e fer
ragens nos corpos do Ex.ercito sel'ào exercidos por um
só oflicial nomeado mensalmente d'entre os subalternos
dos mesmos corpos.-Dec. n. 10.19 de 2 de Março
de 1889.

- V. Conselho de {ol'necimento.- Estado MaiO?- In
compatibilidade.
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Aggregado. - O official aggregaelo em virtude do

art. 200 do Regulamento da E"colu Militar do Rio Grande

do Sul deve ser considerado apenas com a nota de

aggregado no corpo a que pOl'tellcer, cab ndo-lhe fazer

todo o senriço e percebeL' o vencimento CoulO se elfe

ctivo fosse, vislo ser provisoria similhante aggregação

o não comportar o orçamento despezas de um eluplo

posto.- Res. de °6 de Junho de 188G, communicada

em A. de 8 de Julho ao Ajudante General (Ocd. do

dia n. 2005) e Dec. n. 9697 ele 15 de Janeiro ele 1887

ad. 130. - Esta di posiÇãO elesappareceu com a re

forma de 1889.

- 03 officiaes aggregados aos respectivos corpos e armas

só elevem reverteI' aos mesmos corpos e <ll'mas depois 'lue

terminar o anno de aggc .gação, nos tel'mos da Imperial

ResoluçãO de 1 ele Abril de 1871.- A. ue 26 de Agosto

de 1887, ao Ajudant.e Gener:ll (Ocel. do dia n. 2133):
H.eyogado pelo A. ele 24 de Setembl'o de 188 ,ao Ajudanto

General (Orel. do dia n. 2211).- V. A. ele 25 ele
Agosto ele 1857.

- Os omciae" aggcegados por deente, que se acl1al'em nas

províncias, elevem, terminado o anno de aggregação, re

colher-se ti Oàl't p~ra ser m inspeccio:1ados. -Porto de

25 ele Janeiro de 1 88. (Ol'U. elo dia n. 216)). Revo

gada pelo A. de 7 de Junho do mesmO anno, ao Aj udante

General (OreI. do dia n. 2188).

- Devem como taes ser c nsiderados os offkiaes que exce

dGl'am do quadl'O p81' occasiã da organização do execcito.

- A. de 22 cle Julho ele 18 9, ao Aj uelan ts General (Ord.

do dia n. 2272) .
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Aggregado.- V. Commanclo ele companhia.- Re
forma.

Agl'iaueusor.-Regulam-se as habilitações para o exer
cicio da p,ofissão de agrimensor. - Dec. fi. 9827 de 31 de

Dezembro de 18 7. - Pl'ogramma para os exames. '
Porto de 4 ele Julho de 18 8, do jL do Imperio. - V.
Reg. n. 10. °0° elO. 203 ti 9 de Março ele 18 "9, arts. Gj e

25 (Ord. do dia n . 2251 e 22-17), modificado pelo art.

10 rIo Dae. n. -12 d 6 lo Dezombro do mesmo anno

(Ord. do dia n. 9) e li. 3:30 ele 12 elo Abl'il de 1890, art.
3G(Ol'd.dodia n. 67).

Ajuda de custo.·- upprime-se a consignação para
tlespezas de pri mci 1'0 e tabelecimen to dos pre iden tes ue

provincia.·- L. n. :3:i'19 de 20 d OuLu!lro de 1 87, art.

2° n. 1 .

- Arbitra-se a cada li 111 dos Tll inistros do govel'J1o pro

visol'io a ajuda de custo de ",:000.. para as desp,za

de seu estabel cimento. - Doe. n. 133 de 10 de J:llleil'O

de 1890.

- Qual a que deve s r abonada ao. commandantes de ar

mas :ou de distrietos militares) e em gel'al a todo 030JIi

ciaes no desempenho de commissõ s militar s. - Dec. n.
946A de 1 de Novembro de 189 ,art . 10e43 a 4 (OrLl.
do rlia n. 143).

- A ajuda de custo elos offieiaes elo exercito comprehendi
dos no art. 43 .jas instrucçóes de 1 de lavem bro de 1890

e que se destinarem aos Estaelos elo Amazonas e ::\1aranhiIo

deve ser a mesma marcada para o do Parà ; ao do Piau-
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hy eRio Grande do Norte a do Oeará . aos da Parahyba e
Alagoas a de Pernambuco; aos de Sergipe e Espirito Santo
a da Bahia ; ao de Minas Geraes a de S. Paulo, e ao de
Santa Oatharina a do Paraná.- A de 25 de Novembro
de 1890, á Oontadoria.

Ajudante.- Sobre a sua nomeação e exoneração.
v.. Estado Maior, 22 de Junho de 1885.

- O cargo de ajudante nos corpos do exercito passa a ser
exercido por capitão.- Dec. n. 10.01- de 18 de Agosto
de 1888 (Ord. do dia n. 2203).

- Os capitães ajudantes dos corpos da guarnição da Oôrte
devem perceber a gratificação mensal de 20 e a forra
gem paTa cavalgadura de pessoa.- A. de 30 de Janeiro
de 1889, à Pagadoria.

Faz-se extensivo a todos os capitães ajudantes dos
corpos do exercito.-Oirc. de 23 de Julho de 1889, às
Thesourarias de Fazenda e A. de 1 de Outubro do mesmo
anno, ao Ajudante General.

- Os capitães ajudantes dos corpos, quando impedidos, de
vem ser substituidos pelos capitães mais antigos, assu
mindo o commando de companhia por estes deixado, o
offieial a quem competir na fórma das disposições em vi
gor.- A. de 1 e 31 de Outubro de 1889 (Ord. do dia n.
2292) ao Ajudante General.- O A. de :30 de Janeiro d
1890 (Ord. do dian. 32) declara que devem ser substitui
dos pelos subalternos mais antigos.

- Os officiaes subalternos que exercem as funcçães de aju
dantes de batalhão ou regimento teem direito á gratificação
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de 20$ mensaes.-A. de 7 de Outubro de 1889, ao Preso
de Santa Catharina.

Ajudant.e de CaIDpo.- V, Vencimento,

Ajudant.e General.- Quando e membro do Con
selho Supremo Militar accumula a gratificação deste cargo
à daquelle.-Res. de 10 de Dezembro de 1888 (Ord. do
dia n. 2237).

- Em suas falta e impedimentos deve ser substituido
pelos commandantes das brigadas, observando-se a ordem
de antiguidade. - A. de 29 de Março de 1889, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2253).

Ajudant.e de Ordens.- Declara-se que um official
reformado do exercito, que exerce o cargo de ajudante de
ordens da presidencia do Rio Grande do Sul, deve perceber
as respectivas vantagens, não obstante ser capitão do cor
po de policia, visio que não accumula o exercicio dos dou
cargos. - A. de 25 de Agosto de 1886, ao Pres. do Rio
Gr. do Sul.

- O cargo de ajudante de ordens tios commandantes de
guaenição e fronteiras deve sel' exercido por um dos sub
alternos dos corpos da guarnição, e na falta por outro,
a juizo do commandante das armas. - A. de 28 de Se
tembro de 18 6, ao Ajudante General.

- Eleva-se a 150 a gratificação especial arbitrada para
os do ministro da guerra, - A. de 12 de Março de 1890,
à Pagadoria.
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Ajudant.e de Ordens. - Extingue-se o cargo de
aj udante de ordens dos governadores dos Estados, e crea-se
o de encarregado do pe3soal e matel'Íal do exercito na
quelles em que não houver commandos de armas. - Doe.
n. °96 de 29 de Março de 1 ao (Ord. uo dia n. 52).

Instrucções para o seu serviço - C) de Abril de 1800
(OreL cio dia n. 52).

- Os governadores los Estados cm que ha commando de
armas não teem direito a ajurlante de ordens e de pessoa.
- A. de 31 de Outubro de 1890, ao governador de Per

nambuco.

- V. Vencimento.

AICeres-ah.JlllDO. - Devem ser distl'ibuídos pelos
corpos do exercito, como .for mais conveniente ao serviço.
- A. de 3 rle 11arço de 1887, ao Ajudante General (Or
dem do dia n. 20a7).

- Quando servem nos COl'pOS do exercito teem direito aos
mesmos vencimentos que percebem os officiaes anegimen
tados. - A. do 21 de dezembro do I 7, ti. Pagadoria das
Tropas (Ord. elo dia n. 2107).

- São officiaes do exercito e devem ser equipararlos aos
2rJS tenontusealferes-Res. de 13 de Junho de 1 88, coru
municada em A. de 15 ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 2188) .

...... Os alumnos pl'a as de pl'et que ti\'el'em approvac;ües
plenas em todas as doutrinas dos dous allnos do curso
de infantaria e cavallada, inclusive desenho e exercicios
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praticas, c nas aulas do curso preparatorio de que trata
o art. 25, e que aL3m disso houverem dado constantes
provas de boa conducta civil e militar, serão nomeados
alferes-alumnos ( art. 102 ).

Os alfel'cs-alumnos, depois de excluidos da escola e de
haverem praticado por um anno em uma das escolas de
tiro, poderão ser confirmados, independentemente de outros
requisitos, no posto de 2° tenente de artilharia ou no de
alferes de infantaria ou cavallal'ia, conforme suas habi

litações e aptidões e segundo a ordem de antiguidade
(art. 103).

A confirmação no posto de 2° tenente de artilharia, de
que t1'ata este al'tigo, é somente p rmittida na falta
de alfer s-aIumno. ou pra\as de pI'et com o curso da
quella arma e demais condições para serem elevados

ilquelle post ; e o official a~sim promovido passaL'il p::tra a
caval1aria ou infanta ria, 'i tlentL'o de tl'es annos não

completar o CUI'SO de al'tilharia (art. 103 paragrapho
unico) .

O conselho escolar classificarà anllualmente os alumnos que

sé acharem nas condições do artigo 192. Feita a cla 'sifi~

cação, o COll1mandallte da escola remetLerú immediatamente

ao ministro da gU3rra a relação nominal dos alumnos, na
ordem da mesma classificação. Essa relação serú acom
panhada de folhas de assentamento do alumnos e de offi

cio do commanrlante, em que emittiriL seu juizo fundamen
tado, acerca da conducta civil e militar de cada um dclle
e de seu merEicimento ( art. 194 ).

Os alumnos que se acharem nas condições dos al'tigos prece~

dentes serão nomeados alferes-al u mno , ficando a im
íllimitado seu quadro, e perceberãO, desde a data da no
meação, o mesmo soldo que os alferos e 2°5 tenentes do

corpos ( art. 195 ) .
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o titulo de alferes alumno podera ser cassado pelo governo,
sobre parecer do con elho disciplinar da escola ou do corpo
em que estiver servindo o alferes-alumno, si por seu ir
.regular procedimento se tornar indigno desse premio es
colar (art. 196).

Os alferes·alumnos, depois de confirmados, contarão a anti
guidade de offi.cial desde a data da nomeação para aquelle
posto (art. 197).

Regulamento n. 10.203 de 9 de Março de 1889 (Ord. do
dia n. 2247).

Estas disposições foram alteradas pelo Regulamento n. 330
de 12 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 67 ) que esta
belece o seguinte:

Os alumnos, praças de pret, que tiverem approvações
plenas em todas as cadeiras e aulas dos dous primeiro
annos do curso geral serão logo despachados - alferes
alumnos. Para isso n. congregação organizara a relaçãO
dos que estiverem no caso de obter similhante premio, para
ser immediatameute remettida ao governo. (Art. 206).

Os alferes-alumnos serão externos. (Art. 207).
Os alferes-alumnos, com o curso das tres armas, terão pre

ferencia às praças de pret, com o mesmo curso, para o pre
enchimento das vagas de alferes de infantaria ou caval
laria e de 2° tenente de artilharia. (Art. 208).

Elles contarão antiguidade ele official desde a data do seu
despacho e perceberão vencimentos de alferes ou 2°
tenente.

Alf"eres-aluDl.llo. - Declara-se improcedente a re
clamação de um alferes-alumno contra a disposiçãO do
art. 196 do Reg. n. 10.203 de 9 de Março de 1 89.
Res. de 28 de Setembro de 1889, communicada em A. de
1 de Outubro (Ord. do dia n. 2286).
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AICeres-aluDlno. - upprlme-~e o al't. 196 do Re
gulamento das escolas do exercito n. 10. 03 de 9 de-Março
deste anno, que versa sobre a demissão dos alferes
all1mnos.-Dec. n. 4.2 de 6 de Dezembro de 1889, art. lO
(Ord. do dia n. 9).

- V. Pl'ecedencia. - Reforvma.

Alienado.- Quando qualq uer official ou praça fôr
remettida para o Hospicio de Pedro II, deve ir acompa
nhado de todos os esclarecimentos possiveis com relação
ã. molestia, afim de guiar o lU dica daquelle estabeleci
mento na competent'3s applicações therapeuticas. - Porto
de 24 de Fevereiro de 1888, li. Repartição de Ajudante
General (Ord. do dia n. 2173).

- A despeza com as praças recolhidas aos hospitaes de
alienados deve er atisfeita pelas thesourarias de fazenda,
não ~e tirando pelos corpos vencimento algum emquanto
cUas permanecerem nos mesmos hospitaes. - A. de 7
de Março de 1888, aoPres. de Pernambuco (Ord. do
dia n. 2174).

- Approva-se o regulamento para a Assi tencia medico
legal de alienados. - Dec. n. 50 de 21 de Junho de 1 90.

- V, Hospicio N acionál de Alienados. - Louco.

AlistaDlento.- Altel'am-se alg~ma disposições do
Dec. n. 5881 de 27 de Fevel'eil'o de 1875, relativas ao
pl'ocesso do alistamento do cidadão~ para o erviço do
Exercito edaArmada.-Dec. n. 10.226 de 5 de Abril de
1889 (Ord. do dia n. 2253).

2
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Alistalllento.- Não deve S&l' annullada a praça do
indil'iduo que occuHa a circumstancia de ser casado ao
a1istar-.:e 110 exercito, e depois allega esse estado para
obter bai'<.a, sem que tenha sido indemnizada a despeza
c m elle f8ita.- A. de 17 de Julho de 188D, aoPres da
Parahyba.

- Quando algum individuo pretender assentar praça em
um destacamento, ..:uju corpo estiver em outra provincia,
só o podel'à fazer com destino a algum dos corpos do
exercito, para onde deverá seguir na primeira opportuni
dade, podendo ir pago unicamente do farclamen to de
recruta prompto no en 'ino, fornecido pelo deposito de
artigos bellicos mediante pedido nominal do com mandante
do <.les tacameuto e ordem da presidencia. - A de 25 de
Agosto de 1889. ao Pl'es. das Alagoas (Ord. do dia
n.2277).

~ A disposição do § 4° do art. 65 do regulamento de 27 de
fevereil'o de 1 75, que estabelece a idade maxima de 35
annos pal'a o voluntariado, não compre!lenc1c as praças
que, concluin lo o tempo de serviço, desejam nelle con
tinuar; refere se úfluellas que, tendo tido baixa, querem
de novo alistar-se nas fileiras do exercito.- A. de 20 de
Fevereil'o de 1890, ao Ajudante General.

Allllanack2- Collocação dos officiaes que asseutall1
praça no exercito segunda vez, não tendo completado o
tempo da pl'imeira.- V. P?"aça, A. de B de Julho de
18 8.

-'- A nota de transferencia dos officiaes de umas para ou tras
armas, de conformidade com o art. 0° da Lei n. 1143 de
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11 de Setembro de 1861 e a que se refere a Resolução

de 30 de Setembro de 1874 (Ord. do dia n. 1082),
só deveL'ú desapparecer do almanack militar quando a

promoção do posto immediato fôr isolada, isto 13, quando

a ella não conCOrL'el'em ou tros officiaes transferidos na
mesma data o nas mesmas condições, porque, no caso

ele concurr ncia, eleve tal nota subsistir para facilmente
conhecer-s o direito ele prioridade. -A. de '2 do

OLltubro ele 1800, ao .\.jllelante Gene.ral (Ord. do dia

n. 125).

AhnoxariCe.- A praça que serve como almoxarifc
em u ma fortaleza só tem direi Lo a soldo de argonto de
artilharia. - A de 2 ~ (1.0 Maio de 18 '7, ao Preso do Rio

Grande do l'io1'te e Porto ele 30 de Abl'il de 1890, á '1'1113
souraria da Ba11ia e .. de 11 de Ago,to de 1 90, ao go

,ernador de Pernambllco.- V. G"J'ati(i.cação, circular ele
27 de Abril de 183Q.

An13nueuse.- Ia H.eparLiçfio de Ajudante General
so devem existir oito amanuenses remunerados.- A. de

~l ele Setembro ele 18 D, ao .\jUllante Geneml (Ord. elo

dia n. 2285).

- Autorir.a-se o quartel me ·tl'e general a requisitar dos
corpos da guarnição dous inferiores para serlirem como

amanuenses na repartiçfio a seu cargo, com a gratificação
mensal de 40 ,deyendo, pOI~I11, el1e resignar os postos.

A. de 22 de Fe,el'eiro de 18\)0.

- Janda-se abonar a dous amal1Lwn 28 da commis ão de

melhoramentos do material de guerra, que deverão ser

cadetes simples, ou praças reformada, a gratificação
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mensal de 25$000 a cada um. - A. de 23 de Maio de 1890,
à Contadoria.

~InanUen8e.-Manda-se abonar a gratificação de 20$
mensaes ao amanuense do Inspector geral dos presidi0 ,
em Goyaz. -Porto de 2 de Junho de 1890, á Thesouraria.

- As delegacias da inspectoria geral do serviço sanitario
do exercito continuam a ter os mesmos amanuenses que
tinham, observando-se as me mas regras adoptadas an
teriormente ao regulamento de 7 de Abril deste anno
para as suas nomeações. - A. de lü de Julho de 1890, ao
governador de S. Paulo.

~nnuncio.- os que se fazem para o fornecimento de
generos ás praças da guarnição não se deve, de um seme tre
para outro, variar de unidade de peso ou medida. - A. de
5 de Março de 1887 (Ord. do dia n. 2100).

~nt,iguidade.-O offieial que passa a extranume
rario no respectivo quadro, de conformidade com o art.
232 do regulamento de 17 de Janeiro de 1874, não perde
a sua antiguidade. - Res. de 24 de Abril de 1886 (Ord.
do dia n. 1991).

- N.ão perdem antiguidade de posto os officiaes transferidos
no primeiro posto das armas scientificas para as não scien
tificas por não terem os respectivos cursos, por isso que taes
transferencias devem ser realizadas nos termos do art. 25,
ultima parte, do regulamento de 31 de Março de 1851 e
resolução de 23 de Dezembro de 1865, como é expresso no
aviso de4 de Novembro de 1881.- A. de 10 de Novembro
de 1887, ao Ajudante General (Ord. do do dia n. 2150).



- 21-

Antiguidade. - Os capitães transferidos para o Corpo
de Estado faior de primeira classe, em virtude da Lei
n. 3169de14de Julho de 1883, não perdem a antiguidade
de posto quando, de conformidade com a mesma lei, con
correm com outros officiaes na transferencia para o corpo
de engenheiros. - Res. de II de Abril de 1888, com
municada em A. de 19 ao Conselho do Estado (Ord. do
dia n. 2178).

- Aos officiaes promovidos em commissão por actos de bra
vura na guerra do Pal'aguay manda-se contar antiguidade
de posto desde a data das respectivas commissões. - Dec.
n. 3356 de 6 de Junho de 1888 (Ord. do dia n. 2184).

Esta disposiçãO applica-se tanto aos officiaes promovidos
em commissão por actos de bravura na guerra do Para
guay, que ainda conservam etrectivamente os postos assim
obtidos, como aos que foram depois promovidos, respeitan·
do-se, quanto a estes, o efi'eitos legaes resultantes da
contagem da antiguidade, como foi competentemente de
terminado.-Res. de II de Maio de 1889, communicada
em A. d8 14 ao Ajudante General.

- A perda de antiguidade do serviço militar, em virtude
do disposto no art. 19 do regulamento de 31 de Março de
1851, comprehende o desconto da antiguidade do posto.
Res. de 12 de Janeiro de 1889, communicada em A. de 15
ao Aj udante General (Ord. do dia n. 2236).

- Os officiaes commissionados por distincção na campanha
do Paraguay não estão comprehendidos nas disposições
do Decl'eto legislativo n. 3356 de 6 de Junho de 1888.
Res. de 28 de Setembro de 1889, communicada em A. de
1 de Outubro ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2886).
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Aposent.ado. - Ao empregado aposentado compete,
quando no exercicio de seu lagar, o vencimento eleite até
o dia em que deixar o serviço da repartição; e quanLlo im
pedido, por moti,-o de molestia ou licença, o me. mo venci
mento ate o dia da publicação do acto que o aposentou. - .
Porto de 23 de Outubro de 188D, do M. da Fazencla à
Thesouraria do Paraná.

- V. r1CCU1nHlação.

Apparelhos ciru.-gicos.- V. aledicamentos.

Aprendiz artifice.- Não poc1end a transf'roncia
dos apl'endizes artifices dos arsenaes de guerra que comple·
tam a idade de 16 annos, temIa mostrado até enUlO ncgação
para os officios mecanicos, ser feita Pflra a Escola de
Aprendizes Artilheiros, como determina o art. 177 elo re
gulamento daquelle estabell'cimento, por j.; o que o de 31
de Janeiro de 18 :- fixou em 14 almas 3. itlarle maxima
para a admissão na dita es ola, devem o., referidos
adifices, naquellas condições, ser tL'ansferido para o exer·

cito, contando-s o tempo LIe praça de accordo com o
art. 263 elo rcgulamento elo.> arsenaes.-A. de 2 de
Outubro ele 1887, ao Pees.. de fnHo Gros o (Ord. elo elia
n.2l49).

Aprendiz artilbeiro.- Dvtermina-se que os
termos de exames das materias que constituem o curso
da Escola de Aprendize' Artilheiros, s jam feitos no livro

especial, de que teata °art. 45 do regulamento 11. 9367
de 31 de Janeiro de 1885, somente depois de terminados
os exames theoricos de cada anilo e de cada classe pratica;
ficando ne ta parte alterado aqueUe artigo, que manda
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lançar Laes tel'mos 1I0S dias cm que se effectuarem os
l' fel'Í(los exames. - Dec. n. 9511 de 12 de Dezembro

de}8 5 (Ord. do dian. 1966).

A,rendiz artilheiro. - Podem er admittidos na

Escola de Aprendizes Artilheiros os menores que forem
apresentados pelo rai, mãi, avô ou avó, uma vez ql:e

cxhibam documentos que provem seu estado de pobreza;

ou pelo tutOl' do menor, com a precisa justificação de ser
ste pobre; e ainda pela autoridade competente, isto é,

pelo juiz de orphãos, que allegue achar-se o menor aban
donado.- A. de 26 de Janeiro ele 18 6 ao commando

g ral ele artilharia (Ord. rlodian. 1975) .

.::...; Os que, antes da idade de 19 annos, forem approvados

nos exames das elifferentes lasses de todos os ensino,
continuarão, dUl'ante a sua permancncia na Esc )Ia, a

..egllir o estudos e exercicios elas cla se 'uperiores,

não ~endo, porém, obrigado. a novos exames. - A. de
23 de Fe" reiro de 1 "G, ao com mando geral d artilharia

(Ord. do elia n. 10 2).

- Os que tiverem ido aprendizes artifice' dos ardenae de

guerm devem, quando transferidos para a Escola Mi
litar ou para os corpos do eXGl'cito, contar tempo de praça

da idade de 16 annos e são obrigados a servil' 10 annos,

na fórma do regulamento dos al'senaes.- A. de 19 de
Março de 1 8 J ao com mando geral de artilharia (Ord.

elo dia n. 1983). - V. A. ele 1. 7 ele F uc/'eiro cl~ 1 8.

- As appl'ovações plenas, de que trata. o art.. 4 do regula
mento em vigor na Escola de Aprendizes AI'tilbeiros,

devem 'el' exigida., tanto no ensino throrico como no



- 24-

pratico, apenas nos exames finaes do 4° anno.- A. de 2
de Abril de 1886 ao commando geeaI de artilharia (Ord.
do dian. 1990).

Aprendiz art.ilheiro. - O tempo de praça dos
aprendize artilheiros, de accordo com o que se pratica
com os aprendizes mar inheiros, pelo art. 4° da Lei
n .. 2994 de 28 de Setembro de 1880, deve, em qual

quer hypothese, ser contado da data de sua transfe
rencia para os corpos do exercito ou para a Escola
Militar. - Res. de 9 de Janeiro de I 88, communicada
em A. de 17 de Fevereiro ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2181).

- V. Obito. Official inferim'. - Tempo.

Aprendiz IDilitar.- V. Indulto. Tempo.

Aprel!!lent.açâo.- Todo funccionario publico, quer
civil quer militar, tem por dever apresentar-se pessoal
mente ao chefe da repartição, a que pertence, sempre que
houver concluido alguma licença ou commissão.- A.
de 9 de Março de 1888, ao director do Hospital Militar.

Archivo Militar.- Passa a constituir uma direc
toria de obras militares. - L. n. 3349 de 20 de Ou tubro
de 1887, art. 6° n. 4.

- Y. Obras milita?'es. - Vencimento.

Archivo Publico do IIDperio.- Passa a d 
nominar-se Archivo Publico Jacíonal.- Dec. n. 10 de
:?1 de Novembro de ]889.
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ArDlQDlen'to. - Recommenda-se aos commandantes
dos corpos do Rio Grande do Sul que façam examinar
os respectivos armamentos antes e depois dos exerci
cios, e remettam para o arsenal de Porto Alegre o que
se estragar e não possa ser repat'ado nos mesmos corpos.
- A. de 3 de Julho de ] 885 a. Pres. do Rio Grande
do Sul.

- Os concertos de armamento dos corpos e estabelecimen
tos militares devem ser feitos 110 arsenal de guerra, re
mettendo-se a nota da 1'e pectiva importancia à secretaria
de estado afim de er descontada do vencimento das praças
que o tiverem quebrado, salvo o caso em que o estrago se
tiver dado em acto de serviço, o que será certificado pelos
officiaes sob cujas ordens servirem as mesmas praças.
-A. de 1 de Abril de ]886 ao Arsenal de guerra da Côrte,
ao Quartel-Mestre General e à Commissão de Melhora
mentos (Ord. do dia n. 19 9). Em 4 de Julho de 1888
expediu-se novo aviso ao Ar. enal autorizando a mandar
fazer estes concertos.

- Os sargentos ajudante e quartel-mestre dos corpos do
exercito devem usar rewolvers nas mesmas occasiões
em que denes usam os officiaes.-A. de 4 de Janeiro de
188 ao Quartel-Mestre General.

- Declara-se que o rewolver deve ser considerado como
fazendo parte do armamento dos officiaes do exercito,
sendo-lhes fornecido pelos arsenae de guerra, na con
formidade do disposto no aviso de 8 de Fevereiro de 1883
com referencia ao de 13de Abril e 2 de Maio de 1 1.
Os concertos que forem precisos serão feitos pelos mesmo
arsenaes, á requisição dos proprios officiaes ou do respe-
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etivo chefe, mediante indemnização. A mumçao será
fornecida gratuitamente, na. (luantidade regulada. pela

autoridade a quem incumbe a dil'ecção do serviço. -A.

de 8 de Março de 1888, âo Quartel-Mestr General (Ord.

do dia n. 2172).

Os officiaes que por OCC1\sião de formaturas, ou quando
lhesfor exigido, n1010 se apresentarem com essa peça de
armamento, ficam sujeitos c'ts penas eli ·ciplinares.-A.

de 8 de Março de 18 ,ao Ajudante General (O['el. do

dia n. 2175) e 14 de Agosto ao Quartel-Mestre General

(Ol'd. elo dia n. 2200).

ArIllarnento.- No fOl'llecimento do rewo1vers aos offi

ciaes do exercito devem ser incluidos os accossorios que

forem podidos pelos mesmos officiaes, mediante indemni

zação.-A. de 8 ele Agosto de ]888, ao Al'senal do Guerm.

- Os destacamentos de infantari:t e do batalhão de nge
nheil'os, que marcharem em diligencia pal'a o interiol' das

pl'ovincias, elevem ir armados a Mini'; o não a Comblain.

-A. de I Gde Agosto 1e 1888, ao Quart l-MestI'e General

(Ord. elo dia n. 2244).

- E' fbwdo em 30 G70 o preço do cano de uma carabina do

systema Comblain.-Pol't. de 25 de Setembl'o de 1888 ti.
repartição de Ajudante General (Ord. llo dia n. 2211).

- Manda-se adoptar o correame bl'HnCO nos corpos ele in
fantaria da guarnição da Oôrte.-A. de 28 de Janeiro de

1889, ao Quadol-Mestl'e General.

- Da imporLancia dos rewolvers que se fornocel'em aos offi
ciaes do exercito só se lhes deve fazer carga. quando,



- 27-

sendo os mesmo' officiaes r formados, não fizerem on

treg'a desse armamento aos respectivos corpos.-A. do 4
d Abril de 1890, ao Quadel-Meske General (Ord. do

dia n. 53).

Arlllalnento.- Autol'izam-se os gov rnadores dos

stado' em que ha arsenal?s de guerl'a a mandaI' fomecer

rcwohers, com as competente,; muniçõe~, aos officiaes da'l

guarnições que são suppl'idas pvl03 mesmos arscnae , uma

yez que elle~ os l'e(lui, item declarando, por e cl'ipto, que

ainda não I'ecebcl'am essa p~çn. le arm<lmcnt0.-Cil'c. de 18

de .Junho ele 1 90.

Arnleiro. - DeLC1'mina-se que emquanto a praças que,

na fÓl'ma do <l vi o de 20 do .J nnho de 1. J, t~em ue ir

dos coepos da pl'ovillcia tIo Rio Grando do Sul para o

arsenal ue gnel'm de Podo Alegeo, para se. habilitarem no

omcio de armeiro, não c tiver0111 aptas pae:t tmbalhar,

deve o m smo ai" na] destacar para as differcnte' gual'

!lições opel'arios habilitados naql1elle offi(;io , para se in
cumbirem ues'e serrigo lias mencionado COl'pos.-A.

d 30 ue .J ulllo ele 1 5, à Pre ',do Rio Gral1l1e do uI

(Ord. do dia n. 1935).

Arreialuento.- Fica reduzido a seis n1('zes o prazo

de um anno marcado para duração elos arreiam.entos de

cOl'ela de linho que acompanham as cabeça(la.'l de sola. 

Porto de de Novembl'o de 18<">7, a Repartição de Qual'te1

Mestl'e General (Oed. do dia n .. 150).

- Antol·iz<1.-se o Arsenal de Guel'l'a da Cà1'Íe a mandar con

cedar qualquer peça de arreiamento rla Escola ;\lililar

sempre qu foI' req uisi turlo.- A. de 14 de .J l1lllo de 18
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Arreia.n:ten' .- Aos sargentos ajudantes e quarteis
mestres elos corpos do exerci to se eleve fornecer arreiamen
to fino para sua montada.-·A. de 28 de Julho de 1890, ao
Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 90).

Arsenal.- Manda·se montar a oflicina d1.., alfaiate do
Arsenal de Guerra do Para. - A. de 6 de Outubro de
1887, ao Presidente (Ord. do dia n. 2141).

- Permitte-se que os filhos menores dos operal'ios do Ar
senal de Guerra da Oôrte frequentem as aulas de primei
ras lettras da companhia de aprendizes artifices, desde que
a idade desses menores não exceda ú marcada para os
referidos artifices e não se faça despe:?:a alguma por conta
da respectiva diaria e com a: compra de livros e artigos
de escripta, que fOl'em precisos para o ensino.- A. de 3
Julho de 1889, ao director do arsenal.

- Autoriza-se a extincção da oflicina de alfaiate do Arsenal
de Guerra do Para, passando a ser feito por concurrencia
o fornecimento do fardamento aos corpos alli estacionados
e aos do Amazonas, Piauhy e Maranhão. - A. de 28 de
Fevereiro de 1890, ao Governador do Pará.

- Elevam-se os vencimentos dos empregados do da Oapi
tal Federal. - Dec. n. 372 de 2 de Maio de 1890 (Ord'
do dia n. 63) e n. 428 de 24 do mesmo mez (Ord. do dia
n. 72).

- Dá-se nova organização ao pessoal das embarcações do
Arsenal de Guerra da Oapital e marca-se o respectivo
vencimento. - Dec. n. 433 de 30 de Maio de 1890 (Ord.
do dia n. 72).
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Arsenal.- Classificam-se Og arsenaes de guerra e
marcam-se os vencimentos do pessoal neHes empregado.
A elas ificação é a seg uinte:
De ln ordem - O da Oapital Federal.
De 28 ordem - O de Porto Alegre.
De 38 ordem - Os da Bahia, Pernambuco, Para e Matto
Grosso.

Dec. n. 534 de 28 de Junho de 1890 (Ord. do dia
n. 85).

As@eInbléa provincial. - Ficam dissolvidas e
ex:tinctas todas as assembléas provinciaes creadas pelas
leis de 12 de Outubro de 1832 e 12 de Agosto de 1834.
Dcc. n. 7 de 20 de Novembro de 1889.

Assent,alD.ent,o. - Manda- e averbar nos assenta
mentos de um oilicial do Exercito o que consta de um
oflicio que lhe foi dirigido pelo marechal do exercito
Oonde d'Eu, commandante geral da arma de artilharia,
ficando assim alterado o art. 8° das instrucções de 12 de

etembro de 1855 - Res. de 3 de Março de 1870 (Ord.
do dia n. 719).

- Os commandantes de armas e os presidAntes das pro
vincias em que não ha taes commandos são autorizados a
requisitar directamente das autoridades competentes, para
os assentamentos dos officiae e praças, que tiverem sido
transferidas de uns para outros corpos, as certidões de
assentamentos e guias de soccorrimento dos mesmos offi
ciaes e praças. - A. de 11 de Março de 1889, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2250).

- V. Lz'vro J.l1estre. -Nota.
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l~ssist,ellt,c.- As funcções de assi tento do cirurgião

111ór elo exercito devem ser exercidas por n m primeiro ou

segundo cirurgião elo Corpo de Saude. - A. do 7 de

Outubro de 1 89, ao Ajudante g'eneral (Ord. do dia
n. 228, ). - V. Reg. n. 307 de 7 de Abril do 1890 (Orel.

do dia n. 62).

Asylo.- Só com a frequencia de vinte alumnos e quando
!louver quota na respeeti va verba, podera. a. ci)cola flue

ex:stc no asylo, SOl' auxiliada com xpedienLc e livro'.
A. de 8 de Março ele 1 87, ao \.jurlante General (Ord.

do dia n. 2100).

- Exti ngui u ·se a 3:1 com panhia do As}'lo dos Invalidos da
Pateia.- A. elo 10 ele Junho de 188-, ao Ajudante Gu

neral(Ord. elodian. 2119).

- As praças da Armada que se inutilisal'om para o serviço,

podem ser recolhidos ao As)'lo dos Invalidos da Patria,

correndo a elespeza, que com elhls e Li ver do fazer, p lo

fundo ela Sociedade As)'lo dos Invalidos ela Pa tria.
A. ele 17 de Abri I de 18 8, ao Mi nisterio ela lVIarinha.

- Os dil'eitos e obrigações da Sociedade - Asyl0 dos Inva

lidas da Patria - ficam subrogados na Associação Com
mercial do Rio de Janeiro.- Res. ele 25 de Abril de 18 8,
communicada em A. de 9 de Maio do Ministerio elo Imperio.

- Declara-se que as praças da Armada, que forem inclu idas
no Asyl0 elos Invali los, devem, como as do exercito,
prestar serviço compatível com O seu estado phy. ico, e

que os serventes dovon1 ser timdos denLre os asylaelos.
A. de 15 ele Maio de 1888, ao Ajudante General.



- 3'1

Asylo. - Faz- 'e extensivo ao patrão e remadores do
escaleI' do As)'lo dos Invalido da Patl'Ía o augmento de
vencimentos conceãido à maruja das embarcações do
Arsenal de Guerra tia apitaI. -A. de') de Junho de 1890,
Ú Oontadoria.

- V. Agente.- Etapao- Fardamento.

At.test.ado.- A folha especial dos membros do 0011

~elho Supremo Militar, que tem de s r mensalmente re
meLtida ao Thesouro, de conformidade com a portaria de
10 de Maio, para o abono das gratificações re pectivas,
deve ser assignada p lo presidente então em exercicio.
Porto de 29 de Junho de 1885, ao Oon, elho Supremo.

1-'-.udit.or.- Os processos em que servem como auditores
officiaes lo Exercito devem ser escriptos por cadetes ou
officine, infcl'iores, sob a direcção daquelles officiaes.
A. de 3 de Mai de 188n, ao Ajudante General (01'<1.
do dia n. 1992). - Vo 4° voZ o2)ag. 39 'e1'b o- a1tdito?',
ultimo alineo .

- Indefel'e· 'e o requerimento de um capitão, pedindo que
nos crimes capitaes, no::; logares em quo lluO haja auditor,
exerça esta cargo um capitão.- Res, du 98 de Setembro
de 1889, COlllmunicada em Porto de 30 ao Oonselho Su

premo Militar de Justiça .

..:- Fica creado na capital do E ,tudo de Pernambuco o lagar

de auditor de guerra do exercito, o qunl serâ declarado de
primeira entrancia e considerado de juiz de direito como o
de auditor de guerra da Oapital Federal. - Dec. 11 145
ele 13 ele Janeiro do 1890·- V. to vol. pago 9i, pf'imei?'o
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atineo. - Igual creação para o Estado da Bahia .- Dec.
n. 166 de 18 de Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 26).

Audit.or. - Cream-se logares de auditores de guerra e
da-se graduação e classificação a esses funccionarios:

Art. 1. o Haverá. nas comarcas da capital federal e das
capitaes dos estados do Pará., Pernambuco, Bahia, Paraná,
Rio Grande do Sul e Matto Grosso um auditor de guerra.

Art. 2. o O auditor da comarca federal será um juiz de
direito de terceira entrancia e terá. a grad uação de major.
Os das capitaes dos mencionados estados, um juiz de
direito de qualquer entrancia com graduação de capitão.

Art. 3. 0 Os auditores perceberão o soldo da tabella que
acompanhou o decreto n. 113 A de 31 de Dezembro de 1889
e relativo ao posto em que foram graduados.

Art. 4. o Além dos auditores effectivos creados por este
decreto servirá nesse caracter, onde o reclame ajustiça mi
litar, um juiz de direito da comarca respectiva designado
pelo governador do estado, e se lhe abonará o soldo de ca
pitão durante o exercicio.

Decreto n. 257 de 12 de Março de 1890 (Ord. do dia
n. 44).

- As funccães dos auditores de guerra e marinha passam a
ser exercidas por autoridades independentes do ministerio
da justiça:

Art. 1. o As funcções dos auditores de guerra e de ma
rinha serão exercidas por autoridades nomeadas pelo presi
dente da Republica, sob proposta do ministerio competente

. para a organização dos conselhos em que hajam de servir
com as prerogativas e vantagens determinadas nos decretos
que os ministros da guerra e da marinha ficam autorizados
a expedir.
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ArL 2. 0 Os juizes d direito que actualmente ~el'vem

nos cargos de a udi tor de guelTa e de marinha poderão sel'
a posen tados na organizaç.to j ud iviaria fedel'al, na dos
estados e na desta capital ou continuar a exercer as func
\ões de auditor com os ven imentos que ora percebem; os
que ficarem em di pon ibilidade vencerc10 o orelenado ate ú
sua collocação, ele conJormidade com e 'ta lei.

Dec. n. 1063 ele 28 ele ovem bro de 1890 ( Ol'd . do
dian.140).

Auditol.... - V. 'oldo.

~usencia.- Como deve SOl' punido o crime ele aban
dono da guarda com ausencia illagal pOl' mais de tres dias
c meno de oito.- V. Deserção, 2 de Maio de 1888.

- O oflicial au 'ente, por excesso de licen ;1., não tem direito
a vencimentos desde o dia anterior àquelle em que começa.
o excesso até o dia em que e apr senta.- Dec. 11. 9:16
\. de 1 de Novembro de I '9 ,arL. 52 (Ord. do dia. n. 143).

B

Bacbal."el.- Aos alull1nos appl'ovac1os cm todas as
doutrinas do CUl'SO ele e'tado-maior e ~ngenharia 'e deve
conferil' o grúo de bachal'el em mathematicas e sciencias
physicas e natul'aes, e não s6mente em mathematicas e
sciencias phy ic~\s, - A. ele 31 de Dezembr de I 9, á
E'colaSupe1'Íol'deGuerm.-O regulam nto n. '30de
12 de Abril de 1890, art. 35, manda conferir aos alumnos
elas escolas militare , approvados plenamente em todo o
curso geral, a. carta de - bachal'el \:1m sciencia'.

3
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Bagagem.- Os cadetes quando viajam nas e tradas
de ferro toem direito ao transporte das suas bagagens, na
razão de 90 kilos por pessoa de familia e 45 por filhos
menores que paguem passagem; devendo, ..lorém, haver
a maior fiscalização, afim Je evitarem-se despeza e
traordinarias com o frete de objectos que não devam
como tal ser classificados. -A. de 17 de Junho de 1885,
ao Pres. da provincia de S. Paulo (Ord. do dia
n. 1935).

Baixa.- O aviso de 22 de Outubro de 1884 (Ord. do
dia n. 1902) comprehende tanto os operarias militares
que são transferidos para o exercito, como os que se con
servam nos arsenaes e ahi completam seu tempo de
serviço. - A. de 29 de 'Maio de 1885, ao Arsenal de
Guerra da Côrte (Ord. do dia n. 1927).

- A praça que tiver de ser escusa do serviço, e achar-se em
tratamento no hospital, deve alli continuar até ter alta do
mesmo hospital.- A. de 25 de Novembro de 1886, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2068).

- Manda-se fazer atrectiva a baixa concedida sem decla
ração de motivo a uma praça que revertera ao exercito por
haver desertado o seu substituto, devendo, quanto a este,
proceder-se na fórma da lei, quando for reconduzido da
deserção. - A. de 8 de Novembro de 1887, ao Pres.
da Parahyba (Ord. do dia n. 2154).

- Quando parte de um corpo estiver destacado em logar
distante do seu quartel, deve o commandante deste desta
camento dar baixa ás praças que concluirem o tempo d
serviço, communicando immediatamente ao commandante
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do mesmo corpo.- A. de 26 de Abril de 18 8, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2181).

Baixa. - A' praça que tenha de ser e cusa do serviço
por incapacidade physica, sendo devedora a Fazenda
Nacional e ao mesmo tempo credora por vencimento e
fardamento em importancia inferior a sua divida, leva-se
em conta o que deixou de receber dos cofres publicas, e é
dispensada do restante da indemnização a que está sujeita.
- A. de 4 de Julho de 1888, ao Aj udante General (Ord.
do dia n. 2191).

- Os corpos do exercito devem participar â. RepartiçãO
Fiscal as baixas das praças que tenham pertencido à

Escola de aprendizes artilheÍl'os para que possa ella dar
destino ás respectivas cadernetas.- A. de 21 de Se
tembro de 18 ,ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2211).- Igual communicação deve ser feita á Paga
doria.- A. de 25 de Outubro de 188, ~ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2221).

- As praças de pret que tiveeem frequentado as escolas
militares não poderão ter baixa do s.erviço, sem que
tenham prestado, pelo menos, seis annos de serviço efi'e
ctivo, salvo o caso de incapacidade, ou si indemnizarem o
Estado das despezas feitas durante o tempo que estu
daram.- Reg. n. 10.203 de 9 deMarço de 18~9, art. 289
(Ord. do dia n. 2247) e n. 330 de 12 deAbril de 1 90, art.
290 (Ord. do dia n. 67).- V. 4° '1.'ol. pago 46, 10 alineo.

- Manda-se fazer efi'ectiva a bai~a de um soldado que quando
concluiu o seu tempo de praça estava preso para responder
a processo no fôro civil. - A. de 17 de Maio de 1890.
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Bandeira. - Proclamada a Republica dos Estados
Unidos do Brazil, foi adoptada a seguinte bandeira: - Um
losango amarel!o em campo verde, tendo no meio a esphera
celeste azul, atravessada por uma zona branca em sentido
obliquo e descendente da esquerda para a direita, com fl

legenda « Ordem e Progresso» e ponteada por 21 estrellas
entre as da constel!ação do Cruzeiro, dispostas na sua
:útuaç.'io astronomica quau to ti. distancia e ao tamanho
relativo, representando os 20 estados da Republica e o do
município neutro. -Dee. n. 4 de 19 de novembro de
1 89, ad. l° (Ord. do dia 11. 7).

Harra. - V. Cama.

Batalhão i-".cadenJico. - Com e:>La denominação
constitue-se um batalhão de infantaria campo to dos
alumnos das differentes escolas supeeiol'es da capHal e
approva-se o respectivo regulameu to. - Dec. n. 242 ue
4:del\Iaeçode1890 (Ord. dodiitn. 46).

Hatalhão de Engenheiros.- V. Organizaçeto,
Dec. n. 10.01fí de 18 d3 .-\.gosto de 18 8.-Por este
DecL'eto ficaram existindo dons batalhões desta arma com
a denominação ele BatalhiJes ele Engenharia.

- V. Vencimento.

Beri-beri.-Os olfieiaes c praça atacadas desta molestia
devem lU udar de localidarle den tro da mesma provincia
ou ser transferidos para as provincias vizinhas, sendo
'1 uo ·u GIIl caso:; gra \'l:S d '\'eL',10 s l' cnviauos paea a
corte.-A. ele 11 dI.) F vOI'cil'U ele 1886, ao Preso do.Pará.
e Cil'c. de]6 lle Mal'çu de 1887 cilada I10S avisos d\;l
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15 de Junho e 22 ele Ou tubl'o de 1888 ao prf'sidente da
quella provincia.

Beri·beri. - Manda· se crear na cidade do Rio Ge'ande,
estado do Rio Granlle do Sul, uma enfel'maria mi
litar para teatamenLo desta molestia. - A. de 25 de
Novembro de 1889 ao Ajudante General e áO Go
vernador do estado do Rio Grande do Sul (Ord. do
dia n. 4).

Bibliotbeca.- V. Vencimento.

Bonnet.- Pel'l11Ítte-se que os officiaes monLados daarma
de infantaria usem de bonl1ets com baebicacho, ú seme
lhança dos de aetilharia e cavallaria. - A. de 21 de
Fevereiro de 1 , ao Quartel-MestreGeuel'al (Ord. do dia
n. 2238).

- V. UnifO?"me.

Botas.- V. Uniro/'me.

Brigada.- A distribuiçclo ele praças e recrutas pelos
corpos da gllaelliçl'ío da côde den' er Cei ta pelos <'0111

ll1andaute das I'e pectivas brigada:;;. - A. de 12 ele

1aio de 18 i::l, ao Ajudante General.

Brigada policial.- O regimento policial da capital
federal toma a denom iunção de B1"igaela1Jolicial ela Ca
pital Feeleml.- Dec; li. 852 de n ti Outubro de I 90.

...... Dei-5e·lhe regulamento. - Dec. li. 958 de B de 1 0

\lembro de 1 90.
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Brigadeiro.- Passa a denominar-se general de bri
gada.- Dec. n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do
dia n._56).

- V. Commandante de brigada. - Organização. 
Vencimento.

c
Cabo de esquadra.- V. Otficial inferior.

Caderneta.- Ag cadernetas da Caixa Economica, per
tencentes aos alumnos que forem desligados da Escola de
Aprendizes Artilheil'os, devem seI' rernettidas á Repartição
Fiscal por occasião do desligamento dos mesmos alu
mnos para lhes serem entregues quando obtiverem baixa,
ou forem promovidos a officiaes. - A. de 12 de Fevereiro
de 1887, ao Ajudante General.

- Revoga-se o Decreto n. 7670 de 21 de Fevereiro de
1880, na parte relativa á adopção de cadernetas. 
Dec. n. 9835 de 9 de Janeiro de 88 (Ord.\ do
dia n. 2158).- E mandam-se, em substituição, passar
titulos de engajamento. - A. de 28 de Janeiro de 1888,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2168).

- V. Baixa. -Obito. -Pecutio.

Cadet.e. - A praça que, tendo obtiào permlssao para
usar dos àistinctivos de cadete, é condemnada por crime de
deserção, si pelo conselho de averiguação for reconhecida
a sua nobreza e direito para ser qualificada cadete, deve,
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por occasião de publicar·se o seu reconhecimento em ordem
do dia, ser tambem expulsa das fileiras do exercito.
A. de23 de Setembro de 1887, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2139).

tJadete. - Declara-se que deve ser admittida a provar
nobreza perante o conselho de investigação, conforme re
quereu, uma praça que por ser de mão comportamento
està comprehendida na Provisão de 4 de Junho de 1849 e
Aviso de 26 de Outubro de 1874, e, no caso de realizar-se
o seu reconhecimento na classe de cadete, ser então sub
mettida a conselho de disciplina, na fórma do art. 36
§ lOdo Regulamento disciplinar para se resolver sobre a
sua exclusão das fileiras do exercito e reversão da praça
de quem esubstituto.- A. de21 de Dezembl'o de 1887,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2157).

- Quando o seu numero em ~ma companhia for superior à
metade das praças, devem os excedentes ser transferidos
para outros corpos da mesma guarniçãO, e, caso não seja
i so possivel, deve solicitar-se da autoridade competente
asua transferencia para outra.- A. ele 20_de Junho de
1889, ao Preso das Alagôas.

- Declara-se que só pelos meios judiciarias pôde um indi
viduo ser compellido a satisfazer as mensalidades que se
obrigou a dar a um cadete para seu alimento, e determi
na-se ao presidente de Pernambuco que dê as providen
cias necessarias no intuito de fazer-se effectiva a referida
cobl'ança, visto que as praças do exercito reputam- e 01'

phãoS tutelados da administração.- Res. de 12 de Ou
tubro de 1889 e Av. ao Preso de Pernambuco em 30 do
mesmo mez.
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Cadet,e. - O \'Yiso (1(' 90eleNovembro de 1883 (Orel. rIo
dia n. 1787), qu ex.ige no\o I eocesso de reconhecimento
do' cadetes que escusos do serviço a eUe voltam, deve ser
litteralmente cumprido somente no caso em que não for
reconhecida a identidade de pessoa do alistado. lO caso em
que este a prove pelo testemunho de pessoas que tenham
fé publica, dispensar-se-ha o pl'oce,; o do reconhecimento,
que será substituido por uma simples justificação feita
perante uma commi:5são composta do com mandante do
corpo, do respectivo fiscal, do ajudante e de um elos com
mandantes de companhia, excluido o da do justificante.

Nessa justificação, que se fará a requerimento elo in
teressado ao commandanie docorpo, deverão ser consigna
das todas as circumstancias que se liguem ao primeiro re
conhecimento, tae8 como filiação, idade, naturalidade,
data da primeira praça e da escusa, j untando-se e ta
sempre que for possivel.

Remettida a justificação ao Aj udante General, este fará o
confronto com o processo archivaelo, resolventlo depois;como
for de direito. - A. de 30 ele Junho de 1890, ao Ajudante
General (Ol'd. do dia n. 81).

- V. Premio.- Formularío.- Transpor'te.

CalDa. - Mandam-se substituir por camas de ferro a
barras de madeira com p' s de ferro nos corpo do ;exercito
e tacionados na guarnição da capi tal federal. - A. de
10 de Maio de 1890, ao Quartel·Mestre General.

CalDara Municipal.- Dissolve-se a Camam Muni
cipal da capital ferlel'aI e crea-se um conselho d'J inten
den,cia municipal, com pJsto de sete mombros, sob apre
lJidelloia. de um dalle3, de Jlomaação do Govel'no PrOVi501'io
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e disCl'imiuum-sc as. uas attribuiçõc..- Dec. n. ,,0 A de
7 de D zemlll'o de 18 0.

CaIDara l\'lunicipal. - O' governadore do es
tados ão obl'igados a di solver as camaras municipaes e a
organizar os re pectivos serviços, adoptando em tudo que
lhes forem applicaveis as disposições do Dec. n. 50 A de 7

deste mez, relativo á Camara Municipal da capital federal.
- Dec. n. 107 de 30 de Dezembro de 1889.

Capellão. - O que não estiver no exercicio pleno de
suas funcções não póde er promovido no respectivo
quadro, nem empregado regularmente no estabeleci
mentos milital'es OH corpo do ex.erdto: deve ser con
siderado aggregado ao corpo e, decorrido o tempo ne
cessaria (um anno), a exemplo ào que se pratica com
relação a ou tros officiaes, reformado de accordo com
a lei. - Res. de 10 de Novembro de 1 8, communicada
em A. de 13 ao Ajudante General (Ord. do dia n. 222 ).

- Man Iam ·se abonar vencimentos integraes de capeUão
do Corpo Ecclesiastico a um padre contractado para
servir no Arsenal de Guerra da capital federal. -A.
de 3de Dezembro de 1889, à Pagadoria.

Capellão-Ulôl". - A sua graduaçao pnssa a ser de
majol'.-L. 11.3317 de 20 dejunho deI 87, ad. :3°
(Ord. do ciian. 2118).

Capote.- V. Fa?'damenfo.

Car o policiae8. - Para alles não derem ser
nomeado ofIlo 'aes do . eroito I - Oiro I de 3 elo osto
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de 1885, aos presidentes de provincia (Ord. do dia
n. 1938).

Cargos policiaes. - V. Incompatibilidade.

Carne. - A carne verde que se fornece aos corpos
deve seI' acceita no estado em que é vendida no mercado,
ficando ao criteria dos commandantes dos mesmos cor
pos verificar que a quantidade dos ossos esteja em pro
porção razoavel com o peso da carne, de modo a não
ser prejudicada a alimentação do soldado. - A. de 3
de Julho de 1886, ao Pres. do Piauhy.

Cart,a de liberdade. - V. Escravo.

Carvão. - V. Fornecimento.

Casa. - Os commandantes de armas não teem direito
a casa para sua morada, mas unicamente para o esta
belecimento da respectiva secretaria.-A. de 11 de Maio
de 1886, ao Preso do Pará, e Circ·. aos presidentes de
provincia (Ord. do dia TI. 1993). - E quando residirem
no peedio em que estiver estabelecida a dita secretaria
não serão obrigados aoalugue1 da parte occupada.-Oirc.
de 20 de Julho de 18851 ás Thesourarias de Fazenda.

- Manda-se abonai' ao commandante da Escola Militar
da côrte a quantia mensal de 150$ para aluguel de
casa.-A. de 13 de Dezembro de 1888, à Pagadoria.

- Manda-se abonar a quantia de 100$ mensaes ao com
mandante da Escola do Ceará paea aluguel de casa.
Porto de 18 de Março de 1889, á Thesouraria de Fazenda.
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Casa. - Manda-se abonar ao commandante da la brigada
125$000. - A. de 11 de Julho de 1888, a Pagadoria.

Ao da 2a 200$000.- A. de 9 de Março de 1889, idem.
E ao da 3a 90 000.- A. de 31 de Agostode 1888, ao

Pres. do Paraná.

- Abona-se ao intendente da guerra 150$ e ao seu aju
dante 100$ mensaes para aluguel de casa.- A. de 24
de Outubro de 1890, a Contadoria.

- Ao sub-director do Arsenal de Guerra da capital man
da-se abonar 100$ para aluguel de casa.- A. de 31
de Outubro de 1890, á Contadoria.

- Manda-se abonar a quantia de 100$ mensaes aos com
mandantes dos corpos da guarnição da capital que Dão
teem casaDOS quarteis.- A. de 11 de Dezembro de 1890,
á Contadoria.

C8S8Dlent.o.- Manda-se reconhecer o casamento de
uma praça do exercito, celebrado segundo o rito da igreja
Evallge1ica Presbyteriana.- A. de 16 de Julho de 1887,
ao Ajudante General (Ord. elo dia n. 2127).

- O numero de praças casadas fix.ado para cada companhia
deve continuar a vigorar, não obstante a l'educção do re
spectivo quadro.- A. de 20 de Julho de 1889, ao Preso
das A1agôas.- V. 4° vol. pago 63, to alineo.

- Estabelece-se o casamento civil. - Dec. n. 181 de 24
de Janeiro de 1890.

Instrucções para execução deste decreto.- Dec. n. 233
de 27 de Fevereiro ele 1890.- V. Circo de 11 de Junho
do mesmo anno, aos governadores dos estados.
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Casanlcnto. - Ceeam-s no municipio da capital fe
deral duas val'as pri\1ativas do juizo d casam ntos, (lous
officiaes de registro e dous esceivãe do mesmo juizo, e de·
signam-se os disteicto de snas jurisdicções, e na capital de
cada estado da U!lião uma val'a e um escei vão. - Dec.
n. 211 de 20 de Feveeeiro e n. 3'20 de 11 de Abeilde 1 90.

- Regulam-se os elfeitos civis dos casamentos celebrado'
antes de entrar em execução o Dec. n. 181 de 24 de Fe
vereiro deste anno. - Dec. n. 278 de 26 de Março
de 1890.

- Declara-se aos govel'l1adores dos estados:
1. o Nenhum casamento celebeado no Beazil desde 24 de

Maio de 1890 seeá válido si não for coutrallido perante a
competente autoridade civil com as formalidades prescei
ptas no decreto n. 181 de 24 de Janeiro ultimo, salva a
disposição do art. 37 (preceito do art. 108.)

2. o As formalidades e ceeemonias religiosa, permit
tidas pelo paeagrapho unico do citado art. 108, nada in
fluem paea a validade do casamento civil, sejam anterioees
ou posteriores á sua celebração, quer observadas, quer
omittidas por livre vontade dos contraheõltes.

3. o enhull1a solemnidade religiüsa, ainda sob a fÓl'ma
de sacramento do matr'imonio, celebeada nos E .tado... Unidos
do Brazil, depois de 23 de Maio ultimo, constitue peeante a.

lei civil vinculo conj ugal, ou impedimento para liveemente
casarem com outL'a pessoa os que houverem daquella data
em diante recebido esse ou ou t!'o sacramento, emquanto não
for celebrado o casamento civil.

4. o O casamento civil c em todo o Bl'azil, desde 24
ele Maio ultimo I essencial e insuppri vel pal'a estabelecer:

vinculo oonjugal i
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Os direitos e deveres conjugaes ;
O patriC' poder;
A legitimidade da prole;
O parentesco legitimo e os direitos e deveres que delle

dependem,
Os direito successol'ios que, segundo a lei em vigor ao

tempo ela abertura da succes ão, forem privativamente
confeeidos aos conjuges e parentes legitimas;

Os outros eífeitos civis mencionados no ad. 56 e se
gllÍntes da citada lei de 24 de Janeieo de 1890.

5. o Os casamentos, celebrados depois do IOde Janeiro
de 18 9 o antes de 24 de Maio ultimo, que estavam

ujeito ao registro civil para produzieem e!feitos legaes,
senta, não obstante a omissão dessa formalidade no prazo
fixado pelo regulamento de 7 de Março de 1 88, con-
iderado vàlido para t dos os effeiLos civis, desde a sua

celebração, uma vez registrado , como devem seI-o, pelo
competente escri,rão do juizes de paz, ou pelo official
privativo do registro do ca 'amentos nos logares em que
já. estireI' funcciollando e houverem sido encerrado os
livros dos escrivães ele paz, ficando di pensado da multa
em que incorreram os conjuge que, dentro de oito dias,
contados do conhecinPllto, na localidade, desta disposiç.:'io
do Governo Provisol'io, apresentarem ao registro as de
clqrações exigida pelo al't. 70 do citado regulamento.

G. o. obrigação do registro, a que se refere o preceito
antecedente, cossa para. todos os que hou,erem celebrado o
casamento civil no Estados Unidos do Bl'alil, em confor
midad' da lei do 9-1: de Jancil'O de ]890.

7. o E.. tà sul entendido que nem o citado Regnlamento
df3 ]S I ,11m a Lei Lle 24de Janeiro ele 1 90, ou qualqu l'

do preceitos desta circular, são applicaveis, com prejuizo
rlOil clieúiLos adquiL'Ídos aos LIue ca aram na forma da lei
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vigente, ao tempo e no logar dacelebração do acto.-Circ.
de 11 de Junho de 1890, do Ministerio da Justiça.

CasaIDent.o. - Prohibem-se ceremonias religiosas ma
trimoniaes antes de celebrado o casamento civil, e ~s

tatue-se a sancção penal, processo e julgamento applicaveis
aos infractores. - Dec. n. 521 de 26 de junho de 1890.
- V. Codigo Penal.

- Declara-se o meio de supprir a certidão de idade para
o casamento e estabelecem-se regras sobre justificaÇãO
desse e de outros requisitos. - Dec. n. 773 de 20 de Se
tembro de 1890.

- Os governadores dos estados são autorizados a nomear
em cada colonia militar, nucleo colonial ou districto em
que não houver juiz de paz eleito, um cidadão que exerça
este cargo, e dous supplentes.

Osjuizes de paz nomeados exercerão dentro da respe
ctiva circumscripção todas as attribuições inherentes a esse
cargo, em virtude da legislação vigente, inclusive as re·
lativas ao casamento civil, e perceberão, pelos actos que
praticarem, os emolumentos taxados. - Dec. n. 861 de
13 de Outubro de 1890.

Cavalgadura. - Os officiaes que receberem forragens
para cavalgadura teem direito ao abono de quantitativo
para compra e remonta da mesma cavalgadura, qualquer
que seja a commissão que exercerem. - Instruc. de 15
de Janeiro de 1887, art. 67 (Ord. do dia n. 2091).

- Declara-se que um escripturario da Repartição de Aju
dante General promovido a major, tem direito ao abono de
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quantitativo para compra de cavalgadura correspondente
a este posto, restituindo o que estiver devendo da antiga
prestação que recebeu como capitão. - A. de 22 de
Ju1ho de 1887, á Pagadoria.

Cavalgadura. - O abono de cavalgadura de pessoa
ao secretario e aos ajudantes de ordens do Ajudante
General do exercito deve ser feito pela mesma f6rma
por que se procede com os chefes de secção da re
spectiva repartição. - A. de 12 de Janeiro de 1890, à
Pagadoria.

- Manda-se abonar ao commandante do Asy10 dos In
validos da Patria.- A. de 21 de Maio de 1890, a Con
tadoria.

- Os medicos militares s6 teem direito a receber o quanti
tativo para compra de cavalgadura de pessoa depois de
um anno de exercicio . - A. de 15 de Junho de 1 90, ao
governador de Minas Geraes.

- Os medicos adjuntos não teem direito a cavalgadura de
pessoa. - Porto de 12 de Julho de 1 90, á Thesouraria
das Alagôas.

Cavalhada. - Os cavallos e muares dos corpos mon
tados da guarnição da capital, logo que forem, pela com
missão competente, julgados imprestaveis para o serviço,
devem ser vendidos, em hasta publica, independentemente
de ordem, e recolhida 11 sua importancia à Pagadoria das
Tropas, dando-se então conhecimento ao Ministerio da
Guerra.- A. de 19 de Abril de 1890, ao Quartel

Mestre General.
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Cellliterio. -- Estabelece-se a secularisação dos cemi
terios. - Dec. n. 789 de 27 de Setembro de 1890.

Circulo dos otliciaes do exercit.o. - Per
mitte-se que a sociedade organizada COIU esta deno
minação funccione em uma das salas da Bil>liotheca do
Exerci to. - A. de 2 de •Jovembro de 1888, ao biblio
thecario.

Cirurgião. - Os do e~~ercito passam a denominar-se
medicas de F, 2a , 3a e 4a classes. - Dec. n. 277 de 22 de
Jlarço de 1890 (Ord. do dia n. 49).

- V. Meelico.

Cirul~gjão-Uló.~.- Os seus delegados nas provincias
não teem direito a secretario nem a assi~ tente. - A. de
31 de Janeiro de 1887, ao Ajudantl' 0enel'ul (Orc!. do dia
n. 2089).- V. Reg. '1,.307 ele 7 ele Aú,'ü ele 1890
(Ord. do dia n. 6::».

- Pas.3a u denominar-se inspedor geral do sorviço
sanitario do xercito, com a patente de general.
Dec. n. 277 de 22 de março de 1890 (Ord. do dia
n. 49).

Classe.- Supprime-se o commando do corpo de estaclo
maior de segunda classe, passando useI' aggregados ao
corpo de estado-maior de primeira classe os officiaes do
corpo e cOl11mando extinclos.-L. n. 3849 ele 20 de
Oulubro de 1887, ad. 6° n. 1 e A. de 29 cl Dezembro
do mesmo anno, ao Aj udanie General (ar d. do dia
n.2l5 ).
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Cla8se. - Amplia-se o quadro do corpo de estado-maior
de primeira classe, que fica assim organizado:

Coroneis '" . . . . . . . . 8
Tenentes-coroneis.. . . . . . . . . . • . .. . . . .. 12
Majores............................. 16
Capitães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
Tenentes. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 40

Dec. n. 118 A de 4 de Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 24).

- V. Transferencia.

Codigo do Conunercio. - Modificado na parte
relativa às fallencias. - Dec. n. 917 de 24 de Outubro
de 1890.

Codigo Criminal. - Estabelecem-se penas para os
crime de destruição, damno, incendio e outros, e re
vogam-se os arts. 266 e 287 do Codigo Criminal. -L.
n. 3311 de 15 de Outubro de 1886.

- Revogam-se o art. 60 do Codigo Criminal e a Lei n. 4
de 10 de Junho de 1835, na parte que impõe a pena de
açoutes.- L. n. 3312 de 15 de Outubro de 1886.

Codigo Penal. - Promulgado pelo Dec. n. 847 de
11 de Outubro de 1890.

O Dec. n. 1162 de 12 de Dezembro de 1890 altera a re
dacção dos arts. 205 e 206 do Codigo, e o de n. 1127 de 6
do mesmo mez marca as épocas em que deve eUe começar
a ser executado nos diversos estados.

-Promulga-se o Codigo Penal para a armada. - Dec.
n. 949 de 5 de Novembro de 1890.

4
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Collegio Milit.ar. - Seu Regulamento. - Dec.
n. 371 de 2 de Maio de 1890 (Ord. do dia n. 66).

- V. Imperial CoUegio Milita?'.

Colonial!! Ulilit.ares.- O serviço medico das 1::010
nias militares deYe ser feito por destacamentos trimen
saes, por escala entre todos os 1°5 e .2°5 cirurgiões das
respectiv.ts guarnições.- Porto de 15 de Junho de 1885,
á Repartição de Ajudante General (Ord. do dia n. 1934)
e A. da mesma data ao cirurgião -mór, e de 25 de
Junho de 1887 ao Pres. do R. G. do Sul (Ord. do dia
n. 2120).

- Os cirurgiões em serviço na colonia militar de Ita
pura devem ser substituidos de seis em seis mezes e não
de tres em tres, como está determinado.- A. de 28 de
Agosto de 1886, ao Preso de S. Paulo.

- Nomeia-se uma commissão para encarregar-se da fun
dação de uma colonia militar na foz no rio Iguassu e
da construcção de estradas estrategicas na provincia do
Paraná.-A. e instrucções de 4 de junho de 1888.

- Os seus directores devem remetter semestralmente à
Repartição de Ajudante General uma relação do respectivo
pessoal, com designação das datas das nomeações e das
autoridades que as tiverem feito, communicando oppor
tunamente qualquer occurrencia que se dê. - Circ. de
22 de Maio de 1889, aos presidentes de pro.vincia .

........ Autoriza-se o chefe da commissão de engenharia militar
do Estado de Matto Grosso a estabelecer ao longo da linha
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telegraphica de Cuyabá ao Amazonas, postos militares ou
pequenas colonias para garantir as communicações entre
as capitaes daquelle estado e a de Goyaz e a conservação
da linha telegraphica, e bem assim servir de nucleos para
povoamento daq uellas paragens, podendo as praças que
concluirem o tempo de serviço, e obtiverem baixa du
rante os trabalhos da commissão, receber desde logo, se
o desejarem, um lote de terras nos ditos postos ou colonias,
sendo de 90.000 metros quadrados para os que não ti
verem família, de 250.000 para os que tiverem até quatro
pessoas e de 360.000 quando a família for mais numerosa.
- Instrucções de 10 de Janeiro de 1890.

Colonias lDilita.'"es. - V. Casamento.- CO?'po
de saude.- Imposto.

COlDlDandaute de arluas.- Como deve ser re
cebido nas cathedraes por occasião ele festividades.
Porto de 10 de Julho de 1825.

- Tanto na correspondencia official, como no trato devem
todos os officiaes, de qualquer graduação que seja, dar-lhe
o tratamento deexccllencia.- Res. de 5 de Outubro de
1889, communicada em A. de 7 ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2288).

COlDlDandante de brigada.- A distribuição
de praças e recrutas pelos corpos da guarnição da cÔrte
deve ser feita pelos commandantes da respectivas bri
gadas. - A. de 12 de Maio de 1888, ao Ajudante General.

COlDlDandante de corpo.- Só podem annullar
seus actos antes de averbados nas relações de mostra e
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quando houver manife La. infracção de lei, regulamento ou
ordem superior dando conta á autoridade competente, da
qual fica dependente a approvação do seu procedimento.
Depois de publicada a nomeação de um oflicial inferior,
ou qualquer acto, ainda mesmo verificado algum engano,
não podem mandar annullar esses actos, si já tiverem s'ido
feitas as alterações na relação de mostra, sem expressa
autorização dos comma~dantes das armas ou do inspector
dos corpos da guarnição, e caso já se achem escripturados
no livro-mestre, s6 ao Governo compete mandaI-os an
nuUar ou cancellar, podendo, entretanto, aqueLlas auto
ridades fazer ce sal' as de que resultem prejuizos á dis
ciplina militar e á Fazenda Nacional, dando sciencia
immediatamente á autoridade competente para que esta
leve o facto ao conhecimento do mesmo Governo.- A. de
14 de Maio de 1890, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 68).

COIDB:lando de arIDas. - Extingue-se o do es
tado do Amazonas e crêa-se um no do Paraná.. - Dec.
n. 241 de4de Março de 1890 (Ord.dodia n. 41).

- Cream-se no commando de armas do Rio Grande do Sul
duas secções de expediente, uma para o pessoal e outra
para o material, alem da secretaria.

Cada uma destas secções tera um chefe, oflicia} superior
ou capitão de corpo especial, e dous escripturarios, ofliciaes
tambem de corpos especiaes ou reformados do exercito, e
uma secretaria.

O secretario e os chefes de secção perceberão vencimentos
de commissão activa de engenheiros e os escripturarios os
de estado-maior de primeira classe. - Dec. n. 336 de 12
de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 54).
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COIDnlando de arIDas. - E' extensiva aos se
cretarias dos commandos de armas dos diversos estados o
abono de vencimentos de commissão activa de engenheiros
marcado para o do Rio Grande do Sul pelo Dec. n. 336

de 12 de Abril de 1890.- Circo de 23 de Junho de 1890.

COIDIDando de bat.alhão.- Na falta de major
fiscal, deve assumir o commando do corpo o capitão mais
antigo, embora o immediato assuma a fisca1isação, fi
cando, entretanto, salvos os casos especiaes em que a
autoridade competente, a bem do serviço, póde designar
official estranho para commandal-o ou fiscalisal-o.-A. de
15 de Março de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia
n.2104).

- Os commandos dos batalhões e regimentos do exercito
devem ser preenchidos metade por coroneis e metade por
tenentes-coroneis.- Dec. n. 10.015 de 18 de Agosto de
1888, art. 8° (Ord. do dia n. 2203).

COIDIDando de cOIDpanhia.- No commando de
companhia nos corpos do exercito deve o capitão, na sua
ausencia, ser substituído pelo tenente da mesma, e na
falta deste pelo subalterno maís antigo do corpo, salvo
caso especial, a bem do serviço, ficando para isso revo
gados os avisos de Iode Dezembro de 1854 e 24 de Julho
de 1879.-Res. de 24 de Dezembro de 1886, communicada
em A. de 15 de Janeiro de 1887, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2085), de 28 de Outubro do mesmo anno
(Ord. do dia n. 2149) e de 23 de Janeiro de 1888 (Ord. do
dia n. 2162).

O capitão addido a uma companhia isolada, ou mesmo a
um corpo arregimentado, em caso algum poderâ ser
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nomeado com mandante della, 'salvo caso especial, a bem
do serviço.-A de 25 de Maio de 1887, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2113).

Os officiaes do estado-maior (secretario, ajudante e
quartel mestre) só poderão commandar companhia na fa.ta
absoluta de officiaes subalternos da fileira, ou quando estes
não possuirem habilitações de commando.- A. de 19 de
Agosto de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2133).

Commando de companhia.- O official subal
terno, ainda commandando companhia, póde ser chamado
a fazer serviço externo, e aos commandantes de armas
compete tal designação, por serem os responsaveis pela
segurança publica.-A. de 1 de Junhode 1887, ao
Preso de Pernambuco (Ord. do dia n. 2115).

- Declara-se que, havendo no Asylo dos Invalidas da Patria
apenas duas companhias com um subalterno cada uma,
deve, na falta do commandante de uma dellas, assumir o
commando o respectivo subalterno, como seu substituto
nato.-A. de 9 de Março de 1888, ao Ajudante General
(Ord. dodian. 2173).

- A accumulação de commando de .companhia só deve,
d'ora em deante, recabir nos commandantes das outras
companhias ou no capitão ajudante.-A. de 19 de Fevereiro
de 1889, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2244) e 8
de Abril do· mesmo anno ( Ord. do dia n. 2555). - V. o
alineo seguinte.

- Os capitães e mais officiaes que, pela reorganização do
exercito, ficaram aggregados aos corpos por excederem o
quadro, teem direito, observadas as regras de precedencia,
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ao commando de companhia na ausencia dos capitães e
tenentes dos mesmos, por isso que não são propriamente
considerados addidos. -A. de 28 de Junho de 1889, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2267) e de 20 de Julho
do mesmo anno (Ord. do dia n. 2272).

CODlDlando de cODlpanhia. - Nas formaturas
dos corpos do exercito os commandos de bateria, esqua
drão ou companhia devem recahir nos officiaes de maior
posto ou antiguidade, sem prejuizo da doutrina do aviso
de 15 de Janeiro de 1887, que apenas se refere ao serviço
administrativo.-A. de 20 de Julho de 1889, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2272).

- O tenente que, na ausencia do respectivo capitão, com
manda companhia, não deve ser distrahido desse serviço,
salva a excepção estabelecida no Aviso de 30 de Julho
de 18Rl. - A. de 1 de Outubro de 18 9, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2287).

- Quando o capitão commandante de companhia estiver
servindo de ajudante do corpo, deve ser substituido pelo
official a quem competir, na f6rma das ordens em vigor.
A. de 1 de Outubro de 1889, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2287).

- V. Vencimento.

CODlDlando de guarnição. - V. Ajudante de

o?"dens . - Gua?"nição.

CODlDlissão.- Declara-se que a commissão encarre
gada da fundação de uma colonia e da construcção de
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estradas estrategicas na provincia do Paraná não está
sujeita ao commandante da brigada estacionada na mes
ma provincia.- A. de 22 de Outubro de 1888, ao Preso
da provincia.

COID.ID.iSilão. - Deveres das commissões encarregadas
da abertura e exame dos volumes remettidos pela Inten
dencia aos corpos do exercito.-V. Material do exercito.

- Para o desempenho de qualquer commissão que não
seja do serviço ordinario de um corpo, devem ser desi
gnados os officiaes que, a juizo do commandante, este
jam aptos para exerceI-a. Só em casos urgentes deve
o capitão ser temporariamente afastado do commando de
sua companhia, e, quando em diligencia, poderá substi
tuir a um subalterno, desde que não seja em attribuições
particulares a corpos arregimentados. - A. de 31 de
Outubro de 1889, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2292).

- Commissão militar para julgar dos crimes commettidos
contra a Republica. - V. Crime.

- Não obstante a suppressão de um posto no quadro dos
officiaes generaes, as commissões militares dos mesmos
devem ser assim classificadas:

Commando de exercito - Marechal.
Commando de corpo de exercito - Marechal.
Commando de divisão - General de divisão.
Commando de brigada - General de brigada.

A. de 18 de Julho de 1890, á Contadoria (Ord. dI) dia n. 94).
Sobre as gratificações que correspondem a estas commissões
vide - Grati{icação .
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CODlInissão. - Classificam-se as commissões de en
genheiros e de estado-maior de la e 2" classes.-Dec.
n. 946 A de 1 de Novembro de'1890, arts. 27 a 29 (Ord.
do dia n. 143).

COlDlDissão de'lDelhoralDenf,os.- Os instru
ctores que fazem parte desta commissão são s6mente os
geraes, que serão substituidos pelos adjuntos quando es
tiverem impedidos, nos termos do art. 32 do regulamento
n. 9259 de 9 de Agosto de 1884. - A, de 21 de Abril de
1887, ao commando geral de artilharia (OreI. do dia
n. 2111).

Concertos.- Nos edifidos dependentes do Ministerio da
Guerra são autorizados os respectivos chefes a mandar
executar, desde que a despeza não exceda de 50$ para
cada um.-lnstr. de 15 de Outubro de 1886 (OreI. do
dia n. 2057).- Recommenda-se a fiel execução destas in
strucções, e determina-se que nenhuma despeza seja paga
sem que esteja de accordo com eUas. - Circ. de 26 de
Outubro de 1887 (Ord. do dia n. 2149).

Revogado quanto aos estabelecimentos da côrte. - A.
de 16 de Maio á Directoria Geral de obras militares (Ord.
do dia n. 2182).

- Os que forem necessarios nos proprios nacionaes cedidos
gratuitamente para residencia de officiaes reformados,
viuvas, etc., devem ser por estes executados.- A. de 25
de Setembro de 1888, ao Quartel-Mestre General.

- Os commandantes dos corpos do exercito que teem bandas
de musica e se acharem na~ capitaes onde não existam
arsenaes de guerra são autorizados a despender, pelas
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caixas das mesmas bandas, até à quantia de 100$ annual·
mente com o concerto do material a cargo dos mesmos
corpos. - Port. de 29 de Abril de 1890, a Repartição de
Ajudante General (Ord. do dia n. 64).

Concert,os. - Os commandantes dos corpos são auto
rizados a empregar as praças dos mesmos corpos em re
paros e pequenas obras dos respectivos quarteis e dos
moveis neIles existentes, requisitando as ferramentas e
artigos que forem necessarios, abonando-se às que es~

tiverem exercendo algum officio 600 reis e às que se
empregarem como serventes 300 reis, como gratificação
diaria.-Port. de 9 de Outubro de 1890, á Rep. de
Ajudante General (Ord. do dia n. 119).

- V. Amanuense.-A1'mamento.-Arreiamento .-P1"O

p1"io nacional.

Concurso.- Nos concursos para os lagares de repeti
dores e lentes cathedraticos da Escola Militar da côrte
deve-se observar o que dispõe o Regulamento de 17 de
Janeiro de 1874 e 29 de Março de 1879. - Res. de 27 de
Novembro de 1886, communicada em A. ele 29 do mesmo
mez á Escola Militar (Ord. do dia n. 2078) .-V. Reg.
n. 1.0.203 ele 9 ele Março ele 1.889 e n. 330 ele 1.2 de
Abril ele 1.890.

- V. Escola ele Tiro. -- Instrucções. - Secretaria ele
Estaelo.

Condecorações.- São abolidas as ordens honorificas
estabelecidas durante o regimen monarchico, conservando

se, porém, a militar ele S, Bento de Aviz e a civil do Cru-
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zeiro com todas as honras, direitos e isenções indicadas
na legislação que as creou, esta destinada a remunerar
serviços excepcionaes e de grande relevancia, e aquella
para os officiaes do exercito e da armada em cl-3rtas con
dições.

a ordem de Aviz haverá tres grãos: cavalleiro, offi
eial e gran-cruz; e na do Cruzeiro quatro: cavalleiro,
official, dignitario e gran-cruz, sendo as insignias con
forme os modelos ora approvados.

Teem direi to á condecoração de Aviz :
Os alferes, tenentes e capitães que contarem 15 annos

de bons serviços, ao grao de cavalleiro; os majores,
ten~ntes-coroneis e coroneis, que contarem 25 annos de
taes serviços, ao de official; os officiaes generaes, que
contarem 35, ao gráo de gran-cruz. - Dec. n. 277 F de
22 de l\Iarço:de 1890 (Ord. do dia n. 49).

As honras, direitos e isenções de que trata este decreto
ficam subsistindo na parte em que for compativel com o
regimen democratico. - Dec. n. 459 de 7 de Junho de
1890 (Ord. do dia n. 73).

Condecorações. - Subsistem as condecorações con
feridas durante o regimen monarchico. Os agraciados
com os diversos gràos dessas ordens continuarão a usar
das respectivas insignias segundo o typo então adoptado.
- Dec. n. 277 F de 22 de Março de 1 ~90 (Ord. do
dia n. 49) .

- Crêa-se uma ordem militar e civil denominada - Ordem
de Colombo - , em homenagem á memoria do descobridor
da America, na qual serão admittidos nacionaes e estran
geiros, estes sem limitação de numero cm qualquer dos
respectivos gràos e sem dependencia de promoção.



-60-

Oompãe-se esta ordem:
De 12 gran-cruzes efi'ectivos e 24 honorarios, com as

honras de general de nivisão os primeiros, e de gene
ral de brigada os segundos.

De 50 dignitarios com honras de coronel.
De 150 officiaes com honras de tenente-coronel.
De cavalleiros em numero illimitado, com honras de

capitão.
As insignias são:
Para os gran-cruzes efi'ectivos, collar formado alter

nativamente por 00 entrelaçados e corôas de louro, tendo
pendente a medalha da ordem; banda passada da direita
para a esquerda, de côr azul celeste, cortada ao meio por
outra estreita, de côr verde, orlada de encarnado, com a
medalha pendente; medalha no lado esquerdo;

Para os gran- cruzeshonorarios, as mesmas sem o collal' ;
Para os dignitarios, medalha pendente ao pescoço, de

:fita com as côres da banda; medalha do lado direito;
Para os officiaes, medalha do lado esquerdo, sem a

estrella que a encima;
Para os cavalleiros, medalha pendente de fita es

treita, como de costume.
A medalha da ordem é uma estrella, como a do Oru

zeiro, esmaltada de branco, assentada sobre raios de
prata e encimada por outra de ouro, tendo no centro,
em campo azul ferrete, as lettras 00 de ouro. entre
laçadas. - Dec. n. 456 de 6 de Junho de 1890 ( Ord.
do dia n. 73).

Condecorações. - Declara-se que, emquanto não
for decretado o modo pelo qual deve ser feita a concessão
do gráo de cavalleiro da Ordem de S. Bento de Aviz, nos
termos do decreto n. 277 F, de 22 de Março, deve se
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observar o disposto no Decreto n. 4144 de 5 de Abril
de 1868. Quando se tratar, porém, de officiaes que jã
tenham sido agraciados, a liquidação do tempo será feita
pelas informações dos commandantes dos corpos a que per
tencerem e da repartição a cargo do Ajudante General,
ácerca da conducta desses officiaes no periodo decorrido
posteriormente á data do decreto da ultima concessão.
A. de 8 de Julho de 1 90, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 32).

Condecorações. - Regula-se a concessão da ordem
militar de Aviz.-Decreto n. 671 de 18 de Agosto
de 1890 (Ord. do dia n. 95).

- O decreto n. 277 F de 22 de Março deste anno não e
applicave1 aos officiaes que nessa occasião jà estavam
reformados; a estes so aproveita o disposto no de
n. 4144 de 5 de Abril de 1868. - A. de 2 de Outubro
de 1890, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 117).

Conselheiro de est,ado.- V. Honras.

Conselho econolDico.- V. Escola Militar.

Conselho de est,ado. - Os seus pareceres devem
ser publicados no Dia1'io Oflicial e annualmente com
pilados por Ministerios, exceptuando-se somente os do
conselho de estado pleno, quando envolverem segredos
de ostado.-Dec. n. 3259 de 30 de Maio de 1885.

- Abolido por acto do Governo Provisorio da Republica
de 15 de Novembro de 1889 (Ord. do dia n. 1).

- V. Recurso.
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Conselho de CorneciDlento. - Deve presidir
ao fornecimento o official, membro nato do conselho, de
patente superior, graduação mais elevada ou maior an
tiguidade, que for presente às reuniões anteriormente
convocadas, competindo exc1usií'amente ao inspector da
Thesouraria de Fazenda conhecer da habili tação dos
proponentes, convocar as reuniões e marcar dia e hora
para as mesmas.- A. de 12 de Julho de 1887, ao Preso
das Alagôas (Ord. do dia n. 2126) e Port. de 8 de o
vem bro de 1888, á Thesouraria do Paraná.

Estes avisos referem-se ás provincias em que não ha
commandantes de armas, porque nas outras a estes com
petem todas as providencias relativas ao conselho, como
seu presidente nato.- A. de 25 de Novembro de 1887,
ao Pres. de Pernambuco.

- Deve celebrar suas sessões na Thesouraria de Fazenda,
ou no quartel do corpo, como mais conveniente for ao
serviço. - Porto de 18 de Outubro de 1888, à Thesoura
ria da Parahyba .

- Os commandantes das brigadas creadas por Aviso de 16
de Abril, não devem fazer parte destes conselhos.- A.
de 12 de Maio de 1888, ao Quartel-Mestre General.

- Os cargos de agente do rancho e de forragens e ferra
gens nos corpos do exercito serão exercidos por um só
official, que será nomeado mensalmente, dentre os subal
ternos dos mesm os corpos. - Dec. n. 10.198 de 2 de
Março de 1889 (Ord. do dia n. 2244).

- As contas de fornecimento de generos podem ser dire
ctamente recebicbs dos fornecedores pelas Thesourarias
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de Fazenda ou por intermedio do presidente do conselho,
sempre, porém, acompanhadas das competentes livranças,
que são os documentos comprobatorios para o respectivo
processo, sendo os vales annexados às contas do conselho
economico, bem como os respectivos mappas. - A. de
28 de Junho de 1889, ao Pres. de S. Paulo.

Conselho de t"orneciInent.o. - V. Forneci.
mento.

Conselho de guerra.- Declara-se que devem ser
considerados revogados, por obsoletos e contrarios à
legi1!lação posterior e à propria Constituição do Imperio,
o Alvarà de 21 de Outubro de 1763 e Decreto de 21 de
Julho de 1777, os quaes determinam que quando os cri
mes que tiver de julgar o conselho de guerra forem
commettidos por militares que tenham o habito de algu
mas das ordens de Christo, S. Thiago da Espada ou
S. Bento de Aviz, sejam tambem todos os officiaes dos mes
mos conselhos, caval1eiros de qualquer das ditas ordens;
cumprindo unicamente que, na formação dos conselhos,
se attenda á superioridade ou igualdade dos vogaes em
relação ao réo.- A. de 3 de Novembro de 1887, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2150).

- Não é licito dar ao réo ou ao seu advogado os autos em
confiança, ainda mediante recibo, para apparelhar a de~

fesa; deve-se-lhes, porém, permittir extrahir as notas
e apontamentos de que precisarem para aquelle :fim.
A. de 9 de Março de 1888, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2173).

- Estabelecem-se as seguintes regl'as para o caso de ser



-64-

no conselho de guerra arguido de falso algum do
cumento ou depoimento de testemunhas:

1.° Quando no conselho de guerra for arguido de falso
algum documento ou depoimento de testemunhas, pro
porá o presidente do mesmo conselho verbalmente e de
pois dos debates, si o conselho, á vista das razões ou
fundamentos da arguiçãO, poderá julgar a causa sem
attenção ao depoimento ou ao documento arguido de falso.

2.° Si o conselho, por maioria de votos, affirmar que não
pode julgar ou decidir a causa sem attenção ao documento
ou depoimento arguido de falso, CJ presidente, si no voto
contrario estiver o auditol', póde mandar proceder ao jul
gamento; si, porem, no voto affirmativo estiver o auditor,
mandará que, pelos meios competentes, de conformidade
com o que abaixo se prescreve, se elucide est.a questão, e
deverá suspender a sessão até á decisão desse incidente.

3.° Si o conselho decidir que pode julgar o reo, não
obstante a falsidade arguida, proseguirá a sessão e será
julgado o reo.

4.° No caso do § 2°, ultima parte, suspenso o conselho,
será remettido á autoridade competente o depoimento ou
documentos arguidos de falso, afim de proceder-se á for
mação da culpa e julgamento, que devem ser feitos pelo
menos em 30 dias.

5.° Assim tambem proceder-se-ha no caso do § 3°.
6.° Decidida a questão de falsidade, será o seu resul

tado communicado ao auditor do conselho de guerra, que
no caso do § 2° providenciará para que o conselho se
reuna, afim de fazer o julgamento do accusado. - A. de
2 de Setembro de 1889, ao Preso do Maranhão ( Ord. do
dia n. 2282).

Conselho de guerra.-V. Defesa. - Vencimento.
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Conselho de inquirição.-V. Official honorario.

Conselho de Inf,endencia Municipal.-
Sua ceeação e attribuiçãe Dec. n. 50 A de 7 de De-
zembro de 18 9.

- Declaram- e quae os actos da Intendencia da capital
federal que dependem de autorizaçãO ou approvação do
Governo, e regula- e o modo de recorrer das suas delibe
rações. - Dec. n. 218 de '25 de Fevereiro de 1890.

Conselho de invesdgação. - Não é permittido
nem con vem a interYenção de advogado nos conselhos de
investigação. - Res. de 17 de ovembro de 1888, com
municada em A. de 19 ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2229).

- V. Vencimento.

Conselho de saude publica. - Seu regula
mento. - Dec. n. 169 de 18 de Janeiro de 1890.

Con18elho SupreOlo Milif,ar. - Eleva-se a
1 :200 000 a gratificação do juizes togados. - L. n. 3397
de 24 de Novembro de 1888, ad. 6°, n. 2.

- Elevam-se os vencimento do empregado da ecretaria.
- Dec. n. 373 de 5 de Maio de I 90 (Ord. do dia n. 63).

- O inspector geral tio ser, iço sanitario do exercito tem
assento neste tribunal. - Dec. n. : 07 de 7 de Abril
de 1890, art. O (Ord. do dia n. 62).

V. Vencimento.
5
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ConsignaçãoG - Devem ser por meio de officios as
reclamações que os officiaes do exerci to tiverem de fazer
sobre consignações. - A. de 5 de J unho de 1890, ao
governador do Rio Grande do Sul.

- Processo que se deverá seguir no estabelecimento de con
signações pelos officiaes do exercito. - Dec. n. 946 A
de 1 de Novembro de 1890, art. 1 (Ord. do dia n. 143).

Constituição. - Publica-se a Constituição politica
dos Estados Unidos do Brazil que tem ele ser submettida
ao Congresso Nacional, e determina-se que vigore desde
logo s6mente 110 tocante à dualidade das Camaras do Con
gresso, a sua composição, à sua eleição e à funcção, que
são chamadas a exercer, de approval-a e proceder em
seguida na conformidade das suas lisposições. - Dec.
n. 510 de 22 de Junho de 1890.

Consulta.-Sobre a sua publicação. -V. Consellw de
Estado, 30 de Maio de 1885.

Conta.-V. Conselho de forneoimento.

Contadoria Geral da Guerra.- Extinguem-se
a Repartição Fiscal annexa à Secl'etaria de Estado e a
Pagadoria das Tropas da capital, creando-se em substi
tuição uma repartição com a denominação de Contadoria
Geral da Guerra e da-se-lhe regulamento .-Dec. n. 348
de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dia fi. 56) .

..... Crêa-se mais um lagar de fiel do pagador. - Dee.
n. 1200 de 20 de Dezembro de 1890 (Ord. do dia
n. 151).
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Cont,inencia. - A's pessoas condecoradas nas ordens
que conferem honras militares, devem ser feitas as con
tinencias correspondentes ao gráo da condecoração,
quando os condecorados trouxerem, do modo competen
temente estabelecido, as insignias do seu grão, embora

sejam sUes militares e no corpo respectivo seja publico e
notorio possuir a condecoração.-A. de 25 de Outubro de
1887, ao AjudanteGeneral (Ord. do dia n. 2l49).-V.
Res. de 22 de Outubl'o de 1873.

- V. Toque de cometa.

Cont,racto. - Nos contractos dos pbarmaccuticos civis
deve inserir-se a clausula de indemnisação de toda a despeza
que se houver feito, c que não seja propriamente venci
mento, caso sejam esses contractos rescindidos a pedido
antes dos dous annos que elevem ter de duração. -Port.
de 28 de Julho de l8c6 ao Ajudante General e A. de l7de
Agosto do mesmo anno á Preso de Pernambuco (Ord.

do dia n. 2017).

- Jos dos enfermeiros-m6res deve-se declarar que não
poderão ser rescindidos pelos contractados antes do
prazo de dous annos, ficando, porem, ao Governo a fa
culdade de rescindil-os quando julgar conveniente.
Porto de 14 de Janeiro de 1889, á llepartição de Ajudante
General.

Cont,ribuição pecuniaria.-A que e fixada an

nualmente para os .que pretendem eximir-se do serviço
do exercito não comprehende as praças que se alistam
voluntariamente. A contribuição só p6de dar-se na oc

casião indicada na L. n. 2556 de 26 de :::íetembro de 1874 e
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nos precisos termos desta.-Res. de 7 de Julho de 1887
(Ord. do dia n. 2124).

Corne-clariIn.- Manda-se adoptar nos corpos mon
tados este novo instrumento para os toques de corneta e
clarim. -A. de 12 de Dezembro de 1888, ao Ajudante Ge
neral (Ord.do dia n. 2231).

Corpo de aluInnos. - Foi extincto, passando os
alumnos das e colas a formarem companhias.-Reg.
n. 10.203 de Dde Março de 1889 arts. 157 e 259 (Ord. do
dian. 2247). - Restabelecido pelo Dec. n. 42 de 6 de
Dezembro do mesmo anno (Ord. do dia n. 9).-V. Escola
Militar.

Corpo de bOInbeiros.-Novo regulamento.
Dec. n. 9829 de 31 de Dezembro de 1887.

- V. Honras.-Soldo.-Tempo.- Vencimento.

Corpo de engenheiros.-Eleva-se a 30 o numero
dos capitães deste corpo.-Dec. n. 247 de 6 de Março de
1890 (Ord. do dia n. 42).

Corpo ecclesiast.ico. - Supprimem-se os cargos
de coronel capellão-mór e o de capellão tenente-coronel,
servindo de chefe do corpo o capellão major. - L.
n. 3317 de 20 de Junhoc1e 1887, art. 30 (Ord. do dia
n. 2118).

- Instrucções para a boa execução do § 7° do art. 13 do
regulamento ueste corpo. - A. de 12 de Fevereiro de
1887, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2097).
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Corpo ecclesiast:,ico. - Reduz-se a 40 o numero
dos capellães tenentes. - L. n. 3349 de 20 de Outubro
de 18 7, art. 6° n. 13.

- V. Reforma.

Corpo policial. - Novo regulamento para o Oorpo
Militar de Policia da OÔrte.- Dec. n. 10.222 de 5 de Abril
de 18 9, alterado pelo de n. 155 de 14 de Janeiro de 1890.

Corpo de sande. - O erviço medico da colonias
mili tares deve ser feito por destacamentos trimensaes, por
escala entre todos os los e 2°5 cirurgiões das respectivas
guarnições.-Port. de 15 de Junho de 1 85, à Repar
tição de Ajudante General (Ord. do dia n. 1934), A. da
mesma data ao cirurgião-mór e de 25 de Junho de 1887 ao
Preso do Rio Grande do Sul (Ord. do dia n. 2120).

Os da colonia do Itapura devem ser substituidos de seis
em seis mezes.- A. de 28 de Agosto de 18 6, ao Preso
de S. Paulo.

- Os delegados do cirurgião-mór nas provincias não teem
direito a secretario nem a assistente. - A. de 31 de Ja
neiro de 1887. ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2089).

- Nas provincias em que não ha delegado do cirurgião
mór é este cargo desempenhado cumulativamente pelo
encarregado da enfermar ia mili tal'. - A. de IOde o
vembro de 1887, ao Pras. de Sergipe.

- Embora compita ao cirurgião-mór, na côrte, e ao dele
gados, nas provincias, escalar os cirurgiões para o serviço
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das respectivas guarnições, tem o governo o direito de de
signar qualq uer cirurgião para o serviço que julgar con
veniente, e neste caso não póde o designado ser distrahido
da sua commissão. - A. de 9 de Agosto de 1889, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2276).

Corpo de saude. - Os cirurgiões militares em ser
viço na guarnição do Rio Grande do Sul, qualquer que
seja a commissão de que se achem encarregados. ficam
sujeitos ao serviço de escala da colonia militar do Alto
Uruguay. - A. de 30 de Janeiro de 1890, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 32).

- Reorganiza-se este coepo e o sel'viço hospitalar do exer
ci to. - Dec. n. 277 de 22 de Março de 1890 (Ord. do
dia n. 49) e n. 307 de 7 de Abril do mesmo anno (Ord.
do dia n. 62). Modificado pelo de n. 526 de 26 de Junho
seguinte (Ord. do dia n. 80) que extinguiu o logae
de archivista dh repartição sanitaria e o de ajudante do
porteiro nos hospitaes de segunda classe, e pelo de n. 672
de 18 de Agosto do mesmo anno que ~lterou diversas dis
posições (Ord. do dia n. 96).

Este serviço ficou assim organizado:
Corpo medico:
1 offieial general, inspector geral do serviço sanitario.
3 coroneis, medicas de Ja classe.
9 tenentes-coroneis, medicas de 2a classe.

27 majores, medicas de 3a classe.
85 capitães, medicas de 4a classe.
74 adjuntos civis, com honras de tenente.

Corpo pharmaceutico:

1 pharmaceutico de la classe, tenente-coronel chefe do
corpo, mas sob as ordens do inspector geral.
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2 pharmaceuticos de 2a classe, majores, um encarregado
elo laboratorio e outro da pharmacia do hospital central.

8 pharmaceuticos de 3d classe, capitães.
32 pharmaceuticos de 4a classe, tenentes.
44 adjuntos civis, com honras de alferes.

ecção de enfermeiros:
14 enfermeiros-móres, sargentos.

104 enfermeiros, cabos.
114 ajudantes ele enfermeiros, soldados.

A admissão no quadro é feita por concurso para o pri
meiro posto, e a nomeação para os outros por promoção.

Os medicas e pharmaceuticos adjuntos são contractados
parao serviço das guarnições, gozando de todos os direitos
e cumprindo todos os devere dos effectivos, cujas vagas
preencherão. São inamoviveis dos estados ou guarnições
para que se cOlltr'l.ctarem e perceberão de vencimentos 150
mensaes, dos quaes 100 h são considerados ordenado e o
resto gratificação.

Corpo de saude.- As delegacias da inspectoria geral
elo serv iço ani tarÍ0 do ex.ercito contin uam a ter os mesmos
amanuense. que tinham, praças ele pret com a gratificação
ele 20" mensaes, obseryanelo-se as mesmas regras adoptada~
anteriormente ao regulamento ele 7 de Abril deste anno
para as suas nomeações.-A. de 19 de Julho de 1890,
ao governador ele S. Paulo, e de 23 ao de Sergipe.

- Instrucções para o concurso de admissão no primeiro
posto dos corpos sanitarios do exercito. - 2 de Outubro

de 1890 (Ord. do dia TI. 130).

~. Qualquer ordem que houver de ser dirigida com relação
ao pessoal da repartição sanitaria empregado nos estabe·
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lecimeI).to militares, o deve ser por interrpedio dos chefes
dos mesmo estabelecimentos.

As requisições de que trata a segunda parte do art. 1(, do
Dec. Il. 672 de J8 de Agosto neste anno estendem-se a todo
o pessoal adm inistrati vo pertencente á repartição sanitaria.

Taes requisições poderão see feitas independentemente
de sciencia e ordem do chefe do pessoal anitario ou da
inspectoria gel'al. - Porto de 25 de Outubro de 18JO
(Ord. do dia n. 127).

Corpo <Je saude. - V. Hospital.-Reforma.

CorreaIne. - V. Armamento. - Uniforme.

CorrespondenL-ia. - As ordens do director do
Hospital Militar aos medicas em serviço no mesmo hos
pital podem ser dadas por meio de portarias, mencionan
do-se no seu texto o tratamento que lhes competir.- A.
de 11 de Fevereiro de 1887, ao hospital da côrte.- ;'\as
portarias Jeve o director assignar o nome por ex.tenso,
mencionando o posto e cargo que occupa. - A. de 3 de
Setembro de 1887, ao hospi tal. - Os medicas, porém,
sempre que tiverem de dirigir-se ao director, o deverão
fazer por meio de oflicio. - A. de 19 de Agosto de 1887.
ao hospital.

Cozinheiro. - Manda-se incluir no pret dos corpos do
exer.cito, com a gratificação de 20\ o respectivo cozi
nheiro e com a de 10 o ajudante. -- Porto de 31 ne
Dezembro de 1889 á RepartiçêLo de::\juclante G~neral

(Ord. dodian. 37 c1e 1890).
Faz-se ex.tensiva esta disposiçãO ao Asylo dos Invalidas

da Patria.-A. de 1 de Maio de 1890, ao Ajudante General.
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Cozi»beiro. - Na falta de paisanos para senirem de
cozinheiros e ajudantes nos hospitaes militares podem ser
nomeados soldados, vencendo os primeiros a gratificação
de 20$ mansaes e os segundos a ue 10$, estabelecidas
para os dos corpos do exercito. - A. de 18 de junho
de 1890, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 7\)).

Coudelaria. - E' creada, como experiencia, urna cou
deIaria militar, no Curato de Santa Cruz, com a deno
minação de - Couelelaria domestica e de experiencia - a
cargo do su perintendente da. fazenda na<;ional alli exis
tente, e com o seguinte pes oal : um chefe de campo e um
ncarregado do plantio, alem do administrador e . erven

tes necessarios.- A. de Gele Junho de 1 gO, ao QuarteI
Mestre General.

Criado. - Os officiaes arregimentados da guarmçao da
côrt que sahirem para f6ra della em diligencia, conti
nuarão a perceber a mesma gratificação para aluguel de
criado. - A. de 5 de Dezembro de 1888, à. Pagadoria.

- O capitão que exerce as funcçães de mandante de um
corpo deve perceber a gratificação para aluguel de criado,
na razão de 20$ por mez, de conformidade com o aviso de
9 de Março de 1 82. - Porto de 21 de Outubro de 1 89, à.
Thesouraria de Pernambuco.

- Os generaes do quadro effectivo, que forem membro do
Conselho upremo Militar, o ajudante e quartel-mestre
general, os commandantes ele exercito ou de corpo d
exercito, divisão, ai'mas ou distl'içtos militares, brigadas
e fronteiras; os inspectores militares e o genera s em
disponibilidade' os oflicia s que servirem nos corpo arre-
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gimentados; os que servirem nos estados-maiores, de
conformidade com o disposto na ordem do dia do exercito
de 21 de JaneiL'O ultimo; os elo corpo sanitario no desem
penho do serviço privativo de sua especialidade, e os dos
corpos especiaes em serviço, que não seja sedentario, teem
direito ao quantitativo para criado, que será o constante
da seguinte tabella :

CAPITAL FEDERAL,
PARA E OUTROS ESTADOS

A)IAZONAS

Generaes , .
Officiaes su pedores .
Capitães e su balternos .

30 000
25 '000
20$000

30$000
20 000
]5 000

lnstr. approvadas pelo Dec. n. 946 A de ] de'Novem
bro de 1890, art. 59 (Ord. do dia n. 143).

Cl~iado. - Teem direito a gratificação para alugue] de
criado o secretario, o 2° ajudante, o instructor adjunto e

o agente do quartel-mestre da Escola Geral de Tiro do
Campo Grande. - A. de 2 c 23 de Dezembro de 1890, ii.
Contadoria.

CriIne.-Como elevem ser punidos oscrimes de destruição,
damno, incendio e outro .- L. n. 3311 de 15 ele Outubro
de 1886.

- Todo o esforço empregado pelo soldado, que, tendo sob
sua guarda um preso, procura impedir-lhe a fuga, ainda
mesmo que do emprego desse esforço resulte um crime, é
acto praticado em desempenho de seus deveres militares~
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e, portanto, os crimes que dessa lucta provierem, são
meramente mili tares. - Res. de 5 de Maio de 1887, com·
municada em A. de 11 de Julho do mesmo anno, do Minis·
teria da Justiça, ao Preso das Alagôas.

CriIne. - Como deve ser punido o crime de abandono
da guarda, com au encia illegal por mais de tres dias e
menos de oito. -", . Deserção, A. de 2 de Maio de 1888
ao Pres. do Ceará.

- Incorrem nas pena de um a tres annos de prisão cum
trabalho os que lançarem substancias nocivas â saude
publica nas aguas destinadas ao abastecimento das
povoaç5e ou de qualquer fórma as tornarem im
mundas. - L. n. 3 97 de 2-:1: de Jovembro de 1888,

al't. 2G.

- Os individuas que conspil'arem contra a Republica e o
seu governo;

que aconselharem ou promnverem, por palavras, e cri
ptas ou actos, a revolta civil ou indisciplina militar;

que tentarem suborno ou alliciação de qualquer genero
sobre soldados ou officiaes, contra os seus deveres para
com os uperiores ou fórma republicana;

que divulgarem na' fileiras do exercito e armada noções
falsas e subversivas tendentes a indispôl-o contra a
Republica;

que usarem da embriaguez para insubordinar os animas
dos soldados:

Serão julgados militarmente por uma commissão militar
nomeada pelo ministro da guerra, e punidos com a penas
militares de sedição. - Dec. n. 85 A de 23 de Dezembro
de 1889.
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Ficam sujeitos ao regimen deste decreto aquelles que
derem origem ou concorrerem pela imprensa, por tele
gramma e por outro qualquer modo, para pôr em cir
culação falsas noticias e boatos alarmantes, dentro ou fóra
do paiz, como sejam os que se referirem a disciplina dos
corpos militares, á estabilidade das instituições e á ordem
publica.

Exclue-se da generalidade desta disposição a analyse
ou a discussão oral ou e:;cripta, por mais severa que seja,
sobre os actos do governo, tendo por fim denunciar, corri
gir ou evitar os erros da publi(ja administração, comtanto
que não contenha inj aria pessoal.

Quando qualqueL' elestes delictos fol' commettido fóra
da capital federal, o delinquente será para eUa conduzido
preso e ahi submettido ao julgamento da commissão insti
tuida pelo referielo decreto. - Dec. n. 295 de 29 de Março
de 1890. - Estes dous decretos foram revogarias pelo de
n. 1069 de 22 de Novembro de 1890.

Crillle. - V. Codigo Penal.

D

Danano.- Como devem ser punidos os crimes de des
truição, damno, incendioe outros.-L. n. 3311 de 15
de Outubro de 1886.

Debandar.- E' rigoroso dever de todo o offieia1 ou
praça que, com mandando uma força, recolher-se ao seu
quartel, acampamento ou parada, solicitar das autori
dades superiores do corpo a que pertencer, mas sempre
por intermedio do official de estado-maior, permissão para
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debandaI-a, recebendo deste as ultimas ordens e dando
lhe parte de qualquer occurrencia.

A infracção deste preceito constitue uma transgressão
da disciplina militar, prevista no arto 10 § 20 e arto 60 do
regulamento que baixou com o Decreto n. 5584 de 8 de
Março de 1875 o

O commandante de uma força qualquer não deve deban
daI-a em presença de um seu superior sem delle solicitar a
preci a venia ; o contrario disto, que pôde traduzir- e em
desacato, traz o estremecimento da disciplina e . uma
transgressão punivel conforme o preceito rIo arL -o § 11
deste ultimo regulamento o- Res o de 2 communicada em
A. de 27 de Outubl'o de 188G, ao Ajudante General
(Ordo do dia n. 2061).

DeCesa.- Não ha inconveniente em apresentarem- e nos
cOl1selJ1os de guerra, na qualidade de defensores dos réos,
officiaes de patente superior à dos membros do mesmo
conselho o- Res. de 28 de Ago to ue 1888, commllnicada
em A. de 30, do Minü;'terio da Marinha o

- Vo Conselho de guerra o

Dernissão.- enhum militar tem direito de pedir
uemis ão de emprego ou commis tio militar, lllao em
caso de moles tia que o inhiba de nella continuar, nem
lhe é licito aquilatar qual o grào de confiança que julga
merecer do governo o- A o de 30 de Julho de 1861 ao
director da Fabrica de Polvora da Estrella e 10 de Maio
de 1862, ao director do Arsenal de Guerra da Oôrte o

- Os officiaes e praças que tiverem frequentado as escolas
militares e a Escola Superior de Guerra, não poderão ter
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demissão ou baixa do serviço sem que tenham prestado,
pelo menos, seis armas de serviço effectivo, depois de
sahirem das escolas, salvo o caso de incapacidade, ou si
indemnizarem o Estado das despezas feitas durante o
tempo que estudaram. - Reg. n. 10.203 de 9 ele Março
de 1889, art. 289 (Ord. do dia n. 2247) e TI. 330 de
12 de Abrild8 1890, art. 290 (Ord. do dia n. 67).
- V. 4°, vol. pag. i 1. 8 , 1.° alineo.

DeIllissão.- V. Estado-maio}'.- Nomeação.

DeIllora.- Quando os officiaes cm viagem desem
barcarem nas provincias intermediarias aquellas a que
se destinarem e essa demora não for justificada por motivo
ele molestia, deve correr por conta delles a importancia
correspondente ao resto ela passagem. - Circ. de 4 de
Janeiro de 1886, aos presidentes ele provincia (Ord. do
dia n. 1971).

- O official demorado, por orelem supel'ior, em lagar diffe
rente daquelle em que esta o seu corpo tem direito á terça
parte da gratificação de exercicio. - Dec. n. 946 A de
1 de Novembro de 1 90, art. 50 (Ord. do dian. 143).

Depositos de artigos bellicos.·- Suppri·
mem-se as gratificações dos guardas fieis e ele armazens e
a diaria dos serventes. - L. n. 3314 de 16 de Outubro
de 1886, art. 6° § 8.°_ E determina-se que nas provincias
em que ha semelhantes estabelecimentos sejam designados
pelos corpos ou companhias isoladas um cabo ele esquadra
e dous soldados para substituirem aquelles empregados.
- A. de 26 de Novembro de 1886, ao Ajudante Gé
nera1 (Ord. do dia n. 2071).
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Deposito de instrucção.- V. Reg. n. 10.203
de 9 de Março de 1889 (Ord. do dia n. 2247) e n. 330
de 12 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 67).

Desconto.- As gratificações ele engajados e volun
tarios estão sujeitas a desconto para pagamento de divida
a. Fazenda acional.- Res. de 5 de Novembro de 1887,
communicada em A. de 7 ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 2150).

- A praça ele pret pronunciada no fàro civil não deve,
por isso, soffrer desconto algum no seu soldo.- A. de 25
de Janeiro de 1888 (Ords. do dia ns. 2162 e 2170).

- Os officiaes que tiverem dilida com os cofres publicas
indemnisarão por descontos men aes no respectivo soldo 
pela quinta parte si o total da divida for inferior a tres
mezes do soldo, e pela terça parte si fOl' superior. - Circ.
de 27 de Setembro de 1889, às Thesourarias e A. á Paga
doria (Ord. do dia n. 2294).

- Os descontos que se tiverem de fazer nos vencimentos
dos officiaes empregados na Repartição de Quartel-Mestre
General por falta de comparecimento, ou por entrada
fora da hora estabelecida, devem recahir somente sobre
as gratificações de exercicio e forragens. - A. de 2-.1: de
Fevereiro de 1890, ao Quartel-Mestre General e à Paga
doria.

Desembarque.- V. Demora.

Deserção.- O facto de assentar praça o desertor em
outro corpo não se póde considerar apresentação. - Decisão
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do Oonselho Supremo Militar de Justiça, de 15 de Julho
de 1885 (Ord. do dia n. 1938).

Deserção. - Dec1ara-'e que deve ser con iderado como
desertor uma praça que, concluindo a sentença de quatro
annos e oito mezes que lhe fôra imposta pelo fôro civil, não
se apresentou ao respectivo corpo.-Res. de l5de Janeiro
de 1887, communicada em A. de 31, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 20 9).

- a official do exercito que é qnali ficado desertor pelo
conselho de investigação deve ser pa 'sado para a segunda
classe, si no prazo de um anno não se apresentar ou não
for capturado para respondt3r a conselho de guerra, e só
então se preencherá a vaga; procedendo-se da mesma
fárma com os capellães, à vista do disposto no art. 60 do
decreton. 5679 de 27 de Junho de 1874.- Res. de 4 de
Agosto de 1887, communicada em A. de 8 ao Ajudante
General (Ord.. do dia n. 2164).

- A praça que abandona a guarda e se ausenta por mais
de tres dias, deve ser processada- e punida por ausencia
illegal maior de tres dias e menor de oito, de conformidade
com os arts. 10 e 2°, titulo 2° da ordenança de 9 de Abril
de 1805 e Imperial Res. de 17 de Julho de 1880; e
aggravando o crime o facto de estar de guarda e ausen
tar-se, deve sofIrer em dobro o castigo que lhe perten
ceria, segundo a natureza da ausencia, semelhantemente
ao que dispõe o artigo unico das deserções aggravadas.
A. de 2 de Maio de 1888, ao Preso do Oeará.

- Mandam -se entregar ao Oorpo de Policia da Provincia
do Rio de Janeiro as praças que delIe desertarem e se
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alistarem no exercito.- A. de23 de Abril de 1889, ao
Ajudante General- V. 4° vol. pago 129, segundo
alineo.

Deserção. - V. Indulto.- Transpo?'te. - Substi
t~tição .

Desligar. - Recommenda-se a observancia da circular
de 24 de Julho de 1884 que determina que os officiaes e
praças que obteem licença para estudar nas escolas mi·
litares não sejam desligados dos corpos sem preceder re
quisição. - Circo de 4 de Março de 1886 (Ord. do dia
n. 1981) e de 24 de Setembro de 1888 (Ord. do dia
n. 2212).

- O desligamento dos alumnos da Escola 1ilitar do Rio
Grande do Sul só póde ser ordenado pelo ministro. 
A. de 26 de Setembro de 1887, ao Preso do Rio Grande.
- Excepto os de que trata o art. 47 do Regulamento
n. 9251 de 26 de Junho de 1884, que o podem ser pelo
commandante. - A. de 2 de Novembro de 1887, ao
Preso da provincia (Ord. do dia n. 2148).

Despeza. -Manda·se cessar a pratica irregular esta
belecida no 2° regimento de cavaUaria de pagarem-se
pequenas despezas com o produto da venda de couros e
cabellos dos animaes morto,;;. - A. de 3 de Julho de
1885, ao Pres. do Rio Grande do Sul.

Dest.acarnent.o.- A força do exercito em serviço
f6ra do seu corpo fica subordinada à acção do com
mandante do respectivo corpo na parte militar, embol'a
á disposiçãO do chefe sob cujas ordens estiver na parte

II
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technioa do serviço que dirigir. - A. de 16 de Junho
de 1889, á Escola Militar da Oôrte (Ord. do dia n. 2266).

Dest.acaInent.o. - Quando um corpo do exercito,
estacionado em uma provincia, tiver algum destacamento
em outra provincia, ao presidente daquella, que exerce
tambem as fUl1cções de commandante de armas, compete
resolver sobre todos os assumptos concernentes aa allu
dido corpo e, portanto, ás suas forças, cabendo apenas ao
desta resolver as questões que digatn respeito ao serviço
de que estiver encarregado o destacamento.- A. de 15 de
Julho de 1889, aos presidente s do Rio Grande do NOl'te e
Parahyba.

-Os destacamentos que se acham em provincia differente
daquella em que estão os respectivos corpos, ficam sujeitos
aos commandantes dos mesmos corpos, quer no tooante
á disciplina, quer no que diz respeito ao fornecimento de
fardamento, equipamento, etc., podendo sámente os uten
silios para o rancho e outros misteres seJl comprados nas
provincias por ordem do ministro, ou do presidente quando
for urgente a sua acquisiçãO. - A. de 25 de Agosto
de 1889, ao Preso das Alagôas (Ord. do dia n. 2277).

- V. Alistamento.- A?"mamento.- Fardamento.

Dieta.- A porção de peixe marcada para as dietas 6a e 7a

da tabella approvada por Decreto n. 5431 de 2 d/3 Outubro
de 1873 deve ser igual á quantidade de carne de vacca
fixada para as mesmali dietas.:=: As de 3 cl!3 Olltubpp
de 1887-, ao QuaI1tel-Mestre GeIleral (Ord. do clia p.. 2141).

- V. Fedido.
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Direct.or geral de indios. - V. (h°aduação.

Direit.os civis. - Os individuas condemnados no
fôro criminal, manteem intacta a oapacidade 'civil,
salvo os casos de incapacidade superveniente previstos na
lei. - A. de 14 de Setembro de 1886, do Ministerio da
Justiça, ao Presidente de S. Paulo.

Dist.inct.ivo. - OS 2°S sargentos mandadores do bata
lhãO de engenheiros devem trazer como os lOs sargentos
mandadores as divisas no ante-braço direito. - A. de 13
de Novembro de 1885 (Ord. dQ dia n. 1967). - V.
Uniforme.

- A praça graduada, que perde a graduação em COJ)se
quencia de haver sido transferida paFa um corpo onde não
haja vaga de seu posto, não póde continuar a usar dos
distinctivos da dita graduaçãO. -A. de 23 de Jl!-neirG de
1888, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2162).

- A praça rebaixada temporariamente não deve conservar
as respectivas insignia.s durante o tempo do rebaixam~n~p.

- A. de 23 de Janeiro de 1888, ao Ajuda.nte GeIj.eral
(Ord. do dia n. 2162).

Dist.rict.o DliUtar. -Extinguem-se os de Villa Maria
e Matto Grosso, que passam a denominar-se Fronteira
da Bolivia. -A. de 22 de Março de 1890, ao Gover
nador de Matto Grosso.

Divida. - As das ex-praças .do ex.ercito devem ser pa.gas
directamente aos respecti os credores, pois qne os co~pos

a que elias pertenceram, em nada tem qU§) intenir ~poig
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de passarem os competentes titlllos.- A. de 19 de Se
tembro de 1887, ao Preso do Rio Grande do Sul.

DOCUIllento. - Relação dos que devem ser queimados
logo depois de examinados pelos inspectores dos corpos.
A. de 14 de Abril de 1886 (Oed. do dia n. 1994) e 7 de
Junho de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2117).

- Os dos extinctos conselhos ecollomicos não devem acom
panhar os livros que teem deser recolhidos as thesourarias
de fazenda. - A. de 23 de Março de 1887, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2111).

Doente.-Os officiaes doentes e inspeccionados de sande,
com tempo marcado para seu tratamento, devem, para
poder perceber as respectivas vantagens, requerer licença,
a qual uma vez concedida será contada da data do termo
da inspecção. - A. de 5 de Outubro de 1888, ao Preso
do Rio Grande do Sul (Ord. do dia n. 2215),

Duello. - Não é admittido. Como devem seI' punidos os
que o provocarem ou acceitarem, e os que para elIe con
correrem. -Dec. n. 847 de 11 de Outubro de 1890,
Tit. X cap. VI.

E

Eleição. - Nos dias de eleição o serviço da Escola de
Tiro deve ser feito por officiaes que,não foi'em eleitores no
municipio, sendo que no caso de não os haver nestas con
dições, o respectivo commandante communicarâ ao quartel
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general para providenciar. - A. de 23 de Março de 1887,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2111).

Eleição. - Oonsideram-se eleitores para as camaras ge
raes, provinciaes e municipaes todos os cidadãos brazileiros,
no gozo de seus direitos civis e politicos, que souberem
ler e escrever. - Dec. n. 6 de 19 de Novembro de 1889.

- Regulamento para a eleição de deputados à Assembléa
Oonstituinte da Republica. - Dec. n. 200 A de 8 de Feve
reiro e ns. 277 D e 277 E de 22 de Março de 1890.

Publicada a constituição politica em 22 de Junho (Dec.
n. 510), promulgou-se o regulamento para a eleição do
primeiro Oongresso Nacional. - Dec. n. 511 dê 23 do
mesmo mez.

- Declara-se que preferindo o serviço eleitoral a qualquer
outro, o secretario do Laboratorio do Oampinho não podia
recusar a nomeação que delle fez a Intendencia Municipal
para a junta eleitoral da freguezia de Irajá, devendo, por
tanto, perceber todos os vencimentos emquanto estiver
naquelle"J trabalhos.- A. de 1 de Abril de 1890, ao dire
ctor do Laboratorio.

Embargos. -:-- Ia sessão de 17 de Dezembro de 1887 o
Oonselho Supremo Militar de Justiça, tendo reformado a
sentença do conselho de guerra que absolvera dous oÍfi
ciaes de marinha. para condemnal-os, acceitou os em
bargos pOI' elies apresentados, e confirmou a sentença do
conselho de guerra. - V. l° 1'01. pago 315.

Emprego. - Explica-se o artigo 9° da L. n. 2556 de
26 de Setembro de 1874 àcerca do provimento de empregos
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publicos de ordem civil ou militar. -Res. de 4 de No
vembro de 1884, communicada em Oirc. de 5 (Ord. do
dia n. 1903).

EIDprego. - E' permanente a disposição do art. 19 da
L. n. 3229 de 3 de Setembro de 1884 que manda con
servar vagos os empregos que puderem ser supprimidos.
Os logares que o governo declarar extinctos não poderão
mais ser providos senão em virtude de lei. - L. n. 3348
de 20 de Outubro de 1887, art. 10.

- V. Accumulação.

Encarregado do pessoal e IDat.erial do
exercit.o.- Orêa-se este cargo junto aos governadores
dos estados onde não houver commandos de armas.
Deo. n. 296 de 29 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 52).

E dão-se instrucções para o seu serviço, em 2 de Abril
de 1890 (Ord. do dia n. 52).

Enf'et-rnaria.- Manda-se restabelecer a da Pro
vincia do Espirito-Santo - A. de 23 de Junho de
1885, ao Presidente.

-- Oompra-se a D. Maria da Gloria Barreto de Albuquerque
Pinto, pela quantia de32:000$, uma casa e terreno de sua
propiedade situados na oidade de S. Gabriel, Provincia do
Rio Grande do Sul, para neila estabelecer-se a enfermaria
militar.-A. de 28 de Março de 1889, ao M. da Fazenda.

- Manda-se estabelecer na Provincia de Minas Geraes
para tratamento das praças da guarnição.- A. de 10
de Maio de 1889, ao Presidente.
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EnCerIDaria. - Estabelece-se uma no edificio do ex
tincto hospital militar do Andarahy, como succursal do
Hospital da Côrte.- A. de 9 de Julho de 1889, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2270).-E dão-se instruc~

ções por A. de 2 de Setembro do mesmo anno ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2280).

- Manda-se crear uma na cidade do Rio Grande para
tratamento de beribericos.- A. de 25 de Novembro
de 1889, ao Ajudante General e ao Governador do Es
tado do Rio Grande do Sul (Ord . do dia n. 4).

Enf'erIDeiro. - O cargo de enfermeiro-mór deve ser
exercido por paisano com os vencimentos da tabella de 7
de Março de 1857, emquanto não se organizar a companhia
de enfermeiros. Quanto à nomeação das praças para exer
cerem os lagares de enfermeiro e aj udante, deve preceder
mutuo accordo entre os delegados elo cirurgião-mór e os
commandantes dos corpos.- A. de 13 de Julho de 1885,
ao Preso do Maranhão (Ord. do dia n. 1936.).

r a falta de paisano, que se queira contractar, póde ser
nomeado um cabo de esquadra, anspeçada ou soldado que
tenha as precisas habilitações, ao qual compete a gradu
ação de 2° sargento, na fórma do art. 166 do Regula
mento dos hospitaes.- A. de 1 de Outubro·de 1886 ao
Aj udante General (Ord. do dia n. 2049).

Quando este 10gar for exercido por algum cadete, deve
este ter tambem a graduação de 2° sargento, de accordo
com o citado art. 166.- A. de 12 de Janeiro de 18 7,
ao Pres. de Santa Catharina ( Ord. do dia n. 9083).

- A nomeação de enfermeiro-mór compete ao Ajudante
General, na forma do art. 166 do Regulamento dos hos-
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pitaes militares. - A. de 24 de Setem bro de 1886 ao
director do Hospital Militar da Côrte (Ord. do dia n. 2049).

EnrerIneiro. - Os enfermeiros-móres paisanos devem
perceber, além da gratificação marcada na tabella annexa
ao regulamento de 7 de Março de 1857, a importancia de
uma etapa de praça de pret, quando desarranchados,
ou a ração n. 2, quando arranchados. - A. de 29 de
Outubro de 1886, ao Preso do Pernambuco (Ord. do dia
n. 2063).

Sendo militar, compete-lhe a gratificação de 20$ men
saes marcada na tabella de 7 de Março d eI857.- A. de 19
de Junho de 1888, ao Preso de Sergipe (Ord. do dian. 2190),
de 13 de Setembro de 1888, ao mesmo presidente, de 5 de
Novembro do dito anno ao de Goyaz e de 11 de Fever'eiro
de 1889, ao Ajudante General.

- V. Contracto. - Hospital. - Juramento.

EngajaInento. - Os commandantes dos corpos são
autorizados a engajar aquellas praças que, sendo de muito
boa conducta, e tiverem concluido o tempo de serviço,
neUe quizerem continuar, uma vez que sejam julgadas
aptas em inspeação de saude.-A. de 18 de Agosto de
1879, ao Ajudante General.

- Deve ser contado da data em que se realizar. - A. de
21 de Setembro de 1881, ao Preso de Minas Geraes, (} de
30 de Agosto de 1888, ao do Rio Grande do Sul. - Revo
gados pela Res. de 6 de Outubro do mesmo anno, commu
nicada em A. de 8 que declarou que o engajamento deve
ser contado do dia em que a praça termina o seu tempo de
serviço (Ord. do dia n. 2215) .
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Engajalllento. - Declara-se sem eifeito a reducção
que se fizera no tempo de engajamento de um musico,
porque quando se fez essa concessão já havia eUe apre
sentado um substituto estando terminado o prazo reduzido
do dito engajamento; ficando, portanto, o mesmo sub
stituto obrigado a completai' o tempo do primeiro en
gajamento. - A. de 26 de Abril de 1887, ao Ajudante
General (Ord. do dia n.2111).

- Os voluntarios e engajados que se alistaram antes de
publicada nas provincias a L. n. 3317 de 20 de Junho e
receberam os respectiYos premias, devem ser mantidos
nos scuscontractos ; aquelles, porém, que não receberam
os premias devem reformar os seus contractos, ou serem
escusas do serviço, como lhes convier. -A. de 25 de
Agosto de 1887, ao Ajudante General e Oirc. aos Presi·
dentes de provincia (Ord. do dia n. 2133).

- O da praça que, pei'tencendo a um corpo e achando·se ad
dida a outro em guarnição di1ferente, deseja engajar·se
com destino ao que pertence, deve ser realizado pelo
commandante da guarniçãO com prévia informação do
deste corpo. - A. de ~8 de Fevereiro de 1889, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2244).

- V. Alistamento,

Enterralllento. -Faz-se extensiva ás prOVlllClaS o
aviso de 30 de Setembro de 1878 (Ord. dodian.1423)
sobre enterramento de cadetes.-Circ. de 25 de Agosto de
1885, às Presidencias de provincia (Ord. do dia n. 1945).

- Faz-se extensiva ao Asylo dos Invalidos da Patria a



-90-

disposiçãO da ultima parte da Portaria de 11 de Novembro
de 1884 sobre enterramentos de officiaes pobres. -A. de
29 de Janeiro de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2088). V. A. de 26 de Abril de 1.887.

Ent.erraIDento. - Quando o oflicial do exercito
fallece sem deixar em cofre vencimento que chegue para
a despeza de seu enterramento, deve esta correr por conta
do Estado. - A. de 23 de Abril de 1887, ao Pres. de
Pernambuco.

- O commandante do Asylo dos Invalidos da Patria deve
mandar effectuar, por conta do Estado, o enterramento
dos ofliciaes honorarios alli empregados ou a ylados, que
fallecerem, não excedendo a despeza de 100$, conservando
em cofre qualquer importancia que por"Ç'entura se lhes
dever de vencimentos ou etapa, para indemnizar parte da
despeza que se tiver realizado. -A. de 26 de Abril de
1887, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2109).

- A despeza com o enterramento das praças do exercito
deve ser feita pelas caixas de musica dos corpos, sendo as
respectivas importancias indemnizadas mensalmente pelas
Thesourarias de fazenda.-A. de 27 de Fevereiro de 1888,
ao Preso de Pernambuco.

- Determina-se que se deem calXao e sepultura raza ás
praças que fallecerem na guarnição da Capital Federal,
mediante requisiçãO feita á empreza funeraria pelo director
do hospital militar do Castello e encarregado da enfermaria
do Andarahy.-A. de 18 de Dezembrode 1889, ao Aju
dante General, ao Provedor da Santa Casa da Misericordia
e ao director do hospital (Ord. do dia n. 20).
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Faz-se extensiva esta disposição a todos os Estados,
devendo o enterramento ser feito a requisição do encarre
gado da enfermaria ou do director do hospital onde se
verificar o ohito, e as respectivas contas enviadas a The...
souraria de Fazenda ou â competente estação para pro
cesso e pagamento.-Oirc. de 12 de Março de 1890,
aos Governadores dos Estados.

Ent,erraIUent,o. - A quantia de 100$ que se abonar
ás familias dos officiaes fallecidos, para despezas de seu
enterramento, não deve ser por eUas indemnizada, embora
esses officiaes sejam credores de vencimentos superiores
áquella quantia.- Circ. de 2 de Abril de 1890, as The
sourarias de Fazenda e A. a Pagadoria.

Faz-se extensiva a disposiçãO desta circular aos officiaes
reformados, que fallecerem em estado de pobreza.-Circ.
de 8 de Agosto de 1890, as Thesourarias de Fazenda (Ord.
do dia n. 93).

- E' fixada em 15$000 a despeza com o enterramento das
praças do exercito.-Oirc. de 31 de Maio de 1890, aos
Governadores dos Estados e Port. á RepartiçãO de Aju
danteGeneral, na mesma data (Ord. do dia n. 71).

Esta circular foi revogada pela de 21 de Agosto do
mesmo anno, que manda abrir concurrencia para o forne
cimento de caixões para o enterramento das praças do
exercito, e declara que nas capitaes onde houver arsenaes
de guerra o fornecimento poderá ser feito por taes esta
belecimentos, havendo nisso economia.

EpideIUia.-- Instrucções para os quarteis e hospitaes
militares em presença de uma epidemia de ch01era-morbus.
- A. de 8 de Novembro de 1886 (Ord. do dia n. 2063).
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Escola de Aprendizes Arf,i1heh-os .-V.
Apl'endiz a?'tilhei?'o.

Escola de asf,ronoIDia. - Crêa-se no Observa
toriu do Rio de JaneiI'o uma escola com a denominação de
Escola de astronomia e de engenharia geographica
destinada a formar astronomos e engenheiros habilitados
para a execução de tra] alhos geogTaphicos e geodesicos ; o
seu curso e de dous annos, e as despezas que com elIa
se tiver de fazer correrão por metade por conta do Mi
nisterio de Guerra e da InstI'ucção Publica. - Dec. e
Reg. n. 859 de 13 de Outubro de 1890 (Ord. do dia
n. 124).

Escola IDilif,ar. - Autorizado pela L. n. 3397 de
24 de ovembro de 1888, reformou ainda uma vez o Go
verno as escolas do exercito, promulgando o regulamento
que baixou com o Dec. n. 10.203 de 9 de Março de 1889
(Ord. do dian. 2247.)

POI' esse regulamento a Escola milita?' da OÓrte ficou
dividida em duas, uma na Corte ou provincia do Rio de
Janeiro, com um curso preparatorio e um de infantaria e
cavallaria, outra denominada Esoola superior de guerra,
com os cursos de artilharia, estado-maior e engenharia
militar, sendo esta externato e aquella internato.

Este regulamento rege tambem as Escolas do Rio
Grande do Sul e a do Ceará., as quaes são organizadas
como a da Côrte, conservando, porem, na primeira o curso
de artilharia e sendo a segunda e ·ternato.

O curso preparatorio consta de tres annos.
O de infanteria e cavallaria de dous.
O de artilharia do primeiro e segundo annos da Escola

Superior ou dos quatro da do Rio Grande do Sul.



E o de estado-maior e de engenharia militar, do curso
de artilharia e mais do terceiro e quarto annos da Escola
Superior, com approvações plenas em todas as dou trinas
daquel1a, inclusive desenho e pratica.

Estes dous ultimas cursos (artilharia, e estado-maior
e engenharia) se compoem tambem cada um dos de infan
taria e caval1aria, anteriormente estudados.

Para que sejam considerados completos os cursos de
infanteria e cavallaria e de artilharia é necessario um anno
de pratica em alguma das escolas de tiro, e para este e o
de estado-maior e engenharia mais um anno tambem de
pratica, parte no Laboratorio Pyrotechnico, parte na Fa
brica de Polvora, e finalmente no Arsenal de Guerra.

Os alumnos que obtiverem o curso de estado-maior o
engenharia militar e tiverem approvações em latim, phi
losophia e rhetorica pe:ia instrucção publica da Oôrte, ou
apresentarem carta de bacharel pelo Oollegio d.e Pedro II,
ou se mostrarem habilitados de conformidade com o De
creto n. 5429 de 2 de Outubro de 1873, receberão o gráo
de bacharel em mathematicas e sciencias physicas e
naturaes.

Oonfere-se tambem o titulo de agrimensor ao que obtiver
approvações em iodas as materias do cur o preparatorio,
sendo plena em diversas aulas.

O corpo de alumnos ficou extincto, passando os alumnos
a formarem companhias commandadas por capitães, sendo
na Escola Superior - uma, e nas outras - duas.

Este regulamento foi alterado pelo Dec. n. 10.352
de 14 de Setembro de 1889 que determina que, quando
o cargo de secretario for exercido por algum dos len
tes cathedraticos, seja por elle dado o ponto para a
prova oral nos exames dos alurnnos, em vez de o ser
pelo presidênte da commissão examinadora, como estatue
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o art. lIO § unico; pelo de n. 10.420 de 2 de Novembro
do mesmo anno, que creou mais um substituto para a ca
deira de sciencias naturaes da Escola Sllperior de Guerra,
supprimio dous instructores de segunda classe e mandou
considerar. os preparadores-conservadores como empre
gados do magisterio e não da administração (Ord. do dia
n. 2293); pelo de n. 42 de 6 de Dezembro ainda de 1889
(Ord. do dia n. 9), que alterou diversas disposições, sup
primio o art. 196 relativo à demissão das alferes a1umnos,
declarou que as approvações em'todas as materias do cur
so preparatorio das escolas do exercito dão direito ao
titulo de agrimensor, cessando, portanto, a disposiçãO do
regulamento que exigia approyações plenas em algumas
materias, e creou de novo na Escola da Capital o corpo de
alumnos com quatro companhias sob a denominação de
l' Oorpo de alumnos da Escola Militar, e pelo de n. 274
de 18 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 48), que extinguia
o curso de infanteria o cavallaria na Escola do Cearà,
subsistindo, porém, Q curso preparatorio.

Escola IDilit,ar. - Restabelece-se para a Escola
Militar do Rio Grande do Sul a disposiçãO do § lodo
art. lO do B,egulamento n. 6783 de ~9 lie D.ezembro
de 1877, que permitte a nomeação de official superior de
c,orpo scientifico para corpmandar a mesma escola. - Dec.
de P de DezeJ11 bro de 1886 (Ord. do dia I).. 2073).

Em 1890 foi p,romqlgado novo regu}am~ntQ approvado
pelo Decreto q.. 330 de 12 de Abril, mandando continuar
as tres ~sco}í1s jà ~xisteI).tes- da Capital, do Rio Grande
d,o 81:/.1 e 40 Cear4 - corqppndo-se as duas primeiras de
qm ~urso prepar1;l.torio, de um cJlrso geral e de outro das
tres armas e a ultima de um curso preparatorio, aquellas
~omo ~nter.q.atos e esta cpmo e1LternatQ.
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o curso preparatorio consta de tres annos, o gel'al de
quatro e o da tres armas de um.

Continuou tambem a Escola Superior de Guerra, como
externato, sendo o ensino composto de tres culiSOS - de ar
tilharia, de estado-maior e de engenharia, o primeiro com
um anno, o segundo com dous e o ultimo tambem com dous.

Os alumnos approvados plenamente em todo O curso
geral terão direito á carta de - bacharel em sciencias - ;
e aos que ti verem approvação no mesmo curso se con
ferirá o titulo de agrimensor.

Os que forem approvados no curso de estado-maior
terão direito á carta de - engenheiro geographo, e no
curso de engenharia a de - engenheiro civil e militar.

Por este regulamento os alumnos da Escolf!: Militar da
Capital Federal formarão um corpo com a denomin~ção

de -Corpo de Alumnos, composto de quatro aompanhias e
tendo estado-maior e menor.

Os da Escola Militar do Rio Grande do Sul formarão
duas companhias, e os da do Ceara uma, com a denomi
nação de - companhias de alumnos, organizadas comQ as
do corpo da escola Militar da Capi tal.

EscQla IDiUt.ar. - Só podem ter permissão para re
sidir fôra dp. Escola os offi~iaes alumnos que forem casados
e ti verem aqui suas familias. - A. de 5 de Feverf3iro
de 1887, à. Escola da Côrte .

...,... Os alumnos do CIUSO preparatorio da Escola Militar da
Côrte, que forerp repl'Qvado duas vezes em uma meSpla
materia não PO@p1 continuar a frequental-a.- A de
24.de Novembro de 1888, 4jEscola da Corte.

~ Map.dão-se coqtim,Jar a pagar a um repetidor da Escqla
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Militar da CÔrte os vencimentos de lente da P cadeira do
lo anno, que regia interinamente, não obstante haver
deixado o exercicio .em consequencia da transferencia dessa
cadeira para o 2° anno, que ficou assim sem alumnos.
- A. de 14 de Dezembro de 1888.. ao M. da Fazenda.

Escola Illilit.aI". - Crêa-se uma Escola Militar na
Provinda do Ceará, com um curso de cavallaria e in
fantaria.- Dec. n. 10177 de 1 (le Fevereiro de 1889
(Ord. do dia n. 2239).

V. o primeiro alineo .

o preparador-eonservador do gabinete de sciencia natu
raes da Escola Superior de Guerra deve ser proposto pelo
lente da 2a cadeira do 4° anno, como determina o regula
mento respectivo, mas fica tambem dependente de da 2
cadeira de 30 anno, do qual receberá ordens no serviço
dessa cadeira. - A. de 5 de Abril de 1889, ao Director da
Escola.

- Os officiaes coadjuvantes do ensino, tanto theorico como
pratico da Escola Superior da GUElrra, ficam á disposiçãO
do respectivo director para serem encarregados de qual
quer serviço no ensino e substituírem os lentes, substi
tutos ou instructores. Nestes ultimas casos perceberão os
vencimentos correspond('ntes aos cargos que occuparem
interinamente e, si jà exercerem algum lagar effectivo no
ensino pratico, poderão ser encarregados de auxiliar o
theorico, conforme as indicações da congl·egação.- A. de
1 de Maio de 1889, ao Director da Escola.

- Aos los sargentos das companhias de alumnos das es-
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colas militares se deve abonar soldo ele artilharia, etapa
das praças de pret da guarnição e o fardamento dús corpos
a que pertencerem, visto que não são alumnoil.- A.
de 10 de Setembro de 1889, ao Pres. do Rio Grande
do RuI.

Escola Militar. - Declara-se que a nota - zero -,
obtida em qualquer das provas noaes, escripta ou oral,
inhabilita o alumno, embora tenha conta de anno ; e que
só em circumstancias especiaes e por motivo justo poderá
o commandante da E cola Militar permittir que os exames
de admissão sejam feitos perante a commissão de instruc- .
ção publica. - A de 23 de Dezembro de 1889, ao Gover
nador do Ceará.

- Declara-se que o conselho economico da Escola Militar da
Capital, depois da reorganização do corpo de alumnos,
deve ser composto do commandante da escola, como pre
sidente, do ajudante e secretario da mesma escola, do
cirurgião encarregado da enfermaria, do quartel-mestr.3
e agente, ambos sem voto, c do com mandante, fi cal e
commandantes de companhia do Corpo de Alnmnos, de
accordo com o regulamento n. 772 de 14 de Junho de
1880. - A. de 27 de Dezem bro de 18 9, á Escola Militar
da Capital.

- Declara-se que subsiste a disposição do art. 158 do re
gulamento de 9 de Março que estabelece um l° sargento
para cada companhia de alurnllos, e que deve ser abonado
o respectivo soldo às praças que exercerem as funcçães de
sargento ajudante e quartel-me tre do corpo de alumnos.
- A. de 30 de Dezembro de 1889, a Escola Militar da
Capital.

7
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E8cola MilitaI". - [ o art. 9° do decr-eto n. 42 de 6
de Dezembro de 1889 deve ler-se: ó poderão matri
cular-se no 3° anno da Escola Superior- de Guerra os
alumnos que ti verem obtido em todos os annos anteriores
dos cursos militares (e não no anno antel'Íor) appro
vações plenas, etc.- A. de 14 de Janeir-o de 1890, á
Escola Superior de Guerea.

- A disposiçãO do art. 3° do decreto n. 42 de 6 de Dezembro
de 1889 (sobre classificação de exames) só se applica ao
regulamento de 9 de Março de 1889 e não aos anteriores.
-A. de 8 de Março de 1890, á Escola Superior de Guerra.

- Ex.tingue- e o curso de cavallaria e infantaria da Escola
Militar do Ceará, subsistindo, porém, o curso preparatorio.
-Dec. n. 274 de 18 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 48).

- Novo regulamento para as escolas do exercito. - Dec.
n. 330 de 12 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 67).
Modificado pelo de n. 474 A, de 7 de Junho eguinte
(Ord. dodian. V8).

- Augmenta-se de 500 reis a diaria dos marinheiros em
serviço na Escola Militar'da Capital Federal e nas forta
lezas de Santa Cruz e S. João, - A. de 10 de Maio de
1890, ao Ajudante General.

- Os alurnnos das escolas militares reprovados em mais da
metade das aulas ou cadeiras que frequentarem, perderão
o anno para todos os eifeitos, revogada a ultima parte do
art. 225 do reITulamento n. 330 de 12 de Abril de 1890.
- Dec. n. 474 A d 7 de Junho de 1890 (Ord. do
dia n. 98).
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E8cola Milit.ar. - V. Bacharel.- Gráo.- Museu.
- Soldo. - Substituição. - Vencimentos.

E8cola regiInent,al.- Revoga-se o aviso de 21 de
Janeiro de 1885, que manda remetter á8ecretaria de Estado
relações nominaes dos alumnos que frequentam as escolas
regimentaes, devendo, porém, os corpos continuar a enviar
annualmente o mappa numerico dos alumnos. - A. de
22 de Outubro de 1886, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 2062).

- O director e o adjunto da escola regimental de um corpo
estão dispensados sómente do serviço externo, mas não
podem ser escalados ambos para o serviço interno no mesmo
dia. - A. de 2 de Maio de 1888, ao Ajudante General.

O aviso de 12 de Junho do mesmo anno, tambem ao
Ajudante General, declarou que os directores das escolas
regimentaes estão sujeitos a todo serviço interno, compa
tivel com as suas graduações, e que os instructores de
tiro devem ser dispensados não só do serviço interno como
do externo, quando os corpos a que pertencerem fizerem
exercicio de tiro ao alvo (Ord. do dia n. 2186).

- Novo regulamento. - Doo. n. 10.203 de 9 de Março de
1889 (Ord. do dia n. 2247) e n. 330 de 12 de Abril de
1890 (Ord. do dia n. 67).

- Os commandantes dos corpos são autorizados a matri
cular nas respectivas escolas regimentaes todas as praças
que estiverem nas condições do art. 8° do Reg. n. 10.203
de 9 de Março do anuo passado, ficando assim alterado o
ari. 7° do mesmo regulamento. - A. de 19 de Fevereiro
de 1890, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 43).
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Escola regiIDental. - .Manda,-Be, adopta,r n~stas

escolas o «Compelldio de physica pal'a leitura », orga
nizado por Francisco de Paula Barros. - Porto de 25
de Outubro de 1890, á Repartição de Ajudante General

(Ord. do dia n. 126).

- V. Official infei'ioi'. - P"r'omoção.

Escola Superior de Guerra. - V. E cola
Milita?' .

Escola de Tir.o.- Crêa-se uma escola tactiQa e de tiro
na provincia do Rio Grande do Sul, que sera estabelecida
na cidade do f io Pardo, em UDl edifio\o cedido tíratuiLa
mente pela Irmandade do- Senhol' dos Pas"os da mesma
cidade, e reger-se-ha provisoriamente pelo regulamento
da do Campo Grandc.-Dec. n. 9429 de 30 de Maio
ele 1885 (Ord. do dia n. 1929).

- Nos concursos para o:> logares de instructor gCl'alos in
stl'uctores adjuntos não farão pal'te do COi}selho dp instl'uc
Çãu, e tanto neste caso como em O.Utl'O qua1lUel', cm (lue
o dito conselho não estiver completo, o govel'llo de ignará,
para completaI-o, officiaes fjue tenham, p lo meno:; o curso
de artilharia, e posto não inferior a capitp:Q.- Dec.
n. 9442 de 13 de Junho de 188~ (Ord dq dian-,. 1931). e
Reg. n. 9703 de22 de Jalleiro de 1887, al't. 102 (Ord.
do dia n. 2003).

- Os officiaes que forem alli praticar, ~ ni:j:o tivel~en1 o curso
de sua arma, serão obrigados a frequentaI' as anlas do
ensino the?rico, de que trata o art. 5° dÇl regp~allfento da
escola, e todos no fim do anno, tenham ou não o CUI'SO da
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arma, prestarão exames escriptos e oraes da parte pra
tica.- A. ele 7 ele Abril de 1886. ao commando geral de
artilharia.

Escola de Th-o. - Os alulDnos desta escola, acom
panhados dos respectivos instructores, devem visitar o
Laboratorio do Oampinho no coreer do anno, â medida que
forem essas \Tisitas julgadas necessarias pelos ditos instru
ctores, e não na segunda quinzena do mez de Outubro.
como preceitua o art. 48 do regulámento.- A. de 15 de
Julho de 1886, ao comri1ando' geral de artilharia (Ord. do
dia n. 20II ) .

- Regulamento para a do Rio Grande do Sul. - Dec.
n. 9703 ele 22 de Janeiro de 18 7 (Ord. do dia n. 2093),

- Extingue-se um lagar de in tructor gel'al e ou tl'O de
ins!l'uctor adjunto da E colá. Geral ne Tiro elo Oampo
Gl'ande.~ Dec. n. 9 3Td'e 9 de Janeiro de 1888 (Oed. do
dia n. 2158).

- Determina-se que men almente destaquem para a Escola
. de Tim de Oàmpo Grande uma bateria do 2° regimento de
artilharià é uma compânhia dos c rpos de infàntel'ia da
guarriiçao dã Cô't'te pal'a r ceberem instrucção e se exer
citarem no serviço das armas moderna .- A. de 16 de
Maio de 1888, ao Ajudante General.
- O commandan"te da do Oampo Grande nomeia um sar
gento para ervir como continuo das aulas e por aviso de
10' de Abril de 1889, dirigido ao' com mandante da mesma
escola, marca-se-Ihe a diaria de 2 000.
- Sobre um official que, jâ tendo o cur o de tiro, matri
culou-se na Escola de Tito dó Oampo Grande, occultando
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aquella circumstancia. - V. Tempo, 21 de Outubro
de 1889.

Escola de Tiro. - V. Acta.- Estado-maior.
Precedente.

Escravo. - Os senhores dos escravos manumittidos
pelo fundo de emancipação, por haverem estes conseguido
assentar praça no exercito, devem, no acto do pagamento,
apresentar as respectivas cartas de liberdade, as quaes
serão averbadas nos competentes assentamentos e en
tregues ás praças, quando obtiverem baixa do serviço.
- A. de 4 de Maio de 1885, ao M. da Agricultura (Ord.
do dia n. 1926) e Circo de 17 de Outubro de 1885 do da
Fazenda.

- Não devem ser acceitos como voluntarios individuos
escravos, libertados por seus senhores sob essa condição,
salvo se de motu proprio vierem assen tal' praça. - Res .
de 19 de Junho de 1886, communicada em A. de 23 ao
Pres. do Paraná (Ord. do dia n. 2005).

- O que é alforriado mediante indemnização do Estado, por
haver assentado praça no exercito como de condição livre,
deve ser considerado como recrutado; aquelle, porém. que
é alforriado e assenta praça sem que o Governo indemnize
o seu valor, é considerado voluntario. - A. de 27 de
Agosto de 1887, ao Preso de Sergipe (Ord. do dia n. 2133).

- Fica extincta a escravidão no Brazil. - L. n. 3353 de
13 de Maio de 1888.

E8crevent.e.- V. Tempo.
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E8cript.uraçiio. - O lançamento elo li"ro de entrada
e sahidas das companhia de guarnição, que substitue o
do registro dos mappas carga e descarga das companhias
arregimentadas, deve effectuar-se s6mente nos mezes em
que houver alteração, bastando que, no caso contrario,
o respectivo commandante lance no mesmo livro a nota
de sem novidade, datando-a e assignando-a. - A. de
15 de Setembro de 1885. ao Preso de Santa Catharina
(Ord. do dia n. 1950).

- Regula-se a alteração produzida pelo art. 28 da Lei
n. 3313 de 16 de Outubro de 1886, que manda que o anno
financeiro comece no dia I de Janeiro e termine a 31 de
Dezembro. - Circo de 31 de Maio de 1 87 (Ord. do
dia D. 2117).

- A da pharmacia do Hospital Militar da Col'te deve sel'
assignada pelo encarregado da mesma pharmacia e rubri
cada pelo lo medico, como fiscal do serviço. - A. de 1 de
Maio de 1888, ao director do hospital (Ord. do dia
n. 2190).

Em virtude de repre entação do 10 medico do hospital,
declarou-se que deve ser mantida a ordem contida no
aviso supra, que se acha de accol'do com o de 23 de Maio
de 1868, que determina que a escripturaçãO e serviço das
boticas dos hospitaes militare sejam feitos sob a imme
diata fiscalisação tios primeiros medicos, unicos résponsa
veis pela sua exactidão pel'ante a autoridade uperior,
competindo s6rnent~ ao directores o 'xame e ball;lnço das
contas da respecti\'a receita e despeza, nã obstando isto
que a extracção das contas ela in1portancia dos medica
mantos fornecidos a estabelecimentos alheios ao Mini terio
da Guerra seja r~alizada do mo~o por que anteriormente
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era f i ta e de harmonia c LU as inrlicações apeesentadas pelo
cieuegião mÓl'.-A. ele 14 de Junho de 1 8, ao Hospital

da Corte.
O Aviso de 2 de Julho seguinte declarou que as contas

de medicamentos fornecidos a repartições estranhas devem
ser oeganizadas p lo esceivão, á vista do receituario
remettido pelo phaemacelltico.

Escripturação. - Resolvem-se diversas duvidas
ácerca da escripturação dos corpos do exercito. - A. de
13 de Junho de 1838, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2187).

- A despeza realizada por ordem do governo no fim do mez,
por ser feeiado o dia primeiro do mez subsequente em que
tinha elia de verificae-se, deve ser escripturada no mez
a que pertence.-A.de 4 de Janeiro de 1889, áPagadoria.

- Regula-se o modo de contar o exercicio e dão-se pro
videncias sobre a liquidação e pagamento das dividas
de exercicios findos. - Dec. fi. 10.145 de 5 de Janeiro
de 1889.

- Explica-se o moelo de registrar os olficios recebidos nas
enfermarias militares.- A. de 11 de Fevereiro de 1889,
ao Quartel-Mestre General.

- A importancia da venda do e.>trume, arcos de ferro,
fereaduras, etc. nos COl'pOS montados, que não tiverem
bandas de mnsica, deve ser escriptnrada em livro novo,
ficando ao ceiterio dos respectivos commandantes a appli
cação dos dinheiros assim obtidos. - A. de 19 de Fevereiro
de 1889, ao Aj udante General (Ord. do dia n. 2244).
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Escript,uração. - Approvam-se os modelos organi
zados pelo major João Antonio d'Avila, para os corpos
arregimentados do exercito.-A. de 10 de Maio de 1889,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2271).

- Declara-se que o documento de que trata a observação
5a do modelo 30 que acompanha o aviso de 10 de Maio de
1889, e que representa a despeza, eo pret e não a r~

lação de mostra..-Port. de 30 de Setembro de 1889, à
'l'hesouraria do Paraná.

a escala do serviço das praças de pret, apresentada
todo os mezes pelos commandantes de esquadrões, devem
ser lançadas as alterações occorridas com os officiaes,
visto que na ordem do dia da Repartição de Ajudante
General n. 2271 de 25 de Junho de 1889 não existe
disposiçãO alguma que determine o contrario.-A. de
21 de Fevereiro de 1890, ao Governador do Estado do
Paraná.

- O mappa que mensalmente tem de ser apresentado para
fiscalização da illuminação a gaz nos estabelecimentos
militares e quarteis deve ser organizado segundo o
modelo de que tratam as instrucções de 30 de Outubro de
1884, e não conforrneo modelo n. 40 publicado na ordem
do dia n. 2271 de 25 de Julho do anno passado, qUê
fica revogado. - Port. de ~ de Março de 1890, à Repar
tição de Ajudante General (Ord. do dia n. 44).

- Passa-se para a Repartição Fiscal do Ministerio da
Guerl'a a attribuição da tomada das contas dos respon
aveis deste Ministerio. - Dec. n. 277 A. de 22 de

Março de 1890.
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Escripturação. -Altera-se a do Laboratorio Chimico
Pharmaceutico Militar, segundo as indicações propostas
pelo respectivo escrivão. -A. de 4 de Abril de I 90,
ao Laboratorio.

- Altera-se o modelo n. 14 do mappa carga e descarga das
baterias, esquadrões ou companhias dos corpos do exercito.
- A. de 2 de Junho de 1890 (Ord. do dia n. 102).

- Os assentamentos dos officiaes transferidos para o quadro
extranumerario devem ser feitos nos corpos a que per
tencem, como os qua passam para a segunda classe do
exercito. -A. de 7 de Agosto de 1890.

- No livro de distribuição de fardamento devem ser lança
dos os nomes das praças etrectivas e das aggregadas por
mais de um anno. Quanto ás demais, deve o comman
dante da companhia fazer pedidos nominaes, em duas
vias, as quaes serão archivadas, uma na arrecadação geral
e ou tra na secretaria do batalhãO, ficando assim habili tado
a solver qualquer duvida futura.-A. de 9 de Agosto
de 1890, ao Governador de Sergipe.

- Y. Livro-mestre - Medicamento. - Pagadoria.

Escudo.- Estabelece-se o das armas da Republica.
Dec. n. 4 de 19 de Novem b1'o de 1889, art. 2° (Ord. do
dia n. 7).

Est,ado-Dlaior. - Compete ao governo ('esolver sobre
as nomeações e dispensas dos officiaes do estado -maior dos
corpos, cabendo aos respectivos commandantes unicamente
transmittir á Secretaria de Estado, pelos canaes compe-
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tentes, os pedidos de taes dispensas e propor, dentre os
alferes, os que julgar com mais aptidão para desem
penhar a commissão. - A. de 22 de Junho de 1885
(Ord. dI) dia n. 1933) e 2 de Janeiro de 1886, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 1971).- V. A. de 23 de
Julho de 1889.

Est.ado . IDaior. - Durante as ferias da Escola de
Tiro do Campo Grande devem os instructores adjuntos
ser empregados no serviço de estado-maior. - A. de
18 de Janeiro de 1888, ao commando geral de arti
lharia.

- O director e o adjunto da escola regimental de um
corpo são dispensados s6mente do serviço externo do
quartel; não podem, porem, ser escalados ambos para
serviço interno no mesmo dia, como preceitua o
art. 73 do Regulamento n. 6373 de 15 de Novembro
de 1876. - A. de 2 de Maio de 1888, ao Ajudante
General.

Os instructores de tiro devem ser dispensados tanto do
serviço interno como externo, quando os corpos a que per
tencem fizerem exercício de tiro ao alvo. -A. de 12 de
Junho de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dia
n.2186).

Si, por qualquer circumstancia imprevista, o corpo
não estiver em efi'ectivo exercicio de tiro, não ha ne
cessidade de estar o instructor dispensado de todo o
serviço, porquanto nos dias em que houver exercicio
póde ser este dirigido pelo mesmo instructor, si estiver
de folga, ou por qualquer official que tenha o curso
de tiro: - A. de 6 de Setembro de 1890, ao Ajudante
General.
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Estado-lllaior. - Eleva-se o numero dos officiaes do
corpo de estado-maior de artilharia, que fica assim orga
nizado:

Coroneis. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tenentes-coroneis . . . . . . . . . • . . • . . 10
Majores.. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 14
Capitães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Der. n. 247 ne 6 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 42).

- O cargo de ajudante nos corpos do ex.ercito passa a ser
êxercido por capitão.- Dec. n. 10.015 de 18 de Agosto
de 1888 (Ord. do dia n. 2203).

- Não assiste ao ofliciaL de estado-maior direito de censura
sobre seus superiores e sim ao com mandante do corpo, á

vista: das partes diarias que recebe; não havendo, por
tanto, inconveniente em ser aquelle cargo exercido por
official de menor graduação ou mais moderno do que os
qUê desempenham, por escala, outros serviços no quartel.
- A. de 28 de Novembro de 1888, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2230).

- O Ajudante General fica autorizado a approvar, quando
julgar conveniente, as propostas feitas pelos commandan
tes dos corpos para os cargos de secretarias e quarteis
mestres dos mesmos corpos. - A. de 23 de Julho de 1889

. '(Ord. do dia n. 2272).

- Quândo, por falta de' officiaes dos corpos especiaes, se
hou'ver de nomear arregimentados para o serviço dos
estados-maiores dos diversos commanr1os, sámente pode

, rão 'ser tirados da classe dos subalternos, cabendo ao chefe
do Governo Provisorio, ae. inistro da Guerra e ao Aju-
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dante General a escolha em todo o exercito, e ás demais
autoridades nos corpos sob sua jurisdiCção. - A. de 9 de
Janeiro de 1890, ao Ajudante General.

Est.ado· Illaior. - Organizam -se os estados-maiores
do Presidente da R~publica, do Generalíssimo, do Ministro
da Guerra, Ajudante General e Quartel-Mestre General.
-Dec. n. 98- de 8 de Novembro de 1890 (Ord. do dia
n. 133).

- V. Pal"te.

Est.ado-Illaior general.- V. Organização.

Etapa. .- A das pL'aças desarranchadas deve ser tirada
nas relações d mostra, \las quae se abeirá, para esse
fim, casa especial. - A. de 28 de Abril rle 1 85.

- Os officiaes honorarios que se acham no Asylo, e são
praças reformadas, s6 teem direito à etapa de praça de
preto - A, de 4 de Março de 1886 à Pagadoria 'e ue 21 de
Julho de 1887 ao Ajudante General (Ord. do dia 11. 2120).
- V. Dec. n. 9697 de 15 de Janeiro de 1887,
art. 22 das instrucções,

-Manda-se abonar às mulheres ca adas com praças do ex
ercito e que residirem com seus maridos no A ylo dos
Invalidos da Patria. - Porto de 21 de Julho de- 1887,
á Repartição de Ajudante General (Ord. do dia n. 2125).
- V. A. de 29 de etemb?"o de 1887.

- Passa a ser de 800 reis diarios, em vez de 400, o au
gmento da etapa dos officiaes das guarnições do Amazonas
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e Pará. - L. n. 3349 A de 20 de Outubro de 1887, art. 6°
n. 16.- V. Dec. n. 946 A de i de Novembro de 1.890,
art. 14 (Ord. do dia n. 143).

Et.apa. - A mulher da praça asylada quando reside esta
com licença fóra do .Àsylo não tem direito a etapa.-A.
de 29 de Setembro de 1887, ao Ajudante General (Ord. do
dia n. 2141 ).

- Para as mulheres dos asylados devem ser tiraG.as, em
gen~ros, as mesmas rações diarias que a estes competem,
abonando-se aos filhos das mesmas, de dous a dez annos,
meia ração, e desta idade aos 16, em que podem ter des
tino, ração inteira. - A. de 25 de Fevereiro de 1888, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2168).

- As praças casadas devem, em geral, ser arranchadas e for
necidas de generos de accordo com o aviso supra, e quando
forem desarranchadas só poderão receber em dinheiro a
ração que competir a uma praça, como se pratica nos
corpos do exercito. - A. de 2 de Agosto de 1888, ao
Quartel-Mestre General ( Ord. do dia n. 2198).

- A dos alferes alumnos passa a ser a mesma dos alferes do
exercito.- Res. de 13 de Junho de 1888, communicada
em A. de 15 ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2188).

- Os individuas que se alistam no exercito têm direito á

etapa do dia seguinte áquelle em que se verifica a
praça. - A. de I de Outubro de 1888, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do:dia n. 2214).

- O valor da etapa dos alumnos da Escola Militar, quando
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licenciados, deve er igual ao fixado pára as praças da
guarnição. - A. de 27 de Outubro de 1888, á Pagadoria.

Etapa.- Autoriza-se o director do arsenal de guerra
do Pal'á a abonar a etapa de 400 réis rliarios ao pe
dagogo ria companhia de aprendizes artifices, correndo
a despeza por conta das sobras da caixa do rancho da
mesma companhia. - A. de 10 de Janeiro de 1889; ao
Presidente.

- Quando houver de partir para o interior qualquer desta
camento a horas em que estejam fechadas as estações de
pagamento, podem os respectivos corpos adiantar pelas
caixas da musica a importancia das etapas das praças,
sendo opportunamente indemnizadas pelas repartições
competentes.- A. de 1 de Fevereiro de 1>389, ao Preso
do Rio Grande do Sul.

- A importancia da~ etapas dos alumnos da Escola de
Aprendizes Artilheiros licenciados deve ser recolhida .à
caixa rie sobras, como receita.- A. de 27 de Fevereiro
de 1890, ao commando geral de artilharia.

- Fixam-se os valore das etapas dos officiaes do exercito
e éstabelecem -se regras para o seu abono. - Dec. n. 946 A
de 1 de Novembro de 1890 (Ord. do dia n. 143).

ExaUle.- Os officiae e praça de pret da guarnição
farão nas escolas militare os exames praticos de infan
taria e cavallaria, exigidos pelo regulamento da lei de
promoções; os da guaerução da Càr·te farão na Escola
Superior de Guerra os exame de artilharia deque trata o
mesmo regulamento.- Reg. n. 10.203 de 9 de Março
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de 1889, art. 281 (Oed. do dia n. 2247) e n. 330 de 12
de Abril de 1890, art. 299 (Oed. do dia n. 67).

ExaIne. - Só em ciecumstancias especiaes e por mptiv(l
justo podera o commandante da Escola Militai' permittir
que os exames de admissão sejam feitos perante a com
missão de instrucção pu blica .- A. de 23 de Dezembro
de 1889, ao Governador do Ceará.
- A nota - zero - obtida em qualquer das provas finaes,
escripta ou oral, inhabilita o alumno, embora tenha contas
de anno.- A. de 23 de Dezembro de 1889, ao Governador
do Ceará.

- Só na falta absoluta de officiaes etrectivos, com ou sem o
curso das respectivas armas, podeeão ser chamados, para
fazer parte das commissões de exames praticos, officiaes
reformados, nunca, porém, os honorarios.·- A. de 29 de
Dezembro de 1890, ao Governador de Minas Geraes.

Exclusão. - Os officiaes nomeados para as escolas do
exercito e que, pelos respectivos regulamentos, tenham
de passar a extranumerarios, devem ser logo excluidos
do estado effeet ivo de seus corpos. - A. de 18 de Abril
de 1858 (Ord. dodian. ~9)-V. Reg. n. iO.203de 9
de Março de i889, a1't. 224.

- Sobre a addição da prisão proveniente de multa que ê
commutada na sentença, para o effeito da exclusão das fi
leiras do exercito. - V. M~tlta, A. de 12 de junho de
1885, 4° vaI., pag. 256.

- Declara-se que deve ser excluida temporariamente do
exercito uma praça que fôra condemnada a 4 annas de



prisão com trabalho, por crime de falsificayão de firma, e
a 2 annos como reo de segunda deserção simples, visto
haver sido indultada deste ultimo crime.-A. de 22 de. .
Agosto de 18 7,!1.O Ajudante General (Ord. do dia n. 2133).

Exercicio. - Determina-se que os corpos das tres ar
mas do exercito façam amiudadàs vezes exercicios de tiro
ao alvo, assim como os de cavallaria do manejo de lança e
espada, deyendo os com mandantes remetter mensalmente
mappas dos exercicios do tiro, para sel~em transmittidos á
commissão de melhoramentos, com indícação da distancia
do alvo, das alças empregadas, do numero de tiros dados,
etc" conforme o modelo, que lhes serà opportunamente
enviaelo.- A. de 3 de Julho de 18 5, à Preso do Rio
Grande do Sul (Ord. do dia n, 1934).- Y. Modelos pu
blicados na Ord. do dia n. 196- de 18 de Dezembro
ele 1

o prazo addicional dos exercicios fica re,duzido a um se
mestre, sendo tres mezes para complemento das operações
da receita e despeza e lres para a liquidação e encerra
mento dàs contas. - L. n. 3397 de 24 de ovembro de
18 ,art. 9.°

- V. Esc?'iptui'ação. - ~lappa.

~xel~cito. - A força publica regular, representada
pelas tres arma do exercito e pela armada, de que
existam guarnições ou contingentes nas diversas pro
vincias, continua subordinada e exclusivamente depen
dente do governo provisorio da Republica - Dec. n. 1
de J5 de ,ovembro de 1889, art. 8° (Ord. do dia n. 36

de 1890).
8
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Expediente.- A despeza com o expediente dos aju
dantes de oedens dos presidentes de provincia, onde não ha
commando de armas, deve correr por conta da secretaria
do governo provincial. - A. de 29 de Janeiro de 1886 ao
Pres. do Rio Grande do Norte e de 24 de Setembro
de 1888 ao de Sergipe.

- Os artigos de expediente para o serviço das fortalezas
devem ser fornecidos na cÔrte pela Intendencia, e nas pro
vincias pelos arsenaes de guerra e depositos de artigos
bellicos, pela fórma estatuida no Decreto de 23 de Julho de
1873. - A. de 17 de Agosto de 1887, ao Quartel-Mestre
General.

- A despeza com os artigos de expediente dos directores de
obras militares, nas provincias, corre pelas respectivas
gratificações de exercício. - A. de IOde Abril de 1885
ao Preso de Pernambuco, 4 de Outubro de 1888 ao
do Oeará, e 28 de Janeiro de 1890 ao governador de Goyaz.

- A despeza com o expediente das pharmacia.s militares
corre por conta da g-ratificação abonada aoscommandantes
das companhias para despezas de expediente das enfer
marias.- Porto de 19 de Dezembro de 1888, á Thesou
raria de Santa Oatharina.

- A despeza com o expediente do official de estado nos
corpos corre por conta dos commandantes, e a do conselho
da administração da musica pela respectiva caixa.- A. de
19de Fevereiro de 1890, ao gov~rnador de Santa Oatharina.

- O dos encarregados do pessoal e material do exercito
junto aos governadores dos estados corre por conta das
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secretarias do governo. - Dec. n. 296 de 29 de Março de
1890, art. 13 (Ord. do dia n. 52).

Expedient.e.- Determina-se que os livros e objectos
para a escripturação e expediente dos corpos do exercito
sejam fornecidos por conta do estado. - Dec. n. 640 de 9
de Agosto de 1890 (Ord. do dia n. 94) e 990 de 8
de Novembro do mesmo anno (Ord. do dia n. 133).

Ext.ranulDerario. - Os officiaes extranumerarios
quando revertem ao quadro ardinario são incluidos nos
quadros dos corpos a que haviam pertencido, segundo suas
antiguidades. - Dec. de 22 de Maio de 1886 (Ord. do dia
n.1995).

- Os officiaes que, em virtude do regulamento de 17 de Ja
neiro de 1874, da lei de ~1 de Setembro de 1880 e do de
creto n. 9251 de 26 de Julho de 1884, forem extranume
rarios, por fazerem p~rte do magisterio, ou do ensino
pratico das escolas, continuarão nas mesmas condições;
mas os que forem nomeados d'ora em diante serão con
servados nos quadros dos corpos especiaes ou das armas
a que pertencerem. - Reg. n. 10.203 de 9 de Março de
1889, art. 224 (Ord. do dia n. 2247).

O Reg. n. 330 de 12 de Abril de 1890 (Ord. do dia
n. 67) alterando estas dispo ições, estabeleceu:

~ Art. 287. Os lentes, substitutos, professores, instru
ctores, mestres e preparadores-conservadores, que forem
officiaes arregimentados, erão considerados extranume·
rarios nos quadros das armas a que pertencerem, con
correndo, todavia, com os do quadro para as prolllDções.»

- V. Antiguidade.-Ewctusão.-Livro-mestre.-Promoçe;o.
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F

Fabrica de Armas. - E' desligada do Arsenal de
Guerra da Côrte provisoriamente a 3u Secção, para for
mar uma repartição separada, com a denominação de
Fabrica de Armas - , a qual deverá continuar a reger-se
pelas disposições contidas no regulamento do mesmo ar
senal.- A. de 20 de Fevereiro de 18 9, ao Tenente-Co
ronel Luiz Carlos da Costa Pimentel.

.-... E' applicavel a esta repartição o augmento de vencimento
concedido ao pessoal do Arsenal de Guerra da Capital
pelos Decs. ns. 372 e 428, de 2 e 24 de Maio corrente.
A. de 30 de Maio de 1890, à Contadoria.

Fabrica de Polvora. - Supprime-se na fabrica da
Estrella o servente do escriptorio do director, cL'eando-se
em seu logar um porteiro para o dito escriptorio com a
diaria de 2$900, ao qual lllcumbirà, além das funcções
proprias desse cargo, a da guarda dos predios, zelador da
capella e encarregado das compras miudas sob a responsa
bilidade do director. -Dec. n. 9580 de 10 de Abril de
1886 (Ord. do dia n. 1990).

- Extingue-se o logar de porteiro do escriptorio do dire
ctor e crea-se mais um de amanuense.- Dec. n. 933 de
24 de Outubro de 1890 (Ord. do dia n. 127).

Falleciment,o. - V. Obito.

Falsidade. - V. Conselho de guerra.
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Falta. - Incorre em falta disciplinar, ou mesmo crime,
conforme as circumstancias, o militar que promove mani
festações ou assiste a reuniões de caracter politico que
sejão contrarias ás instituições do paiz.-A. de 27 de Julho
de 1889, ás escolas Superior de Guerra e Milítar da Côrte.

FardaOlent.o.-Nenhum pedido de fardamento soli
citado por officiaes honorarios do exercito deve ser
remettido à estação competente sem que os mesmos offi
ciaes entrem para as Thesourarias de fazenda com as
respectivas importancias.-Circ. de 17 de Junho de 1885,
as presidencias de provincia.

- Os arsenaes de guerra devem organizar annualmente
uma tabella dos preços por que p6de ser fornecido o
fardamento dos officiaes do exercito, durante o anno
financeiro, a qual será remettida á Secretaria de Estado,
com a devida antecedencia, afim de ser approvada pelo
governo. - Circo de 18 de Setembro de 1885, às presiden
cias de provincia (Ord. do dia n. 1948).

- Deve ser fornecido às praças que tiverem de vir para a
CÔrte quando o que possuirem esteja, pelo seu mão estado,
improprio de servidores da patria, e no caso de não haver
em deposito para ser supprido de prompto, ficam as pre
sidencias de provincia autorizl!das a fazer alguma despeza
extraordinaria si não for possivel, com a precisa brevi
dade, obter do Arsenal de Guerra que ficar mais proximo.
-Circo de 7 de Dezembro de 1885 ao' presidentes de
provincia (Ord. do dia n. 1964).

- Sobre o forneci mente de fardamento em mão estado.
V. F CYl'necimento, A. de 4 de Junho de 1886.
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Fardam.ent,o.- Tabella dos preços das peças de far
damento do 2° uniforme das bandas de musica dos corpos
do Exercito.-Port. de 27 de Julho de 1886 (Ord. do dia
n. 2017 ).

- Fica adoptada para os alumnos da Escola Militar do
Rio Grande do Sul a mesma tabella dos da Côrte, devendo
os alumnos que forem transferidos daquella para esta in
demnizar os cofres publicas por meio de descontos, do valor
do capote que tiverem alli recebido, calculado esse valor
pelo tempo que faltar para a duração da referida peça de
fardamento. - A. de 20 de Setembro de 1886, ao Quartel
Mestre General. (Ord. do dia n. 2044). - V. Unifo1'me.

- Deve ser julgada prescripta a divida proveniente de
peças de fardamento que o recruta, por qualquer circum
stancia, não tiver recebido em tempo. -A. de 23 de Se
tembro de 1886, ao Quartel-Mestre General (Ord. do
dia n. 2045). - V. A. de 15 de Julho de 1887.

- As praças reformadas, que teem honras de postos mi
litares, só teem direito a fardamento, quando estiverem
empregadas no serviço do Asylo dos Invalidas da Patria,
mas não quando forem simplesmente consideradas asy
ladas. - A. de 27 de Setembro de 1886, ao Quartel
Mestre General (Ord. dQ dia n. 2053). - O Aviso de 21
de Junho de 1887 declara que não se lhes deve fornecer
o fardamento designado na tabella annexa ás instrucções
de 21.de AbrI de 1867, visto que não podem deixar de
fazer serviço de official (01;'d. do dia n. 2120).

- As praças que tiverem baixa, achando-se no hospital,
teém direito a fardamento até à data anterior ii. da por-
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taria que a ordenou, fazendo-se efi'ectiva a baixa quando
tiver alta do hospital. - A. de 25 de Novembro de 1886,
ao Ajudante General. (Ord. do dia n. 2068).

FardaIDent.o.- A praça sentenciada que volta ao
serviço do exercito tem direito, além do fardamento de
recruta prompto, ao de recruta no ensino, com excepção
das camisolas de brim escuro e do capote, como foi esta
belecido por Porto de 24 de Março de 1885.- A. de 4 de
Março de 1887, ao Ajudante General.

- As praças que annualmente são enviadas para a escola
de tiro, afim de completarem o respectivo curso, devem
ir pagas do competente fardamento. - A. de 21 de Março
de 1887, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dian. 2116).

- Nos corpos montados deve o capote ou poncho ser dis
tribuido desde que a praça adquiriu direito, sem se es
perar o fim do anno, podendo os commandantes dos cor
pos incluir nos pedidos trimensaes as praças que tiverem
direito a essas peças de fardamento.- A. de 8 de Julho
de 1887, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 2144).

- Quando um individuo, que assentou praça, se engajou
ou passou a prompto, por qualquer motivo não receber
alguma peça de fardamento ou mesmo todas designadas
na tabella de recru tas, tem direito ao seu recebimento
sâmente em especie, attenta a necessidade do serviço,
caso a distribuição dessas mesmas peças tenha logar
antes da época fixada na tabella geral para os respe
ctivos. vencimentos, mas n~nca em dinheiro. - A. de
15 de Julho de 1887, ao Qp.artel-Mestre General ( Ord.
do dia n. 2124).
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Fardalllento.- O destinado aos corpos de Corumbá,
Nioae. e S. Luiz de Caceres deve sel' remeLtido pela In
tendencia da Guerra já pl'epal'ado, e em estado de ser
distribuido. - A. ele 12 e 30 de Julho de 1887, á In
tendencia.

- Manda-se abonar fardamento de reet'uta prompto e no
ensino a um cadete que, tendo tido baixa, voltou ús filei·
ras do exercito. - A. de 11 de Agosto d 1887, ao Preso
do Paraná.

- Como se eleve fazer o ajuste das contas das praças, alu
mnos das escolas militares, quando desligadas e incluidas
nos corpos.- A. de 21 de Setembro de 18 7, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2139).

- As praças destinadas fi. Escola de Tiro do Campo Grande
só podem receber por alli o fardamento que tiverem
vencido do dia em que se matricularem até aquelle em
que forem desligadas, não se comprehendendo ne ta dis
posição as praças empregadas nesse estabelecimento, por
vencerem e receberem o respectivo fardamento pelos
corpos a que pertencem, - Porto de 12 de Outubro
de 1887, fi. Repartição de Ajudante General (Ord. do dia
n. 2143).

- Recommenda-se a observancia da portaria de 14 de Outu
bro de 1884 (Ord. do dia n. 1 85) que determina que as
praças que forem desligadas com destino às escolas milita
res devem ir pagas e justas de contas de fardamento,
quer em especie, quer em titulas de divida.- Porto de 24
de Março de 1888, à Repartição de Ajudante General
(Ord. do dia n. 2172).
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FardaInent.o.- Sobre abono de fardamento a recru
tas.- V. Ord. do dia n. 2261 de 31. de Maio de 1.889.

- Devem usar poncho em vez de capote os officiaes dos
corpos montados do exercito. - A. de 19 de Junho de
1889, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2266).

Faz-se extensiva esta disposiçãO aos officiaes montados
dos corpos a pé. - A. dá 20 de Maio de 1890, ao Quartel
Mestre General (Ord. do dia n. 69).

- Os pedidos de fardamento feitos pelos officiae:> do exercito
devem ter a nota dn Pagadoria, da importancia da divida
que tiverem e sua natureza.-Port. de 7 de Agosto de 1889,
a Repartição de Ajudante Genel'aL (Ord. do dia n. 2276).

- O das praças pertencentes a de tacaml3ntos, cujos corpos se
acham em outras provincias, deve ser remettido, nas
devidas epocas, aos commandautes dos mesmos de taca
mentos pelos commaudantes dos corpos, aos quaes pre
starão contas para que estes as transmittam à Repartição
de Quartel-Mestre General.-A. de 25 de Agosto de 1889,
ao Pres. das Alagôas (O rd. do dia D. 29 77).

- Aos individuas que assentarem praça em algum desta
camento com destino a corpos do ex.erci LO em outras
provincias, só se devera abonar fardamento de recrutas
promptos no ensino, mediante pedido nominal feito pelo
commandante do destacamento e ordem do presidente da
provincia. - A. de 25 ele Agosto de 1889, ao Preso
das Alagôas (Ord. do dia n. 2277).

- O fornecimento ele fardamento aos officiaes do exercito
deve ser feito ele modo que a sua importancia reunida a
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carga que tiverem os mesmos officiaes não exceda do
valor de seis mezes dos respectivos soldos.- A. dé 27 de
Setembro de 1889 ao Arsenal de Guerra. - Expediu-se
no mesmo sentido circular ás presidencias das provincias
em que ha arsenaes de guerra (Ore!. do dia n. 2294).

FardaIDento.- Approyam-se as tabellas de distri
buição de fardamento às praças promptas e aos recrutas
dos cõrpos arregimentados do exercito.- A. de 16 de De
zembro de 1889, ao Quartel-Mestre General.

Estas tabellas foram substituidas por outras approvadas
por A. de 19 de Fevereiro de 1890 ao Quartel-Mestre
General (Ord. do dia n. 51).

- Approva-se a tabella para -distribuição de fardamento
aos alumnos das escolas militares, organizada pelo com
mandante do corpo de alumnos.- A. de 18 de Janeiro
de 1890, à Escola Militar da capital e ao Quartel-Mestre
General (Ord. do dia n. 35).

Esta tabella foi alterada pelo A. de 30 de Abril, ao
Quartel-Mestre General, declarando que o tempo de
duração do dolmall e das calças de flanella, que se for
necem aos alumnos da Escola Militar da Oapital, será de
dous annos, devendo abonar-se-lhes, tambem por igual
prazo, uma calça de elasticotine e um dolman com passa
deiras; e pelo de 9 de Maio do mesmo anno que manda
fornecer aos alumnos da Escola Militar do Rio Grande do
Sul um capote com a duração de dous annos.

- O fardamento para DS corpos do Amazonas, Piauhy,
Maranhão e Pará deve ser feito pelo Arsenal de Guerra
deste Ei:ltado.- A. de 28 de Fevereiro de 1890, ao go
vernador do Pará.



-123 -

FardaDlento.- Aos recrutas dos corpos do Rio
Grande do Sul, Minas Geraes, S. Paulo, Espirito Santo
e Santa Catharina devem-se fornecer duas calças de brim
pardo, e não uma como menciona a tabella de 2 ~e Abril
publicada na ordem do dia n. 51 de 10 do mesmo mez. 
Porto á. Repartição de Ajudante General, de 16 de Maio
de)890 (Ord. do dia n. 69).

- Para regularizar o processo de liquidação de dividas de far
damento, devem os commandantes dos corpos remetter em
tempo á. ·Repartição de Quartel-Mestre General todos os
papeis relativos ao ajuste de contas de fardamento, accres·
centando ao titulo da relação A as palavras « com decla.
raç40 das peças de fardamento que deixaram de ser'
pagas PO?' diversos motivos, e fazeudo declaração para
cada praça, na casa das observações. - Porto de 6 de Junho
de 1890, á. Repartição de Ajudante General ( Ol'd. do dia
n. 72).

- Em solução às duvidas propostas pelo major fiscal de
um corpo, com relação á distribuição de fardamento de_o
clara-se: lc, que o alistado em 30 de Janeiro ou 1
de Fevereiro tem direito ao semestre; 2°, que o alistado
que passa a prompto por urgencia ou por sua intellí
gencia, não tendo o tempo de quatro mezes de praça,
tem direito a receber o primeiro quaterno; 3° que o
individuo alistado em Junho, que passa a prompto em
Novembro ou a 31 de Dezembro, tem direito a dolman e
gorro.- A. de 21 de Junho de 1890, ao Quartel-Mestre
General ( Ord. do:dia n. 84 ).

- Aos sargentos ajudantes e quarteis-mestre dos corpos
se devem fornecer, para o serviço a cavallo, botas iguaes
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ás dos officiaes.- A. de 28 de Julho de 1890, ao Quartel
Mestre General ( Ord. do dia n. 90 ).

Ferrador. - Determina-se que em cada corpo de ca
vallaria e artilharia montada do Rio Grande do Sul se
habilitem alguma praças no officio de ferrador e no que
for concernente ao tratamento dos animaes. - \.. de
20 de Junho de 1885, aoPres. da provincia.

- A differença do vencimento de ferrador contractado do
lo regimellto de cavallaria deve 'er paga pela caixa da
musica, quando o producto da venda do estL'ume não
chegar para attender a esse pagamento, communican
do-se ao governo, para providenciar, si, apezar do
auxilio da mencionada caixa, não for possivel satisfazer
a tal despeza, por falta de saldo. - Port. de 21 de
Janeiro de 1890, á Repartição de Ajudante General (Ord.
do dia n. 35).

A mesma autorização para o 20 regimento de al'tilharia,
sendo, porém, a gratificação paga pelo que produzir a
venda do estrume. - A. de 3 dê Março de 1890, ao
Ajudatlte General.

- Os ferradores contractados dos corpos montados devem
dar a algumas praças ensino constante deste officio, afim
de se poder cumprir o Dec. n. 43 de 7 de Dezembro
de 1889. - Porto de ~1 de Janeiro de 1890, ú Repartição
de Ajudante General ( Ord. do dia n. 35).

Fest.a nacional. - São considerados dias de festa
nacional:

1 de Janeiro, con a8'rado á commemol'ação da frater
nidade universal;



-125 -

21 de Abril, consagrado a commemoração elos precur
sores da Independecia Brazileira, resumidos em Tiradentes ;

3 ue Maio, consagrado a commemoração da descoberta
do Brazil ;

13 de Maio, consagrado a commemoração da fraterni·
dade dos Brazileiros ;

14 de Julho, consagrado a com memoração da Republica,
da Liberdade e da Independencia dos povos americanos;

7 de Setembro, consagrado à commemoração da Inde
pendencia do Brazil ;

12 de Outubro, consagrado a commemoração da desco
berta da America ;

2 de Novembro, consagrado acomlllémoração geral dos
mortos;

15 de Novembro, consagrado acommemoração da Patria
Brazileira.

Dec. de 14 de Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 25).

Fiança. - Instrucções para os casos em que os fiadores
dos responsaveis denuncião a intenção de lhes retirar a
fiança. - Port. de 6 de Março de 1888, do Ministerio da
Fazenda.

- Fixam-se as dos almoxarifes dos hospitaes militares,
sendo, de 5:000$ para os de ra classe, de 2:000$ para os
de 2a e de 1:000 para os de 3a - A. de 10 de faio
de 1890, à Fazenda e á Contadoria.

E em 2:000$ a do Hospital provisorio do Andarahy. 
A. da mesma data ao M. da Fazenda.

Fiscal..- O capitão addido a qualquer corpo do exercito
não assume as funcções de fiscal, na falta do major respa
etivo, embora seja mais antigo do que o capitão desse
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corpo.- A. de 17 de Dezembro de 1887, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2156).

Fiscal.- O major addido a um corpo deve, na falta do
effectivo, assumir as funcções de fiscal, por isso que a sua
qualidade de addido não tira a prioridade, que sempre lhe
compete, sobre os capitães.- A. de 3 de Janeiro de 18 9,
ao Ajudant(General (Ord. do dia n. 2233 ).

- A fiscalização de um corpo, na ausencia do respectivo
major ou de algum que se ache addido, compete ao capitão
mais antigo dos eifectivos, do mesmo corpo.- A. de 10 de
Agasta de 1889, ao Ajudante General (Ord. do dian. 2276).

- V. Superior' do dia.

Fixação.- De forças de terra:
Para o anno financeiro de 1885-86. - L. n. 3261 de

30 de Junho de 1885 (Ord. do dia n. 1932).
Para 1886-87. - L. n. 3275 de 23 de Junho de 1886

(Ord. do dia n. 2002).
Para 1887-88.- L. n. 3317 de 20 de Junho de 1887

(Ord. do dia n. 2118).
Para o 2° semestre do anno de 1888. - L. n. 3319 de

28 de Junho de 1887 (Ord. do dia n. 2122).
Para a anno de 1889. - L. n. 3366 de 21 de Agosto de

1888 (Ord. do dia n. 2203).

Folha~ corrida. - Dispensa-se este documento nas
petições de remuneração de serviços militares feitos por
officiaes e praças effectivas do exercito.- Res. de 28 de
Setembro deJ1889, communicada em Porto de 30 ao Con
selho Supremo Militar.
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ForOlulario.- Para justificação á readmissão de ca
detes. - A. de 29 de Dezembro de 1890, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 158, de 1891).

ForOlat,ura.- V. Precedencia.

ForneciOlent,o.- as concurrencias que se reali
zarem para fornecimento de carvão mineral às reparti
ções subordinadas ao Ministerio da Guerra, deve ser
preferido, em igualdade de circumstancias, o que for de
procedencia nacional, na fórma estabelecida na circular
de 18 de Agosto de 1883.- Circo de 18 de Agosto de 1885,
ás presidencias das províncias em que ha arsenaes de
guerra e á Intendencia.

- Aos recebimentos dos generos alimenticios nas arreca
dações do rancho dos corpos deve estar presente o medico
de serviço, sendo a sua unica missão examinar a quali
dade dos generos fornecidos, afim de verificar si estão em
condições de ser distribuidos ás praças sem prejuizo para
sua saude, competindo aos demais funccionarios, que
compoem a commissão, indagar do peso e si se acham nas
condições estipuladas no contracto.- A. de 18 de Agosto
de 1885, ao presidente do Maranhão (Ord. do dia n. 1941).

- Os generos destinados ás fortalezas de Santa Cruz e Lage
devem ser examinados no Arsenal de Guerra da Côrte,
como são os que vão para o Asylo dos Invalidos da Patria,
pelo cirurgiãO do Corpo de Saude escalado para fazer o
serviço da primeira das ditas fortalezas, o qual fica auto
rizado .a mandar substituir de prompto os que forem
rejeitados por não serem de superior qualidade, dando
parteã. Repartição Fiscal, para os devidos effeito ,segundo
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as condições estipuladas nos contractos. - A. de 3 de
Dezembro de 1885, ao Ajudante General.

ForneciInento. - Quando a Intendencia e os ar
senaes tiverem de fornecer aos corpos fardamento ou
quaesquer artigos, entre os quaes existam peças que
não estejam em perfeito estado, devem consultar pre
viamente o govel'llo.- Circ. de 4 de Junho de 1886, ao'
presidentes de provincia (Ord. do dia n. 1998).

- A importancia do vasilhame devolvido pelas reparLições
às quaes o Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar
fornece medicamentos, si estiver no caso de ser aprovei
tado, deve ser denuzida das respectivas contas pelo preço
que as fabricas da Europa o tiver fornecido ao E tado.
A. de 25 de Junho de 1886, aO,Hospital Militar da Côrte.

- Nos annuncios que se fazem para o fornecimento de ge
neros ás praças da guarnição não se deve, de um semestre
para outro, variaI' de peso ou medida. - Circo de 5 de
Março de 1887, às Thesourarias de Fazenda (Ord. do dia
n.2100).

- A compra dos moveis e utensilios para os corpos de
guarda das cad(~as deve correr pelos cofres provinciaes, ou
pelo Ministerio da Justiça.- A. de 10 de Maio de 1887,
ao Pres. de Matto Grosso.

- A's fortalezas desarmadas não se fornecem utensilios.
A. de 20 de Junho de 1887, ao Preso de Pernambuco.

- Quando a Intendencia da Guerra tiver de entregar por
partes os artigos mandados fornecer aos corpos, deve, à
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proporção que fizer os fornecimentos, dar aos quadeis
mestres guias impressas e numeradas, a semelhança das
que servem para dar sahida no portão do Arsenal de
Guerra, ficando por isso dispensada a que costuma passar
no fim da entrega de taes fornecimentos.- Porto de 20 de
Julho de 1887, á Repartição de Ajudante General (Ord. do
dia n. 2131).

ForneciInent.o.- O fornecimento de viveres e dietas
ã enfermaria militar da Fortaleza de Santa Cruz deve
ser fei to pela mesma forma por que se pratica com os
hospitaes militare' da guarnição. - A. de 23 de Julho
de IL87, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 2128).

- As tabellas de distr'ibuição de viveres dos corpos da
Corte, que são publicada em ordem do dia da repartição
de Ajudante General, servem ele modelo para as que se
tiverem de organizar nas provincias, devendo os conselhos
de fornecimento approximar- e deHas o mais possivel
quanto às quantidades dos generos, para que haja unifor
midade em todos os corpos. - A. d 30 de Julho e 3 de
Agosto de 1887, ao Aj udante General (Ord. do dia
n.2132).

- Os quarteis-mestres ou agentes das companhias isoladas
devem passar recibo, nos vales, dos generos que rece
berem. - A. de 4 de Agosto de 18 ~7, ao Quartel-Mestre
General.

- Devem ser carregado em receita e despeza, d' accordo
com o Mt .. 3 do Regulamento n. 76 5 de 6 de Março
de 1880, todos os gerreros que constituem a . refeições, sem
exclusão dos de pedido e fornecimento diario. - A. de 8

9
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de Agosto de 1887, aI} Aj udante General (Ord. do dia
n. 2132).

ForneciInent.o.- A's directorias de obt'as militare.
não sef omecem moveis e utensilios. - \.. de 17 de Agosto
de 18 7, ao Pres. do Espirita Santo.

- Manda-se fomece!' às praças sentenciadas existentes na
Fortaleza de Santa Oruz uma ração extt'aot'dinat'ia de cafe
em grão e 12 grammas de assucar, ao começar ú tI'abalho
e antes do almoço. - A. de 26 de Agosto de 18 7, ao
Quartel-Mestre General.

- Os commandantes da,; brigadas ultimamente creadas
não devem fazer parte dos coo elhos de fomecimento de
viveres aos corpos do exercito. - A. de 12 de Maio de
1888, ao Quartel-Mestre General.

- O Estado não fornece mobilia para as secretarias dos de
legados do cirut'gião-mór. - A. de 14 de Agosto de 1888,
ao Pres. do Maranhão.

- O fornecimento de munições e artificias de guerra aos
corpos e e tabelecimentos militat'es da Oôrte passa a ser
feito directamente pelo Laboeatorio Pyrotechnico do Oam
pinho, fixando o QllaI'tel~l\1estre Genet'al previamente a
quantidade que de taes artigos deve cada um delles ter no
respectivo deposito, o qual set'à inspeccionado pela dit'e
ctoria daquelle laboratorio, que mandarà substituir ou
beneficiar os que paI' qualquer circumstancia se inutili.
zarem. comm unicando o occorrido it Secretaria de Es
tado.-A. de 15 de Outubro de 1888, ao Quartel·Mestre
General (Ord. elo dia. n. 2217).
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ForneciInento.- Os volumes com medicamentos e
drogas destinados á enfermarias militares devem ser re
mettidos directamente dos arsenaes de guerra para as
mesmas enfermarias, onde serão abertos e examinados.
Circ. de 18 de Dezembro de 1 88, ás presidencias de
provincia.

- Não está inhibielo de concorrer ao fornecimento ele viveres
o negociante que, tendo se f'ecusado a assignar contracto
em emestre anterior, atisfez a illlpoL'tanc"a da multa que
lhe foi imposta, desde que por acto especial do Governo
não ficou interclicto.- A. de 20 de Dezembro 18 8, ao
presidente de Santa Catharina (Ord. do dia n. 2237).

- Determina-se à lntendencia que forneça ao Laboratorio
Pyrotechnico do Campinho o material que fór requisitado
pelore pectivo director.-A. de 14 de Maio de 1889.

- De fardamento, equipamento, utensilios, etc. aos desta
camentos que estão em provincias differentes daquellas em
que se acham os respectivos corpos. - V. Destacamento,
25 de Agosto de 1889.

- Os governadores dos Estado ficam autorizados a mandar
fornecer ao estabelecimentos militare, e corpos das re
spectiva guarnições, independentemente de ordem da Se
cretaria de E tado, os utensilios de que necessitarem,
observadas as tabellas em vigor e dando parte áRepartição
de Quartel·Mestre General. -Circo de 28 de Maio de 1890,
aos governadores (Ord. do dia n. 91). - V. Gire. de
21 de Julho.

- Os pedidos de medicamento para a pharmacias e esta-
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belecimentos militares devem ser remettidos directamente
ao Laboratol'io Chimico Pharmaceutico Militar pelo in
spector geI'al do serviço sanitario do exercito, independen
temente de oI'dem da SecI'etal'ia de Estado, e dispensado o
transito pela Repartição de Quartel-Mestre General.
A. de 21 de Maio de 1890, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 69).

ForneciInento.- Os governadores são autorizados
a mandar forneceI' aos estabelecimentos militares e corpos
do exercito todo e qua1quer artigo que tenha tempo de du
ração marcado em tabella, dando illll11ediatamente conta de
taes fornecimentos ao Ministerio da Guerra. - Circ. de 21
de Julho de 1890, aos governadores (Ord. do dia n. 91).

- V. Expediente. - Material do Exercito. - Medica
menta.

Fôro.- Manda-se que sejam processados no fôro civil um
capitão e um tenente, por haver o primeiro, com documentos
falsos, recebido da Thesouraria de Fazenda a importancia
dos concertos que fora autorizado a fazer no quartel de
uma companhia sob seu commando, e o segundo como fal
sificador dos referidos documentos. - Res. de 27 de No
vembro de 1886, communrcada em A. de 9 de Dezembro
ao Pres. do Rio Grande do Norte (Ord. do dia n. 2079).

- O militar que, impedindo a fuga de presos commette
crime, e julgado no foro militar. - A. de 11 de Julho
de 1887, do Ministerio da Justiça ao Preso das Alagôas.

- Declara-se que deve ser processado no fôro commum
um oflicia1 do exercito que falsificara as sommas das
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folhas dos officiaes do batalhão no qual exercia o cargo de
quartel-mestre, do que resultou prejuizo para a Fazenda
Nacional.- A. de 3 de Outubro de 1887, do Ministerio
da Fazenda ao Preso do Rio Grande do Sul.

Fõro.- Declara-se que deve ser processado no fôro mi
litar um soldado que assassinou seu camarada fóra do
quartel, não obstante haver um cumplice paisano, que tem
de ser julgado no foro civil. - A. de 7 de Maio de 1888,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2181).

ForrageDl.- Recommenda-se a observancia do aVIso
de 28 de etembro de 1880 sobre a plantação de alfafa e
milho nos potreiros que servem para pastagem dos
animaes dos corpos de cavallaria e de artilharia a cavallo
na provincia do Rio Grande do Sul, e determina-se que
de seis em seis mezes os commal1dantes remettam a Secre
taria de Estado um mappa do que tiver sido colhido e
consumido. - A. de 20 de Junho de 1885, á Pres. da
provincia (Ord. do dia n. 1935).

Em 3 de Julho seguinte determinou-se á mesma presi
dencia que exija dos com mandantes e remettam a Secre
taria de Estado informações mensaes sobre a quantidade
de cada forragem colhida nos 1'e pectiyos potreiros e
numero de ani maes sustentados em cada mez.

Em 12 de Setembro de 1889 (Portaria á Repartição de
Ajudante General- Ord. do dia n. 2284), recommen
dou-se aos commandante dos corpos montados das pro
vincias que, conforme está determinado com relação aos
do Rio Grande do Sul, procedam, como ensaio, ao plantio
da alfafa.

- Os capitães ajudantes dos corpos da Côrte devem perceber
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forragem para cavalgadura de pessoa. - A. de 30 de
Janeiro de 1889, à Pagadoria.

ForrageID. - Manda-se cessar o plantio de alfafa e
milho nos terrenos particulares, arrendados para in
vernada de cavalhada do exercito. -A. de 9 de Abril
de 1890, ao Governador do Rio Grande do Sul.

- Os medicos adjuntos do exercito não teem direito a for
ragem. - Port. de 12 de Julho de 1 90, a Thesouraria
das Alagôas .

- Supprime-se este vencimento, continuando s6mente o
abono de forragens para bestas de bagagem em cam
panha, e conforme a tabella approvada pelo Decreto
n. 946 A de 1 de Novembro de 1890 (Ord. do dia n. 143).

Forriel. -V. Otficial inferior.

Forf,aleza. - O official do 10 batalhão de artilharia
designado para commandar a fortaleza da Praia de
Fora deve perceber, além das vantagens do corpo, a
gratificação de exercicio marcada na tabella de 1 de
Maio de 1858 para as fortalezas de 3a ordem. - A. de
16 de Setembro de 1886, á Pagadoria.

- Mandam-se desarmar os fortes e fortalezas da Provincia
da Bahia, com excepção da fortaleza de S. Marcello,
recolhendo-se os utensilios e reparos ao arsenal e encan
teirando-se a artilharia, ficando encarregado de cada um
deIles um official reformado ou honorario com a etapa de
1$ diarios. - A. de 4 de Janeiro de 1887, ao Pres. da
Bahia (Ord. do dia n. 2085).
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Em Aviso de 26 de Setembro do mesmo anno determinou
se que continuasse armada a fortaleza de S. Paulo, para
servi r de registro do porto (Ord. do dia n. 2138).

Fortaleza. - A's fortalezas desarmadas não se for
necem utensilios.- A. de 20 de Junho de 1887, ao Preso
de Pernambuco.

- Manrla-se pôr a disposição do Ministel'Ío da Fazenda a
Fortaleza de S. Franci co Xavier, em Piratininga, na
Pro\'incia do E pirito Santo, para alli estabelecer-se um
posto de guarda da alfandega. -A. de 30 de Dezembro de
1887, à Preso do Espirito Santo.

- Os com mandante da fortalezas devem remettar semes
üa1mente á Repartição de Ajudante General ul1;a relação
do respectivo pessoal com designação das datas das
nomeações e das autoridades que a tiver m feito, com
municando opportunamente qualquel' occurrencia que se
dê.- Oirç. de 22 de Maio de 1889, aos Presidentes de
provincia.

- V. Polvora. - Vencimento.

G

General de brigada. - Substituiu o brigadeiro.
Dec. n. ;-Ode19deAbrilde1890 (Ord.dodian. 56).

General de divi@ão.- ubstituiu o marechal de

campo. -Deo. n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do
dia n. 56).



- 136-

Governador. - Mat'cam-se as attribuições dos gover
nadores dos E'tados, ate a .definitiva constituiç.;'to dos
mesmos Estados.- Decrs. n. 7 de 20, n. 12 de 23 e n. 12 A
de 25, todo~ de ovembro de 1889, e n. 781 de 25 de Se
tembro de 1 90.

Graduação. - Os directores geraes de indios terão a
graduaçéLo de brigadeiro, os direetol'es de aldcas a de te
nente-coronel e os the oureiros a de capitão, emquanto
servirem taes logares, e usarão do uniforme que se acha
estabelecido para o estado-maior do exercito. - Reg.
n. 426 de 2-1 de Julho de 1845, art. 11.

- Para a concessão ela graduação ao mais antigo de cada
classe é necessario que o official tenha o interstício exigido
para Stlr promovido à effectividade. - Res. de 9 de Ja
neiro de 1886, communicada em A. de 9 de Junho do
mesmo anno, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 1997).

- Os membros do magisterio das escolas do exercito usa
rão do uniforme das companhias de alumnos com as insi
gnias de - major os lentes; capitão, os substitutos e pro
fessores; tenentes, os adjuntos. Os militares u arão das
insignias correspondentes aos lagares que occuparem no
magisterio, si sua patent.e fôr menor. - Reg. n. 10.203
de 9 de Março de 1889, art. 223 (Ord. do dia n. 2247).

Esta disposiçãO foi alterada pelo art. 284 do Reg.
n. 330 de 12 de Abril de 1890, que confere aos lentes as
honras de tenente-coronel e aos substitutos e professores
as de major.

- O Oommandante do Oolleg-io Militar terá a graduação de

coronel; os professores, o capellão e o medico a de capitão;
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os adjuntos e o secretario a de tenente; o escripturario, o
professor de musica e os mestr~s a de alferes, devendo
todos usar do uniforme e distinctivos no serviço do colle
gio.-Reg. n. 10.202tle9deMarço de 1889,art. 69
(Ord. do dia n. 2251).

Grão. - Aos lentes nomeados para as escolas do exercito
s6 se confere o grào rle doutor quando são eUes bachareis
em mathematicas. - A. de 5 de Maio de 1890, á Escola
Militar da Capital.

Grat,ificação.- Manda-se abonar ao official que
substituio o Com mandante da Escola lilitar do Rio
Grande do Sul, durante o tempo em que esteve no campo
de manobra, em Saycan, a gratificação de commando da
mesma Escola.- A. ele 11 de Setembro de 1885, ao Preso
do Rio Grande.

- Ficam supprimidos o abonos aos operarias dos arsenaes
de guerra, de gratificações provenientes de sestas, serões
ou outros quaesquer s rviço", extraordinario por elIes
executados. - Circ. de 14 de Outubl'o de 1886, aos Preso
de provincia (Ord. do dia n. 2057).

- As praças voluntarias, quando com licença para trata
mento de saude, devem perceber a respectiva gratificação,
porque esta faz parte do soldo.- A. de 21 de Julho de

18 7, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2128).

- Determina-se que em ordem do dia se dê conhecimento
da data da terminação do conselho de guerra a que res
ponder qualquer praça de pret do exercito, para que desta
data em deante cesse o abono da gratificação de vo1untario
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ou de engajado.- A. de 27 de Setembro de 1888, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2213).

Grat,ificação. - Eleva-se aI: 200 000 a dos juizes
togados do conselho Supremo Militar de Justiça.- L.
n. 3397 de 24 de I ovembro de 18 8. art. 6°, n. 2).

- O Ajudante General, quando accumula o cargo ae mem·
bro do Oonselho Supremo Militar. percebe a r spectiva gra·
tificação, independente da do cargo de Ajudante General.
- Res. de 10 de Dezembro de 1888 (Ord. do dia n. 2237).

- Manda-se abonar uma gratificação men aI de 25$ aos
amanuenses (escreventes) da RepartiçãO de Ajudante Ge
neral.- A. de 7 de Janeiro e 19 de Fevereiro de 18 9, à
Pagadoria.

- Os capitães ajudantes dos corpos da Oôrte devem perceber
a gratificação mensal de 20 . - A. de 30 de Janeiro
de 1889, a. Pagadoria.

- Reduz-se a 100$ a gratificação especial dos ajudantes
das colonias militares da Provincia do Paranà.- Port.
de 6 de Fevereiro de 1889, á Thesouraria de Fazenda.

- Aos capitães dos corpos de engenheiros que commanda
rem companhias nos batalhões de engenharia devem ser
abonadas as gratificações de commissão activa.- A. de
11 de Maio de 1889, a. Pagadoria.

V. art. 53 n. 5 das instrucções de 1. 5 de Janeiro
de 1.887.

- Manda-se continuar a abonar ao encarregado do Labo-
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ratorio Pyrotechnico de Porto Alegre (officina pyrote
chnica do arsenal de guerra) a gratificaçãO de 50$000
men aes. - Porto de 29 de Maio de 1 89, à Thesouraria
do Rio Grande do Sul.

Grat.ificação. - Faz-se extensiva a todos os capitães
ajudantes dos corpos do exercito a disposição do aviso
de 30 de janeiro deste anno, que elevou a 20$ a grati
ficação que percebiam os do corpos da Côrte. - Circo de
23 de Julho de 1889, á The ouraria de Fazenda (Ordo do
dia n. ;2276) e A. de 1 de OutubL'o do mesmo armo, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2887).

- Manda-se abonar a de 50$ mensaes ao secretario do
corpo de estado maior de primeira cla se, por se achar
tambem encarregado da escripturação do corpo de estado
maior de segunda classe.- A. de 2 de Setembro de
1889 a Pagadoria.

- O official subalterno que exerce as funcções de ajudante
de batalhão ou regimento tem direito á gratificação de
20$ merisaes.- A. de 7 de OutubL'o de 18 9, ao
Pres o de Santa Catharina o

- Eleva-se a 300$ a gratificação de 200 mensaes que
percebe o official de gabinete do Ministro da Guerra.
A. de 30 de ovembro de 1 89, a Pagadoria.

- O secretario do chefe do Go,erno Provisorio deve per
ceber vencimentos de commissão activa e mais a gratifi
cação de 400$ mensaes, e os ajudante de orden o mesmo
vencimento e gratificação de 300$ mensaes. - A. de 30
de Novembro de 1889, a Pagadoria.'
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Os ajudantes de campo os mesmos vencimentos dos
ajudantes de ordens. - A. de 5 de Fevereiro de 1890, á

Pagadoria.

Gratificação .-Aos ajudantes de ordens do Ministro
da Guerra competem vantagens de commissão activa de en·
genheiros e mais a gratificação de 100$ mensaes. - A. de
30 de Novembro de 1889, ã. Pagadória - Eleva-se a grati
ficação a 150$.- A. de 12 de Março de 1890, á Pagadoria.

- Os voluntarios perceberão, emquanto forem praças de
pret, mais uma gratificação igual á quarta parte do soldo
de primeira praça.

Os voluntarios e recrutados que, findo o seu tempo de
serviço, continuarem nas fileiras, com ou sem engaja
mento, perceberão uma gratificação igual á metade do
soldo de primeira praça. Decreto n. 43 de 7 de Dezembro
de 1889 (Ord. elo dia n. 10).

- Declara-se que llma praça que, por equivoco, foi escusa
do serviço porque a portaria que ordenou a baixa referiu
se a outra de igual nome e por i so reverteu às fileiras, não
tem direito, durante o tempo em que esteve afastada do
serviço, á respectiva gratificação, que' COIl 'iderada pro
labore. - A. de 1 de Fevereiro de 1890, ao Ajudante
General.- V. Soldo.- Tempo.

- O Quartel Mestl'e General e autorizado a requisitar dos
corpos da guarnição dous inferiores para servirem como
amanuenses na repartição a seu cargo, com a gratificação
mensal de 40$.- A. de 22 de Fevereiro de 1890.

- A que compete aos serventes das enfermarias militares
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e correspondente ao soldo da nova tabella.- A. de 4 de
Abril de 1890, ao Governador do Rio Grande do Sul.

Gratificação. - Manda-se abonar a dous amanuenses
da commissão de melhoramentos do material de guel'ra,
que devem ser cadetes simples, ou praças reformadas,
a gratificação de 25$ a cada um. - A. de 23 de Maio
de 1890, a Oontadoria.

- Eleva-se a 66$ a gratificação mensal abonada aos fieis do
pagador da Oontadoria Geral da Guerra para tran~porte e
comedorias, quando em pagamentos fÓl'a do estabeleci
mento.- A. de 31 de Maio de 1 90, a Oontadoria.

- Manda-se abonar a gratificação de 20. mensaes ao ama
nuense do inspector geral dos presidios de Goyaz.- Porto
de 2 de J unho de 1890 a Thesouraria.

- Manda-se abonar aos adjuntos da Intendencia da Guerra,
encarregados de armazens, a mesma gratificaçãO que per
cebem os encarregados de depositos do Ar enal de Guerra
da Oapital.-A. de 7 de Julho de 1890, à Oontadoria.

- As que competem às commissões dos officiaes generaes
são as seguintes :

Oommando do exercito. . . . . . . . . . . . .. 400$000
Oommando do corpo do exercito. . . . . .. 300$000
Oommando de divisão. . . . .. . . . . . . . . .. 200$000
Oommando de brigada. . . . . . . . . . . . . .. 150 000
O Ajudante General, seja qual fôr a sua patente, terâ a

gratificação de commando de corpo de exercito. - A. de
18 de Julho de 1890, à Oontadoria (Ord. do dia n. 94)
Alterado pelo Dec. n. 946 A de 1 de Novembro de 1890.
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Gratificação. - Tabella das gratificações que devem
ser abonadas pelo exercício das diversas commi sões mi
litares. - Dec. 11. 946 A de 1 de Novembro de 1890
(Ord. do dia n. 143).

- De voluntarios - V. Apr'endiz artilheiro.- Attestado.
- Desconto.- Enfer·mar,üt.

Guarda civica. - Orêa-se na Oôrte, para auxiliar o
policiamento da cidade, e da-se-lhe regulamento.
Dec. 11. 10.395 de 9 de Outubro de I '. - Extincta
pelo Dec. n. 77 de 21 de Dezembro do mesmo anno.

Guarda Nacional. - Fazem-se extensivas f.t guarda
nacional dos Estados da União Brazileira 1imitrophe com
os de outra nacionalidade as disposições do Dee. n. 2029
de 18 de Novembro de 1857. - Dee. n. 279 de 24 de
Março de 1890.

- Da-se nova orga.nização à da Oapital Federal. - Dee.
n. 1121 de 5 de Dezembro de 1890.

Guia. - V. Assentamento. - Livro.

Gyrnnasio Nacional. - Passa a ter esta denomi
nação o Instituto Nacional de Inst1'ucção Secundar·ia.
Dee. n. 981 de 8 de Novembro de 1890.

H

Honras. - O official do exercito, empregado no corpo
de bombeiros, depoi. de 10 annos de bons serviços, tera
direito ãs honras do posto que lhe competir pelo seu
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cargo. - Reg. n. 9 '29 de 31 de Dezem bro de 1887,
art . 46 e 48 paragrapho unico.

Honras. - De grandeza não teem os Senadores do 1m
perio e os Conselheiros de Estado; só lhes compete o
tratamento de Excellencia. - Port. de 11 de Setembro
de 1 88, do Ministerio da Fazenda ii. Recebedoria.

Hospicio Nacional de Alienados.- Desan
nexa-se do Hospital da Santa Casa da Misericordia o
Ho picio de Peclro II, que pas a a constituir e tabeleci
monto publico independente, com a denominação de Hos
pício Nacional de Alíenados, regendo-se provisoriamente
pelos estatuto approvados pelo Dec. n. 1077 de 4 de
Dezembro de 1852 na parte ora não alterada. -Dec.
n. 142 A de 11 de Janeiro de 1890.

- Instrucções pelas quaes se devera reger. - Dec. n. 206 A
de 15 de Fevereiro de 1 90. - V. Reg. n. 508 de 21 de
Junho do mesmo anno para a Assistencia medico-legal de
alienados.

H08picio de Pedro II. - V. O alineo anterior.

Hospital.- Extingue-se o do Andarahy. -A. de IOde
Setembro de 1 87 (Ord. do dia n. 2133) e 10 de Outubro
cio mesmo anno, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2140).

- Nas altas das praças em tratamento nos hospitaes e enfer
marias militares se devem mencionar as falta que ellas
commetterem e os castigo que lhes tiverem ido infligi
dos.- A. de 7 de Junho ele 188 , ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2186).
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Hospital. - O serviço de dia ao Hospital Militar da
Côrte deve ser feito por escala entre o cirurgiões em
pregados no mesmo hospital.- Porto de 7 de Jtrnho
de 1888, a Repartição de Ajudante General.

A portaria de 14 do mesmo mez (Ord. do dia n. 21 7)
declarou que este serviço deve ser feito pelos cirurgiões,
cujas obrigações não se achem definidas na ordem do dia
n. 1934 de 18 de Junho de 18 5, e pelos medicos da
guarnição. E a de 23 de Março de 1889 (Ord. do dia
n. 2250) que deve ser feito pelos medicas empregados
no hospital, com ex.cepção do primeiro medico e primeiro
cirurgião.

- Haverá na Capital Federal um hospital de ra classe sob a
denominação de Hospital Central do Exercito, e nas
differentes guarnições hospitae.s de 2:1 e 3:1 classes, confor
me o numero das forças estacionadas. - Dec. n. 277 de
22 de Março (Ord. do dia li. 49) e n. 307 de 7 de Abril de
1890 (Ord. do dia n. 62).

O serviço hospitalaL' ficou assim constituido :
Um de 1a classe: o Hospital Central do Exercito, com 10

enfermarias; 13 de 2a , com quatro enfermaria, nas guar
nições de mais de dous batalhões (Belém, Recife, Bahia,
Curitiba, cidade do Rio Grande, Porto Alegre, Jaguarão
Bage, Uruguayalla, S. Gabriel, Corumba e Cuyabâ, e
provisoriamente o de Andarahy).

26 de 3a , com duas enfermarias, nas pequenas guarni
ções (Manàos, S. Luiz, Theresina, Fortaleza, Natal, Pa
rahyba, Maceió, Aracajú, Victoria, S. Paulo, De terro,
Ouro Preto e Goyaz; Fabrica da Estrella, Pelota, Rio
Pardo, Livramento, Alegrete, Quarahy, Cachoeira, Chuy,
~. Borja, Saycan, Caceres, Nioac e a de beribericos do
Rio Grande).
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Pessoal:
Um general de brigada: inspector geral.
Um coronel, o mais antigo: vice-inspector e chefe do

pessoal.
Dous coroneis e nove tenentes-coroneis, dos quaes um

será inspector do material, um director e um vice-director
do Hospital Oentral, seis delegados do inspector geral nas
grandes guarnições, dous inspectores de serviço sanitario
nos Estados.

27 majores: 13 delegados nos Estados de pequenas
guarnições, 13 directores de hospitaes de 2a classe, e alter
nando com os tenentes-coroneis, um director do deposito
de materiaes e um vice-director do Hospital Oentral.

85 capitães: 26 directores e 26 coadjuvantes dos hospi
taes de 3u classe, quatro coadjuvantes no Hospital Oentral
e 26 nos hospitaes de 2u classe, tres assistentes do inspe
dor geral, do chefe do pessoal, e do chefe de serviço
no Rio Grande do Sul e o secretario da repartição, os
quaes tambem podem ser majores.

74 adjuntos: 4 no Hospital Oentral e 1') na guarniçãO
do Rio de Janeiro, 24 nos hospitaes de 2n classe, sendo
dous em cada um, exeepto o de Andarahy, 22 nas pe
quenas guarnições, não capitaes de Estado, 12 onde o
Governo melhor entender.

Um tanente-coronel pharmaceutico : inspec.tor de phar
macia.

Dous majores: um director do Laboratorio e o outro
chefe de pharmacia do Hospital Oentral.

Oito capitães e 32 tenentes: um coadjuvante no Labora
torio e os mais nas 39 pharmacias dos hospitaes de 2a e 3a

classes ..
44 adj untos: coadjuvantes nos hospitaes, sendo dous no

Hospital Oentral e tres no Laboratorio.
iO
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Em cada hospital uma secção de enfermeiros:
No Oentral :

Um enfermeiL'0-m6r com a graduação de 10 sargento,
10 ajudantes de enfermeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 11

Em cada um de 2tl classe :
Um enfermeiro-mór com a graduação de 2° sargento,
2 enfermeiL'os e 3 ajudantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Em cada um de 3tl classe :
Um enfermeiro-mór com a graduação de 20 sargento,
um enfermeiro e dous ajudantes. . . . . . . . . . .. . . . . 104

193

F,lo@pital. - Extingue-se o lagar de ajudante do porteiro
nos hospitaes de segunda classe. - Dec. n. 526 de 26
de Junho de 1890 (Ord. do dia n. 80).

- Modifica-se o Reg. n. 307 de 7 de Abril deste anno.
- Dec. n. 672 de 18 de Agosto de 1890 (Ord. do dia
n. 96).

- Os serventes teem direito, além da diaria de mil réis, a
uma ração equivalente à etapa de praça de pret; os
enfermeiros não teem direito à ração, porque percebem or
denado e gratificação. As praças empregadas nos hospitaes
devem ser ~xcluidas dos corpos a que pertencem.- A. de
12 de Novembro de 1890, ao Governador de Sergipe.

- Os officiaes doentes, effectivos ou reformados, que forem
recolhidos aos hospitaes militares, teem direito ao paga
mento do meio-soldo, sem outro algum vencimento, em
quanto nelles se conservarem, assim como os que o forem
aos hospitaes particulares por determinação da autoridade
competente por falta de hospitaes militares e ao Hospício
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Nacional de Alienados.- Dec. n. 946 A de 1 de Novem
bro de 1890, art. 9° (Ord. do dia n. 143).

Hospit.al. - V. Correspondencia. - Enferma1'ia .
Juramento.- Pagamento.- Vencimento.

Hygiena. - Permitte-se á inspectoria geral ou seus de
legados inspeccionarem, em relação à hygiene, os estabe~

lecimentos publicos pertencentes ao Ministerio da Guerra.
- Circ. de 20 de Março de 1886, as Repartições da Côrte
(Ord. do dia n. 1983) .- V. Conselho de saude publica.

HYIllno. - E' conservada como Hymno Nacional a
composição do maestro Francisco Manoel da Silva, e ado
ptada sob o titulo de Hymno da Proclamação da Republica
a composição musical do maestro Leopoldo Miguez, ba
seada na poesia do cidadão José Joaquim de Campos da
Costa de Medeiros e Albuquerque. - Dec. n. 171 de 20
de Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 33).

I

Idade _ - Quando da certidão de idade de qualquer
praça constar s6mente o anno do nascimento e não o dia,
deve este ser considerado o primeiro do anno, - A. de 23
de Março de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2174). - V. Tempo, A. de 4 de Abril de 1888.

Esta disposiçãO é applicavel aos aprendizes militares.
A. de 12 de Junho de 1888, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2186).

- O artigo 46 do regulamento de 9 de Março deste anno,
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fixando a idade para a matricula nos cursos preparatorios
das escolas militares, comprehende tanto os officiaes
como as praças de preto - A. de 12 de Agosto de 1 89,
ao Pl'es. do Ceará. - Revogado pelo Reg. n. 330 de 12'
de Abril de 1890, art. 297, que declara que os officiaes
que tiverem licença para frequentar as escolas militares
serão dispensados do exame de admissão e poderão matri
cular-se com qualquer idade.

Idade. - V. Alistamento.- Casamento.- Monte-pio.
- Rejó?"ma.- J.lt!eio soldo.

IIDperial ColJegio Militar. - Orea-se na ca
pital, com esta denominação, um instituto de instrucção e
educação militar, immediatamentc sujeito ao Ministerio
da Guerra, e destinado a receber gratuitamente os filhos
e netos dos officiaes effectivos, reformados e honorarios
do Exercito e da Armada, e, mediante contribuição pe
cuniaria, alumnos procedentes de outras clas ses sociaes.

O curso consta de cinco annos, mas haverá uma secção·
preliminar de adaptação para os novos alumnos que, por
sua pouca idade e deficiente desenvolvimento intellectual,
pl'ecisarem habilitar-se para iniciarem com vantagem o
curso do collegio.

A despeza da sua manutenção e custeio será feita com
a importancia das joias e pensões pagas pelos contribuin
tes, e com as sobras dos rendimentos do patrimonio do
Asylo dos Invalidas da Patria, excedentes das despezas
com o custeio do mesmo asylo.

Os alumnos g-ratuitos que completarem o curso ficarão
obrigados á prestação de serviço militar, salvo o caso de
incapacidade ou de indemnizarem o colleg-io das despezas
que houverem feito, e tanto estes como os contribuintes
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que obtiverem appro,ações ~lenas em mathematicas, geo
graphia, cosmographia, desenho linear e topographia,
terão direito ao titulo de agrimensor. (Esta ultima parte
foi Sllpprimida pelo Reg. de 2 de laio de 1890).

Dec. n. 10202 de 9 de Março de 1889 (Ord. do dia
1l.2251).

Para estabelecimento deste collegio, o Ministerio da
Guerra compra ao Barão de Itacurussà o palacete deno
minado BabJrlonia com todas as suas dependencias, com
prehendendo o predio n. 19 da rua de S. Francisco
Xavier e os terrenos limitados por esta rua e pela do
Barão de Mesquita, tendo na face daquella 354 metros
e na desta 337,40.

Esta com pra foi realizada pela quantia de 2')0: 000 000,
pagos em iaual numero de apolices da divida publica de
um conto de reis cada uma, fornecidas pelo conselho ad
ministrativo do patrimonio da extincta sociedade Asylo
dos Invalidos da Patria, ao qual patrimonio revertera essa
propriedade se por qualquer eventualidade deixar de ter
aquella applicação. - A. de 12 de Abril de 1889, ao Mi
nisterio ela Fazenda.

O Imperial Collegio Militar foi inaugurado no dia 6
de :Maio de 1889 com 43 alumnos, sendo 3 contribuintes.

ID:lperial Collegio Milit.ar. - Permitte-se a
creação ele uma aula de historia militar, uma vez que
não haja augmento de despeza. - A de 22 ele Junho
de 1 89, ao commandante do collegio.

- Devem fazer parte do conselho de instrucção os professores
que não se acham no exercicio do ensino, por não estarem
funccionando as aulas que lhes competem reger, não tendo,
porem, direito ás respectivas gratificações senão quando
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estiverem no pleno exercicio das funcções do magisterio.
-A de II de Setembro de 1889, ao commante do collegio.

Imperial Collegio Milit,ar. - O alumno gra
tuito excluido a pedido de seu pai ou tutor deve indemnizar
a importancia de todas as peças do enxoval de que tiver feito
uso, levando-se-lhe em conta a parte com que já. houver
contribuido nos termos do art. 78 do regulamento.-A. de 4
de Novembro de 1889, ao commandante do collegio.

- Os auxiliares do ensino que forem nomeados para o Col
legio Militar, deverão perceber os mesmos vencimentos que
percebem os adjuntos. - A. de 11 de Fevereiro de 1890, á

Pagadoria.

- Passa a denominar-se Collegio Militar e alteram-se di
versas disposições do seu regulamento. - Dec. n. 290 de
29 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 50).

- Promulga-se novo regulamento. - Dec. n. 371 de 2 de
Maio de 1890 (Ord. do dia n. 66).

- Cream-se tres lagares de inspector de alumnos com o
vencimento annual de 1:560$, sendo 960$ de ordenado e
600$ de gratificação, e com as mesmas attribuições dos do
Instituto Nacional de Instrucção Secundaria. - Dec. n.
866 de 16 de Outubro de 1890 (Ord. do dia n. 124).

Imposto. - O aviso de 22 de Maio de 1880 (40 vaI.
pag. 206, 20 alínea) foi revogado pela Circular do The
souro de 30 de Outubro de 1887, de conformidade com o
disposto no art. 14 da lei n. 3313 de 16 do mesmo mez.
Port. de 6 dé Fevereiro de 1888 (Ord. do dia n. 2165 )
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Illlpost.o. - As colonias militares estão isentas de toda
ingerencia por parte das repartições geraes, provinciaes e
.municipaes.-A. de 13 de Outubro de 1888, ao Preso do
e qualquer Rio Grande do Sul.

- Os vencimentos dos medicos e pharmaceuticos adjuntos
do exercito estão sujeitos aos impostos de 2 % e addi
cional de 5%.-A. de 19 de Junho de 1890, ao Gover
nador de Sergipe.

- V. Recurso.

Illlprensa. - Recommenda-se a observancia das dispo
sições que prohibem aos ofliciaes do exercito fazer publi
cações ofi'ensivas a seus camaradas. - A. de 9 de Julho
de 1885, ao Ajudante General.

- Estabelecem-se regras segundo as quaes podem os mili
tares de mar e terra recorrer a imprensa:

1. fi Nos termos do § 4° do art. 179 da Conl'5tituição
Politica do Imperio, estão os militares no pleno direito de
que goza a universalidade dos cidadãos brazileiros de com
municarem seus pensamentos por palavras, escriptos e
pub1ical~os pela imprensa, sem dependencia de censura'
comtanto que hajam de responder pelos abusos que com
metterem no exercicio deste direito, nos casos e pela fórma
que a lei determinar;

2. a Dentre os abus~s em que neste assumpto possam
incorrer os militares, ha aquelles, cujo julgamento per
tence ao foro commum, e aquelles que, sendo oifensivos da
disciplina do exercito e da armada, são da competencia da
jurisdicção militar;

3. a E' contraria à disciplina toda e qualquer discussão
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pela imprensa entre militare", sobre objecto de serviço;
porque, além de offender as leis e regulamentos respe
ctivos. tem o grave inconveniente de desmoralisar a classe
e de feril-a na honrosa reputação que tem sabido con
quistar pelo seu espiri to de orelem e bons serviços presta
tados à patria. - Res. de 3 ele ovembro ele I G, com
municada em A. de 8 do mesmo mez, ao Ajudante General
(Orel. do dia n. 20(2).

ID:lprensa. - H.ecommenda-se a execução da circular
de 16 de Junho de 18 4 sobre publicações feitas na im
prensa, que tenham relação com o serviço das repartições.
- Circo de 22 de Agosto de 1889, ÚS Repartições da Côrte
(Ord. elo elia n. 2277).

Incendio. - V. en·me.

InCOIllpatibilidade. - 'ão ha no exercicio simul
taneo de secretario de guerra e vogal do Con elho u
premi :\1ílitar. - Res. ele 24 de Março de 1829.

- São incompativeis os exercicios simultaneos ele cirurgião
militar e de qualquer emprego ou commissão geral ou pro
vincial estranha ao Ministerio da Guerra. - Circo ele 16 de
Junho de 1885, aos Preso de provincia (Ord. do dia n. 1931).

Esta elisposi ão é extensiva a t9dos os officiaes do exer
cito (Circo de 2 de Julho ele 1885, às Pres. de provincia ),
tanto aggregados (Podo ele 3J ele Agos to ele 188-, à
Thesouraria ela Parahyba) como aos reformados, quando
empregados (A. de 18 de Julho ele 188G, no Preso do
Rio Grande do Sul), assim como aos empregados muni
cipaes (Circ. de 20 de Julho ele 18 3, aos Preso de pro
vincia, Ord. do dia n. 1936).
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IncoD:lpat.ibilidade. - Os pharmaceuticos, ainda
mesmo contractados, são inseparaveis das respectivas
pharmacias e por isso não podem exercer outros em
pregos.- PorL de 11 de Julho de 18 5, i Thesouraria
de Sergipe e A. de de Agosto de 18 5, à Pres. da
mesma província.

- Os officiaes do quadro do exercito não devem ser no
meadbs para exercer cargos policiaes.-Circ. de 3 de
Agosto de 18 5, aos Preso de provincia (Ord. do dia
n. 1838).

- São incompativeis os cargos de secretario do Corpo Eccle
ia:tico do xercito e o de capelião do Corpo de Imperiaes

l\Iarinheiros.-A. de 19 de Novembro de 1 c5, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 1960).

- Não ha entre o lagar de capelião cantor da Capella Im
perial e o cargo de capellão do exercito. -- Port. de 1 de
Fevereiro de 1 6, ii. repartição de Ajudante General.

- E' incompatível o exercicio de subdelegado com o de em
pregos em repartições da Guerra, quando desempenhados
as horas do expedient .- L de 10 de Fevereiro de 1 86,
ao M. da Justiça (Ord. do dia n. 19 2).

- Não póde servir como agente em uma companhia isolada
um official que ê genro do commandante da mesma com
panhia.- A. de 20 de Dezembro de 18 6, ao Preso do
Piauhy (Ord. do dia n. 2076).

- Podem na mesma junta de alistamento militar servir
dous cunhados, desde que não possa elia constituir-se por



- 154-

outra fárma, por isso que a incompatibilidade entre os
membros de taes juntas só se dá quando é passiveI orga
nizaI-a com cidadãos entre os quaes não haja parentesco
nos graos em que existe impedimento. - A. de 27 de
Agosto de 1887, ao Pres. da Bahia .

IncoDlpatibilidade. - São incompativeis os cargos
de vereador e de promotor publico adjunto. - A. de 14
de Maio de 1888, ao Preso do Rio Grande do Sul.

- Não h~ entre os exercicios simultaneos de professor pu
blico e de emprego de fazenda, desde que não sejam simul
taneos esses exercicios. - A. de 25 de Junho de 1888, do
Ministro da Justiça ao Pres. de Sergipe.

- E' incompativel o exercicio simultaneo dos cargos de
enfermeiro-mór e de amanuense das enfermarias mili
tares.-A. de 11 de Fevereiro de 1889, ao Ajudante
General. - V. Accumulação.

- Os officiaes arregimentados não podem ser distrahidos
do serviço de seus corpos para o exercicio de commissões
civis; os dos corpos especiaes podem accumular o exer
cicio de taes commLsões com o de outra no Mini teria da

.Guerra, desde que o Governo assim o permitta. - A. de
17 de Setembro de 1889, ao Ajudante General (Ord. do
dia fi. 2284).

- O capitão, com quanto deva ser inseparavel de sua com
panhia, não fica inhibido de exercer provisoriamente al
guma commissão fóra do corpo quando o governo julgar
conveniente.- A. de 1 de Outubro de 1889, ao Ajudante
Gene ral (Ord. do dia n. 2887).
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Incoxnpatibilidade . - São incompativeis as func·
ções simultaneas dos eargos de medico adjunto do Exercito
e de inspector de hygiena. - Porto de 20 de Outubro
de 1890 (Dia1'io Oflicial n. 285 de 22 do mesmo mez).

- A incompatibilidade que resulta do exercicio de senador
ou deputado com o de outra qualquer funcção esomente
durante o periodo das sessões do Congresso. - A. de 12
de Novembro de 1890, do M. Interior.

- A directoria da Cooperativa Militar no Brazil póde ser
desempenhada por officiaes do exercito e da armada, do
serviço activo, de accôrdo com os estatutos sociaes,
approvados pelo governo, sem prejuizo dos seus direitos.
- Dec. n. 1036 C. de 18 de Novembro de 1890 (Ord.
do dia n. 161 ).

- V. Accumulação.

Incorrigivel. - V. Aprendiz artilheiro.

Indexnnização.-V. Aprendiz artilheiro.-Collegio
~Militar.

Indios. - Regulamento acerca das missões, cathechese
e civilização de indios. - Dec. n. 426 de 24 de Julho
de 1845.

Indult.o. - O indulto concedido á praça do exercito não
póde,. sem declaração expressa, tornar-se extensivo aos
officiaes, não só porque sempre se considerou mais grave
o crime de deserção quando por estes commettido, como
tambem por não ser conveniente ao decoro e disciplina
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militar que continue a permanecer nessa corporação o
official de patente que, esquecido dos seus deveres, aban
dona as suas bandeiras, accrescendo até que em relação a
estes a lei de 26 de Maio de 1835 impoz pena especial e
unica - a expulsão do serviço, ao passo que aquelles são
castigados com prisão e expulsão sómente depois de terem
commettido este crime por tres vezes e haverem cumprido
a sentença de seis annos de trabalhos publicas. - A. de
28 de Outubro de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2149j.

Indulto. - Pelo Ministerio da Marinha foi declarado ao
Aj udante General da Armada, de accordo com o parecer
da secção de Guerra e Marinha do Oonselho de Estado e
Imperial Resolução em 20 de Outubro de 1888 :

I. o Que o indulto concedido aos militares de ertores
tem o seu exclusivo fundamento no art. 101, §§ 80 e 90 da
Oonstituição, e de accordo com elle deve ser entendido.

2. o Que os etreitos juridicos do indulto deconem dos
precisos termos do decl'eto Imperial, o qual deve ser
interpretado restrictamente, considerando-se a graça
como amnistia, ou como perdão, segundo o alcance das
palavras.

3. o Que o indulto importa amnistia nos casos em que o
decreto é generico, e refere-se a desertores sem nenhuma
distincção, ou faz expressa referencia aos sentenciados.e
por sentenciar, porque em t.al caso, o perdão não pMe
ter lagar em face do art. 10 I, § 80 da OonstituIção.

4. U Que neste caso deve ser trancada a nota de deserção
nos assentamentos de praça do indultado, e ..obre tal crime
lançado o véo do esq uecimento, para que não mais por elIa
haja qualquer procedimento.

5. o Que quando, pelos termos do decreto imperial, o
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indulto importar simples perdão, deve a nota de deserção
ser mantida, e contada no futuro si a praça reincidir no
crime. - A. de 25 de Outubro de 1888.

Inf'orDlaçâo.- Deve-se expender em offieios separados
cada uma dãs materias sobre que se tenha de representar
ou informar.-Port. de 18 de Agosto de 1824.

- As informações prestadas pelos commandantes dos corpos
devem ser registradas no livro de oflicios. - A. de 22 de

etembro de 1886, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2044).

- Devem ser annualmente remettidas à Secretaria de Es
tado informações circumstanciadas sobre o seI" iço eccle
siastico nas provincias. - Circ. de 12 de Março de 18 G,
ao pl'esidentes de provincia.

- O director geral das obras militares deve prestar as
informações que lhe forem pedidas pelo Ajudante General.
-A. de 16 de Janeiro e 7 de Fevereiro de 1 9, ao mesmo
director.

- Reeommel1da-se que as informações sejam lançadas a
margem dos requerimentos e outros papeis sempre que
houver espaço.- Porto de 31 ue Outubro de 1 90 á
Repartição de Ajudante General (Ord. do dia n. 128).
V. - 2° vol. pag. 82, ultimo alineo.

Inspecção.- Livros e papeis que devem ser queimados
logo depois de examinados pelos inspectores dos corpos.
- A. de 14 de Abril de 1886, ao Aj udante General

(Ord. do dia n. 1994).
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Inspecção. - Sempre que houver necessidade de qual
quer providencia, quer com relação ao pessoal, quer ao
material, ou de que possa resultar economia para os cofres
publicos, sem entretanto prejudicar a marcha regular do
serviço, devem os inspectores communicar desde logo á
Repartição de Ajudante General que submetterá o objecto
ã. deliberação do ministro, emittindo o Ajudante General
a sua opinião, se o assumpto for de sua cdmpetencia.

Esta medida não dispensa a apresentação dos relatorios,
que mencionarão, tambem em resumo, as propostas que no
correr da inspecção tiverem sido sujeitas á deliberação do
governo.- A. de 26 de Novembro de 1886, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2071).

- Ao governo e não aos presidentes das provincias, com
pete ajuizar, pelos relatorios dos inspectores militares,
como procederam alles e se são merecedores, ou não,
de elogio. - A. de 29 de Maio de 1888, ao Pres. de
Matto Grosso (Ord. do dia n. 2186).

- Os presidentes de provincia e os commandantes de armas
não podem exercer sobre os corpos em inspecção acto
algum de jurisdicção que perturbe o processo da in
specção. - A. de 23 de Julho de 1889, ao Preso do
Paraná.

- Novas instrucções para os inspectores de corpos.
Ord. do dia n. 2271 de 25 de Julho de 1889.

- V. Junta de hygiena.- SeCl"etarío .

.Inspecção de saude.- Das praças julgadas inca
pazes do serviço devem ser remettidas à Secretaria de
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Estado, para ulterior deliberação.-Circ.de 10 de Fevereiro
de 1885, aos presidentes de província.

Inspect.or geral do serviço sanit.ario do
Exercit.o.-Substituio o Cirurgião mór do Exercito.
Tem a patente de general e toma assento no Conselho Su
premo Militar. -Dec. n. 277 de 22 de Março (Ord do dia
n. 49) e n. 307 de 7 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 62).

-V . CO~'po de saude.

Inspector de Thesouraria. - Transferem-se
aos inspectores das thesourarias de fazenda algumas attri
buições que pertencião aos ex-presidentes das provincias e
são agora exercidas pelos governadores dos Estados.
Dec. n. 781 de 25 de Setembro de 1890.

Inst.rucção.- E fixado em 6 mezes o prazo das com
missões dos officiaes do Exercito para o fim de habilitarem
sena pratica da pyrotechnia, do fabrico de polvora e de
ferro, de trabalhos hydraulicos, de observaçõês astrono
micas, de telegraphia e estradas de ferro, de conformi
dade com as disposições contidas nos artigos lo § lodo
Regulamento approvado pelo Dec. n. 6984 de 27 de Julho
de 1878, e 158 do de 24 de Dezembro de 1881, e no aviso
de 26 de Novembro de 18 3.-A. de 9 de Fevereiro de
1886, ao Ajudante General (Ord do dia n. 1982).

Para as praças que vão praticar no Laboratorio Pyro
technico do Campinho é fixado o mesmo prazo marcado
para os officiaes.-A. de 18 de Outubro de 1887, ao
Ajudante General (Ord do dia n. 2143).

- Manda-se adoptar nas escolas regimentaes e nas e1e-
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mentares dos estabelecimentos de inskucção do Ministerio
da Guerrao «Compendio de phy ica para leitura» organi
zado por Francisco de Paula Barros. -Port. de 23 de
Outubro de 1890, ú. Repartição de Ajudante General.
(Ord do dia n. 126).

Inst,l."ucções. - Approvão-se provisoriamente as in
strucções formuladas pelo Major Antonio Florencio Pereira
do Lago para a administração da invernada de Saycan, as
quaes se addicionaram algumas disposições. -A. de 3 de
Julho ele 1883, ao Presidente do Rio Grande do Sul.

- Para acondicionamento de osp:>letas de fricção. - 28
de Outubro de 1885 (Ord. do dian. 1963).

- Para exercicio de tiro 'nos corpos de cavallaria e in
fantaria.-Port. de 30 de Março de 1886 (Ord. do dia
n.1986).

- Para a realização de concertos e obras em pt'oprios na
cionaes.- r de Outubro de 1886 (Ord. do dia n. 2057).

- Para os quarteis e hospitaes militares em presença de
uma epidemia de cholera-morbus. -A. de 8 de Novembro
de 1886 (Ord. do dia n. 2063).

- Para a boa execução do § 7° do artigo 13 do regulamento
do Corpo Ecclesiastico.-A. de 12 de Fevereiro de 1 87,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2097).

- Os officiaes do Exercito que são' mandados praticar no
Laboratorio Pyrotechnico do Campinho, devem apresentar
mensalmente um relataria dos trabalhos e exames que
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houverem feito durante o mez--A. de 10 de Abril de
188", ao Director do Laboratorio.

Instrucções. - Approva-se a ordenança para cornetas
e clarins, revista e augmentada pelo brigadeiro Severiano
Martins da Fonseca, e manda-se adoptar no exercito.
A. de 30 de Novembro de 1887 e 12 de Maio de 1888, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2182).

- Manda-se adoptar provisoriamente a ordenança dos
corpos de infantaria organizada pelo Capitão Francisco
Agostinho de Me110 Souza Menezes.- A. de 5 de Dezem
bro de 1888, ao Ajudante general (Ord. do dia n. 2230).

E para os de cavallaria organizadas pelo capitão José
Marinho da Silva.- A. de 17 de Agosto de 1889, ao
Ajudante General.

- Para os inspectores de corpos. -Ord. do dia n. 2271 de
25 de Julho de 1889.

- Para o serviço dos encarregados do pessoal e material do
exercito nos estados em que não ha càmmandos de armas.
-2 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 52).

- Para exame e consumo de objectos julgados inserviveis.
-A. de 14 de Agosto de 1890, ao Quartel-Mestre Ge-
neral (Ord. do dia n. 99).

- Para organização dos pedidos de polvora de guerra.
Ord. do dia n. 106 de 8 de Setembro de 1890.

- Pal~a o concurso de admissão no primeiro posto dos corpos
sanitarios do Exercito.- 28 de Outubro de 1890 (Ord. do
dian.130).

ii
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Inst.rucções. -Para o serviço do canhão de campanha
retro-carga systema Krupp, calibre de 7,5.-Port. de 8
de Novembro de 1890, á Repartição de Ajudante General
(ord. do dia n. 132).

Instruct.or.- Sobre dispensa de todo o serviço nos
corpos arregimentados.-V. Estado Maior.

Int.endencia da Guerra.-Elevão-se os venci
mentos dos respectivos empregados. -Dec. n. 372 de 2 de
Maio de 1890 (Ord. do dia n. 63).

- Manda-se abonar aos adjuntos encarregados de armazens
a mesma gratificação que percebem os encarregados dos
depositas do Arsenal de Guerra da Oapital.-A. de 7 de
Julho de 1890, à Oontadoria.

Int.endencia IDunicipal.- V. Conselho de in
tendencia municipal.

Interst.icio.- A perJa de antiguidade do serviço mi
litar, em virtude do disposto no Regulamento de 31 de
Março de 1851, comprehende o desconto da antiguidade do
posto.- Res. de 12 de Janeiro de 1889, communicada em
A. de 15, ao Ajudante General.

- Não se conta para o intersticio o tempo de frequencia dos
alumnos nas escolas do exercito.- Reg. n. ]0203 de 9 de
Março de 1889, art. 214 (Ord. do dia n. 2247).- Re-.
vogado pelo art. 225 do Reg. n. 330 de 12 de Abril de
1890 (Ord. do dia n. 67).

- Não se desconta para o intersticio exigido para a pro
moção o tempo em que os officiaes do exercito exercerem
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cumulativamente os cargos de governador de Estado e
commandante de armas.- A. de 30 de Maio de 1890,
ao Governador de Goyaz (Ord. do dia 11. 96).

Int.ersticio. -V. Graduação.-P?·omoção.-Tempo.

Invernada.- V. Instrucções.

Jerarchia Dlilitar.-Oorrespondencia dos postos do
quadro do estado maior general do exercito com os da
armada:

Marechal - almirante;
General de divisão - vice-almirante;
General de brigada - contra-a) mirante.
Dec. n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 56).

Jubilação.- Os militares, lentes, professores e repe
tidores da Escola Militar, que serviram no exercito em
operação no Paraguay, teem direito á jubilação com 20
annos, nos termos da Lei n. 1341" de 24 de Agosto de 1866
- Res. de 27 de Dezembro de 1879.

- Dos professores do Oollegio Militar - Reg. n. 10202 de
9 de Março de 1889, art. 38 (Ord. do dia n. 2251) e n.
371 de 2 de Maio de 1890, art. 37 (Ord. do dia n. 66).

- Dos lentes, substitutos, professores e adjuntos das Es
colas Militares. - Reg. n. 10203 de 9 de Março de 1889,
art. 76 (Ord. do dia n. 2247) e n. 330 de 12 deAbril
de 1890, art. 234 (Ord. do dia n. 67).

J
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Jubilação. - Y. Accumttlaçeto.

Juiz de paz.- V. Casamento.

Junt,a de bygiena.- Permitte·se que a inspectoria
ou seus delegados in peccionem, em relação a hrgiene
.()s estabelecimentos publicas peI tencentes ao min.isterio
&. guerra.- Circo de 20 de Março de 1886, ao Ajudante
general (ard. do dia n. 19 3) e as Repartições da Côde.
- V. Reg. n. 169 de 18 de Janeiro de 1890.

- V. Conselho de saude publica.

Junt,a de parochia.- Haverà em cada parochia
ou freguezia, ainda mesmo não provida canon~camente,

uma junta incumbida do processo do alistamento militar,
a qual sera constituida pelos membros seguintes:

1.° a juiz de paz do 1° anno, como presidente;
2.° a subdelegado;
3.° a cidadão immec1iato em votos ao 4° juiz de paz.
la falta ou impedimento de qualqu~r delles, servil'ão

como substitutos:
Dojuizde11az, 02°, 3° ou 4°, na ordem da votação.
Do subdelegado, os supplentes, na ordem de ignada

pela nomeação.
Do cidadão immediato em votos ao 4° juiz de paz, os

que se lhe seguirem na ordem da votação até o 4° mais
votado.

Si a junta não se reunir at3 o dia 8 de Agosto, por falta
ou culpa de alguhs de seus membros ou substitutos, ainda
que justificada, o presidente, e na falta deste qualquer dos
outros membros da junta, ou seus substitutos, dara no
mesmo dia, por officio, conhecimento do facto, no Muni-
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cipio da Oôrte, ao Ministerio da Guerra, e nas provincias
aos respectivos presidentes, expondo circumstanciada
mente os motivos que houverem determinado a falta de
reunião.

Recebida a communicação, o Ministro da Guerra, na
Oôrte, e os Presidentes, nas provincias, nomearão imme
diatamente tres cidadãos residentes na parochia ou fre
guezia, onde não se houver realizado a reunião, os quaes
comporão a jlmta da dita parochia.

O presidente da junta, a não ser designado no acto da
nomeação, será o mais idoso dos seus membros, devendo a
junta reunir-se, para iniciar os trabalhos do alistamento,
trinta dias depois de 'haver recebido communicação offieial
da nomeação.

A junta nomeada fal'à, por editaes, a con'locação do
interessados para o alistamento, á qual se refere o art. 18
elo Regulam nto fi. 5 1 de ')7 de Fe'lereiro de 1875
quinze dias antes da reunião da mesma junta.

Ja falta ou impedimento de cidadãos idoneos, 00 paro
chia, que devam compor a junta, poderão ser nomeados
outro de parochia diversa, mas pertencente ao me mo
munieipio.

A' junta incumbem os trabalho de alistamento do anno

em que houver sido nomeada.
Reg. n. 10226 de 5 de Abril de 1 "9, cap. l° arts. 1 a

4 (Ord. do dia n. 2253), i O 9° vols. pago 110.

Junta de saude.- V. Recw'so.

JuraIllent,o. - Formulas que deverão substituir o
termos de juramento ate aqui adoptado para o ofliciae e
praças do Exercito. - A. de 8 de Feíereiro de 1890, ao

Ajudante General (Ord. do dia n. 37).
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JuraInent.o. - Os enfermeiros-m6res, ajudantes, cozi
nheiros e serventes dos hospitaes militares, sendo paisanos
contratados, não são obrigados a prestar juramento.
A. de 25 de Julho de 1890, ao Governador de Sergipe.

Jury.- Os operarios e serventes da Fabrica de polvora
da Estrella não teem direito aos respectivos jornaes nos
dias em que servem no tribunal do jury. - A. de 2 de
Janeiro de 1888, ao director da fabrica.

Just.iça.- Organização da justiça federal.- Dec. n. 848
de 11 de Outubro de 1890.

Organização da justiça no Districto Federal. - Dec.
n. 1030 de 14 de Novembro de 1890.

L

Laborat.orio chiInico phartnaceut.ico
Inilit.ar. - Orêa-se na Oôrte, destinado a preparar os
compostos chimicos e pharmaceuticos necessarios ao serviço
de saude do Exercito e a fornecer ás pharmacias militares,
ambulancias de forças expedicionarias, estabelecimentos
militares, em geral, e a outros destinos que forem determi
nados pelo ministerio da guerra, e dá-se·lhe regulamento.
-Dec. n. 9717 de 5 de Fevereiro de 1887 (Ord. do dia
n. 2096).

Laboratorio Pyrot.echnico. - Regulamento
para o da provincia de Matto Grosso.- Dec. n. 9845 de
27 de Janeiro de 1888 (Ord. do dia n. 2163).

- Nomeia-se um oflieial de artilharia para servir como aju-
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dante do Laboratorio Pyrotechnico de Porto Alegre, com
vencimentos de commissão activa de engenheiros.-A. de
22 de Junho de 1889.

Laborat,orio Pyrot,echnico. - Oraão-se no do
Oampinho os logares de machinista e fogu ista, este com

o jornal de 3 e aquelle de 5$000.- A. de 22 de Abril
de 1890, ao director do Laboratorio.

- Equiparam-se os vencimentos dos empregados do Labo
rataria Pyrotechnico do Oampinho aos do Arsenal de
Guerra da capital.-Dec. n. 434 de 30 de Maio de 1890
(Ord. do dia n. 72).

- Faz-se extensi\-a aos operarios do Laboratorio Pyro
technico do Oampinho a tabella de vencimentos que acom
panha o decreto de 24 de Maio ultimo. - A. de 4 de
Junho de 1890, aOontadoria.

- Amplia-se o quadro do pessoal e marcão- e o eos venci
mentos.-Dec. n. 922 de 24 de Outubro de 1890 (Ord.
do dia n. 126).

Legislação. - Oontinuão em vigor, emquanto o con
trario não for determinado, todas as disposições pelas
quaes se região as repartiçõe subordinadas ao ministerio
da guerra anteriormente a 15 deste mez.-Oirc. de 22
de Novembro de 18 9, aos chefes das repartições (Ord. do
dia n. 1).

- Os decretos expedidos pelos ministerios serão numerados
e datados na secretaria dos negocios do interior, datan
do-se todos do primeiro anuo da Republica, para cujo:fim
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lhes serão remettidas as respectivas ementas .-Dec. n. II
de 23 ele Novembro ele 1889 e Circo elo ministerio elo inte
rior de 25 do mesmo mez .

Lei. - Fixa-se o momento:em qne começa a obrigatorie
dade das leis da União e dos decretos do Governo Fe
eleral. - Dec. n. 572 de 12 de Julho de 1890.

Licença.- O tempo das licenças para tratamento de
saude, comprovadas em inspecção da junta medica militar,
e computado para a reforma dos officiaes do ex.ercito.
Res. de 23 ele Janeiro de 1886 (Ord. elo dia n. 1990).

- Fica a Repartição de Ajudante General dispensada d0
communicar it Secretaria de Estado as desistencias de li
cenças que fizerem officiaes e praças do exercito, bastando
que sejão ellas publicadas em ordem do dia.-A. de 22 de
Outubro ele 1886, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2059).

- As praças licenciadas para tratamento de saude fóra dos
quarteis teem direito ao soldo e etapa e bem assim a.s gra
tificações de voluntario e engajado, que fazem parte do
mesmo soldo.-A. de 21 de Julho de 1887, ao Ajudante
General ( Orel. do dia, n. 2128).

- Os directores das colonias militares não podem conceder
licença aos empregados para sahirem dos districtos das
mesmas colonias. - A. de 12 de Maio de 188 , ao Pres.
do Paranà.

- Os officiaes doentes e inspeccionados de saude, com tempo
marcado para seu tratamento, devem, para poder perceber
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as respectivas vantagens, solicitar licença, a qual uma vez

concedida serl\. contada da data do termo da inspecção.
A. de 5 de Outubro de 1888, ao Pres. do Rio Grande
do Sul (Ord. do dia n. 2215).

Licença. - Prohibe-se que os governadores do Estados
concedam licenças a officiaes e praças do exercito para
serem gozadas fóra dos limites da sua jurisdicçãO. - Circo
de 26 de Julho de 1890.

- Os officiaes licenciados para tratamento de ferimentos re
cebidos em combate teem direito a todos os vencimentos.
Dec. n. 946 A de 1 de Novembro de ~890 art. 51 (Ord.
do dia n. 143).

Lu'bographia. - Extingue-se a officina lithogra
phica anne:s:.a ao Archivo Militar. -L. n. 3349 de 20 de
Outubro de 18 7, art. 6°, n. 4.

Livro.- Na escripturação das contas do rancho das en
fermarias militare devem ser empregados os mesmos li
vros e talões usados para tal fim nos corpos do exercito.
A. de 3 de Fevereiro I 82, ao Pres. do Espirita anto
( Ord. do dia n. (0).

- Relação dos que devem ser queimados logo depois de exa
minados pelos inspectores dos corpo .- A. de 14 de Abril
de 1886, ao Ajudante General (Ord. do dia, n. 1994).

Faz-se exiensiva esta disposiç;.lo à enfermaria militar do
Andarahy, com excepção dos livros de receituario e das
receitas avulsas, e declara-se que poderão ser tambem
queimados os mappas estati ticos pathologicos, os do ins
trumental cirurgico e do movimento da pharmacia, se
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estiverem lançados nos livros competentes de carga e des
carga e forem estes conservados.- A. de 9 de Novembro
de 1889, ao Ajudante General (Ord. do dia, u. 2295).

Livro Mest.re. - Nos assentamentos tanto dos o:fficiaes
como das praças de pret doentes, s6 se deve mencionar a
qualidade da molestia quando esta for julgada pela junta
militar de saude, lançando-se nos dos ofliciaes, quando
com parte de doente, a nota-doente no quartel a ..•...
(data). -A. de 21 de Janeiro de 1887, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 20 6).

- As praças aggregadas devem ter numeração seguida, pela
ordem de suas antiguidades, figurando, porém, nas rela
ções de mostra com a designação de aggregados ás res
pectivas companhias.- A. de 21 de Janeiro de 1887, ao
Ajudante General (Ord. dodian. 2086).

- Nos da Escola de Tiro do Campo Grande s6mente devem
ser lançados os assentamentos dos empregados effectivos da
mesma escola, fazendo-se no livro de matricula, de que
trata o art. 52 do regulamento, os assentamentos dos
alumnos.-A. de 12 de Abril de 1887, ao Commando Geral
de Artilharia ( Ord. do dia, n. 2107).

- Os assentamentos dos o:fficiaes extranumerarios, empre
gados nas Escolas Militares da Côrte e da Provincia do
Rio Grande do Sul, devem ser feitos em livros mestres
especiaes, mencionando-se annualmente as alterações nas
casas competentes das relações de conducta, em que
serão contemplados os ditos oflic~aes. - A. de 3 de
Fevereiro de 1888, ao Ajudante-General (Ord. do dia
u. 2164).
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Livro Mestre. - Todos os estabelecimentos militares
em que houver empregados officiaes dos corpos de arti
lharia devem enviar mensalmente aos ditos corpos as al
terações occorridas com os mesmos officiaes, afim de que
nos respectivos assentamentos de praça sejão averbadas
taes alterações.-Port. de 8 de Maio de 1888, à Re
partição do Aj udante-General (Ord. do dia n. 2182).

- Tas altas das praças em tratamento nos hospitaes e en
fermarias militares se devem mencionar as faltas que
ellas commetterem e os castigos que lhes tiverem sido
infligidos. - A. de 7 de Junho de 1888, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2186).

- Os commandantes de armas e presidentes de provincia
onde não ha taes commandos são autorizados a requisitar
directamente das autoridades competentes as certidões de
assentamentos e guias de soccorrimento dos officiaes e
praças que tiverem sido transferidos de uns para outros
corpos. - A. de 11 de Março de 1889, ao Ajudante-Ge
neral (Ord. do dia n. 2250).

- V. Esc?'ipturação.

Louco. - O condemnado que achar-se em estado de
loucura só entrará no cumprimento da pena quando re
cuperar as suas faculdades intellectuaes.

Se a enfermidade manifestar-se, depois que o conde
mnado estiver cumprindo a pena, ficara suspensa a sua
execução, não se computando o tempo de suspensão no da
condemnação. - Dec. n. 847 de 11 de Outubro de 1890,
art. 68.
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M

Major. - V. Fiscal.

Manif'estação. - V. Falta.

Mappa. - Quando no mappa - carga e descarga das
companhias, por occasião de passar o respectivo com
mando de um a outro oflicial, não houver alteração
alguma a fazer, fica dispensado o lançamento do mesmo
mappa. -A. de 28 de Abril de 1885.

- De seis em seis mezes os commandantes dos corpos de
cavaIlaria e artilharia a cavallo do I ia Grande do Sul
devem remetter à Secretaria de Estado um mappa da
alfafa e milho que tiver sido colhido e consumido. - A.
de 20 de Junho de 188", aPres. da provincia.

- Recommenda-se aos corpos do Exercito a remessa
mensal dos mappas de exercicio de tiro ao alvo, com
indicação da distancia do alvo, das alças empregada,
do numero de tiros c1ados.- A. de 3 de Julho de 18 3,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 1934).

- Determina-se que os comínandantes dos corpos con
tinuem a enviar annualmente o mappa numerico dos
alumnos das escolas regimentaes, suspendendo a re
messa semestral das relações nominaes dos mesmos
alumnos de que trata o aviso de 21 de Janeiro de 1 8".
- A. de 22 de Outubro de 1886, ao Ajudante Gene
ral (Ord. do dia n. 2062).
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:lappa. - Determina-se que os commandantes de corpos
remettão directamente i Repartiç;:lo de Ajudante General
os mappas mensaes dos exercicios de tiro ao alvo, os quaes
serão depois enviados à Com missão de melhoramentos
lJara os fins convenientes.-Port. de.16 de Dezembro
<le 188G, à Repartição do Ajudante General.

- Os encarregados das enfermarias militares devem apre
sentar diariamente um mappa, em cuja casa de observações
mencionarão todas as occurrencias das mesmas enfer
marias.-A. de 19deJllnho de 18 8, ao Preso de Sergipe
(Ord. do dian. 2190).

- V. Modelo. - Rubric~.

~Iarechal.- Po to que substituio o de tenente-general.
- Dec. n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dian. 56).

1"Iarechal de CaDlpo. - Passa a denominar-se 
General de divisão.-Dec. n. 350 de 19 de Abril de 1890
(Ord. do dia n. 56).

Marechal do exercito.- Extincto pelo Decreto
n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 56).

Material do Exercito. - Instrucções para acon
dicionamento das espoletas de fricção nos laboratorios
pyrotechnicos do exercito. -2 de Outubro de J8 
(Ord. do día n. 19(3).

- As commissões que tiverem de examinar objectos enviados
pela intendencia, arsenaes de guerra e depositas de artigos
bellicos, devem mencionar nos termos, que lavrarem, o
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conteúdo de cada volume e sua numeração, fazendo notar
logo, á vista das respectivas guias, as faltas que por
ventura se derem em cada uma dellas.- Circo de 30 de
Outubro de 1885, aos Presidentes de provincia (Ord. do
dia n. 1957). - Assim como a falta da apresentação do
conhecimento, quando esta se dê.- A. de 22 de Agosto
de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2133).

Estas commissões devem ser compostas de officiaes
estranhos aos corpos a que se destinarem os volumes
- Circ. de 17 de Setembro de 1887, aos Presidentes de
provincia (Ord. do dia n. 2139) .

Nas cidades, porém, em que só houver um corpo fica
dispensada esta formalidade.- Circo de 3 de Agosto de
1888 (Ord. do dia n. 2198).

Mat.erial do Exercito. - Manda-se adoptar nos
corpos montados do Exercito, para os toques de corneta e
clarim, o novo instrumento denominado - carne-clarim.
- Porto de 12 de Dezembro de 1888, à Repartição do
Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 2231).

- Os volumes. contendo medicamentos e drogas destinadas
às enfermarias militares, devem ser directamente remet
tidos dos arsenaes de guerra para as ditas enfermarias,
onde serão abertos e examinados pela commissão de que
tratam os avisos circulares de 1 de Março de 1862 e 29 de
Fevereiro de 1872.- Circo de ]8 de Janeiro de 1889
(Ord. do dia n. 2237).

- Revoga-se o aviso de 23 de Março de 1878 que determina
que uma commissão, composta do intendente, do respe
ctivo ajudante e do lo ajudante do arsenal de guerra
assista á entrada e verifique a quantidade e qualidade dos
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artigos que tiverem de ser recolhidos ao almoxarifado ;
devendo a esse respeito proceder-se de accordo com o
estatuido no § lodo art. 15 do Regulamento de 19 de
Outubro de 1872.- A. de 14 de Março de 1890, à. Inten~
dencia.

Material do Exereito.-Eleva-se a cem o numero
das vassouras de piassava que annualmente se fornecem
aos corpos de quatro companhias do exercito, devendo esse
fornecimento ser feito por semestres. - A. de 5 de Julho
de 1890, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 87).
- V. 4° vol. pag. 244, 1. 0 alineo.

- Revogam-se as instrucções de 23 de Janeiro de 1884 para
o exame e consumo de objectos julgados inserviveis, e
substituem-se pelas de 14 de Agosto de 1890.- A. desta
data ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 99).

- V. Fornecimento. - Seguro.

Matrieula.- Sobre a preferencia que devem ter os
candidatos á matricula nas escolas do exercito.- V. Reg.
n. 10.203 de 9 de Março de 1889 (Ord. do dia n. 2247),
arts. 4- e 243, e n. 330 de 12 de Abril de 1890, cap. 3° e
22 (Ord. do dia n. 67).

- V. Desligar.-Idade.

Medalha. - Oream-se medalhas para remunerar ser·
viços prestados à. humanidade, já por occasião de naufra
giose riscos marítimos, já. em casos de incendio, peste ou
qualquer calamidade.- Dec. n. 1579 de 14 de Março
de 1855.



~Iedalha. - Dos membros da Associação Protectora do
Asylo de Mendicidade.- Dec. n. 9 53 de 10 de Janeiro
de 18 5.

-- A inscripção que devem conter os passadores da medalha
de merito militar, creada pelo Dec. n .. 4131 de 28 de
Março de 18G , será simplesmente a data da promoção
que motivou a sua concessão.- A. de 26 de Setembro
de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2;..,13).

- Crea-se uma medalha de distincção para remunerar ser
viços prestados á humanidade, :ficando revogado o Decreto
n. 1~79 de 14 de Março de 185;) que creou medalha irlen
tica.- Dec. n. 58 de 14 de Dezembro de 1889.

MedicaUlent..os.- Os officiaes dos corpos especiaes, a
quem se tiver de fornecer medicamentos, nada elevem pa
gar pelo trabalho de manipulação.-Port. de 6 de Junho
ele 1 85 (Ord. elo dia n. 1929).

- A' importancia elos que se fornecerem ás repartições es
tranhas ao Ministerio da Guerra se deve addícionar 10 %,

- A. de 19 de Agosto ele 188-.- Elevada esta taxa a
ZO %.- A. ele 21 de Março de 1889.

- Devem ser pedidos directamente ao chefe do Corpo de
Saude os que forem necessarios ás pharmacias militares.
- Circo de 6 de Outubro de 1 85, ús Preso de província
(Ord. elo dian. 1953).

- A importancia do vasilhame devol vido pelas repartições
às quaes o Laboratorio Chimico Pharmaceutico fornece
medicamentos, si estiver eUe no caso de ser aproveitado,
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deve ser decluzitla das re3pevti vas contas pelo preço que as
fabricas rIa Europa o tiveL' fornecido ao Estado.- A.
de 25 de Junho de 1 ~ 6, ao Ho pitall\Iilitar da Côrte.

MedicalDentos. - Manda-se que pela pharmacia do
Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar se forneçam
aos otnciaes dos corpos especiae do ex.ercito, aos arregi
mentados, quando em COlllmi sões estranhas ao respe
ctivos corpos, aos em pregados das repartições da guerra e
ás suas familias os medicamentos, drogas e outros artigos
de que nece sitarem para seu tratamento e estabelecem·se
as condições desses fornecimentos, que são as seguintes:

1 . o. O fornecimento será feito quer por' meio de receitas
passadas por medicas milit::Lres ou civis, quer por pedidos
assignados pelos ditos omciaes e empregados; 2. a Não se
rão aviados peditlos em grosso de cada especie de medica
mento, droga ou outro r[ualquer artigo, nem mesmo à

vista de receita medica, excepçcLo feita da substancias
desinfectante-s e da aguas mineraes, quando peLlidos em
quantidades que não sejam ex.agerada para o consumo em
um mez; 3. o. A importal1cia dos medicamentos e mais ar
tigos fornecidos será carregada com 90 0 / 0 , não só para
occorrer ás despezas com o pes oal, como tambem para
indemnizar o valor do vasilhame empregado no acondi
cionamento de ses artigos; 4. o. Ião sera aíiada formula
alguma secreta; 5. a As receitas e pedidos que forem
apresentado ficarão archiíados no estabelecimento e de
verão conter o nome por extenso e a residencia do official
ou empregado civil para quem forem destinado, cum
prindo ao interes:::ac1o pa .ar recibo do que lhe for forne
cido; 6. a No fim de cada mez será organizada e remettida
á. repartição fiscal deste mini teria, para a competente co
brall a, uma relação dos devedores, com a declaração do

12
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numero de receitas de cada um e seu pl'eço, a qual será
extrahida da escripturação diaria do livro respectivo;
7.:lo A mencionada pharmacia ficará sob a immediata fisca
lisação do encal'regado do mesmo laboratorio, que forne
cerá os medicamentos de que ella precisar, do mesmo modo
por que se procede entre a officina e o deposito daquelle
estabelecimento; 8. a Em tudo o mais a pharmacia se re
gerá pelos regulamentos militares em vigor. - A. de 26
de Janeiro de 1887, ao director do Hospital Militar (Ord.
do dia n. 2090). -Este aviso não tem applicação nas pro
vincias.-A. de 18 de Janeiro de 1888, ao Preso de Goyaz
e de 8 de ~arço. ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2169).

lttledicalDentos.-Mandam·se fornecer pela respectiva
pharmacia aos officiaes empregados na E cola de Tiro de
Cam po Grande, e dão -se instl'ucções para a cobrança e
e cr.íptllração das suas importancias. - A. de 12 de Março
de 1 87, ao Commando geral de artilharia (Ord. do dia
li. 2100).

E aos da Escola Tactica e de Tiro do Rio Grande do
Sul.- A. de 8 de Maio (le 18 8.

- Quando houver necessidade de applical' appositos ou ap
parelhos cil'urgicos nos officiaes e praç.:'l.· do Asy10 dos
Invalido da Patria, devem estes ser recolhidos ao Hos
pital Militar, pal'a semelhante fim.- A. de 21 de Novem
bro de 1887, ao Ajudante Geoel'al (Ord. do dia n. 1254).

- Todos os empregados civis da repartição da Guerra, que
teem assentamento em folha, teem direito ao fornecimento
de medicamentos, de accol'do com as prescripções do aviso
de 26 d Janeiro de 1887. - A. de 23 de Janeiro de 1888,
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ao encarregado do Laboratorio Chimico Pbarmaceutico
Militar.

MedicaIllentos. - As mãis viuvas, iL'mãs viuvas e
solteiras orphãs, e irmãos menores de 18 annos, de praça
de pret do exerci to, teem direito a tratamento e medi
camentos, paI' conta do Estado, desde que vivam mantidos
pelo filho ou il'mão praça de preto - A. de 14 de Junho
de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dian. 2188).

- Faz·se extensiva aos opel'ario e serveute:> do Arsenal de
Guerra da CÔrte a disposiçãO do aviso de 26 de Janeiro de
1887 sobre fornecimento de medicamentos. -A. de 29 de
Junho de 18 '8, ao Laboratorio Pharmaceutico Militar.

A importancia dos descontos que soffrem nos respe
ctivos jornaes, para indemnização desses fOl'llecimentos,
deve ser recebida no dia do pagamento da feria e recolhida
ii Pagadol'Ía pelo agente do Arsenal - A. de 12 de
Setembro de 18 ,ao 'l..rsenal de Guerra.

- Os officiaes dos corpos ul'regimentado da Corte, em ser
viço etrectivo nos mesmos, teem direito a medicamentos
por conta do Estado, o e tes lhes devem ser fornecidos
pela pharmacia do Hospital Militar' quando, porém, em
pregado na Repartição de Ajudante General ou em outra
qualquer, como tambem nos estados maiores das brigadas,
poderão ser suppridos pelo Laboratorio Chimico Pharma
centico Militar, mediante indemnização.-A. ne 13 de
Setembro de 1 8 , ao Ajudante General (Ord. do dia

n.22ü8 ).
Os officiae:> que devem indemnizal' a importancia do me·

dicamentos fornecido pelo Laboratorio são aquel1e que,
na forma das ordens em vigor, não teem direito ao forne-
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cimento gratuito pela. pharmacia do hospital.- A. de 15
de Outubro de 1888, ao Aj udante Gelleral (Ord. do dia
n. 2218)

MedicaUlent.os. - Declara-se que a mulher de um
oflicial arregimentado do exercito, residindo temporaria
mente em logar differente daquelle em que serve seu
marido tem direito a fornecimento de medicamentos por
conta do Estado.-A. de 29 de Setembro de 1888, ao Preso
do Rio Grande do Sul.

- Manda-se furnecer, pelo Laboratorio Ohimico Pharma
ceutico, aos officiaes do Asylo dos Invalidos da Patl'ia,
mediante indemnização.- A. de 5 de Dezembro de 1888,
ao Laboratorio.

- Sobre o exame dos volumes contendo drogas e medica
mentos para as enfermarias militares.- V. Material do
exercito, Circ. de 18 de Janeiro de 1889.

- A porcentagem que o Laboratol'io Ohimico Pharmaceutico
MilitaL' cobra pelos fornecimentos de medicamentos aos
estabelecimentos subordinados aos outros ministerios deve
ser calculada na razão de 20 %' - A. de 21 ele Março de
1889, ao Laboratorio.

- Declara-se que o oflicial suspenso do commando por
sentellça do conselho de :guerra continua a ter direito a
medicamentos para seu tratamento e de sua familia.- A.
de 13 de Abril de 1889, ao Preso do Rio Grande do Sul.

...... Manda-se fornecer as famílias dos officiaes que aguardam
classificação nas provincias e ás dos que estiverem em
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transito. - A.. de 17 de Maio de 1889, ao Pres. do
Rio Grande do Sul.

MedicaDlentos. - Mandam-se fornecer aos a1umnos
da escola superior de guerra, mediante indemniZ<'lção.
- A. de 15 de Julho de 1889, ao Laboratorio.

- Aos officiaes da Armada e classes annexas e empregados
das repartições da Marinha.-A. de 27 de Julho de 1889,
ao Laboratorio.

'7""' Os officiaes empregados no Asyl0 dos Invalidos da
Patria teem direito a medicamentos por conta do Estado.
- A. de 12 de Setembro de 1 89, ao Laboratorio.

- Declara-se que um official arregimentado empregado
como o:ffi.cial de gabinete do mini tI'O da guerra, não
perdeo por esse facto, o direito que tinha ao fornecimento
de medir:amentos geatuitamente.- A.. de 27 de Setembro
de 1889, ao Laboratorio.

- O fornecimento de medicamentos às enfermarias e pha1'
macias militares, aos officiaes e suas familias e ás praças
dos corpos da guarnição, sempre que se houver de recor
rer ao commercio, deve ser feito por contracto, mediante
cOllcurrenciapublica.- A. de 29 de Janeiro de 1890, ao
Governador do Rio Grande do Sul.

- Na ferias dos operarios do arsenal de guerra deve-se
deduzir a importancia dos medicamentos que forem forne
cidos a cada um pelo Laboratorio Ohimico Pharmaceutico
Militar, abrindo-se para isso columnas especiaes nas res~
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pectivas ferias.- A. de 8 de Março de 1890, ao director
do arsenal da capital.

MedicaIDentos. - Faz-se extensivo aos empregados
civis e militares da escola militar do Rio Grande do Sul
as disposições do aviso de 26 de Janeiro de 1 7.
A. de 31 de Março de 1890, ao Governador do Rio Grande
do Sul.

- Os negociantes estabelecidos nas colonias militares não
teem direito a auxilio medico, nem mesmo a medicamentos
por conta do Estado, podendo, entretanto, em casos urgen
te e de absoluta necessidade, fornecer-se-lhes um ou
outro medicamento, mediante indemnização, e á vista de
receita medica rubricada pelo director da colonia.- A.
de 30 de Abril de 1890, ao Governador do Paraná.

- Sobre o seu fornecimento ás pharmacias e estabeleci
mentos militares -V. Fornecimento, 21 de Maio de 1890.

- Autoriza-se a pharmacia de Oorumbá a fornecer medi
camentos á população do logar, mediante indemnização e
á vista de receituario civil, quando não seja possivel
obtel-os no mercado e a juizo do commandante da guarni
çãO, devendo ao custo desses medicamentos ao Laboratorio
Ohimico Pharmaceutico Militar addicionar-so 40 % 
A. de 29 de Julho de 18901 ao Governador de Matto
Grosso.

- Os alumnos da escola superior de guerra não devem
indemnizar a importancia dos medicamentos que lhes são
fornecidos para seu tratamento. - A. de 23 de Outubro
de 1890, ao Laboratorio.
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MedicaIllentos. - A importancia das formulas
aviadas pela pharmacia da escola gel'al de tiro do Oampo
Grande para os moradol'es da localidade, deve ser arre
cadada pelo respectivo encarregado e por elle mensalmento
entregue á contadoria geral da guerra á vista da guia ru
bricada pelo medico em serviço na mesma escola. - A. de
11 de Outubro de 1890, ao commando geral de artilharia.

- V. Fornecimento. -Modelo. - Pedido.

Medicina. - A quem se permitte o exercicio da arte
de curar em qualquer dos seus ramos e por qualquer de
suas fÓrmas. - Reg. n 169 de 18 de Janeiro de 1890,
art. -:1:3.

Medico. - Quando as circumstancias impuzerem a
necessidade de chamar-se a serviço algum cirugião
reformado ou honorario, abonar-se-hão, quer a este quer
áquelle, vantagens ele medico adjunto, independentemente
do soldo de reforma ou da pensão que já tiverem.
Porto de 20 de Outubro de 1890, á Thesouraria de Matto
Grosso.

Meio soldo. - Ooncede-se às viuvas e orphãos dos
officiaes do Oorpo da Armada e classes annexas o meio
soldo de seus maridos e pais, e estabelecem-se regras para
o seu abono. - Dec. n. 475 de 11 de Junho de 1890.

- Os herdeiros dos officiaes reformados fallecidos, não ne
cessitam de nova liquidação de tempo de serviço para
perceberem o respectivo meio soldo, bastando a habilitação
perante a autoridade competente, salvo o direito que tem
o Thesouro de tomar conhecimento da legalidade e exa-
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ctidão dos documentos que lhe for lU apresentados. 
Res. de 13 de Setembeo de 1800, communica'la em A. de
1 do mesmo mez ao M. da Fazenda.

Meio soldo. - Eleva-se a vinte e um annos a idade de
dezoito fixada no aetigo 3° da Lei de 6 de Noyembro de 1827
para a cessação do abono do meio soldo aos filhos varões

dos officiaes do exerci ~.o .
Cessa tambem o illiPio soldo, antes de .colTIj)leiarem vinte

I ,

e Ulll aonos tle idade, aos filhos vaeões ql~ percebeeem
pelos cofres publicas ou teos vencimentos, pelo menos
equi valen tes ao referido meio soldo. - Dec. n. 1020 de
14 de Novembro de 1890 (Ord. do dia n. 140).

- Regula-se novamente a conce.ssão do meio soldo as
familias dos officiaes reformados do Exercito. - Dec.
n. 1232 E de 31 ue Dozembro de 1890 (Oru. do dia
n.151de1801) .

..
MenageIn. -Ip'oncecle-se a capital da Bahia por mena-

gem a um 2. o cadete Ireso para responder a conselho de
guerra. - Port. de 20 de Dezembro de 1 88 (Ord. do
dia n. 2232).

A outro a cidade de Corumbá" em l\latto Grosso.
Porto de 15 de Fevereiro de 188 (Ord. do dia n. 2240).

E a outro a capital do Maranhão. - Port. de 20 de
Março de 1889 (Ord. do dia n. 2252).

Ministel·io.- Crea-se o da Instrucção Publica, Cor

reios e Telegraphos. - Dee. n. 346 de 19 de Abdl de
1890. E dá-se nova distribuição aos serviços Jl. cargo da
Secretaria de Estado dos legocios do Interior. -Dec.

u. 36G de 26 do mesmo mez e anno.
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Mini@t.ro. - V. Ordenado.

MobiJia. - V. Fomecímento.

Modelo. -. Altera-se o do lino de registo de pedidos
dos corpos do Exercito. - A. de 2 de "Maio de 1R85, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 19::>5), e 12 de Janeiro
de 1886 (01;d. do dian. 1973).

- Do mappa de carga e descarga que deve acompanhar os
pedidos de medicamentos.-Circ. de 27 de !faia de 1 5,
às presidencias de provincia (Ord. do dia n. 1927) e de
23 de J UI)ho do mesmo anno (O rd. do dia n. 1933) .

.,'

- De pedidos de medicamentos;para as pharmacias e enfer
marias mi]itares.- Circo de 23 de Junho de 1885, ás
Preso deprovincia, (Ord. do diap. 1933).-V. Pedido,
27 de Maio de 1885.

- Do mappa que os corpos devem remetter com destino a
commissão de melhoramentos, dos exercicio de tiro que
se realizarem mensalmente. - O.'d. do dia n. 1965 de 18
de Dezembro de 1 5 e n. 1969 de 31 do mesmo mez.

Esta remessa deve ser feita directamente á Repartição
do Ajudante General. - Porto de ]6 de Dezembro de
1886 (Ord. do dia n. 2075).

- Substitue-se pelo modelo n. 17, publiC<'l.do na ordem do
dia n. 1429 de 30 de Novembro de 1889, o de n. 18 annexo
ao regulamento de 30 de Janeiro de 1861, com re
lação ao material das enfermarias a cargo do corpos.
- A. de 18 de Fevereiro de 1886, ao Quartel- Lestre
GM&~. I
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Modelo. -De mappas que devem ser appresentados por
occasião ele uma revista, passada em formatura de forças.
- A. de 2 de Junho de 1886, ao Ajudante General (Ol'd.
do dia n. 1996).

- De relações de cond ueta dos officiaes e praças do Exel'cito .
- A. de 31 de Dezembro de 1886 (Ord. do dia n. 2080).
- V. Ordem do dia n. 2082 de .1.2 de Janeiro. de 1887.

- De titulos de vol untarios e engajados. - A. de 25 de
Janeiro de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2168).

- Novos modelos para a escripturação dos corpos arregi
mentados do exercito. - A. de IOde Maio de 1889, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2271).

- De cartas de bacharel em mathematicas e sciencias phy
sicas e naturaes. - A. de 81 de Dezembro de 18 9, à
Escola Superior de Guerra.

- O mappa que mensalmente tem de ser apresen tado para
fiscalisação da illuminação a gaz nos estabelecimentos
militares e quarteis deve ser organizado de accordo com
o modelo de que tratam as instrucções de 30 de Outubro
de 1884, e não conforme o modelo n. 40 publicado na
ordem do dia n. 2271 de 25 de Julho de 1889, que fica
revogado. - Porto de 5 de Março de 1890, á Repartição
do Ajudante General (Ord. do dia n. 44).

- Novo modelo de mappa carga e descarga das baterias e
esquadrões ou companhias dos corpos do Exercito. - A.
de 2 de Junho de 1890 (Ord. do dia n. 102).
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Modelo. - V. Escriptul'ação.

Mont.e-pio. - Approvam-se, com modifkação do artigo
10, os estatutos de uma associação que alguns officiaes
do exercito fundaram no Rio Grande do Sul, com o titulo
de «Monte-pio militar ». - Res. de 21 de Fevereiro de
1880 e A. de 30 de Março, do M. do Imperio ao Preso
do Rio Grande do Sul.

- Crêa-se um monte-pio para as familias dos officiaes do
Exercito, similar ao da marinha, e regula-se o modo da
sua fundação e applicação. - Dec. n. 695 de 28 de
Agosto de 1890 (Ord. do dian. 101).

Eleva-se a 21 anuos a idade fixada no art. 19 n. 3
deste decreto para a perda do direito ii. pensão por elle
estabelecida.

Perdem tambem o direito á pensão, antes de comple
tarem aquella idade, os filhos varões que receberem dos
cofres publicos outros vencimentos pelo menos equiva
lentes ii. referida pensão. -Dec. n. 901 de 1 de Outubro
de 1890 (Ord. do dia n. 125).

Mulher. - A estrangeira, que casar com brazileiro, e
semelhantemente a brazileira que casar com estrangeiro,
seguira a condição deste.

Si a brazileira enviuvar, recobrará a sua condição bra
zileira, uma vez que declare que quer fixar domicilio
no Imperio. - Dec. n. 1096 de 10 de Setembro de 1860,
art. 2.°

A brazileira que, casada com estrangeiro, quizer reco
brar sua condição de brazileira, fará a declaração de que
trata a lei supra perante a Camara Municipal de seu do
micilio.- Dec. n. 3509 de 6 de Setembro de 1865.
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Mulher. - As mulheres casadas que tiverem direito a
pensão, meio soldo ou monte-pio podem receber o que por
tal lhes for devido, directamente por si, independente de
procuração ou outorga dos maridos. - Dec. n. 498 de 10
de Junho de 1890.

Amplia-se esta disposição ás professoras publicas jubl
ladas. - Decr. n. 585 de 19 de Julho de 1890.

MuUa. - Ficam sujeitos ás multas de cem a trezentos
mil reis:

1.° Qualquer pessoa que se negar a fornecer ao juiz de
paz e ás autoridades policiaes do districto a lista dos indi
viduas sujeitos ao alistamento militar, que habitarem com
a mesma pessoa;

2.° Qualquer dos membros da junta parochial ou revi
sora, que faltar ás sessões sem motivo justificado;

3.° 0 Secretario que faltar á sessão sem causa justa, ou
não cumprir devidamente as disposições da Lei n. 2556 de
26 de Setembro de 1874, do Regulam,ento n. 5 81 de 27
de Fevereiro de 1875 e do de n. 10226 de 5 de Abl'il
de 1889.

A's mesmas multas ficam sujeitos os membrosdasjuntas
de parochia ou freguozia que forem nomeados pelo minis
tro da guel'ra ou pelos peesidentes de provincia para sub
stituirem a junta que não se houver reunido dentro do
prazo legal.

Reg. n. 10226 de 5 de Abril de 1889, art. 7° (Ord do
dia n. 2253).

Parece ter havido omissão em não contemplar-se nas
disposições supracitadas os inspectores de quarteirão que
não apresentarem ao presidente da junta parochial a lista
dos individuas residentes nos seus quarteirões, como foi
consignado no art. 122 do Regulamento n. 5881 de 27 de
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Fevereiro de 1875, porquanto este artigo é parte integrante
do art. 6° § l° da Lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874
que a de n. 3397 de 24 de Novembro de 1888 (ad. 6")
mandou alterar para elevar a 100 e a 300 as multas
de 50 a 100 neUe comminadas - V. 2° vol. pag. 21.1,
tu ~lineo.

Muha. - V. Sello.

l\'Iuseu.- Manda-se estabelecer na e 'cola militar da
Càrte um museu, onde possam os alumnos estudar os di
versos systemas de armamento em uso no nosso e em
outros exercitos.- A. de 11 de Agosto de 1 ;, ao com
mandante da escola.

- O museu militar, que lJertencia ao Arsenal de guerra e
se achava no asylo do invalidas da Patria, foi trasladado
para uma das salas da Escola Militar da Côrte, onde foi
solellloemente inaugurado a 2 de Janeiro de 1889.

Musica.- As compras precisas para as bandas de mu
sica dos corpos devem ar effectuadas pelo agente do
rancho,- A. de 10 de Junho de 1 86, ao Ajudante
General (Ord. do dia. n. 1998).

- A faculdade conferida pelo art. 44 § 4° do Regulamento
n. 1685 de 6 de Março de 1880 as administrações das
caixas de musica para ubstituição do re pectivo instru
mental, não permitte que tal substituição eja feita de uma
só vez em todo elIe sem pr via autorização do governo,
e sem que tenha attingido o prazo de duração marcado na
tabella approvada pelo Dec. n. 4572 de 12 de Agosto
de 1870, devendo os instrumentos que forem julgados
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imprestaveis ser recolhidos aos arsenaes de guerra ou
depositos de artigos bellicos, para erem vendidos em
hasta publica ou ap.roveitada a materia prima.- Porto
de 24 de Setembro de 1886 o

Musica. - Quando os commalldantes dos corpos tiverem
de fazer acquisição do instrumental que não ex.ista no
mel'cado da provincia deverão remetter os pedidos á repar
tição competente para serem fornecidos pela Intendencia,
sendo a indemnização feita na Thesouraria de Fazenda
pelos saldos das caixas da musicas. - A. de 28 de Ou
tubro de 1886 ao Ajudante General. (Ord. do dia no 2061).

'- Em solução a uma consulta feita pelo capitão comman
dante da la companhia do 3. o batalhão de infanteria, de
clara-se ao Ajudante General:

1. o Que, á vista do que dispõe o § lOdo arto ....3 do regula
mento que baixou com o decreto no 6373 de 15 de ovem
bro de 1 76, o com mandante da la companhia, e não o
official inspector da musica, eo competente para intervir
na disciplina e ordem interna da mesma musica, cujo
pessoal faz parte dessa companhia;

2 oo Que o lo sargento da referida companhia é o encar
regado da respectiva escala, na fórma do art. 33 do citado
regulamento; mas que, estando a musica em alojamento
separado, eindispensavel, a bem do serviço e boa ordem,
que o mestre da musica continue a escalar, como é de
praxe, o serviço interno do alojamento, sob a inspecção do
commandante da companhia, ao qual está sujeito o pessoal
da musica;

3. o Queo mestl'e, embol'a tenha a graduação de lo sar
gento, não pMe concorrer em serviço com os demais infe
riores, nem commanaal-os ;
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4. o Que só ao commandante do corpo e aos comman
dantes de companhia compete applicar castigos discipli
nares, corno se acha determinado nos §§ 40 e 7° do capi
tulo lo da 2a parte do regulamento de 8 de Março de 1875.
A. de 27 de Abril de 1887 (Ord. do dia n. 2111).

Musica. - Extinguem-se as bandas de musica dos re
gimentos de artilharia e cavallaria.-Dec. n.10015 de 18
de Agosto de 1888 (úrd. do dia n. 2203).

Permitte-se, porém, que continue a do 10 regimento de
cavallaria.-A. de 21 de Junho de 1889, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2266). E faz-se-lh8 extensiva a
disposição do aviso de 21 de Março do mesmo armo sobre a
classificação dos musicas das bandas dos corpos de infan
taria.-Port. de 16 de Janeiro de 1 90, ã. Repartição de
Ajudante General.

-Declara-se lue os musico devem ser classificados como
estava estabelecido antes da reorganização dos corpos ar
regimentados, feita pelo Decreto n. 10015 de 18 de Agosto
de 1 88, isto é: 4 na la classe, 6 na 2a , Gna 3a , sendo os
ou trus quatro considerados pertencentes ã. pancadaria,
com o soldo de soldado. - A. de 21 de Março de 1 89, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2264).

- Das gratificaçõe recebidas pela bandas de musica dos
corpos e estabelecimentos militares, por serviço particular,
entrará metade para a caixa, com destino ao concerto e
substituição do instrumencal, seudo a outra metade dis
teibuida proporcionalmente pelos musicas que prestarem
o serviço, ficando assim alterado o art. 44 § 3° do Reg.
n. 7685 de 6 de 1:arço de 1 80.-A. de 'I de Janeiro de
1890, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 00).
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Musica. - Adopta-se provisoriamente a tabella dos
instt'umentos que devem ser fornecidas às bandas de
musica dos corpos a pe.-A. de 5 de l'\ovembt'o de 1 90,
ao Aj udal1te Genet'al (Ord. do dia n. 132).

N

Nacionalidade. - V. Dec. n. 200 A do 8 de Feve
reiro de 1890, art. l° do regulamento.

- V. .lIifttlher. - N aturalizaçãú .

Naturalização.- Os governadores dos Estados ficam
autorizados a concedeI' naturalização a todos os estran
geiros que a requererem, independentemente da forma
lidades exigidas pelo Decrs. ns. 808 A de 27 de J unho de
1855 e 19~0 de 12 de Julho de 1871. '- A naturalização
será concedida por portaria e isenta de qualquer im posto,
na fÓt'ma do art. 14 da L. n. 3140 de 30 de Outu b1'o de
1882. - Dec. n. 13 A de 26 de Jovembro de 1889.

O Dec. n. 58 A de 14 de Dezembro do mesmo anno
declarou cidadãos brazileit'os todos que residiam no Brazil
no dia 15 de Novembro, data da proclamação da f epublica,
salvo declaração em contrario feita perante o secretario
da municipalidade ou corporação que provisoriamente a
substituir, e os que tiverem residencia no paiz durante dous
annos desde a data do dito dect'eto, salvo tambem os que se
excluit'em desse direito mediante a mesma declaração.

Tanto uns como outros gozat'ão de todos os direitos civis
e politicas dos cidadãos natos, podendo desempenhar todos
os cargos publicas, excepto o de chefe do Estado.
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o Dec. n. 396 de 15 de Maio de 1800 dispoz que a
declaração de que tl'a ta o de n. 5 A de 14 de Dezem bro
de 1 89 podorá seI' feita perante o secretario da camara
ou intendencia munici~al, ou perante o escrivão de qual
quer delegacia ou subdelegacia de policia, ou ainda pe
rante qualquer dos agente diplomaLicos ou consulares da
respectiva naçào.

Nob:a-eza.- Ficam abolidos todos os titulos e fóros de
nobreza estabelecidos pelo regimen monarchico, subsis
tindo, porém, os titulas nobiliarios conferidos durante
aquelle regimen. - Dec. n. 277 F de 22 de Março de
1890 (Ord. do dia n. 49).

As honras, direitos e isenções ligados a esses titulos
ficam subsistindo na parte em que forem compativeis com
e regimen democratico . - Dec. n. 459 de 7 de Junho
de 1890 (Ord. do dia n. 73).

NODleação.- De enfermeiro-m6r compete ao Ajudante
General, na f6rma do art. 166 do Regulamento dos hos
pitaes militares.- A. de 24 de Setembro de 1886 ao
Hospital da Càrte.

- Nas provincias em que ha commandante de arma,
devem as nomeaç5e do enfermeiros er feitas pelos com
mandantes de armas, de accordo com os commandantes
dos corpos e delegado do cirurgião mór do exercito. - A.
de 28 de Setembro de 1 ~7, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 213 ).

- As nomeações de que trata o art. 127 § 9° do regulamento
dos arsenaes de guerra, cuja disposiçãO tornou-se exten
siva á Intendencia por avi:lo de 19 de Julho de 1873, re

i3
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fere-se sámente áquelles empregos que teem funüÇões
especiaes.-A. de 16 de Maio de 1888, ao M. da
Fazenda.

Nesta conformidade os ajudantes dos apontadores dos
arsenaes de guerra não teem dir'eito á terça parte do
vencimento dos apontadores quando a estes substituem,
por isso que não prestam serviço di vel'SO do que são
obrigados a desempenhar na qualidade de auxiliares.
A, de 20 de Julho de 1888, ao Arsenal de guerra
da Côrte.

NOIlleaçâo. - São da exclusiva competencia do Goveruo
Federal as nomeações dos chefes dos Estados, de comman
dantes de armas, chefes de policia, primeiro provimento
de secretarias de governadores e magistrados perpetuos,
sendo todos os logares secundarias dependentes de portaria
dos ministros.- As nomeações e demissões de todos os
outros cargos são da exclusiva competencia dos chefes
dos Estados, excepção feita dos lagares de administra
dores dos correios, cujas nomeações ficarão dependentes
de approvação do Governo Federal. - Dec. n. 12 de 23
de Novembro de 1889.

O Dec. n. 12 A de 25 do mesmo mez, alterando
o precedente, declara que as nomeações, aposentadorias,
demissões, suspensões e liçenças dos funccionarios de fa
zenda continuarão a reger-se pela legislação em vigor,
dependendo de decreto a nomeação dos chefes das repar
tições e effectuando-se todas as mais por simples actos
dos ministros. - V. Estado maior.

Notas - Não setrancão as que são provenientes de sen
tença.- Res. de 5 de Setembro de 1888, communicada
em Porto de 14 ao Conselho Supremo Militar.
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Ainda mesmo havendo perdão.-Res. de 20 de Ou
tubro de 188, communicada em A. de 25, do minis
teria da Marinha.

Not.a. - Sobre o trancamento da nota de deserção a praças
indultadas. - V'. A. de 25 de Outubro de 1888, -verbo
Indulto.

- Manda-se trancar a nota de prisão soffrida por um cadete
durante o tempo em que esteve li di posição do fôro civil
para responder a processo por crime de ferimento, visto
haver sido ab~olvido pelo Jury .- Port. de 6 de Abril
de 1889, li Repartição de Ajudante General.

- Mandam -se trancar as notas de prisão por seis mezes
em fortaleza, impostas a dous officiaes, por sentença do
Conselho Supremo Milital' de Justiça, pelo crime de abuso
de autoridade.- Porto de 27 de Setembro de 1889, li
Repartição de Aj udi:l.n te General. - V. Indulto.

o
Obit.o. - Sempre 'que fallecer alguma praça que tenha

pertencido à Escola de aprendizes artilheiros, devem os
commandantes dos re pectivos COl'pOS communicar esse
facto li Repartição Fiscal, para que possa elia providen
ciar sobre a remes a da caderneta á Pagadoria rias Tro

pas.- A. de 21 de Setembro de 1 "" ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2211).

Obras. - São consideradas militares todas e quaesquer
obras de constrllcção e reparo de edificio pertencentes
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à repartição da guerra. - A. de ]9 de Setembro de
188õ, à Pl'es. de Goyaz (Ord. do dia n. 1948).

Obras.- Os presidentes de provincia só podem autorizar,
sob sua responsabilidade, obras que não estejam compre
hendidas nos creditos distribuidos, quando tenham por
fim evitar um prejuizo certo e superior à importancia a
despender-se, ou em caso de fOI'ça maior e de imminente
ruina e grande perigo para os que habitarem ou fre
quentarem as localidades ou edificios. - Girc. de 19 de
Outubro de 1888, aos Preso de provincia.

- Autoriza-se o fornecimento de instl'llmentos e artigos
de desenho ús directorias de obra' militares nas pro
vincias. - A. de 9 ele Março de 188::.J, ao Dil'ectol' Ge
ral de obras militares.

- V. Concedas.

Obras Inilitares. - Orea-se uma directol'ia geral de
obras militares, em substituição do archivo militar.- L.
n. 3349 de 20 de Outubro de 1887, al't. 6° n. 4.-Sen
Regulamento - Dec. n. 0836 de 9 de Janeiro do1888
(Ord. do dia n. 21(0).

-Pelo regulamen to n. 10.227 de 5 de Abril de 1 89, que
não foi posto em execução, a Directoria Geral de obras
militares passava a seI' repartição annexa ,'t Secl'etaria
de Estado.

O cargo de director geral seria desligado do de com
mandante do corpo de engenheiro;j, podendo ser exercido
por um oflicial general ou coronel Lia mesmo corpo.

Crear-se-hião dez inspectorias subordinadas à Directo-
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ria Geral, exercendo jurisdicçãO em out1'o tantos distri
ctos em que seria subdividido o Imperio para o e!feitos
deste serviço, a saber:

1° districto-Municipio neutro e as provincias do Rio

de Janeiro, Espirita Santo, S. Paulo e Minas Geraes.
2° districto-Paraná e Santa Catharina.
3° districto-Rio Grande do Sul,

4° districto-Bahia e Sergipe.
5° districto-Pernambuco, Alagôas e Parahyba.
6° districto-Rio Grande do Tarte e Ccarú.

7° districto-Piauhy e Maranhão.
8° districto-Pal'á e Amazonas.
9° districto-Matto-Geosso.

10° dist1'icto-Goyaz.
Em cada districto, cuja séde seria designada pelo Go

verno e onde a inspectoria teria um e criptorio central,
haveria um inspector de obras militares do di tricto, um

ajudante e os officiaes em commissão que a necesüdade do
serviço reclama'lse (Ord. do dia n. 2262).

Obras IDilitares. - Autoriza-se a dil'ectoria goraI
de obra militares, nas obras ele importancia, a nomear
um auxiliar pa.I';l o engenheiro dellas encarregado,

correndo a de. p za pela verba - Eventuaes - da mesma
dil'ectoria e lJ.ue na:o deverà ser augmentada. - A. de
20 de Maio de )890.

- Os chefes de secção da dil'ectoria geral de obl'a militare
não podem perceber a gratificação especial para trans
porte, que se abona aos officiaes encarregados de trabalhos
fóra da repal,tiç10, pai' isso que não de,-em eUes ser dis

trahihos do serviço das uas secções. - A. ~e 27 ne
Outubl'o ele L Ç)O, ao dil'ector.
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Obras IDilitares. - V. Archivo militar. - Ven
cimento.

Observatorio. - E' tranierido para o Ministerio da
Guerra o observatorio do Rio de Janeiro, e dá-se-lhe
nOva organização. - Dec. n. 451 A de 31 de Maio de
1890 (Ord. do dia ns. 97 e 99).

-Or~a-se uma escola de astronomia e de engenharia geo
graphica no observatorio do Rio de .Janeiro. - Dec.
n. 859 de 13 de Outubro de 1890 (Ord. do dia n. 124).

- V. Escola de astronomz·a.

OfBcial general. - Quando em disponibilidade, ou
considerado á disposição do ministerio da guerra, per
ceberá, alem do soldo e etapa, um terço da gratificação
que competir ã. sua patente quando em exercício. - Dec.
n. 946 A de ] de Novembro de 1890, art. 55 (Ord. do
dia n. 143). - V. 4° vol. pago 423, ia alineo.

Ofticial honorario. - Declara-se que não p6de ser
acceito o ~lvitl'e proposto pela H.epartição de Ajudante
General, de se·nomearem conselhos de inquirição que re
conheçam da má conducta habitual dos officiaes honora
rios pal'a serem destituidos das honras. Os que estiverem
incluidos no ásylo, ou encarregados de qualquer com
missão milital' devem sel' punidos com prisão temporaria
em fortaleza, quando incorrerem em faltas.- A. de
12 de Outubro de 1887, ao Ajudante general (Ol'd. do
dia n. 2148).

- V. Soldo.
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OfUcial inrerior. - Os alumnos da Escola de apren
dizes artilheiros que obteem licença para se matricularem
na E cola Militar, como premio de seus estudos, não
estão comprehendidos no Aviso de 21 de Fevereiro de 1885.
- A. de 26 de Janeir'o de 1887, à Escola MilitaI' (Ord. do
dia n. 2090).

- O official inferior que, por conveniencia do serviço, longe
do seu corpo, em destacamento, sem auxilio do eu ca
pitão ou de seus camaradas, cumpre grande parte das
obrigações impostas pelas leis vigentes, conta esse tempo
corno se estivesse em seu corpo sargenteando companhia.
- Res. de 25 de Abril de 1888, communicada ao Aju
dante General em A. de 26 (Ord. do dia ri. 21" 1).

esta disposiçãO não se comprehendem os inferiores des
tacados e empregados somente no commando de guardas.
A. de 29 de Setembro de 188 ,ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2214).

- Declara-se ao Ajudante General:
1.o Que no preenchimento das vagas de inferiores nas

companhias devem ser preferidos, de accordo com o aviso
de 23 de Outubro de 1883, os rebaixados dos postos por
transferencia de outros corpos, si plenamente satisfizerem
os requisitos e uma vez que no batalhão não hãja outra
praça que melhor possa preencher o po to, salvo o caso de
ser mencionada na transferencia a clausula - até haver
vaga.

2. o Que pode o commandante da companhia deixar de
apresentar proposta para o preenchimento de taes vagas,
desde que reconheça não existir em sua companhia praça
alguma nas condições de preencbel-a; ficando então ao
commandante do corpo o direito de o fazer, independente-
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ment ele 11l'0po. ta e rlepois el' decorridos 40 dias da data
da abertura. da me.. ma vaga, com a praça que julgar nas
condições.

3.° Que, havendo pt'Opo t,\ rIo com mandante da compa
nhia para o preenchimento de qualquer vaga, não deve o
commandante do COl'PO, embora o possa fazer, transferir
para elIa um inferior, sem-pr:~vio accordo com Ocomman
dante da companhia. - A. rle 27 ele Dezembro de 1888
(Ord. do dia D. 2Y33).

Ofticial inf'erior. - Dous anDOS depoi da publicação
do regulamento das escolas do exercito, nenhuma praça
será promovida aos postos de caho, forriel ou sargento,
sem que tenha o curso das escolas regimentaes ou passe
por exame vago das materias ali i ensinadas, salvo se
possuir o curso preparatorio ou qualquer outro superior.
- Reg. n. 10.203 de 9 de Março de 1 89, art. 5 (Ord.
do dia n. 2247) e n. 330 de 12 de Abril de J8 9, art. 7.°
(Ord. (lo dia n. 67).

- Os officiaes inferiores que pretenderem studar, tendo
obtido para isso a necessaria licença, resignarão o posto,
afim de serem admittidos à matricula. -Reg. n. 10.203
de 9 do Março de 1889, art. 284 (Ord. do dia n. 2247).
-V. 4° vol. pag. 264, ve1'b. otficial infel'ior, 1. °alíneo.

- Sobre a annullação de suas nomeações. - V. Comman.
dante de corpo, 1.4 de Maio de 1.890.

- As praças com uso de distinctivos de cadete, embora
gozem de todas as homas inherentes a esta classe, não
devem ser promovidas a posto.' de afficial inferior, porque,
por qualquer circulllstancia, P?dem voltar â sua primitiva
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condição. - A. de 14 de Maio de 1890, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 6 ).

Ofticial inrerior. - As praça com distinctivos de
cadete, só depois de reconhecidas, podem ser promovidas
a official inferior, e não são obrigadas a acceitar o posto
de forriel porque este só é obrigatorio para os cabos de
esquadra e soldados particulares, como o primeiro posto
de official inferior.-A. de H de 'laia de 1890, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 68).

- Os primeiros sargentos elfectivos do corpo e companhias
das escolas militares devem ser excluid@s dos corpos do
exercito, pas ando a pertencer aos referidos corpos e com·
panhias. - A. de 9 de Dezembro de 1890, ao Ajudante
General.

- V. Transferencia.

Otlicial subalterno.- V. Commando de com
panMa.

Operario. - O director elo Arsenal de Guerra da Oôrte
é autorizado a mandar apresentar ao Ajudante General os
operarias militares que devam ser transferidos para o
Exercito, e a remetter para as fortalezas de Santa Oruz e
Lage as praças que, por seu irregular procedimento. preci
sarem seI' punidas correccionalmente.- A. de 21 de Junho
de 1888.

Igual autorização ao director do Arsenal de Guerra da
Bahia para remetter os operarias ao commandante das
al'mas. - A. ele 6 de Agosto de 18, , ao Presidente da
provincia.
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Operario.-Declara-se que nos termosda ImperiaIRe
soluçãO de 18 de Outubro de 1884, communicada em aviso
de 22, os operarias militares transferidos para o Exercito
e que tenham de indemnizar as despezas feitas com a sua
educação nas companhias de aprendize artifices dos ar
senaes de guerra, dAvem continuar a soffrer o desconto de
que trata o artigo 189 do regulamento appl'ovado pelo
decreto n. 5118 de 19 de Outubro de I 72 na razão,
porém, da quinta parte do soldo, como dispõe o aviso
de 15 de Dezembro de 1880, e, terminados os dez annos
de serviço a que são obrigados pelo artigo 263 n. I do
mesmo regulamento, serão escusas, qualquer que seja a
importancia da divida que então tenham, originada da
educação que receberam, por isso que as despezas feitas
pelo Estado se consideram compensada pela retenção dos
respectivos peculios e pelo serviço prestado. Se, porém,
tiverem divida proveniente de extravio de armamento,
carreiame, etc., embol'a concluido o tempo, só deverá ve
rificar-se a baixa depois que houverem indemnizado os
cofres publicas da importancia dos objectos extraviados.
- A. de 17 de Julho de 1889, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 22(0). - V. 4° vol. pago 267, ultimo alineo.

- V. Armeiro. - Peculio. - Trans ferencia.

Orçamento. - Manda-se vigorar no exercicio de 1890
as leis ns. 3396 e 3397 de 24 de Novembro do anno pas
sado e a tabella O que as acompanha, emquanto não forem
promulgadas as leis que devem fixar a despeza e orçar a
recei ta para esse exel'cicio. - Dec. n. IOde 30 de De
zembro de 1889.

- V. Exercicio.
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OrdeUl do dia.- ó teem competencia para expedir
ordens do dia as autoridades que commandam forças, e
não os chefes dos estabelecimentos militares.- Devem ser
concisa!;' e conter unicamente o assumpto do serviço mi
litar, sem commentarios e allusões.- A. de 29 de Agosto
de 1889, ao Ajudante General (Ord o do dia n. 2280).

Ordenado.- Elevam-se alO: 000 os vencimentos dos
presidentes das provincias da Bahia, Matto Grosso, Per
nambuco, S. Pedro, Mal'anhão, Minas, ParA, Rio de Ja
neil'o e S. Paulo, e a 9: 000$ os de todas as outras.
- L. n. 3349 de 20 de Outubro de 1887, art. 2°n. 17.

- O augmento da quinta parte do ordenado concedido aos
lentes, repetidores, prof<Hsores e adjuntos da Escola
Militar, que completam 25 annos de magisterio, não está
sujeito a desconto no caso de faltas, por i so que não póde
ser considerado como gratificaçã:o pro laúore.- A. de
29 de Outubro de 188 ,ao M. da Fazenda e Reg. n. 330
de 12deAbril de 1890,art. 224. (Ordo do dia n. 67).

- Fixa-se em dous contos de réis o dos ministros de estado
até a reunião da constituinte que o fixarà definitivamente
- Deco n. 27 H, de 1 de Dezembro de 18 9.

Ordenança.- Os encarregado de obras militares nas
provincias não teem direito a ordenança. Quando tiverem
necessidade de uma ou mais praça para desempenho do
serviço de que est·-o incumbidos, devem solicitaI-as das
respectivas presidenciaso- A. de 13 de Outubro de 18 6,
ao Preso do Maranhão (Ord. do dia n. 2055) e de 28
de Outubro de 1889, ao Ajudante General (Ord o do dia
n. 2292).
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Ordenança. - Com excepção das que se acham ao ser.
viço da Secl'etaria de Estado e da Repartição de Ajudante
General, só poderão ter uma ol'denança de cavallaria o
Conselho Supremo Militar, o quartel mestre g~neral, os
commandantes das escolas militares e das brigadas do
exercito e o inspectaI' do lO regimento. - A. de 12 de
Agosto de 1889, ao Aj udan te Genem1 .

- O auditol' de guerra não tem direito a ordenança. - A. de
28 de Outubro de 18 9, ao Ajudante General (Ol'd. do
dia n. 2292).

- V. Instrucções.

Organização.- O governo é autorizado a reorga
nizar as forças arregimentadas do Exercito, tomando por
base o plano annexo ao relator'io apresentado pelo mi
nisterio da guerra na sessão de 1887.- L. n. 3348 de 20
de Outubro de 1887, art, 8° n. 11.

- Supprimem.se os postos de coronel e tenente coronel do
corpo ecc1esia tico, passando a ser exercido pelo major o
cargo de capellão mM, e vinte capellães tenentes.- L.
n. 3349 de 20 de Outubro de 1887, art. 6° n. 13.

- Supprime-se o commando do corpo de estado m' lar de
2. a classe, passando a ser ag-gregados ao COl'pO de
estado maiol' de 1. a classe os officiaes do corpo e
commando extinctos.- L. n. 3349 de 20de Outubro de
1887, art. 6° n. 13.

- Transfel'ff-se para a provincia do Paraná. o 2° corpo de
cavaUaJ'ia, para a de Minas Gel'ae~ o esquadrão de Goyaz,
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e para esta a companhia de Minas.- Dec. n. 9818 de 8
de Dezembro de 1887 (Ord. do dia n. 2154). -O 2° corpo
já se achava provisoriamente no Paraná e o esquadrão
em Goyaz desde 1878.

Organização. - Transfere-se para a provincia de
Minas Geraes a parada da companhia de infantaria da
provincia de S. Paul0.-Dec. n. 9 76 de29 de Fevereiro
de 1888 (Ord. elo elia n. 2169).

- Cream-se tres brigadas organizadas com a' força' das
guarnições da côrte e da provillcia do Paraná. - A. de
16 de Abril de 188\ ao Ajudante ~General (Ord. do dia
n. 2178).

- Reorganizam··se as forças arregimentadas do exercito.
Dec. n. 10015 de 1) ele Agosto de 1888:(Ord. do dia
n. 2203).

Por este decreto ficarão assim organizadas aqucHas
forças:

Dous batalhões de engenharia.
Quatro regimentos de artilharia de campanha, cada

um com quatro baterias de seis peças.
Quatro batalhões de artilharia de po ição, com quatro

baterias cada um.
10 regimentos de cavallaria ligeira de quatro es

quadrões, sendo dous destes de clavineiros e dou de
lanceiros.

27 batalhões de infantaria com quatro companhias
cada um.

Um corpo de transporte com dous esquadrões.
Os commandantes do batalhões de engenharia, majores

e capitães ajudantes das companhias serão officiaes do
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corpo de engenheiros e servirão em commissão. Na falta
ou impedimento destes poderão :ser empl'egados officiaes
dos COl'pO especiaes scientificos. Os outros officiaes per
tencerão á arma de artilharia e serão classificados nos
batalhões de engenhal'ia, sendo preferidos os que ti verem
o curso completo de engenharia militar.

Os officiaes do corpo de transporte farão parte do
quadro da cavaliaria e serão nene ela sificados.

Os com mandos dos batalhões e regimentos serão preen
chidos metade por coronei e metade por tenentes coronei .

Organização. - Eleva-se a 30 o numero dos batalhões
da arma de infantaria do exercito.-Dec. n. 10097 de 1
de Dezembro de 1888 (Ord. do dia n.2235).

- Declara-se que em tempo de paz todos os batalhões de
infantaria podem fazer uso de tambores, sem prejuizo,
porém, da banda de cornetas, metade da qual será des
tinada a ambos os instrumentos.- A.. de 4 de Fevereiro
de 1888, ao Ajudante General.

- Marcam-se as paradas dos corpos arregimentados do
exercito.- Porto de 11 de Fevereiro de 1889, à Repartição
de Ajudante General (Ord. do dia li. 2241) e 27 de Agosto
do mesmo anuo (Ord. do dia n. 227 ).- Alterada pela
de 7 de Janeiro de 18g0 (Ord. do dia n. 21).

- Declara-se que o numero do:> anspeçadas nos corpos
arregimentarIas do exercito deve ser igual ao dos cabos.
A. de 21 de Março de 1889, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2264).

- Sobre a classificação dos musicas dos corpos.-V. Musz·ca.
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Organização.- Os officiaes que excederam do quadro
por occasião da reorganização do Exercito, devem ser
considerados aggregados.- A. de 22 de Julho de 1889,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2272).

- Da-se nova organização ao Exercito, cuja força é ele
"ada a 24.877 praças, distribuidas por dous batalhões de
engenharia, cinco regimentos de artilharia de campanha,
cinco batalhões de artilharia de posiÇãO, 12 regimentos
de cavallaria, 36 batalhões de infantaria e um corpo de
transporte.- Dec. n. 56 de 14 de Dezembro de 18 9
(Ord. do dia n. 13).

-
- Amplia-se o quadro do .corpo de e tado maior de la

classe, elevando-se o numero dos tenentes coroneis a 12,
o do majores a 16 o dos capitães a 30 e o dos tenentes
a 40.- Dec. n. 118 A de 4 de Janeiro de 1890 (Ord.
do dia n. 24).

'- Eleva-se o numero dos officiaes do corpo de estado
maior de artilharia, que passa a ter oito coroneis, 10 te
nentes cororreis, 14 majores e 30 capitães; e a 30 o dos
capitães' do corpo de engerrheiros.- Dec. n.,.,47 de
6 de Março de 1 90 (Ord. do dia n. 42).

- Extingue- e a 3a brigada do Exercito.-A. de 21 de Março
de 1890, ao Governador do Param\'.

- O quadro do estado-maior general do Exercia fica re
duzido a quatro marechaes, oito generaes de divisão e
1ô generaes de brigada.

Ficam equiparados, para todos os effeitos, os ma
l'echaes aos almirantes, os generaes de divisão aos vice-
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almirantes e os generaes de brigada aos contra-almi
rantes.

Os actuaes tenentes generaes serão considerados ma
rechaes, os marechaes de campo generaes de divisão, e os
brigadeiros generaes de brigada.- Dec. n. 3-0 de 19
de Abrilde 1890 (Ord. do dia n. 56).

Organização. - Da~se nova organizaÇ<lo às brigadas
da Capital federal. - Porto de 9 de Outubro de 1 90, à

Repartição de Ajudante General (Ord. do dia n. 120).

- V. Quadro do Exercito.

p

Pagadoria.- Extingue-se a das Tropas da Capital. 
Dec. n. 348 de 19 de Abril de 1890 (01'<.1. do dia n. 56).

- V. Contadoria Geral da Guerra.

Pagalllent,o.- Providencia-se para que do Iode ja
neiro de 1890 em diante toda a despeza relativa ao pes
soal do Ministerio da Guerra, na Côrte, passe a ser feita
pela Pagadoria das Tropas, continuando a do material
a ser realizada pelo Thesoul'o Nacional.- A. de 9 de
Agosto de 1889, ao M. da Fazenda e á Pagadoria.

- V. Vencimento.

parada.- V. Organização do Exercito.

Part,e.- Dispensa-se a remeS3a da parte diaria do estado
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maior nos quarteis geueracs ou secl'etalias militares,
ficando, entretanto, os commandantes dos COl'po:' obrigados
a communicar, por escripto, â au toridade competente qual
quer novidade que tiver havido intema ou extemamente
no quartel, desde que seja de alguma gravidade.-A. de
20 de Outubro de 1890, ao Ajudante General.

Passaporte.- Todas as pessoas podem entrar e per
manecer no territorio nacional ou deUe retirar-se, em
tempo de paz, como e quando lhes convenha, levando com
sigo os seus bens, independente de passaporte, guardadas
as leis de policia e os direitos de terceiro. - Dec. n.212
de 22 de Fevereiro de 1890.

Passe. - Os militares só podem sahir do porto com
passaporte da Secretaria de Estado ou do Oommanàante
das Armas. - Port. de 31 de Agosto de 1825.

Fica dispensada esta formalidade - A. de 19 de Junho
de 1889, ao Ohefe de Policia da Oôrte.

Os officiaes que tiverem de partir da Oorte devem de
clarar primeiramente na RepartiçãO de Ajudante General
o dia da sua sahida.- Ord. do dia n.. 266.

Patente. - Deve-se pa sal' a todos os individuos a
quem se concederem honras de postos do Exercito. Aquel
les, porém, que gozam de graduações militares, inherentes
aos cargos que exercem, teem nos titulos das nomeações o
documento necessario para sua garantia. - Res. de 4,
communicada em Porto de 16 de Setembro de 1889 ao
Oonselho Supremo Militar (Ord. do dia n. 2284 ).

Peculio.- Oomo deve o Arsenal de Guerra proceder
oom relação aos peculios existentes na Oaixa Economica,

ii
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pertencentes a operarios excl uidos do corpo por diversos
motivos.- A. de 18 de Abl'il de 1887, ao Director do
Arsenal de Guerra da Oôrte (Ord. do dia n. 2107).

Peculio. - O aprendiz artilheiro que, não completando
o tempo legal, é escuso por incapacidade physica, perde o
peculio que tiver accumulado na Oaixa Economica. -Res.
de 14 de Julho ele 1887, communicada em A. de 19 do
mesmo mez, ao Oonselho de E taclo (Orei. cio dia n. 2126).

Não o perde, porem, o que é reformado em consequencia
de se haver inutilizado 'lU acção do serviço. - A. de 3 de
Agosto de 18 7, ao Oommandallte Geral de Artilharia
Ord. do dia n. 2132.

- Só tem direito ao p culio o aprendiz artilheiro trans
ferido para o ex:ercito por haver concluido os e tudos e
alli completado o tempo de serviço legal. - Port. de 29
d'e Outubro de 1888, á Repartição de Ajudante General
( Ord. do dia n. 2221 ).

- Aos alumllos da escola de aprendizes artilheit·os que se
matricularem nas escolas militares da Oapital, nas condi
ções do art. 48 do Reg. n. 93G7 de 1 de Janeiro de 1885,
devem ser entregues os respectivos peculio .- _. de 17
de Janeiro de 1890, ao Oolnmando Geral de Artilharia.

- V. Aprendiz artilheiro. - Baixa. - Indemnização.

Pedido.- De medicamentos e outros artigos destinados
ás pharmacias e enfermaria' militares deve ser rémettido
á estação competente acompanhado do mappa carga e
descarga de tae!! artigos, e segundo o lr!od~lo junto ao
presente aviso.'-' Oire. de 27 tIe Muio de 1885 aos Pres.
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de provinda (Orel.do dian. 1927)ede23de Junho do
mesmo anno ( Ord. do dia n. 1933).

A Circo de 6 de Outubro de 1885 manda remettel-os
directamente ao chefe do Corpo de Saude.

Pedido. - Não se devem incluir no pedidos dos corpos
artigos que não estejam contemplados nas tabelJas de 23
de Junho de 1 73 (Ord. do dia n. 969).-Port. de 8
de Maio ue 1886 (Ord. do dia n. 1991 ).

- Devem ser explicitos!J.uanto as dimeu ões, pe o e qualidade
dos objectos, quando se tratar de artigos sujeitos a va
riantes. - Porto de 13 de Maio de 1886 (Ord. do dia
n. 1993).

- De artigos para a e colas regimentaes devem ser acom
panhados da relação de frequencia dos alumnos nellas
matriculados. - Porto de 16 de Abril de 1888, à Repar
tição de Ajudante General ( Ord. do dia n. 2177 ).

- De cHetas para a' enfermarias militare deve ser assignado
pelo enfermeiro-mór.- A. de 19 de Janeiro de 1 88, ao
Preso de Sergipe ( Ord. do dia n. 2190 ).

- De medicamentos e drogas para provimento das phar
macias, recommenda-se que se achem na Côrte a tempo de
ser fornecidos pelo Laboratorio Chimico Pharmaceutico
militar.-Circ. de 30 de Agosto de 188 ,aos Preso de
provincia. (Ord. do dia n. 2207.)

- V. Fa1'damento.-Modelo.

Pena.- Fica abolida a pena de gales e sub tituida pela
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de prisão com trabalho durante o mesmo numero de annos,
si for temporaria, ou durante tl'inta annos si for perpetua
a comminada na lei anterior ou jâ imposta por sentença.

As prisões perpetuas, com ou sem trabalho, com minadas
pelo codigo criminal ou já impostas por sentença, são
re-:luzidas a trinta anllos.

A prisão preventiva será computada lia execução da
pena, sendo po~to em liberdade o réo que, contado ou addi
cionado o tempo da mesma prisão, houver completado o da
condemnação. - Dec. n. 774 de 20 de Setembro de 1890.

Pena. - V. P?"escripção.

Penhora.- O soldo dos officiae do Exercito, da Al'mada
e da~ classes nnnexas, elfectivos ou reformados, não stá.
sujeito ao pagamento de dividas e não póde por e 'tas ser
accionado.

Esta doutrina não abrange nem comprehende as dividas
da Fazenda Nacional provenientes de adiantamento de
vencimentos, abonos indebitos ou erroneamente feito, e
que se originarem de alcances, as quaes serão abatidas ou
descontadas pelas estações competentes, sendo, quanto aos
reformados, os descontos feitos pela uecima parte dos
soldosmensaes.-Dec. n. 474Bde IOde Junhodell::l90
(Ord. do dia n. 77). e n. 946 A de 1 de Novembro do
mesmo anno, art. 12 (Ord. do dia n. 143).

Não são llujeitos à penhora:
os bens inalicnaveis ;
os vencimentos elos magistrados e empregauos publicas,

dos milttares ; os equipamentos destes;
as soldadas ele gente do mar, E: salarios ue guarda-livros.

feitores, caxeit'os e operarios ;
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os utensilio o fm'l'amentas de mestres e officiaes de

officios mecanicos e que forem indispensaveis ás suas

occupações ol'dinarias;

os material3s necessarios para as obras;

as pensões, tenças e montes-pios, inclusive o dos Servi
dores do Estado;

os fundo sociaes pela divida particulal' de um dos

socios'

o indispensavel para cama e vestuario do executado e
de sua familia, não sendo pI'ecioso ;

as provisões de comida.

São sujeitos a penhora, não havendo absolutamente
Outl'OS bens:

o vestuario dos empregados publicas no exercicio de

suas funcções ;

o livro dos Juizes, pl'ofessores, advogados, medicas,

engenhei I'OS e e tudan tes ;

as machina e instrumentos necessarios para o ensino,

pratica, ou exercicio das artes liberaes e das sciencias ;
os fructos e rendimento; dos ben inalienaveji;;

os fundos I iq 11 idos que o execu tado pos:; ui!' na companhia

ou sociedade commel'cial.- Dec. n., 4: de 11 de Outubl'O

de 1890, al't. 269 e 270.

Perito. - Os que forem nomeado para o exame previo

de qualquer in,euío devem e entender directamente com

o inventor, por meio de convites publicados no Diario
Official e nas gazeta de maior circulação, ou por outros
meios. exigindo dell s as infol'maçães indispensaveis ao

bom exito de sua commissões, apresentando opportuna

mente â'luella secr~tal'ii1 de E Lado a conta das despezas

com taes publicações, para Sel'el11 paga - A. de 12 ue

Setembro de 1885, a ommissão de mel llOramentos.
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PbarIDaceut,ico.-Os pharmaceuticos civis, quepre
tenderem contractar-se para servir no Exercito, deverão
see previamente inspeccionados de saude. - A. de 5 de
Julho de 1 7, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2126).

- V. Contmcto.

PbarIll8cia.- Manda-se restabelecer a da peovincia
do Maranhãu. - A. de 25 de Abril de 1 87. ao Pres. da
provincia (Ord. do dia 11.2131).

- Extingue-se a do Ar enal de guerra de Matto Grosso,
recolhendo-se á pharmacia da Capital as drogas, medi
camentos e uten ilios a elta pertencentes. - Porto ao
Ajudante General em 26 de Julho de 1887 (Ord. do dia
n. 2127).

- Mandam-se supprimir as das provincias em que não tenha
de estacionar algum corpo do exercito, devendo naquellas
em que existir destacamentos ser o serviço feito por am
bulancias.- Porto de 28 de Fevereiro ue 1889 (Ord.
do dia n. 2244).

- Mandam-se reabrir as pharmacias militares de Santa
Anna do Livramento, S. Gabriel, S. BOl'ja e Uruguayana,
no Rio Geande do Sul. - A. de 28 de Junho de 1889, ao
Pres (Oed. do dia n. 2267).

- Mandam-se estabelecer nos Estados do Piauhy e Goyaz.
- A. de 31 de Maeço de 1890, aos governadores.

- Extingue-se a do Arsenal de Guerra da Capital, onde
haverá apenas uma ambulancia para primeiros soccorros
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em casos nrgentes, pa:'isanrlo o receituario da enfel'maria
a ser aviado pelo hospital Centra1.- A. de 2 de Maio ele
1890, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 64) e ao
Arsenal.

Picador.- V. Uniforme.

PolvoI'a.- Quaes as que devem ser empregadas nas
fortalezas.- Part. de'lS de Outubro de 18 6, ii Repar
tição de Ajudante General (Ord. do dia n. 2058).

-Instrucções para organização dos pedidos de polvora de
guerra.- Ord. do dia n. 106 de 8 de Setembro de 1890.

Poncho.- y. Fardamento.

PosliIe.- As repartições de fazenda geral não podem dar
pOs'se a empregados creados ou prolÍdos pelo governo
particular de cada;Estado.-1'elegramma de 7 de De
zembro de 1889, do M. da Fazenda aos Govel'lladores
dos Estados e ás Repartições de Fazenda geral.

Praça.- Na falta de certidão de idade, manda- e servir
de base para a contagem da praça de um aprendiz artífice
transferido para o deposito de aprendizes artilheiros e
dalli para o exercito, a data em que foi incluido na com
panhia de aprendizes artifice do Ar~enal de Guerra.
A. rle 19 de Julho de 1887, ao Ajudante G nel'al (Ord.
do dia n. 2126).

- Os officiaes que vclrificaram praça no exercito segunda
vez, não tendo completado o tempo da primeira, devem no
almallak militar ser coUocado nos logare que lhes
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competirem por suas alltiguidades}e praça, contadas por
addição do tempo anterior adquirido pelo segundo alista
mento.- A. de 3 de Julho de 18 ,ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2191).

Praça.-Não deve ser annullada a do individuo que, para
alistar·se nas fileiras do exet'ci to, occulta a circumstancia
de ser casado, e depois apresent~ certidão de semelhante
estado para obter baixa, sem que tenha indemnizado a
despeza com ene feita.- A. de 17 de Julho de 1889, ao
Pres. da Parahyba.

Pratica.- V. Instrucção.

Precedencia.- Segundo os preceitos geraes de dis
ciplina, no caso de serviço propriamente militar, não póde
o oflicia1 de maior patente ser subordinado ao menos
graduado ou mais moderno, mas estes preceitos deixam
de prevalecer quando se tratar de desempenho de auto
ridade, proveniente de cargos que conferem direitos defi
nidos e marcados em)ei. - A. de 15 de etembro de 1885,
ao Pres. de Santa Catharina ( Ord. do dia n. 1950).

- Nas formaturas dos a1umnos da Escola de Tiro deve-se
attender á precedencia a que tiverem direito pelas suas gra
duações.- A. de 9 de Junho de 1888, ao Ajudante Ge
neral (Ord. do dia n. 2186).

- Os a1feres-a1umnos devem ser commandados pelos 20B

tenentes e alferes, embora mais modernos, por isso que não
são officiaes de patente.- Res. :de 13 de Julho, communi
cada em A. de 24, ao Ajudante General (Ord. do dia
ns. 2272 e 2273).
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Precedencia. - V. Commrmdo de companhia.

PreIDio.- Para que possa ter lagar o reconhecimento
de cadete é necessario que a praça reponha o premio que
tiver recebido. - A. de 6 de Fevereiro de 1886, ao Pres.
do Rio Grande do arte.

- Declara-se que não deve ser paga a primeira prestação do
premio de voluntario a um ex-soLdado que obtivera baixa
por incapacidade physica, dous mezes depois de haver
'verificado praça, sem que entretanto houvesse soffrido de
sastre que motivasse o defeito que apresentava no braço
esquerdo; manda-se advertir os medicas que fizeram parte
da primeira junta que o inspeccionou e responsabilisal-os
pelas despezas feitas com os vencimentos até á data da
baixa. -A. de 20 de Maio de 1886, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 1995).

- O vaiuntaria que é escuso por incapacidade physica antes
de completar o tempo do seu contracto, tem direito a pel'
ceber a prestação do premio proporcional ao tempo não
vencido. - Porto de 2 de Maio de 1887, á Thesou raria do
Maranhão.

- A Lei n. 3317 de 20 de Junho de 1887, art. 2° e a de n. 3319
de 28 do mesmo mez e anno, revogando as disposições an
teriores, determinaram que os premias dos voluntarios e
engajados fossem pagos em prestações mensaes correspon
dentes ao tempo que tivessem de servir as respectivas
praças. A circular de 25 de Agosto seguinte (Ord. do dia
n. 2133) declara que os alistados antes de publicada nas
provincias aquel1a resolução e que receberam os respe
ctivos premias, deviam ser mantidos nos seus contractos,
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reformando-se os dos que ainda não houves em recebido
premio ou dando-se-lhes baixa do serviço, como lhe
convie se.

A disposiçãO acima citada foi revogada pela Lei
n.3366 de 21 de Agosto de 188 , que restabeleceu o
pagamento do premio em tre pr tações (Ord. do dia
n. 2203).

Em 1890 mandou-se pagar outra vez o premio em
prestações men aes. - ParI.. de 21 de Junho ao Aj udante
General (Ord. do dIa n. 79) e Circo de 23 aos Gover
nadores dos Estado:;. - V. Circular de 6 de Ago:;to
de 1890.

PreDlio. - A praça que deix.ar de receber o pl'emio de
voluntarios para tratar de seu rec nhecimento como
cadete, readquÍl'e o dil'eito susp nso por es e motivo, si
não preenche os requisitos necessarios. - Res. de 28 de
Fevereiro de 188 ,coJl1municada em A. de 9 de Mal'ço ao
Ajudante General (Ord. do dia D. 2173 ).

- A prestação do premio de voluntario vencida por ullla
praça que está respondendo a conselho de guerra, s6 deve
ser paga depois da sentença de ultima instancia. - A. de
I de Agosto de 1888, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2195).

- O substituto tem direito ás prestações do premio que com
petir a. praça substit.uida.- A. de 9 de Março d . I 9, ao
Ajudaute General.

Esta disposiçãO comprehende as praças que, comple
tando o tempo de serviço, se alistam como su bstitutos.
- A. de 9 de Março de 1889, ao Preso do Rio Grande
do Norte.
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Premio. - Será d'ora em diante de 300$ para os volun
tario. , pago em seis pre tações, sendo a primeira no acto do
alistamento, a segunda dois anno depois e as demais no
fim de cada anno que se seguü' ate àquelle em que com
pletar o prazo da lei para total vencimento do premio.
As actuaes pl'aças que tiverem recebido prestações mensaes
nos teL'mos do avi!la de 21 de Junho ultimo, receberão o que
lhes faltar pal'a o completo da primeira prestação de 50$,
conforme o que Ol'a se e tabelece.- Cil'c. aos governadores
dos Estados e Porto ao Ajudante General em 6 de Agosto
de 1890 ( Ord. do dia n. 94 ).

- As praças que, em vil'tude das disposições anteriores á
circular de 6 de Agosto ultimo, houverem recebido pre-
tações dos respectivos pl'emios, deverão, quando vencidas

estas, passal' a ser pagas das outras pelo modo determi
nado ua citada circular. - Circo de 30 de Outubl'o.de 1 90
(Ord. do dia n. 128 ).

-:. A praça:substituta de outra que não pôde reconhecer-se
cadete tem dil'eito á pel'cepção do respectivo pl'emio,
sendo-lhe applicavel a Res. de 29 de Fevereiro de 1888.
- A. de 12 de Dezembro de 1 90, ao Governador de
Sergipe.

- V. Aprendiz ar·tilheiro. - Titulo de voltmtar'io.

Prescripção. - A pre'cl'ipção I}uinquenual, não

podendo applicar-se ao soldo e vencimento d uma praça
de pl'et em effectividade de serviço, comprehende, todavia,
os das praças reformada'. - Re:;. de 11 de Dezembl'O de
1885, communicada em A. de 4 de Janeiro de 1 6, ao
Conselho de Estado.
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Pre8cripção. - Deve seI' julgada pel'empta a divida.
proveniente de peças de fal'dameuto que o recruta, por
qualquer circumstancia, tiver deixado de receber em
tempo.- A. de 23 de Setembro de 1886. ao Quartel
Mestre General (Ord. do dia n. 2045 ).

- Fica reduzida a dez annos a prescripção das dividas fi caes
não excedentes de 500$, a contar desta data. - L.
n. 3397 de 24 dl3 Novembro de 1888, arL19.

- Quando se dã a prescri pção das penas impostas por sen
tença. - Dec. n. 774 de 20 de Setembro de 1890.

Pre8ident,e.- Elevam-se a 10:000 os vencimento
dos presidentes das provincias da Bahia, Matto Grosso,
Pernambuco, S. Pe.dl'o, Maranhão, Minas, Para, Rio de
.Taneiro e S. Paulo; e a 9: 000$ os de todas as outl'as .
L. n. 3349 de 20 ele Outubro de 1887, aet. 2° n. 17.

- V. Ajuda de custo.

Pre8idio.- O de Santo Antonio é transf>rido do lugar
denomiuado-Amaro Leite-para a margem direita do
rio Maranhão, abaixo da confluencia delle com o rio Ba
gagem, a 12 leguas da Villa de S. .TOSt3 de Tocantins,
que lhe fica ao Sul, e cerca de 14 da freguezia fIe
S. Felix.- A. ele 8 de Agosto do de 1 85, ao Preso
tIe Goyaz.

- Approva-se a tl'ansferencia da ..éde do pI'\jsidio Nova
Belém para o logar denominado - Poço grande -, a
margem do Rio Crixás, no Município da Villa do Pilar.
- A. de 2 de S tembl'o de 1886, á Pres. d Goyaz,
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Presidio. - Approva-se a denominação de - Visconde
de Ouro Preto-dada ao presidio de Santa Cruz em Goyaz.
- A. de 31 de Outubro de 1889, ao Preso da provincia.

Prisão. - Os inspectores de corpos e estabelecimento'
militares, para que suas ordens e instrucções tenhão a con
veniente efficacia, poderão advertir, admoestar e repre
hender os encal'l'egados da execução della' que faltarem
aos devel'es prescriptos, em termos de merecel'em qual
quer daq uellas corL'ecçôes. Poderão tambem prendeI-os
por insubordinação, desobediencia e desacato ã. sua pessoa,
se, pela gravidade desses factos, assim o exigir a disciplina
militar.-lnstrucções de 20 de Março de 1857, art. 20
e de 10 de Maio cle 1889, art. 17 (Ord. do dia n. 2271).

Prisioneiro.- Deve como tal ser considerado aquelle
a quem a sorte das armas ou a sorpreza, victima da
aggressão inesperada, faz cahie em poder do aggressor, e
contar-se-Ihe portanto, pelo dobro, como e fosse de cam
panha, todo o tempo que passar cm semelhante situação.
- Res. de 10 rle Julho de 1 90, communicada ao M.
tia Marinha em A. da lUesma data (Ord. do dia n. 15

de 1891 ).

Proce88o.- Por quem devem ser scripto' os de con
selho de guerra.- V. Auditor.

- Sobre a entrega elo peoes o de conselho de guerra ao
reo ou ao seu advogado para prepara.r a d fe a. - V.
Con ellw de guelTa.

Procuração.- Não perde o mandato o procurador que,
sendo bacharel, figura no corpo da procuração com o tra-
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tamento de doutor. - Port. de . Ode Abril de 18 7, do
M. da Fazenda á Thesouraria de S. Paulo.

Procuração. - Os escrivães das colonias militares
não podem. upprir a falta rIe tabellião para lavrar instru
mentos de procuração.- A. de 19 de de ovembl'o de 1 87,
do M. da Justiça ao Presidente de S. Paulo.

- Os cadetes e demai praça de pret não estão inhibidos de
ser procuradores extrajudiciaes.-A. de 19 de Junho
de 1888, ao M. da Fazenda (Ord. do dia n. 2100).

- As mulheres casadas que tiverem diL'eito a pensão, meio
soldo ou monte-pio podem receber o que por tal lhes for
devido, directamente por si, independente de procuração
ou outorga de seus maridos.- Dec. n. 49 de 19 de
Junho de I 90.

ProcuradoI~da Corõa.-Passa a denominar-se
Procurador gera1da Republica.-Dec. n. 4 de 11
de Outubro de 1890.

ProUloção. - Os ofliciae extranumerarios stão su
jeitos, quanto á. promoção, às regras da lei geral, com
alteração apenas do tempo do i ntersticio que deve ser
dobrado. -Res. de 24 de Abril de 1886 (Ord. do dia
n. 1991).

- Os capitães transferidos, d'ora em diante para o corpo
de engenheiros, ele accordo com O art. 4° da Lei n. 3169
de 14 de Julho de 1883, não podem ser promovidos por
merecimento ao posto de. major sem ter tres annos de
serviço eífectivo no mesmo corpo. - Res. ele 8 de Abril
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de 1887, communicada em A. de 9, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. '2106).

promoção.- Manda-se que, d'ora em diante) se obervQ
invariavelmente a regra estabelecida pelo aviso de 27
de Junho de ]881 que determina qlie nas proposta para as
promoções se comprehenda serl! pre em cada tres vagas um
official que tenha o curso da respectiva arma.- A. de 14
de Junho de 1887, ao:Ajudante General (Ord. do dia
n. 2120).

- Declara-se Cjue nas folha do cadetes e oflioiaes inferiores
deve mencionar-se o nome do com mandante que tiver
emittido juizo sobre cada um e recommenda-se que, si se der
alguma alteraçãO com relação a qualquer praça que esteja
nas condições de er promovida ao primeiro posto, os
corpos communiquem á Repartição de Ajudante General.
-A. de 20 ele Junho de 1 87, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2190), cuja execução foi recommendada em A.
de 16 de Abril de 18 9.

-Mandam-se declal'ar sem effeito a promoções de dous
officiaes inferiores por se acharem em conselho de guerra
quando fOt'am promovido, cil'cumstancia que então não
constava na Secretal'ia de E,tado. - Porto de 6 de Agosto
de 1887, a 000 elho upremo Militar (Ord. do dia
n. 2131).

- O infedor que, por conveoiencia do erviçJ, longe de seu
corpo, em destacamento, sem auxilio do S li capitão ou de
seu camarada, cumpre gl'ande parte das obl'igações im
postas pelas lei~ vigentes, deve contar ess tempo, como
se estives e em seu corpo sargenteando companhia.-
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Res. de 25 de Abril de 1888, communicada em A. de 26,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 21 1).

ProInoção. - Não póde ser promovido no respectivo
quadro o capel1ão que não está no exercicio pleno de suas
funcções.-Res. de 10 de Novembro de 1888, communicada
em A. de 13, ao Ajudante General (Ord, do dia n. 2229).

-Serão tomados em consideração nas promoções por mere
cimento os serviços prestados no ensino das escolas regi
mentaes, desde que pelas autoridades superiores tenham
sido reconhecidos o aproveitamento dos al~mnos e o zelo,
intelligencia e instrucção dos respectivos professores e
adjuntos, em cujos assentamentos se farão as notas com
petentes. - Reg. !l, 10203 de 9 de Março de 1889, art. 18
(Ord. do dia n. 2247) -Revogado pelo de n. 330 de 12 de
Abril de 1890 (Ord. do dia n. 67).

- Incumbe-se á commissão de promoções de apre entar
propostas para preenchimento das vagas do primeiro
posto do exercito, nas armas arregimentadas, e estabe
lecem-se as seguinte regras para a organização dessas
propostas:

As vagas na arma de artilharia serão preenchidas, por
confirmação, pelos alferes-alumnos que satisfizerem as
exigencias regulamentares e ai! do art. 6° do regulamento
approvado pelo Dec. n. 772 de 31 de Março de 1851,
em referencia á boa conducta militar e civil.

Nas armas de cavallaria e infantaria, a primeira vaga a
considerat'-se, em cada uma deDas, será preenchida, tam
bem por confirmação, pelos alferes-alumnos nas condições
acima mencionadas.

A segunda, pela praça ele pret, que, ao curso das respe·
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ctivas armas, reunir todos os predicados exigidos no
art. 6.0 e mai disposições em vigor.

A terceira, pelo principio de antiguidade, ainda satis
feitas as disposições legues.

Nas vagas que successivamellte se forem dando, guar
dar-se·ha esta mesma ordem; devendo a commissão, para o
preenchimento de cada li ma delJas, propor !l'e' nomo:;
dentre os mais antigos e idoneo .

Se, em qualquer das tres referidas classes de promoções
pão houver numero sufticiente de candidatos que possam
preencher todas as vagas, essas, dividiuas proporcional
mente, serão distl'ibuidas pelas outras classes, de modo que
na mesma proposta sejam contempladCO',s todas as vagas de
que se tenha conhecimen to officialmen te, não uevendo,
nesta hypothese, ser considerada prejudicada, na eguinte
proposta, a classe ou cla.se que nãu U"el'em sido contem
pladas na anterior.

A commissão de promoções tere\. mui to em vista o art. 4°
das instrucções a yue se refere o A. de 17 de NovemLl'o de
1880.- A. de 10 de Julho de 1889, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2169).

pJ.·olDoção. - Os capitães transfericíu para o corpo de
estado maior de primeira classe podem concorrer com o'
demais capitães do mesmo corpo para a promoção por
merecimento, sem dependencia de novo preenchimento
da condição do intersticio. - Res. de 14 de Setembro
de 1889, communicada em A. de 16, ao Ajudante General

(Ord. do dia n. 2284),

- As promoções nos corpos sanitarios 'erão feitas dons terços
por merecimento e um terço por antiguidade, do primeiro
para o segundo posto, e dc..te em diante ómente por me ..

15
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recimento ; e por concurso as nomeações para o primeiro
posto. - Dec. n. 277 de 22 de Março de 1890, art. 12
(Ord. do dia TI. 49) e n. 307 de 7 de Abril do mesmo anno,
art. 19 (Ol'd. do dia n. 62). - Revogado pelo Decreto
n. 672 de 18 de Agosto seguinte (Ord. do dia n. 96).

ProIlloção.- Manda-se levar em conta no tempo do in
terstício exigido de um capi tão transferido para o corpo de
engenheiros o tempo em que esteve occupado em trabalhos
proprios de engenharia, quando ainda não pertencia a esse

. corpo. - Res. de 13 de Agosto dEI 1890, communicada
em A. de 14 ao Ajudante General (Ord. do dia n. 96).

- Faz-se extensiva a todos os capitães transferidos para o
corpo de engenheiros a disposição da Resolução de 13 de
Agosto sobre intersticio. - A. de 15 de Outubro de 1890,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 121).

- V. Intersticio. - Otficial inferior.

Proposf,a. - O Ajudante General é autorizado a appro
vaI', quando julgar convenien te, as propostas feitas pelos
com mandantes dos corpos para os cargos de secretarias e
quarteis-mestres dos mesmos corpos. - A. de 23 de Julho
de 1889 (Ord. do dia n. 2272).

Proprio nacional. - Os chefes dos estabelecimentos
militares, logo que tiverem conhecimento da construcção
de qualquer edificio particular em terrenos do Estado,
que fique proximo dos mesmos estabelecimentos, devem
fazer as neces arias communicações para que o Ministerio
da Guerra torne as providencias precisas para o embargo
de tal construcção. - A. de 21 de Fevereiro de 1890, ao
Quartel-Mestre General.
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Proprio nacional. - Não se estendem á jurisdiCção
do engenheiro zelador dos proprios nacionaes uS que se
acharem sob a fiscalização da repartição de quartel
mestre general e da directoria geral de obras militares.
- A. de 19 de Julho de 1890, do Ministerio da Fazenda

(Ord. do dia n. 102).

- V. Gonce'rio. - Enfermaria. - Obr'as.

Q

Quadro do Exercit,o. - Approva-se a distribuição
pelos corpos do Exercito, das 13.500 praças fixadas na lei
de forças. - A. de I de Abril de 1889, ao Ajudante Gene
ral (Ord. do dia n. 2252).

- V. Organizaçl1o.

Quadro ext,ranuIllerario. - Ct'êa-se no Exer
cito um quadro com esta denominação, para o qual serão
transferidos os officiae que se acharem empregados em
commissões estranhas ao Ministerio da Guerra e os que o
Governo julgar conveniente a bem do serviço., Estes offi
ciaes concorrerão em promoção com os de seus corpos. 
Dec. u. 8 de 21 de Novembro de 1889 (Ord. do dia n. I).

Quart,el-Mest,re. - Sobre a - ua nomeação e dis
pensa. - V. Estado-Maior, 22 de Junho de 1885 e
Proposta, 23 de Julho de 1889.

QueiInar.- V. Livro.
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R

Rancho. - Compete ao inferior encarregado du rancho
apresentar a amostra do mesmo ao oflieial de estado-maior,
de conformidade com o art. 80 do Regulamento de 15 de
1 ovembro de 1876. -A. de 13 de Setembro de 18 9, ao
Ajudante General (OreI. do dia n. 2283).

- V. Escri1Jt·~~/'ação.- Fon~ecimento.

Recibo. - V. Rubrica.

Recl.-ut.a. - Devem seL' como tal considerados os indivi
duas remettidos pela policia com desti no ao exerci to. 
A. de 26 ele Março de 1890, ao Ajudante General e circo
de 5 de Setembro seguinte aos Governadores dos Estados.

RecrutaIllento. - A occupa9ão effectiva nos traba
lhos da lavoura constituirá. 1 gitima isenção do sorviço
militar. - L. n. 3270 de 28 de Setem bro ele 1885, art. 4°
§ 6.°

- O recrutamento forçado só se considerará abolido depois
que se fizer etrectivo o primeiro contingente de que trata a
lei n. 2556 de 26 de Setembro de 187-1. -Re.. de 21 de- .
Agosto de 1886 (Ord. do dia n. 2046).- V. L. n. 3397
ele 24 de No, embro de 1888 art. 6° paragrapho unico
11.4 e Reg. 11. 10.226 de ;) de Abril de 1889, art. 6°
(Ord. do dia n. 2253).

- As autoridades encarregadas do recrutamento incorrem
em rosponsahilidade criminal pelo abuso que cOl11l1lettem,
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prendendo cidadãos conhecidamente isentos ou incapazes,
alem de ficarem obrigadas à satisfação do damno causado
assim ao Estado como ao recrutado, e ainda sujeitas á
immediata demissão de seus cargos. - Circo do Ministerio
da Justiça de 9 de lovembro de ]888, aos Preso de
provincia.

RecrutaIDento.-Alteram-se algumas disposições do
Regulamento n. 5881 de 27 de Fevereiro de ]875.- Reg.
n. lO.226de5deAbri1de]889 (Ord. do clian. 2253).

- Determina-se que sejam rigorosamente observados os
avisos de 27 de Fevereiro de 1833 o 3 de Fevereiro de
1873 (Ord. do dia n. 916) que declaram que não devem
ser admittidos no ex.ercito individuas incorregiveis, ebrios
e desmoralizados. - A. de 12 de Dezembro de ] 890.

Recurso. - ão 'e admitte recurso 1';o11re identica
questão já decidicla por uma re '01ução imperial, em ma
teria contellciosa. - Res. de 1 de Outubro cle 1878.

- Julgado administrativamente um negocio contencio::;o, é
lici to ao inte1' ssado, dentro do prazo de 10 dias, recOl'rer
ou simple mente replicar (art. ]0).

lO caso da 2a parte do artigo antecedente, o recurso
deverá ser interposto dentro de igual prazo, contado do
despacho proferido sobre a replica (art. 2°). - Dec.
n. 0451 de 27 de Junho de ]8 5.

- Sobre materia de impostos o de sua cobrança devem ser
interpostos para o Minis~erio da Fazenda, por intermedio
das repartições fi caes su balterna:. - A. cI 24 cle Agost.o
<le l88G, do M. da FU7.enc1a (01'1.1. do dia n. ')050).
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Recurso. - Póde admittir-se contra os pareceres das
juntas de saude, apreciadas pela autoridade superior as
razões que forem al1egatlas. - Res. de 25 de Agosto
de 1887, communicada em A. de 10 de Setembro ao Aju
dante Gp.neral (_Ord. do dia n. 2139).

ReCerenda. - Os diplomas expedidos pelos tribunaes
superiores não precisam de assignatura do ministro de
estado respectivo, porquú achando~se no titulo da mercê
satisfeita a condição da responsabilidade que lhe cabe,
seria absolutaménte ocioso referendar os outros titulas
secundarias, que se passam pelos mesmos tribunaes, e que
não são mais do que consequencia da mercê feita, pela
qual já está responsavel o mesmo ministro desde a sua
data. - A. de 26 de Julho de 1821, do M. do Imperio
ao da Fazenda.

ReCorDla. - Os officiaes do corpo de Fazenda da Ar
mada são reformados com os accessos consignados no
Alvará de 16 de dezembro~de 1790, embora nesse corpo o
ultimo posto seja limitado pelo respectivo regulamento.
-Res. de 12 de Dezembro de 1868.
Esta disposiçãO eapplicavel, por identidade de razão, aos
corpos de 8aude e ecclesiastico do Exercito.

- Publicada a reforma de qualquer otlicial em ordem do
dia, o respectivo corpo deve immediatalllente remetter,
em duas vias, ao quartel general, a fé de officios do
mesmo officiaI, afim de ser uma enviada ao Conselho
Supremo militar para a expediçãO da_~patente e ficar
a outra archivada, observando-se no preparo desse do
cumento o que se acha publicado na of'dem do dia
n. 1262 de 30 de Dezembro de 1876. - A. de 17 de
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Setembro de 1886 ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2042).

ReCorIDa. - O official ag'gregado á arma, por doente,
não póde ser reformado, sem o pedir, antes de completar
um anno de aggregação.- Res. de 25 de Agosto de 1887,
communicada em A. de 10 de Setembro ao Ajudante
General (Ord. do dia 11. 2139).

- O governo é autorizado a reformar a Secretaria da
Guerra e repartições annex.as e bem assim as outras su
bordinadas ao Minisierio da Guerra, como sejam os corpos
de saude e ecclesiastico do exercito, supprimindo os des
necessarios, com red ucção na despeza total feita com as
mencionadas repartições.

Para reformar, sem augmento de despeza actual, as
Escolas Militares da Côrte e Podo Alegre e as Escolas
de Tiro do Campo Grande e da provincia do Rio Grande
do Sul, dando-lhes novos regulamentos. - V. Escola
Militar.
L. n. 3397 de 24 de Novembro [de 18 7, art. I 60 para

grapho unico.

- Os alferes alumnos não teem direito a reforma.- A. de
21 de r ovembro de 1 88, ao M. da Fazenda.

- Estabelecem-se regra pelas quaes devem os officiaes do
Exercito ser reformado voluntaria ou compulsoria
mente:

Art. 1. o Alem dos casos previstos pela lei n. 260 de
1 de DezemLro de 18-H, serão reformados voluntaria ou
compulsoriamente os officiaes do Ex.ercito que atLingirem as
idades determinada na eguiote tabella, abonando-se,..lhes



- 232-

, uma gt'atificação addiciona1 cOt'respondente ao tempo de

serviço, como ncHa vae mencionada:

I"'OSTO~
-------- -
Voluntaria Compulsoria

GR.\TJFJCAÇÃO .\DDICION'AL

~Ial'echal do exercit 1 fi) ~.)

I~

Tanta \-eZCS cem mil réis
Tenente general 07 70 annuotlS quantos forem os

onn~s que excedel'em a 30 de
)fa,'cclUll de ':unpo. O~ 6S serVJt:.o.

Brig:uJcirl) . 62 t)í

COl'unel , 5_ rd I 1\lnl'ts veze' 70S annuaes
To~wote-co l'onol 56 CO quantos fOl'em oS annos de

1I1ajol' ::'2 :>tI
Ise,'vir,.) 'luO excederem a. 25.

Ca.pitilo , 47 52 ITantas vezes 50$ annuaes
Tenente, 1,3 I, quantos forem os annos de

40 45
servi"o 'Iue excederem a.25,

Alferes

(

Art. 2, ° A gratificação addicional a que se refere o
at'tigo anterior será correspondente ao posto em que se
achar o oflicial quando attingir a idade limite; no caso,
por' m, de ser e 'te graduado no posto immediatamente
superiot', cOllsidet'ar-se-ha como se estivesse effectiva
mente provido na classe em que tiver a graduação.

Art. 3.°Os officiaes que em virtude deste decreto tiverem
de ser refot'mados e não cOlltarenl ail.ida 23annos de serviço,
pet'ceberão o soltlo inlegml das respectivas patentes,

Art. 4,° O officia1 que contaI' 30 aunos de serviço tem di
reito a reforma.-(E perceberá as quotas da tabella supra.
-Dec. 11. 1232 E ele 31 de Dezembl'O de 1800, ad. 7.°)

Art. 5,0 O tempo de campanha contillua a el' con
tado pelo dúbro para todos os effeitos da reforma, inclu
sive a percepçã:o da gratificaçã:o addicional,
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Art. 6. o Os officiaes que forem reformados por acharem
se actualmente comprehendidos no presente de~reto. sel
o-hão nos postos immec1iatamente superiores, percebendo
as J'espectivas vantag'ells.

Art, 7. o Continuam em vigor tonas as disposições
relativas a reforma dos officiaes do Exercito, salvo a
parte agora_alterada.

Dec. n, 193 A de 30 de Janeiro de 1890 (Ord. do dia
1l.31).

Este decreto ficou alterado pelo de n. 350 de 19 de
Abril do mesmo aano (Ord. do dia n. 56) que equiparou
os officiaes generaes do Exercito aos da Armada para
todos os effeítos, devendo, portanto, as reformas daquelles
ser reguladas pelo Dec. n. 108 A, cuja tabella é a se
guinte :

POSTOS IlEFORl1A RI~FORlIA
GR.-\TWIC.....çlc .\DDlCJO:-iAL

VO[.U1\'l'AUIA CO;\IPUL onI.\

Almirante 67 annos. iO 3nno:--. I Tantas vezes 160.' annuaes

Yice-almü'anle
quantos fore n o annos que

5.'5 . 6S . ~exc dere:l1 a 30 ue erviço.

on tra-ulmi r:ln le. :\63 ,. 65 ,.

RerorJUa. - A disposiçãO do ad. 60 do Dec. II. 193 A
de 30 de Janeiro dc~te nnno só deve .entendel'- e com os
officiaes do Exer i to que, em ,irtude do mesmo decreto,
foram nesta epoca refol'madosJ e não com os que o teem sido
posteriormente.-A. de4 de Junho de 1890, aContadoria.

Em 25 de Julho seguinte declarou-se á mesma Conta
doria que a disposiçãO supracitada refere-se aos officiaes
que em 30 de Janeiro tinham completado a idade para a
reforma compulsoria e não aos que foram refoJ'ruados.
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ReCorIDado.- O hospital rnilitar da Oôrte deve re~

metter mensalmente ao thesouro uma relação das praças
reformadas que houverem sido alli tratadas. - A. de 25
de Junho de 188 , ao Ajurlante General (Ord. do dia
n. 2189).

- O oflicial reformado não podt' ser constrangido a fazer
serviço, quer civil quer militar, e nenhuma pena lhe pode
ser imposta se a elle se recu"ar. - A. de 8 de Outubro de
1888, ao Ajudante General (Or:.!. do dia n. 2215).- V.
Res. de 13 de Dezembro de 1881, IJeJ'úo Reformado,
2° vo1. pago. 400,2° alineo, e A. de 10 de Junho de 1869,
pag. 406, l° alíneo.

- Os reformados do exercito que nas repartições do mi
nisterio da guerra ex.ercerem empregos que não sejam de
caracter essencialmente mi li tal', perceberão os mesmos
vencimentos que os empregados civis de igual categoria,
sem prej uizo do solo o e pensão, que já. Li verem. - Dec.
n. 932de24cleOutubrode1890 (Ord. do dia n. 127).

- Os ofliciaes reformados compulsoriamente, quando em
pregados, acculDulam às vantagens do emprego, o soldo e
gratificação de que trata () decreto n. 193 A de 30 de
Janeiro deste anno.-Port. de 24 de Setembro de 1890,
à 'fhesouraria de Matto:Grosso.

- V. Accumulação. - Condecoração. - Soldo.

Regilnent.o policial. - O da Oapital Federal passa
a denominar-se Brigada Policial da Capital Federal
commandada por um general de brigada ou coeono! do
exereito.- Dee. n. 852 de 13 de Outubro de 1890.
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Reghnent.o policial. - V. Bi'igada polioial.

Regist.o. - Regulamento do registo civil dos nasci
menta, casamentos e obitos.- Dec. n. 9886 de 7 de
Março de 1888. - Circular de 14 de Agosto do mesmo'
anuo mandando executar no~ estabelecimentos depen
dentes do Ministerio da Guerra (Ord. do dia n. 2200).

- Fica dispensado o dos ca amentos celebrados de accordo
com o decreto n. 181 de 21 de Janeiro de 1890.- Circular
de 11 de J unho do mesmo anno, do M. da Justiça,
aos Governadores de Estados.

- V. Informação. - Seoretaria de Estado.

RegulaUlento disciplinar.- Declara-se que os
§§ 10 e 2" do ar to ;i3 só com prehendem a:. praças de pret
- cadetes, soldados paI ticu lards, official inferior elfectivo
ou gl'ad uado, e o § 3° os cabos de esq uadra, Rnspeçadas e
soldados.-A. de 12 de Junho do li388, ao presidente do
Paranà (Ord. do dia n. 21 '6).

Relação de' conducta.- Na casas competentes
das relações de conc1ucta que a escola militares remettem
annuaimente ao quarte1-geller..tl, devem- e mencionar as
alterações l'elativas aos officiaes extrall umerarios nellas
empregados.- A. de 3 de Fevereiro de 1 88, ao Ajudanté
General e aos commandall tas das escolas (Ord. do dia
n. 2164).

- V. Modelo.

Religião.- Os cidadãos acatholicos só pudem ser ex
cluidos dos cargos publicos para cujo exercicio a lei exija
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expressamente a condição de pl'ofessar a religião do Estado.
- A. de 6 de Dezembl'o de 1887, <10 L da Justiça
ao Pres. de Minas Geraes.

Religião.- Sobre a liberdade de cultos.- Dec. n. 119 A
de 7 de Janeiro de 1890.

- Declara-se que tendo sido a Igreja separada do Estado,
ficaram ipso facto annulladas as leis e mais disposições que
vigoravam em virtude do regimen antel'iol" cabendo aos
commandantes dos corpos to1eL'ar as praticas culto aes
antigas sem que sejam as pl'aças obrigadas a esses
actos. - A. de 7 de Fevereil'o. de 1890, ao Ajudante
General.

- Os alumnos da Escola de Apreudize~ Artilheiros ficam
dipensados do exame de doutrina chdstã, devendo o ensino
religioso ser substituidopela instrucção civica.-A. de
9 de Dezernbl'o ele 1890, ao commando g'eral de artilharia.

Renuncia.- V. Transferencia.

ftepart.ição do ajudant.e genel~al.- V.
Amanuense.

ReparHção fiscal.- Extincta pelo decreto n, 348
de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dia u. 56). - V. Con
tado?"ia geral da Guerra.

Repa."Hção de quart.el-tnestre general.
- Elevam-se os vencimentos dos escriptura.rios e do
ajudante de porteil'o. - Dec. n. 374 ele 5 de Maio ele
1890 (Ord. dodian. 63).
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Repal"tição de quartel-Dlestre general.
---: V. Amanuense.

Repartição sanitaria do exe."cito. - V.
COI'PO de Saude.

Repa..tiçõe~. - Ficam subordilladas ao govel'llo pro
visaria da Republic<1. todas as repartições civis e militares
até aqui subordinadas ao governo central da ação.
Dec n. 1 de 15 de Novembro de 1889, art. 9° (Ord. do
dia n. 36 de 1890.)

- O serviço das repartições subordinadas ao Ministel'Ío da
Guerra, emquanto não se determinar o contrario, deve
continuar com a mesma regularidade com que era feito,
de conformidade com as disposições pelas quaes se regiam.
- üirc. de 22 de )lavembro de 1889 (Ord. do dia 11. I).

Representaçâo.- V. Informação.

RequeriOlento.- Aquelles em que se pedir benção
do serviço do Exercito, por substituição, devem vir acom
panhados das certidões de assentamentos dos requerentes.
- A. de 3 de Julho de 18 8, ao Pre". do Rio Grande do
Sul (Ord. do dia n. 2218).

- V. Adiantamento.

Restituição.- V. SeUo.

Reunião.- V. Falta.

I-leVàlida«;.-ão.- V. Sello.
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Reversão.- O official do exercito que, estando preso,
e posto em liberdad em vista de sentença do jury, re
verte ao serviço embora haja arpelIaçãO para o Tribunal
da Relação.- A. de I de Março de 1889, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2250).

Revista.- Restabelece-se a das seis horas da manhã
nos corpos do exercito. - A. de I de Abril de 1890, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 51).

Revolução.- V. Tempo.

Re"W'olvers.- V. Armamento.

Ronda de visita.- Os ajudantes dos corpo, como
officiaes montados, estão no caso de ser escalados para o
serviço de ronda de visita, do me mo modo que os majores
fiscaes, que tambem teem attribuições determinadas e o
são para o de superior de dia.- Res. de 10 de Abril de
1886 (Ord. do dia n. 2012).

A' vista desta ResoluçãO não foi regular o precedimento
elo commandante elas armas de Pernambuco dispensando
deste serviço os officiaes da companhia de cavallaria.
A. de I de Junho de 1887, ao Preso da provincia.

Rubrica.- As observ~ções dos mappas diarios dos
corpos e companhias isoladas devem ser rubricadas pelos
commandantes de companhia.-A de 30 de Julho de 1887,
ao Ajurlante General (O ..d. do dia n. 2128).

- Dispensa-se a rubrica do Ajudante General nos recibos
dos officiaes que servem addidos ã. sua repartição, ou á
sua disposição, e nas folhas das fortalezas; e .bem assim a
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dos com mandantes das brigadas nas folhas dos corpos.
A de 15 de Julho de 1889, aQ Ajudante General (Ord. do
dia n. 2270).

Rubrica. - Os recibos dos officiaes do ex.ercito em
pregoados no gahinete do Ministro da Guerra, não estão
sujei tos arubrica: com elIes se deve proceder como está
estabelecido para as demais commis~ões em que os res
pectivos recibos tinham de "er rubricados pelo Ajudante
General, o que foi revogado.- A. de 31 de Dezembro
de 1889, à Pagadoria.

s

SaIdo.- Faz-se extensivo ao Ar enal de Guerra da
Babia a disposição do aviso de 29 de Abril de 1880, decla
rando sem effeito o de 29 de Janeiro de 1878 que mandou
recolher semestralmente ás Tbesourarias de Fazenda os
aldos exi tentes na. caixas das companhias de aprendizes

artifice '.-A. de 13 de Julho de 18 5, ao Preso da Bahia.

Sant.o.- Manda-se continuar a distribuir o santo e senha
aos estabelecimentos que antigamente os recebiam.
A. de 23 de Dezembro de 1890, ao Ajudante General.

Sant.o Ant.onio.- V. Soldo.

Sargent.eação.- V. Official inferior.- Promoção.

Secretaria.- Determina-se que aja restabelecido o
registo dos actos expedidos pela Secretaria de Estado, e
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de que trata o ado 82 do Regulamento appl'ovado pelo
Decreto n. 4156 de 17 de Abril de 1868. - A. de 5 de Maio
de 1887, ao Director da Secretaria. - Revogado )101'

A. de 21 de Abril de 188~.

Secret,aria. - O concurso pal'a preenchimeuto dos
lagares de amanuense da Secretaria de Estado deve com
prehender as materias mal'cadas pelo regulamento 1'e 
pectivo para o de praticante, cuja classe foi extincta,
observando-se, quanto aos actos do mesmo concur"'), o
que se acha estabelecido pelas instrucções de 31 de JIaio
de 1868, - A. de 5 de Maio de 1887, ao Dil'ectol' da
Secretaria.

- Autorização para reformar a Secretaria da Guerra c
repartições annexas.-L. n. J397dc24 de :\ovembL'o
de 1887, art. 6°, pal'agrapho unico.

- Elevam-se os vencimentos dos respectivo: empregaclus.
Dec. n. 254 de 8 de Março de 1890.

Sec.oet,ario. - Os inspectores de COl'pOS podem no
mear para o' cargo de secretario, na falta de officiaes dos
corpos de estado maior, algum do coq)O em inspecção,
submettendo, porém, o seu acto à aprovação do Ajudante
General.-A. de 23 de Julho.de 1889, ao PJ'es.do
Paranà (Ord. do dia n. 2276).

- Sobre a sua nomeação e dispensa. - V. Estado MaiO/',
22 de Junho de 1885 e p}"oposla, 23 de .Jli lho de 1889.

- Vencimento dà secretario do chefe do governo provi
:;01'10. - V. Venoimento, 30 de Novcmbro ele 18 U.
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Secret.ario. - Declara-se que sendo politico e de 'con
fiança o cargo de secretario do' gOíernaclores cios estados,
devem, a bem do serviço publico, ser conservarias nos
exercicios em que se acham e considerados à di. posiÇãO
do ministerio do interior, os olficiaes arregimentados que
forem distrahidos de seus corpos para aquella' com
missõe~. - A. de 27 de Fevereiro ele 1890, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 43).

- Crêa-se o lagar de secretario geral do conselho de mI
nistros da republica, com o vencimento annual de seis
contos de reis.-Dec. n. 113 E, de 2 de Janeiro de 1890.

- Vencimento dos secretarias dos commandos de armas.
V. Vencimento, 12 de Abril de 1890.

Seguro. -Todo o material que for remettido por agua
para as provineias deve ser seguro na companhia que
maiores vantagens offerecer.- A. de 30 de Julho de 1887,
à Intendencia,

Sello. - os sellos pendentes das cartas e mais diplomas
que passão pela Chancellaria mór deve-s~ usar de fita
verde em íez de encarnada.- Porto de 17 de Setembro
de 1823.

Manda-se substituir por fita verde e amarella.- Port.
de 6 de Outubro de 1823.

- As gratificações pelo serviço de engajamento de volun
tarios para o exercito estão isentas do e110 proporcional, e
!ujeitas unicamente ao de 200 reis as respectivas quita
ções e recibos. - Port. do Thesouro, de 6 de Março de
1885, à Thesouraria da Parabyba.

16
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Sello. - A I'estituição do se110 de mai~ cobrado pelas
patentes dos ofliciaes deve ser feita pelo ministerio com
petente, e não pelo Thesouro.-A. de 21 de Abril de 1885,
do M. da Fazenda ao da Marinha.

- Declara-se que sem autorização legislativa não é possivel
tornar ext nsiva a isenção do sello ao documentos que
os oflicias e praças apresentam quando submettidos a
conselho de investigação ou de guerra a seu pedido.
- A. de 3 de Novembro de 1885, do M. da Fazenda e 4
de Dezembro do mesmo anno, do :M. da Guerra ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 19 3).

- O sello dos requerimentos pedindo certidão deve ser
inutilizado de accordo com o disposto no art. 17, § l°,
n. 15, do l'egulamento annexo ao Decl'eto de 19 de Maio
de 1883 e ciI'cular de 13 de Junho do corrente anuo; sendo,
porém, o das certidões inutilizado, na fórma do n. 12 do
artigo e paragraphos citados, pelo tabellião, escrivão ou
funccionario que primeiro as subscrever. -A. de 17 de Ja
neiro de 1886, do M. da Fazenda ao Preso de Pernambuco.

- Não estão. sujeitos a revalidação os documentos cujas
estampilhas forem inutilisadas somente com a data ou
assignatura daquelles a quem isso compita.- A. de 1 de
Junho de 1887, do M. ela Fazenda ao Preso de Pernambuco.

- As rações do etapa não e tão ::lujeitas ao pagamento do
sello.-A. de 16 de Julho de 1887, do M. da Fazenda ao
da Guerra.

- Na nomeação de um individuo, que occupára antes
emprego de que fora exonerado temporariamente, deve
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levar-se em conta o sello anteriormente pago. - A. de 30
de Dezembro de 1887, do M. da Fazenda ao da Agri
cultura.

SeDo. - A revalidação do seno não está. sujeita aos addi
cionaes de 5% de que trata o Dec. n. 9593 de 7 de Maio
de 1886. - A. de 29 de Fevereiro de 1888, do M. da
Fazenda.

- As pensões concedidas ás famílias de militares, guardas
nacionaes e voluntarios da patria, mortos na campanha
do Paraguay, estão isentas do pagamento do sello.
Porto de 13 de Março de 1888, ao M. da Fazenda.

- Declara-se ás Thesourarias de Fazenda:
10, que só ê devido o sello proporcional, de que trata o

art. 5° do respectivo regulamento, nas primeiras no
meações e nas que se seguirem, observada a regra do
art. 6° e seu § lo;

2°, que, em caso de demissão ou aposentadoria, vol
tando o demittido ou aposentado ao exercicio das funcções
do emprego que servia, ou de outro para o qual só pu
desse ser nomeado por achar-se para eUe legalmente
habilitado, em virtude do exercicio que teve no anterior,
- é devido do titulo de reintegração ou nomeação o sello
fixo de 2$ sómento, ou proporcional da maioria de venci
mento que resultar da nomeação;

3°, que, tratando-se de logares de commissão, ou que
não pertençam á ordem dos que são considerados empregos
da carreira administrativa, só prevalecem as regras dos
ns. 1 e 2 desta circular, quando os nomeados passarem de
umas para outras commissões, ou quando deixarem tem
porariamente o exercicio do emprego que servirem para
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desempenharem a com missão; devendo-se, portanto, co
brar o seno proporcional todas as vezes que houver inter
rupção no exercício de taes logares. - Circo de G de
Agosto de 1888, do M. da Fazenda.

Em 17 de Julho de 1890 o mesmo ministerio declarou
que as regras dos US. 1 e 2 desta circular prevalecem para
a cobrança do sello das nomeações dos lagares de com
missão, ou que lião pedençam à ordem dos que são con
siderados empregos da carreira administrativa, quer se
trate de uma para outl'a comrnissão, quer de comTJ1issão
para emprego de caracter effectivo e vice-versa, corntanto
que o nomeado tenha sido exonerado do lagar anterior
sem o ha~'er pedido, ficando assim revogado o n. ;) da
mesma circular.

Sello. - Os attestados de molestia exhibidos por cm
pregados, para perceberem vencimentos, estão isentos de
sello. -A. de 4 de Dezembro de 188 , do l\1. da Fazenda
ao Pres. de Goyaz.

- Declara-se que um official da Armada Nacional que,
tendo sido demittido a eu pedido, foi ele novo nomeado
para o posto que anteriormente exercia, está por esta no·,
meação sujeito ao pagamento do sello do § 5° n. 5, da
tabeIla A do Regulam ento annexo ao Dec. n. 946 de 19
de Maio ele 1883. - A. de 12 de Dezembro ele 1888, do
M. da Fazenda ao da Marinha.

- As nomeações dos medicas e pharmaceuticos adjuntos do
Exercito estão sujeitas ao imposto do 8e110. -- A. de 19 de
Junho de 1890, ao Governador de Sergipe.

- As certidões de assentamentos das praças de pret do
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Ex.ercito não estão sujeitas ao imposto do sello. - A. de
24 de Setembro de 1890, ao A.judante General.

Sello. - Os papeis não sellados em tempo ou que o
tenham sido com tax.a inferior tt devida, ficam sujeitos
ao pagamento de uma multa de 20 a 50 por cento sobre
a im portancia não paga ( art. 10).

Os papeis em que a estampilha não fór inutilizada de
conformidade com o di posto no art. 17 do regulamento
annexo ao Dec. n. 8946 de 10 de Maio de 1833 ficam su
jeitos a uma multa de 10 a 25 por cento (art. 2).
Dec. n. 11l5A de 29 de Novembro de 1890.

- V. Sinete.

Senado. - Fica abolida a vitaliciedade do enado.
Acto do governo provisorio da Republica de 13 de o·
vembro de 18 9 (Ord. do dia n. 1).

Senado.... - V. Honra..

Sentença. - Logo que chegue ao conhecimento da Re
partição de Ajudante General qualquer processo, devolvido
pelo Conselho Supremo Militar de Justiça, cuja sentença
seja abl"olutoria, deve ser posto em liberdade o official
ou praça do exercito processado, expedindo-se immediata
mente telegramma à autoridade competente, quando o
reo estiver em alguma provincia .- A. de 9 de Outu bro
de 1889, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 28 9).

Sent.enciado. - A praça condemnada por crime civil
a pena que importe exclu ão temporaria do Exercito ~ó

tem direito aos alimentos caritativos e preci o vestuario
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pelas repartições a que são entregues, nos termos das
Provisões de 21 de Março de ]829 e de 29 de Fevereiro
de 18H e A. de 11 de Novembro de 1847.-A. de 25
de Agosto de 1886, à Pres. das Alagôas (Ord. do dia
n. 2032) e de 4 de Março de 1887, ao Ajudante General.

Sent.enciado. - Como deve ser considerada a praça
voluntaria ou engajada por dous ou mais annos e con
demnada a mais de seis mezes de prisão. - V. Tempo,
Res. de 31. de Dezembro de 1.887.

- Os officiaes e~Tllctivos sentenciados em ultima instancia
à pena de prisão por mais de dous annos ou ainda que
seja por menos tompo, si a condemnação for acompanhada
de pena de degredo, serão privados do pagamento do soldo,
visto terem perdido a patento; si, porém, a pena for de
dous annos ou menor tempo de prisão sem comminação de
degredo ou baixa do serviço, se lhes abonará o meio soldo.
-Dec. n. 946 A de 1 de Novembro de 1890, art. 80

(Ord. do dia n. 143).

- V. Direitos civis.

Seriio. - V. Gratificação.

Servent.e. - Augmenta-se de quinhentos reis adiaria
dos serventes da Contadoria Geral da Guerra.-A. de
10 de Maio de 1890, à Contadoria.

E a dos da Repartição do Quartel·Mestre General.
A. de 19 de Maio de 1890, á Contadoria.

- Augmenta-se de quinhentos reis diarios a gratificação
que percebe o servente da Secretaria do Commando Geral
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de Artilharia. - A. de 12 de Junho de 1890J á Con
tadoria.

Idem o da Directoria Geral de Obras Milital'es. - A.
de 20 de Junho de 1890, á Contadoria.

Idem âa Secretaria do Conselho Supremo Militar.
A. de 21 de Junho de 1890, a Contadoria.

- V. Hospital.

Serviço. - Nenhum serviço do qual pos am advir recla
maçõe de abono de gratificações extraol'dinal'ias, e que
seja peculiar ás Repartições da Guerra, deverá ser feito
fóra das hOl'as do expediente sem autorização do ministro.
- Circo de 31 de Dezembro de 1885, ás presidencia. de
provincia.

Sé8ta. - V. Gratificação.

Signal. - V. Toque de corneta.

!i!!iinet.e. - Para os sellos e sinetes da Republica servirá
de symbolo a esphel'á celeste, qual se debuxa no centro da
bandeira, tendo em volta as palavras« Republica dos
Estados Unidos do Brazil». - Dee. fi. 4: de 19 de No
vembro de 1889, art. 3.1 (Ord. do dia n. 7).

!i!!iobre8cript.o. - Formula do sobrescriptos das
consulta dos tribunaes. - Porto de 10 de ovembl'o
de 1824.

- Formula dos sobrescriptos dos papeis que sobem à pre·
sença de S. M. O Imperadvl'. - Porto de 29 de Março

de 1825.



1$500
1$500
1$000
$700

1$500
$500
$300
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Sociedade ul.i1itar. - V. os titulas respectivos.

Soldado particular. - V. Transpo?"te.

Soldo. - A praça do exercito pronunciada nô fôro civil
não deve, por isso, soifrer desconto algum em seu soldo.
A. de 25 de Janeiro de 1888, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2162 e 2170).

- O da reforma accumula-se ao yencimento do emprego
geral ou provincial. - A. de 22 de Maio ele 18 ,ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2261).

- Nos vencimentos dos officiaes que exercem logares de
lentes, substitutos, professores e adjuntos nas escolas mili
tares não está comprehendido o soldo das respectivas pa
tentes. -A. de 30 de Novembro de 18 9 e 11) de Janeiro
de 1890, á Pagadoria e aos Governadores dos Estados do
Ceará e Rio Grande do Sul. - Faz-se extensiva esta dis
posição aos instructores. - A. de 27 de Dezembro de
1889, a. Pagadoria, ás Escolas Superior de Guerra e da
Capital e aos Governadores do Ceará e Rio Grande do
Sul.- V. Dec. n. 474 B de 1. de Junho de 1890 •

.- Eleva-se o das praças de pret do Exercito, ficando assim
fixados:

Sargento ajudante .
Sargento quartel-mestre .
Primeiros sargentos .
Segundos sargentos .
Sargentos mandadores .. " .
Forrieis .
Cabos, clarins, cornetas e tambores .
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An peçadas e soldados. . . . . . . . . . . . . . . . $250
Mestre de musica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 500
Musico de Ia classe. . . . . . . • .. . . . . . . . . $700
Musico de 2a classe. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $500
Musico de 3a classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Telegraphistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 500
Os espingardeiros, coronheiros, selleiros, carpinteiros

de sege, cocheiros e ferradores vencerão o soldo de sol
dado.

Os artifices de fogo perceberão o soldo de 2° sargento.
Os clarins, cornetas e tambores, quando forem mestres

das respectivas bandas, vencerão o soldo de 2° sargento.
Dec. n. 43 de 7 de Dezembro de 1889 (Ord. do dia n. 10).
Faz-se extensivo este decreto ao corpo e companhias de
operarias dos arsenaes de guerra. -Dec. n. 120 de 4 de
Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 24).

Soldo. - A's praças que exercerem no corpo de alumnos
as funcções de sargento ajudante e guartel-mestre deve·se
abonar o~ respectivos soldos.- A. de 30 de Dezembro
de 1889, à Escola Militar da Capital.

- Eleva-se o dos officiaes do exercito, pela fórma seguinte:
Marechal·do exercito .
Tenente-general .
Marechal de campo .
Brigadeiro .
Coronel " .
Tenente-coronel .
Major .
Capitão .
1° Tenente ou tenente .
2° Tenente ou alferes .

750$000
600 000
450$000
360"000
300 000
240$000
210$080
150.000
105$000

Ç)O$OOO
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Dec. n. 113 A de 31 de Dezembro de ]889 (Ord. do
dia n. 19) e n 946 A de Iode Novembro de 1890 (Ord. do
dia n. 143).

Em virtude da ultima organização dada ao quadro dos
officiaes generaes :ficaram existindo tres classes - Mare
chaes, generaes de divisão à generaes de brigada, com
petindo aos primeiros 750$ de soldo, aos segundos 600
e aos ultimos 450<1)0.00.

Soldo. - O dos alumnos da Escola de Aprendizes Art.i
lheiros é o marcado para as praças de pret do exerCi LO

pelo Dec. n. 43 de 7 de Dezembro ultimo.-A. de 30 de
Janeiro de 1890, ao Com mando geral de artilharia e à Pa
gadoria.

- Declara-se que uma praça que foi por equivoco escusa do
serviço porque a portaria que ordenara a baixa referia-se
a outra de igual nome e que, por isso, reverteu ao exercito,
não tem direito ao soldo durante o tempo que esteve afas
tada do serviço.- A. de 1 de Fevereiro de 1890, ao Aju
dante General. - V. Gratifioação. - Tempo.

- Os officiaes honorarios, em commissão militar, devem
perceber o soldo da tabella de 8 de Fevereiro de 1873.
A. de 4 de Fevereiro de 1890, á. Pagadoria e Circ. aos
governadores dos E"tados na mesma data.

- Manda-se abonar aos otliciaes do exercito empregados no
Corpo de Bombeiros o soldo das respectivas patentes.
A. de 2~ de Março de 1890, à Pagadoria.

- O que deve ser abonado aos officiaes reformados, quando
empregados, é o da reforma, embora sejam elIes tambem
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honorarios do exercito. -A. de 19 de Fevereiro de 1890
ao governador do Rio Grande do Sul e Porto de 1 de Abril
do mesmo anno, à Thesouraria do mesmo Estado .-V.
Dec. n. 474 B de 1.0 de Junho deste anno.

Soldo.-Aos medicas contractados ou que se contratarem
para servir no exercito deve abonar-se o soldo da tabella
de 8 de Fevereiro de 1873.-Circ. de 31 de Março de 1890,
aos governadores dos Estados.

- Manda-se abonar o da tabella de 31 de Dezembro de 1889
aos officiaes hOIlorarios e reformados que são adjunctos da
intendencia e do Arsenal de Guerra da Capital.-A. de
28 de Maio e de 18 de Julho de 1890, a Contadoria.

- O officiaes do exercito e da armada e das classes annexas
que exerçam quaesquer commissões ou empregos, de ca
racter civil ou militar, ou desempenhem cargos politicas e
administrativos no governo geral da Republica, ou no dos
Estados, teem sempre direito aos soldos de suas patentes,
independentemente dos vencimentos e vantagens que por
taes commissões, empregos on funcçães lhes compitãO.

Exceptuão-se desta regra os officiaes presos para res
ponder a processo, ou cumprindo sentença, aos quaes, na
fórma da legislação em vigor, se continuará a descontar
ameio soldo.-Dec. n. 474B de 10 de Junho de 1890
(Ord. do dia n. 77)-Revogada a ultima parte pelo art. 5
do Dec. n. 946 A de 1 de l'ovembro de 1890 que
manda abonar soldo integral até sentença em ultima in
stancia, quer no fôro civil, quer no íôro militar.

-Os officiaes reformados que exercerem empregos ou com
missões privativas dos officiaes do quadro activo do exer-
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cito ou da armada, pel'ceherão por inteiro o soldo que aos
elfectivos competir, segundo as suas patentes, a:; nando
se-lhes para isso a differença entre o soldo da reforma e o
integral, que for necessario para equiparaI-o.

Exceptuam-se desta disposiçãO os officiaes reformados
compulsoriamente, os quaes, em qualquer circumstancia
de serviço em que se achem, perceberão sempre o soldo
em que houverem sido reformados.-Dec. n. 474 B de 10

de Junho de 1890 (Ord. do dia li. 77),-V. Dec. n. 946 L
de 1 de Novemb1"o de 1890, al't. 6°.(Ord. do dia n. 143).

Soldo. - Os juizes de direito que servem como auditores
lle guerra nas comarcas onde não os ha privativos perce
bem, nos termos do art. 4° do Dec. n. ~57 de 12 de Março
deste anno, o soldo de capitão pela tabeIla n. 113 A de 31
de Dezembro de 1889 durante o tempo em que exercem tnes
cargos, isto é, da iniciação do processo á. terminação dos
trabalhos.-Port. d 17 de Junho e 17 de Julho de 1 90,
à Thesouraria da Parahyba (Ord. do dia n. 91) e Dec.
n. 94G A de 1 de ovembro de 1890, art. 7.° (Ord. do dia
n. 143).

- Aos officiaes honorarios empregados como adjuntos ás
directorias dos al'senaes de guerra deve ser abonado o
soldo da tabeIla de 8 de Fevereiro de 1873.- A. de 8 de
Setembro de 1890, ao Governador de Pernam buco <

-Declara-se que, emquanto não for, por acto especial, annul
lado o decreto de 26 de Julho d 1814, que conferio o
posto de tenente-coronel á imagem de Santo Antonio do
Rio de Janeiro deve continuar a abonar-se o soldo a que
tem direito e que ate agora tem sido pago.- A. de 15 de
Outubro de 1890, à Contadoria.
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Soldo. - V. Dec. n. 946 A de 1 de :\ovembro de 18i?0,
que estabelece regras para pagamento do soldo em diversas
hypotheses (Ord. do dia n. 143).

- V. Penho?'a.

Subsidio. - Fixa-se em dez contos de reis mensaes o
subsidio do Ohefe do Governo Provisorio, até a reunião da
Oonstituinte, que o fixara definitivamente. - Dec. n. 27
G de 1 de Dezembro de 1889.

Subs"tituição.- Quando o sub~tituido esti.-er isento
da obrigação de completar o tempo do substituto, não deve
ser a isso forçado, se porventura se alistar de novo.

Ficando definitivamente terminado o contracto do sub·
stituido, pelo fallecimento do ubstituto, não pode ser
considerado como engajamento o segundo alistamento, si
o tempo daquelle contracto deixou de ser integralmente
satisfeito. - Res. ck 10 de Outubro de 1885, commu
nicada em A. de 24, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 1954).- V. Tempo. A. de 3 de Dezembro de 1883.

- Nos impedimentos do commandante da Escola Militar
deve o official mais graduado que houver no estabeleci
mento assumir em sua plenitude a attribuições daquelle

cargo, sendo, a eu turno, sub tituido na presidencia
da congregação e nos difterentes conselhos pelos func
cionario designados nos ns. 1 e 2 do art. ').0 do Dec.

n.8205 de 30 de Julho de 1881. - A. de 22 de Maio
de 1886, ao com mandante da Escola (Ord. do dia n. 1995).
- V. Reg. n. 10.203 de \) de Março de 1889, art. 133

(Ord. do dia n. 2247) e n. 330 de 12 de Abril de 1890,
art. 14() (Ord. do dia n. 67).
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Substit.uição. - Os inspectore' das thesourarias de
fazenda, quando não puderem comparecer as reuniões dos
conselhos de fornecimentos, far-se·M.o substituir pelo
empregado de sua repartição immediato em categoria.
- A. de 12 de Julho de 1887, ao Preso das A1agôas
{Ord. do dia n. 2126).

- Declara-se que deve ter baixa, si não prêferir continuar
nas fileiras do exercito como voluntario, uma praça que
fôra apresentada em substituição de outra por haver
desertado o primeiro substituto, que foi depois reconduziao
da deserção. - A. de 29 de Fevereiro de 1888, ao Preso
do Rio Grande do Norte (Ord. do dian. 2176).

- Declara-se que uma praça que, em consequencia de
haver desertado seu substituto, revertera as fileiras do
exercito, deve continuar a servir, visto desejar concluir o
tempo do seu contracto, levando-se-1he em conta o tempo
que por ena servio o substituto, e. dando-se baixa a este,
que fôra indultado, si não quizer continuar como volun
tario. - A. de 4 de Abril de 1888, ao Ajudante-General
( Ord. do dia n. 2176).

- O substituto da praça engajada só tem direito às vanta
gens de vo1untario. - Porto de 9 de Maio de 1888, á
Repartição de Ajudante-General (Ord. do dia n. 2186)
e Res. de 6 de Outubro do mesmo anno, communicada
em A. de 8, ao Ajudante-General (Ord. do dia n. 2215)
eA. de 28 de Junho oe 1889, ao Ajudante-General (Ord.
do dia n. 2267.) - Nestas vantagens esta comprehendido
o premio. - A. de 9 de Março o 28 de Junho de 1889,
ao Ajudante-General (Ords. do dia ns. 2249 e 2267).

Esta disposição comprehende as praças que, completando
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o tempo de serviço. se alistam como substitutos. - A. de
9 de Março de 1889, ao Preso de Rio Grande do Norte
(Ord. do dia n. 2252).

Substituição. - Como se deve proceder com relação a
uma praça do exercito e seu substituto, tendo commettido
ambos o crime de deserção e sendo um delles condemnado.
A. de 22 de Junho de 1889, ao Ajudante General (Ord.
do dia n. 2666).

- Os substitutos das praças do exercito ~ão responsaveis
não só pelos abonos de fardamento, equipamento e arma
mento feitos aos substituidos, chamados a serviço por
motivo de deserção dos mesmo substitutos, como tambem
pelos que se fizerem no caso de terem elles de responder
no fôro civil por qualquer crime que tenham commettido.
- A. de 13 de Agosto de 1889, ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2276).

- Os capitães ajudante dos corpos. quando impedidos,
devem ser substituídos pelos capitães mais antigos, as
sumindo o commalldo de companhia, por estes deixado,
o official a quem competir na f6rma das ordens em vigor.
- A. de 1 de Outubro de 1889, e de 31 do mesmo mez
(Ord. do dia n. 2292) ao Ajudante General - O aviso
de 30 de Janeiro de 1890 (Ord. do dia n. 32) declara que
os ajudantes devem er substituido pelos subalternos
mais antigos.

-V. Ajudante Gener'al.-Junta de parochia .-Nomeação.

Suicidio.- Não ti passiveI de pena criminal o acto de
allucinação do individuo que tenta suicidar-se.- De-
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cisão do Conselho Supremo Militar de Justiça de 3 de
Abril de 1889 (Ord. do dia n. 2273).

Suicidio. - V. Codigo penal.

Superior do dia.- Os ajudantes do corpos não
devem fazer dia à praça. - A. de 16 de Setembro de 18 9,
ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2284).

- O fiscal de um coepo desde que não seja major ou capitão,
não deve fazer dia ~L praça.- Res. de 21 de Setembru J.e
1889, communicada em A. de 23 ao Ajudante General
(Ord. do dia n. 2285).

Suspensão.- Do empregado publico não se limita ao
exercicio das funcções do cargo, por cujo abuso foi pro
nunciado, ou em virtude da pronuncia condemnado, mas
estende-se a todas e quaesquer funcções publicas que o
empregado exercesse ou tivesse o direito de exercer.
- A. de 27 de Abril de 1887, do M. da Justiça ao
Preso do Piauhy.

- O offieial suspenso do commando em virtude de sentença
só tem direito ao RoIdo integral de sua patente, salvo si for
em pregado em alguma commissão, em cujo caso percebera
o que lhe competir por lei. - Porto de 8 de Novembro
de 1888, ao Conselho upremo Militar.- . Dec. n. 946 A
de 1 de Novembro ele 1890, art. 5° (Ord. do dia n. 143).

~ O Capellão suspenso de ordens pelo respectivo diocesano
não perceberá vencimento algum durante o tempo da
suspensão.- Dec. n. 946 A de I de Novembro de 1890,
art. 53 (Ord. do dia n. 14: ).
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Tambor.- Em tempo de paz todo' os batalhões de
infantaria podem fazer usq de tambol'e', em preJulzo,
porém, da banda de cornetas, metade da qual serei. desti
nada a ambos os instrumentos, e correndo a despeza por
conta das caixas das musicas. - A. de 4 de Fevereiro de
~889, ao Ajudante General.

Tele~ramma.-Os encarregados das estações tele
graphicas não são competentes para julgar da u rgencia da
expedição dos telegrammas que lhes forem remettidos
sobre erviço publico. - A. de 22 de Janeiro de 18 5, do

Ministerio da Agricultura, á Repartição dos Telegraphos.

- Só se devem expedir quando se tratar de as umpto de

serviço publico e muito urgente. - A despeza com os que
forem considerados de interesse particular correrá por
conta dos expedidores, embora tenham a declaração de
- serviço publico - Circo de ')1 de Maio de I 90, ao
Governadores dos Estado e á Repartiçõe do Mini terio
da Guerra (Ord. do dia n. 69).

Tempo.- O tempo em que o official pa a occupado na
pacificação de lutas inte tinas não p6de er considerado de
campanha.- Res. de 10 de Outubro de 1885 - V. Dec.
n. 3408de 31 de 1JI[rr,io de 1889.

- Manda-se contar a um alumno da Escola Militar o tempo
de sua primeira praça, vi to ter sido approvado em metade
das aulas que frequentou durante e se pel'iodo.- Res. de

17
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5 de Dezembl'o de 1885, communicada em Portaria de 15,
a Repartição do Ajudante General (Ord. do dia n. 1969).

TeIDpo. - Os aprendizes artilheiros, que tiverem sido
aprendizes artifices dos arsenaes de guerra, elevem, quando
transferidos para a Escola.l\1ilitar ou para os corpos do
Exercito, contar tempo de praça ela idade de 16 annos
e são obrigados a servir' 10 annos na fórma do re
gulamento dos mesmos ar enaes.- A. de 19 de Março
de 1886, ao Commando Geral de Artilharia (Ord. do lia
n. 1983).

- Manda-se contar a um cirurgião militar o tempo em
que servia, como alumno da Faculdade de Medicina, con
tractado na campanha do Paraguay. - Res. de 2 de
Outu bro de 1886 (Ord. do dia n. 2064).

- O aprendiz militar transferido para o exercito só conta
tempo de praça depois que completar 17 annos de idade,
110S termos da Imperial Resolução de 1 de Julho de 1884.
- A. de 4 de Jaheiro de 1887, ao Ajudante General.

- Para a baixa e engajamento e para a percepção da grati
ficação de tempo acabado e de engajado, não deve ser con
tado o tempo em que a praça estuda nas escolas militares
com ou sem aproveitamento, e o desconto desse tempo tem
de ser tomado da data em que a mesma praça é desligada do
corpo para se apresentar a escola ate o dia em que deixa
de pertencer a elIa, habilitado ou não.- A. de 27 de
Julho de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2132)
e Reg. n. 10203 de 9 de Março de 1889, art. 214
(Ord. do dia n. 2247).-V. Reg. n. 330 de 12 de Abdl
de 1.890, art. 225 (Ord. do dia n. 67).
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TeIDpo. - A lei n. 1021 de 6 de Julho de 1859 que
manda computaL' aos officiaes atempo de serviço prestado
nos corpos ele policia organizado militarmente, quer na
Corte quer nas pro,incias, para a reforma e obtenção do
Habito de Aviz, não comprebende as praças ele preto
- Res. de 11 de Agosto de 1887.

obre o periodo em que a provincia de Iatto Grosso foi
considerada em estado de guerra, e como deve ser contado,
nos termos da lei n. 2655 de 29 de etembro de 1 7-, o
tempo dos officiaes que alli serviram de 1865 a 1870. 
Res. de 16 de Dezembro de 1 87, communicada em A. de
2-1 ao M. da Fazenda (Ord. do dia n. 2137 ).

- O tempo de servir;o prestado p310 officiaes do exercito no
corpo ele bombeiras será contado lla forma do art, 9°
pat'agl'apho unico da Lei n. 316J de 1-:1: de Julho de 18 3.
- Reg. n. 9821.1 de 31 de D0zembro (L 18 7, ad. 48.
V. 4° Dol, pag. 403, ~tttimo alineo.

- As praças voluntaria ou engajada por dous ou mais
annos, quando condemnada a mai de seis mezes de pri ão,
são obrigadas a servÍl' por llove annos, levando-se-lhe
em conta, salvo o caso de deserÇi:l0, o periodo anterior à
sentença e descontando- e-lhes o desta, de conformidade
com 11 provi ão de 11 de Janeiro de 1851 e Imperial Reso
luçãO de 8 de ::.Ylarço de 1873. - Res. de 31 de Dezembro
de 18 7, communicada ~m A. de ')1 de Janeiro de 1 8 ,

ao Ajudante Teneral ( Ot'l1. do dia n. 2164 ).

- O tempo de praça dos aprendizes artilheiro', do accol'do
coJil o que se pratica com os aprendizes marinheiros, pelo
art. 4 da Lei n. 2994 de 2 de Setembro de 18 O, deve,



- 260-

em qualquer hypothese, ser contado da data de ua
transferencia para os corpos do exercito ou para a Escola
Militar. - Res. de 9 de Janeiro de 1888, communicada em
A. de 17 de Fevereiro ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2181 ) e A. de 4 de Abril do mesmo anno, ao commando
geral de artilharia.

TeDlpo. - Conta-se como de serviço militar o que c
prestado na Guarda Nacional em destacamento. - Res.
de 12 de Janeiro de 1889.

- Manda-se contar a um cirurgião do Exercito, pelo dobro,
o tempo em que servia no Exercito de operações durante a
guerra civil da provincia do Rio Grande do Sul. - Dec.
n. 3408 de 31 de Maio de 1889 (Ord. do dia n. 2664 )
- V. 3° vol. pago 95, ultimo alinea, e A. de 8 de Maio
de 1890.

- Os officiaes que accumularem commi sões civis às mili
tares com permissão da autoridade militar, contam esse
tempo como de praça.-A. de 17 de Setembro de 1 89,
ao Ajudante General (Ord. do dia TI. 2284).

- Declara-se que um omeial que já tendo o curso de tiro, se
matriculàra de novo na Escola Geral de Tiro do Campo
Grande, occultando aquella eircumstancia, deve perder o
tempo da segunda matricula. - Res. de 12 de Outubro
de 1889, communicada em A. de 21 ao Commando Geral
de Artilharia.

- Manda-se contar, como tempo de serviço, o periodo em
que uma praça do exercito exerceu a bordo de um navio
da Armada acional o emprego de escrevente. - Re . de
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20 de Julho de 1889, communicada em Porto de 8 de Ou
tubro do mesmo anno á Repartição de Ajudante General.

TeDlpo. - O tempo de campanha continúa a ser contado
pelo dobro para todos os efi'eitos da reforma, inclusive a
percepção da gratificação addicional.- Dec. n. 193 A
de 30 de Janeiro de 1890, art. 5° (Ord. do dia n. 31).

- O anno de frequencia dos alumnos das escolas militares,
com approvação em todos as aulas e cadeiras e nos exerci
cios praticas, ser-lhes-ha contado para todos os efi'eitos,
menos para a baixa ou demissão do serviço; e será inteira
mente perdido se a frequencia for seguida de alguma
reprovação.-Reg. n. 330 de 12 de Abril de 1890, art. 225
(Ord. do dia n. 67).

- Declara-se que deve ser contado pelo dobro o tempo que
os officiaes da armada hajam servido nas diversas guerras
civis que se deram nos diversos estados do Brazil, da epoca
da independencia em diante. - A. de 8 de Maio de 1890,
do M. da Marinha ao ajudante general da Armada.
V. Res. de 10 de Outubro de 1885 e Dec. n. 3408
de 3 t de Maio de 1890.

Faz-se extensiva aos officiaes do Exercito a disposiçãO
do aviso supra.- Res de 13, communicada em Porto de
14 de Agosto de 1 90 ao Conselho Supremo Militar (Ord.
do dia n. 110).

- Declara-se que uma praça que foi escusa do serviço por
eq uivoco, porque a portaria que ordenou a baixa referia-se
a outra de igual nome, e que por isso reverteo as fileiras,
eleve contar o tempo em que esteve fóra do serviço, não só
para o vencimento da prestação do premio de voluntario,
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como para todos os effeitos, com excepçelo do soMo e gra
tificação, que são considerados pro laboi'e. - A. de 1 de
Fevereiro de 18DO, ao Ajudante General.

TeIDpo. - Deve ser contado, pelo dobro, como se fosse de
campanha, todo o tempo em que o prisioneiro de guerra
estiver em poder do inimigo. -Res. de 10 de julbo de 18DO,
coml11unicada ao M. da Marinha em aviso da mesma data
(Orel. do dia n. 15 rle ]891).

- r a computação do tempo de serviço dos officiaes do exer
cito, que ão reformados eleve-se, como se pratica com o
da Armada, desprezar sómen te as fracções menores de
seis mezes.- Res. de 6 ele Setembro de 1890, communi
cada em Porto ne 11 ao Oonselho Supremo Militar.

- V. Grati(icação.- Licellça.- "'oldo.

Tenent.e general. -Passa a denominar-se marechal.
- Dec. n. 350 de 19 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 56).

Tel~ras.-As presidencias das provincias são autorizadas
a conceder prazos de tel'ra nas colonías militares as ex
praças do exercito, fazendo averbar nas respectivas es
cusas semelhantes concessõe no acto de se tornarem ellas
effectivas.- Circo de 24 de Julho de 1885.

Ielentica autorização quanto às colonias civis.- Circo
do Ministerio da Agricultura c!e 19 ele Setembro de IS 5.

E:;tes prazos devem ser concedidos unicamente nas co
lonias militares onele os houver demarcac!os, ate que haja
credito para novas demarcações.- Circo de 20 de Maio
de 1887.

RecomruEluda-se a execução das duas Circulares de
188- acimJ. çitadas.- Circo ele 19 ele Outubro de 1889.
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Test-eIllunha. - A autoridade policial é obrigada a
comparecer em juizo, quando para esse fim for notificada,
seja qual for o processo publico ou particular, embora o
facto que se procure averiguar tenha chegado ao seu co
nhecimento em razão do cargo; assim como a prestar
juramento, a que a lei sujeita todas as testemunhas, fi
cando-lhe, porém, salvo o direito de negar-se a qualquer
revelação, si declarar sob fé do juramento prestado que o
que sabe é puramente confidencial. - Res. de 25 de No
vembro de 1887, communicada ao chefe de policia da
Côrte em A. de 6 de Fevereiro de 1888, do M. da Justiça.

- Declara-se não haver necessidade de fazer seguir para
Campinas, em S. Paulo, officiaes do exercito que se acham
na Côrte e são requi itados para deporem como testemu
nhas em um processo por crime de injuria, bastando que,
por precatoria do juiz processante a qualquer dos da
Côrte, se tome no lagar da residencia dos ditos officiaes os
seus depoimentos, por isso que se trata de um processo
summario e de julgamento definitivo. - Res. de 25 de
Abril de 1 8 ,communicacla ao L da Justiça em A. de 26
do mesmo mez (Ord. do dia n. 91 1).

- Como deve proceder o conselho de guerra no caso de ser
arguido de falso o depoimento de alguma testemunha.
- V. Conselho de Gue1'ra.

- Sobre a citação de testemunhas para deporem no' pro
cessos criminaes, civis ou commerciaes.- Dec. no 848 do
11 de Outubro de 1 90, Capso XI e XXIII.

Tit-ulo de alist-aIllenro.- Os que devem ser for
necidos aos corpos são unicamente aquelles cujo modelo
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foi mandado adoptar por A. de 25 de Janeiro de 1888 (Ord.
do Ma n. 2168), por isso que podendo no verso delles' er
mencionadas todas as circumstancias que influam no tempo
tle serviço das pl'aça , e bem assim a declaração de terem
elias recebido as prestações do resp ct.ivo premio, torna-se
dispensav 1 () f rnecimento dos antigos titulo' de volun
tal'io e ngajado.-A. Je 7 d ovembl'o de 18 9, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 229 ).

Tit.ulo de alist.aIllent.o. - Aos individuas que
verificam peaça no exercito como recrutados, deve-,e
passar titulo de alistamento, nos termos do A. de ~5

de Janeiro de 1888, mencionando-se no verso aquella
circumstancia. - A. de 13 de Dezembro de 1890, ao Aj u
dante General.

- V. Modelo. - Titulo de ·voluntcwio.

Titulo de Conselho. - Subsistem os que foram
conferidos durante o regimen monarchico, supprimidas as
uIti mas palavI'as - do Imperador. - Dec. n. 277 F de
22 de Março de 1890 (Ord. do dia n. 49).

Titulo de divida.- Os commandantes dos destaca
mentos ou contingentes de corpos do exercito não devem
passar titulas de divida às praças sob seu commando, visto
que a expedição de taes titulas compete aos commandantes
dos mesmos corpos.- Poeto de 21 de Outubro de 1889,
á Repartição de Ajudante General (Ord. do dia n. 2290).

Tit.ulo de volunt.ario e engajado.- Não
obstante seI' pago mensalmente o premio, deve-se con
tinuar a passar estes titulas, para que possam os interes-
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sados provar a sua qualidade de praça, dispensando-se,
porem, a averbação do pagamento das prestações - A. de
18 de Agosto de 1887, ao Ajudante General (Ord. do dia
n. 2133).

Tit.ulo de voluntario e engajado. - Man
dam-se passaI às praça voluntaria. e engajadas titulas
de alistamento, em substituição das cadernetas, que foram
abolidas - A. de 25 de Janeiro de 1888, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 2168 ).

- No caso de extravio devem os com mandantes dos corpos
passar attestados que substituam esses titulas, fazendo-se
as nece sarias declal'ações nos a sentamentos respectivos,
afim de que sejam resguardados os interesses da Fazenda
Naciona I . - A. de 24 de J unho de 1890, ao Aj udante
General (Ord. do dia n. 79). - V. 3° vol. pago 16,
ultimo alineo.

TOlDada de conta~.-V. Escripturação. - Tri
bunal de contas.

Toque de COl-net.a.- Os cornetas de piquete devem
fazer signal de commandante de corpo quando este entrar
no respectivo quartel. - A. de 7 de Janeiro de 1888, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2158).

- V. Instrucções.

TransCerencia. - Quando os corpos tiverem parte
da força destacada fóra de sua parada, o commandantes
não poderão transferir o subalterno para as companhias
que estiverem destacadas sem autorização da Secretaria
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de Estado. - A. cl 30 de Outubro de I 6, ao Ajudante
General (Ord. do dia n. 20(3).

TransCerencia. - Dos aprendizes artífices dos 0.1'

senaes de guel'ra que completam 16 annos, tendo ate
então mostrado negação para o officio mecanico. - V .
Aprendiz artífice. A. de 28 de Outubro de 188-.

- Os capitães transferidos para o Oorpo de Estado-Maior
de I a Classe, nos termos da 26 parte do art. 6° da
lei n. 3169 de 14'de Julho de 1883, não perdem a anti~ui

dade de posto para o caso da transferencia para o corpo de
engenheiros, de cbnformidade com o art. 4° da mesma lei
- Res. de 11 de Abril de 1888, communicada em A. de
19 ao Oonselho de Estado (Ord. dodia n. 217 ).

- Os capitães, que nos termos da lei n. 3169 de 14 de
Julho de 1883 devem ser tran feridos para o Oorpo de
Estado-Maior de la Olasse, não podem renunciar a c sa
transferencia.- Res. de 1] de Abril de 1 88 e . de 22
de Setembro (Ord. do dia n. 2211 ) c 19 de Novembro
do me.smo anno (Ord. do dia n. 2229) ao Ajudante
General.

- Determina- e que se marque um prazo para os officiaes
apresentarem seus requerimentos renunciando a transfe
rencia para o corpo de engenheiros, a COIl tal' da data em
que adquirirem direito a semelhante tran ferencia.- A. le
22 de Setembro ele 18 8 ao Ajudante Genera1.-Marcou
se o prazo de tres meles ( Ord. do dia n. 2211 ) .

- O director do Arsenal de Guerra da Côrte eautorizado a
mandar apresentar ao Ajudante General as praças do corpo
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de operarias militares que devão ser transferidas para o
Exercito .-A. de 21 ele Junho de 1888.

Igual autorização ao Director do Arsenal da Bahia para
mandar apresentar os operarias militares ao commandante
das armas. - A. ele 6 de Agosto de 1888, ao Pres. da
Provincia.

Transrerencia. - Não se deve realizar transferencia
alguma de otficial inferior, de um corpo para outro, sem
que haja vaga. - Port, de 21 de Setembro de 1889,
á "'-epartição ele Ajudante General.

- A inhabilitação para o desempenho de deveres na arma
ou corpo, de que trata o artigo 26 do regulamento de 31
de Março de 1851, resulta de motivo de ordem physica.
- Res. de 18 de Setembro de 1889, communicada eJl~

Port. de 20, ao Oonselho Supremo Militar (Ord. do dia
]). 228)).

- V. .J1ntigw·dade. - Ap?"(~ndi", a1,tilheiJ'o.

Transporte - A despezas da reconducção dos deser
tores são à custa dos seus bens. - Re . de 30 de Agosto
de 1706. - V. P01't. de 19 de JaneiJ'o de 1886:

- Manda- e fazer carga a um cadete da importa.ucia do
tran porte dado a uma sua irmã, do Maranhão para Per
nambuco, se não provar que el1a eorphã e por eUe ampa
rada. - Porto do 22 de Jovembro de 1 79, à Thesouraria
de Pernambuco.

- Os officiaes que se acharem na Província de Matto Grosso
e tiverem de ir para a de Goyaz, devem •eguir directa-
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mente, sem passar pela OÔrte. - A. de 19 de Janeiro
de 1886, ao Preso de Matto Grosso (Ot'd. do dia n. 1974).

'I'ransport.e. - Os desertores indemnizam pela terça
parte do soldo a importancia de seu transporte e das
escoltas que os acompanham de uma para outra provincia.
- Porto de 19 de Janeiro de 1886, a Thesouraria de Per
nambuco.

- Os officiaes no gozo de licença não teem direito a trans
porte por conta do Estado. - Port. de 9 de Fevb. eira
de 1886, á Thesouraria do Oeara.

- Recommenda-se a obset'vancia da circular de 26 de
Agosto de 1879 (Ord. do dia n. 1998 de 1886). - Oirc.
de 28 de Maio de 1886, aos Pres. de provincia (Ord. do
dia n. 1990) e A. de 1 de Julho do mesmo anno, ao Aju
dante General (Ord. do dia n. 2002).

- Manda-se fazer carga a um Oapellão do Exercito da
importancia das pa sagens dadas a dous filhos naturaes,
reconhecidos, do mesmo Oapellão. - A. de 17 de Junho
de 1886, a Pagadoria.

- Declara-se que dos documentos de transporte de officiaes
c praças deve constar, além do nome, o numero de pessoas
de familia, a idade dos filhos e o motivo do abono das pas
sagens, e recommenda-se a observancia do aviso de 26 de
Agosto de 1879. - Oirc. de 1 de julho de 1886, as Preso
de província (Ord. do dia n. 2202).

- Nenhuma praça que no acto do seu alistamento declare
pretender reconhecer-se cadete e tenha licença para usar
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dos respectivos distinctivos, deve ser removida de um
para outro corpo sem que esteja legalmente reconhecida
naquella classe, ou prove com documentos valiosos que
tem direito a semelhante reconhecimento; e quando a sua
remoção for imprescindivel sô se lhe darà transporte como
simples soldado. - Circo de 24 de agosto de 1886, aos
Pres. de provincia (Ord. do dia n. 2034).

Transport.e. - Os soldados particulares teem direito
a passagens de primeira classe em seus transportes por
terra ou por agua. - A. de 18 de Outubro de 1886,
ao Ajudante- General (Ord. do dia n. 2058).

- Sô se deve dar transporte às pessoas de família de
officiaes quanno as com missões para que forem estes
nomeados tiverem, como consequencia forçada, a mudança
de residencia. - Circ. de 6 de Outubro de 1887, aos
Pres. de provincia (Ord. do dia n. 2141) e A. de 18 de
Maio de 1889, ao Pre . do Rio Grande do, uI ( Ord. do
dia n. 2165).

- Aos officiaes e praças que se destinão à provincia de
Matto-Grosso somente se deve dar transporte nos vapores
que tiverem de chegar á cidade de Montevidéo na occasião
em que tiverem de partir o que se destinão àquella pro
vincia. - Circ. de 26 de No,embro de 1887, aos Preso de
provincia (Ord. do dia n. 2155).

- A's praças do exercito licenciadas não devem as presi
dencias de provincia dar transporte por conta do Estado.
- Circo de 14 de ábril de 1888, aos Preso de provincia.

- A~s praças que tiverem baixa por cOllc1u~ão de tempo se
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deve dar transporte, dentro dos dous primeiros mezes,
para os pontos em que de 'ejarem residir. - A. ele 26 de
Abril de 1889, ao Ajudante-General (Ord. do dia n. 2257).
- V. 30 'vol. pago 132[ 3) alineo.

Transporte. - O oflicial transferido sem declaraçao de
-conveniencia do serviço publico -e obrigado a inde
mnizar os cofres publico' da importanéia da despeza que
se fizer com o seu tl'ansporte.-A. de 4 de Junho de 1 90,
ao Aj uelante-General ( Ord. do elia n. 71).

- V. Demora. - GraUlicação.

Tratalllento.- Aos membros elo magisterio das escolas
militares que nsam de insignias superiores aos postos que
teem no Exercito, compete o tratamento official correspon
dente áq uellas insígnias, ele accordo com o Dec. n. 2779
ele 20 ele Abril de 186l.-Res. de 28 ele Setembro do
1889, communicada em \.. de 1 de Outubro ''lO Pres.
do Oeará (Ord. do dia n. 2287).

- Estabelecem-se regras pro\Tisorias sobl'c formulas e
tratamento forenses.-Dec. n. 23 de 30 de Novembro
de 1889.

- V. Gommandante de armas.

Tribunal de contas. - Orea-se uma repartição
com esta denominação para o exame, revisão e julgamento
dos actos concernentes á receita e despeza da Republica.
Dec. n. 966 A de 7 de Novembro de 1890.
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u
UniCorIDe. -Fica restabelecido o uso de botas de mon~

tal'. com o grande uniforme, sámente para os officiaes da
arma de caval1aria.-A. de 14 de Abl'il de 1885.

- Permitte-se provisoriamente aos veterinarios e picadores
dos corpos montados do Exercito o uso do uniforme dos
rt;spectivos corpos, com as divisas do posto de alferes,
tendo, porem, estes, como distinctivo. no braço esquerdo,
um angulo de 30 gràos com um decimetro de lado,
formado de galão de ouro da mesma largura do da divisa
e cujo vertice assentará sobre elIa, e aquelIes identico
distinctivo collocado sobre o braço direito.-Port. de 17
de Maio de 1887, á Repartição de Ajudante General (Ord.
do dia n. 2112).1

- Manda-se adoptar para os alumuos da escola militar do
Rio Grande do Sul o uniforme estabelecido para os da
Corte, continuando, para a distribuiçãO do fardamento,
amesma tabella, como já foi determinado por aviso de 20
de Setembro de 1886.-A. de 14 de Junho de 1887, ao
Quartel-Mestre General (Ord. do dian.2120).

- Permitte-se que os officiaes montados da arma do in
fantaria usem de bonets com barbicacho, à semelhança dos
de artilharia e cavallaria.-A de 21 de Fevereiro de
1888, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 2238).

- ~anda-se adoptar no uniforme dos alumnos da Escola
Militar da Côrte um talim de cadarço de eda preta seme
lhante ao do pequeno uniforme dos ofliciaes do corpo de

•
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engenheiro:>, ~m substituiçeio do que actualmente u am.
Port. de 12 de Maio do 188 , à Repal'tição de Qual'tel
Mestre General.

UniCorlDe.-Altera-se o plano de unifol'l11es do Estado
Maior General do Exercito.- Dec. n. 9081 de 12 de Julho
de 1888 (Ord. do dia n. 2198).

- Manda-se adoptar o correame branco nos corpos de in
fantaria da guarnição da Côrte.- A. de 28 de Jar9iro
de 1889, ao Quartel-Mestre General (Ord. do dia n. 2238).

- Dos membros do magisterio das escolas do exercito.
Reg. n. 10.203 de 9 de Março de 1889, art. 223 (Ord.
do dia n. 2247).- Alterado pelos Decs. n. 10.403 de
19 de Outubro e n. 21 de 28 de Jovembro do mesmo
anno (Ord. do dian. 6) e n. 694 de28 de Agosto ~e 1890
(Ord. do dia n. 10()\.

- Dos alumnos das escolas do Exercito.- Reg. n. 10203
de 9 de Março de 1889, arts. 162 e 261 (Ord. do dia
n. 2247).- Alterado pelos Decs. n. 10.403 de 19 de Ou
tubro e n. 21 de 28 de Novembro do mesmo anno (Ord.
do dia n. 6) e n. 694 de 28 de Agosto de 1890. (Ord. do dia
n. 100).

- Dos professores, empregados e alumnos do Collegio
Militar.- Reg. n. 10.202 de 9de Março de 1889, arts. 69
e72 (Ord. do dia n. 2251).-Alterado pelos Decs. n. 10.403
de 19 de Outubro e n. 21 de 28 de Novembro do lDesmo
anno (Ord. do dia n. 6) e n. 694 de 28 de Agosto ne 189D
(Ord. do dia n. 100).- V. Or'd. elo dia n. 1.19 de 1.3
de Outub'ro de 1890.
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UniCorIDe.-Mandam-se substituir nas blusas de panno
e de brim, nos corpos montados do exercito, as platinas de
correntes de metal por outras de fazenda. - A. de 1
de Julho de ] 889 (Ord. do dia n. 2270).

- Plano geral rle uniformes para o exerci to, com prebendendo
os officiaes honorarios, empregados que gozam de gra
duações honorificas, alferes alumnos e alumnos das Escolas
Militares. - Dec. n. 10.403 de 18 de Outubro de 1889.

Este decreto foi annullado pelo de 21 de Novembro
c.e 1889 e substituido pelo de n. 21 de 28 do mesmo mez
(Ord. do dia n. 6), que approvou um noyo plano compre
hendendo as escolas, os officiaes honorarios e reformados.

Neste ultimo plano ainda se fizeram as alterações con
stantes da Ord. do dia n. 13 de 18 de Dezembro.

Em 1890 (Dec. n. 694 de 28 de Agosto) foi approvad9
novo plano (Ord. do dia n. 100).

- Prohibe-se que qualquer corporação estranha ao exercito
. use dos uniformes e distinctivos marcados no ultimo plano

para o mesmo exercito. -Dec. de 4 de Janeiro de 1890
(Ord. do dia n. 21).

- O dos operarias dos arseuae de guerra deve ser o mesmo
actualmente em uso, substituindo-se apenas os botões
com corôa por botões lisos e o sym bolo do bonet por uma
estrella. - Porto de 25 de JaneÍl'o de 1890, ao Quartel
Mestre General.

- Do batalhão academico. - Dec. n. 242 de 4 de Março de
1890 (Ord. do dia n. 46).

- Aos sargentos ajudantes e quarteis-mestre' dos corpo~ do
J8
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exercito se devem fornecer botas par? o serviço de mon
taria, iguaes às dos officiaes.-A. de 28 de Julho de
1890, ao Quartel-Mestre General (O rd. do dia n. 90).

Unirorllle. - V. Fardamento. - Graduação. 
Poncho.

Ut.ensilios. - V. F01'necimento. - Material do
Exercito.

v
Vantagens. - Aos ofliciaes dos corpos especiaes addi

dos ii. Repartição de Ajudante General s6mente se devem
abonar vantagens geraes e não vencimentos de Estado
Maior de F classe. - A. de 11 de Setembro de 1 88,,
aPagadoria.- V. Dec. n. 9697 de 15 de Janeiro
de 1887, art. 53 n. 9 e art. 54 n. 4 e n. 946 A de 1.
de Novembro de 1.890, art. 56 (Ord. do dia n. 143).

Vassoura. - V. Material do Exe1·cito.

Vencilllent.o. - Manda-se abonar ao Quartel-Mestre
General vencimentos de commando de divisão. - A. de
16 de Junho de 1863, 17 de Março de 1865, 22 de Junho
de 1885, 27 de Abril e 28 de Junho de 1888, á Pagadoria.
- V. Res. de 13 de Abril de 1.866 e Dec. n. 946 A
de 1 de Novembro de 1890.

- Eleva-se a 1:200 o ordenado e reduz-se a 600$ a gratifi
cação do agente e do despachante da Intendencia da Guerra.
- L. n. 3230 de 3 de Setembro de 1884, art. 6° n. 6.
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Vencixnento. - O official às ordens do Quartel-Mestre
General só tem direito a vencimentos de estado-maior de
la classeo- Ao de 26 de Dezembro de 18 5, ao Quartel
!festre General.

O A. de 5 de Junho de 1888, à Pagadoria, declarou
que devem perceber íantagens de commissão activa de
engenheiros.

- As praças de pret, quando em conselho de guerra, teem
direito a todos os vencimentos e só o perdem no caso de
ser condemnadas a pena maior de seis annos de prisão,
nos termos dos avisos de 17 de Outubro de 1861 e 6 de
Agosto de 1866, expedidos á presidencia de Pernambuco,
e este preceito aproveita aos musicas contraciados.
A. de 22 de Junho de 1886, ao Preso de Pernambuco
(Ord. do dia n. 2001).

- O official aggregado em virtude do arto 200 do Regu
lamento da ESvaIa Militar do Rio Grande do uI tem di
rei to a todos os vencimentos da sua patente. - Res. de 26
de Junho de 18 6, communicada em A. de S de Julho, ao
Ajudante General (Ord. do dia n. 2005).

- O dos medicas clinicos e dos pharmaceuticos do hospital
militar da côrte deve ser pago aos proprios, avista da
folha e attestado de frequencia, que mensalmente serão
l'emettidos pelo director a Pagadoria, e não ao respectivo
almoxarife, mediante recibo daquelle director, como se
pratica. - A. de 21 de Julho de 1886, á Pagadoria (Ord.
do dia n. 2013) o

- O oificial do 10 batalhão de artilharia, designado pàra
commandar a fórtaleza da Praia de Fóra, deve perêeber,
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além das vantagens do corpo, a gratificação de exercicio
marcada na tabella de 1 de Maio de 1858 para as forta
lezas de terceira ordem. - A. de 16 de Setembro de 1886,
á Pagadoria.

VenciInent.o. - Dos enfermeiros-móres paisanos.
V. Enfermeiro, A. de 29 dê Outubro de 1886.

- O official que serve em conselho de investigação tem
direito a todos os vencimentos que perceberia pelo exer
cicio no respectivo corpo. - A. de 30 de Outubro de 188
ao Presidente do Piauhy (Ord. do dia n. 2062).

- Instrucções reg.ulando o abono de vencimentos militares.
- Dec. n. 9697 de 15 de Janeiro de 1887 (Ord. do
dian. 2091).- V. pago 287,5° alineo.

- Os alumnos desligados da Escola Militar do Rio Grande
do Sul devem perceber soldo de simples praças de pret,
por isso que com a exclusão ficam sujeitos ás disposições
geraes do exercito.- A. de 10 de Fevereiro de 1887, ao
Ajudante General (Ord. do dia n .. 2092) .- V. 4° vol.
pago 428, 2° alineo.

- Dos presidentes de provincia .- V. Presidente, L.
n. 3349 de 20 de Outubro de 1887.

- O do secretario do Corpo de engenheiros, que, pelo re
gulamento do Archivo Militar, foi fixado em commissão
de residencia passa a ser igual aos dos secretarias dos
corpos de estado-maior de la classe e de artilharia.
L. n. 3349 de 20 de Ou tubro de 1887, art. 6° para
grapho unico.
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"enciInento.-Os alferes alumnos, quando servem nos
corpos do exercito, teem direito aos mesmos vencimentos
que percebem os officiaes arregimentados.-A. de 21
de Dezembro de 1887, aPagadoria (Ord. do dia n. 2157).

- Os officiaes do exercito empregados no corpo de bom
beiros vencerão o soldo de suas patentes pelo Ministerio da
Guerra.-Reg. n. 9829 de 31 de Dezembro de 1887,
art. 4 , paragrapho unico.

Esta disposição depende de approvação do Poder Legis
lativo.

V.Dea.n. 946A, de 1.ileNovemb;·ode i890,art. 5°
(Ord. do dia n. 143).

- Declara-se que um official da Armada que serviu de vogal
em um conselho de guerra de uma praça do exercito, só
poderá. perceber vencimentos pelo Ministerio da Guerra, si
restituir o que recebeu como capitão do porto. - A. de
24 de Abril de 1 88, ao M. da Marinha (Ord. do dia
n. 2201).

- O dos pharmaceuticos contractados, a que alludeo artigo
105 das instrucções de 15 de Janeiro de 1887, são os da
tabel1a de 7 de Março de 1857. - A. de 16 de Maio de
1 8 , ao Pres. de Matio Grosso.

- Aos officiaes que compoem o estado-maior das brigadas,
creadas por aviso de 16 de Abril deste anno, competem
vencimentos de estado-maior de la classe. - A. de 2 de
Junho de 1888, á Pagadoria.

- Os officiaes suspensos do commando, em virtude de sen
tença, só teem direito ao soldo integral de suas patentes,
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salvo si forem empregados em alguma commissão, em
cujo caso perceberão o que lhes competi! por lei.- Porto
de 8 de No-vembro de 1 8 ,ao Conselho Supremo Militar.

VenciInent.o. - O Governo é autorizado a rever a
tabella que baixou com o decreto n. 2161 de 1 de Maio
de 1858, reduzindo, como julgar conveniente, as diffe
rentes denominações e vantagens que percebem os officiaes
do exercito e as igualando ad insta1' das que ora percebeu!
os da marinha, em commissões analogas, sem augmento,
porém, da despeza.- L. n. 3397 de 24 de No-vembr(
de 1888, art. 6° paragrapho unico, n. 3.- V. Dec.
n. 946 A de i de Novemb1'o de .1.890 (Ord. do dia
n. 143).

- Os capitães do corpo de engenheiros, que commanc1arem
comp'i.Dhias nos batalhões de engenharia, devem perceber
-vantagens de commissão activa. - A. de 11 de Maio de
1889, ii. Pagadoria.

- Os empregadas do magisterio, tanto da Escola Superior
de Guerra como das Escolas Militares da Côrte, Rio
Grande do Sul e Ceará, que a seus empregos de lentes,
substitutos, professores, adjuntos e instructores accumu
larem os da administração, teem direito não só aos -venci
mentos - ordenado e gratificação -, como empregados do
magisterio, mas tambem á gratificação que compete aos
da administração, e ao soldo de suas patentes, se forem
officiaes do Exercito, salvo o escripturario, amanuense e
bibliothecario, aos quaes, se forem militares, só cabem os
vencimentos e -vantagens estabelecidas na tabella annexa
ao respectivo regulamento. - A. de 8 e 30 de Maio
de 1889, i Pagadoria.
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VenciUlento. - Augmenta-se de 20 % o dos empre
gados da Pagadoria das Tropas da Côrte. - A. de 31
de Maio de 1889, ã mesma Pagadoria.

- Os officiaes dos corpos de engenheiros, estado-maior de
I a classe e artilharia, quando addidos ã. Repartição
de Ajudante General, aguardando commissão, devem per
ceber vencimentos de estado-maior de la classe, de
accordo com o § 9° do art. 53 do Reg. n. 9697 de 15 de
Janeiro de 1887, e os do corpo de estado-maior de 28. classe,
nas mesmas condições daquelles, perceberão os deste
corpo, de conformidade com o § 4° do citado regulamento.

Oofficial addido que, nomeado para qualquer commissão,
não seguir o seu destino no prazo de 30 dias, ficara redu
zido a v~ncimentos geraes .

Os que estão a disposiçãO da mesma Repartição, e nella
prestam serviço eifectivo, continuarão a ser abonados dos
vencimentos que ora percebem. - A. de I de Agosto de
1889, ao Ajudante General e á Pagadoria (Ord. do dia
n.2274).

- Estabelecem-se as seguintes regras para o abono de ven
cimento aos empregados das escolas militares quando aos
empregos do magisterio accumularem os da administração;

1.0 O empregaçlo ef!ectivo do magisterio que exerce
interinamente algum cargo da administração, ou vice
versa, deve, na fórma da observação terceira da tabella
annexa ao Regulamento approvado pelo Dec. n. 10203 de
9 de Março do corrente anno, perceber o vencimento do
lagar que eifectivamente occupa e mais a gratificação da
quelle em que é interino.

2.° O que exerce dous empregos, ambos interina ou
ef!ectivamente, um no magisterio e outro na administra-
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çãO, tem direito de optar pelos vencimentos de um delles,
percebendo, neste caso, a gratificação do outro.

3.° A's mesmas regras estabelecidas nos dous paragra
phos antecedentes estão sujeitos os que servem mais de um
cargo de administração. - Circ. de 2 de Setembro de 1889
e A. á Pagadoria na mesma data (Ord. do dia n. 2282).

Por aviso circular de 16 de Outubro do mesmo anno,
declarou-se que, emquauto o poder legislativo não resol
ver a respeito, os officiaes que exercerem os lagares de
lentes, substitutos, professores e adjuntos das escolas Tlli
litares, cumulativamente com as commissões administra
tivas ou quaesquer outros empregos nas mesmas escolas
ou feira dellas, devem perceber, além das vantagens da
quelles cargos do magisterio, os vencimentos do emprego
ou commissão que accumularem, deduzido unicamente o
soldo' da patente.

Faz-se extensiva esta disposiçãO aos instructores.
A. de 10 de Dezembro à Pagadoria, e de 31 do mesmo mez,
à mesma Pagadoria, à Escola Superior de Guerra e a da
Capital e aos governadores do Ceará e Rio Grande do Sul.
- Faz-se tambem extensiva aos preparadores-conser
vadores.-A. de 12 de Dezembro de 1889. á. Pagadoria.
- V. Reg. n. 330 de 12 de Aúril de 1890, art. 292.

VenciInento. -Aos los sargentos das companhias de
alumnos das escolas militares se devera abonar soldo de
artilharia, etapa das praças de pret da guarnição e far
damento do corpo a que pertencerem, visto que Dão são
alumnos.-A. de 10 de Setembro de 1889, ao Preso do Rio
Grande do Sul.

- Os ofliciaes não arregimentados, no exercicio cumulativo
de empregos civis, com permissão da autoridade compe-
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tente, teem direito a vencimentes militares, uma vez que
a portaria de nomeaÇcio declare que este exercicio é sem
prejuizo do serviço militar. - A. de 17 de Setembro de
1889, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2284).

VenciInento.-Aos subalternos dos batalhões de en
genharia que commandarem companhias, cujos commandos
estejam vagos, devem ser abonadas as vantagens desi
gnadas para os capitães dos mesmos bata1hões.- A. de 4
de Novembro de 1889, á Pagadoria.

- A um official que accumula na Escola Militar da Côrte
o lagar de instructor de segunda classe ao de bibliotheca
rio mandam-se abonar os vencimentos do primeiro dos
mencionados logares e mais a gratificaçãO de estado-maior
da primeira c:lasse e a respectiva forragem pelo exercicio
do segundo.- A. de6 de Novembro de 1889, a Pagadoria.

- Mandam-se abonar vencimentos integraes de Capel1ão do
Corpo Ecclesiastico a um padre contractado para servir
no Arsenal de Guerra da Capital.-A. de 3 de Dezembro
de 1889. à Pagadoria.

- Mandam-se abonar vantagens de commissão activa de
engenheiros ao officia1 às ordens do commando geral de
artilharia.-A. de 4de Dezembro de 1889 á. Pagadoria.

- E' elevado a 200$ mensaes o vencimento de 120$ que
percebe o interprete da fortaleza de Santa Cruz. - A. de
23 de Dezembro dEI 1889, à Pagadoria.

- Os membros da commissão permanente de inquerito
devem perceber vencimentos de commissão de residencia,
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pagando-se apenas a gratificação aos que jã perceberem
todos os vencimentos militares. - A. de 27 de Janeiro ele
1890 I à Pagadoria.

VenciIDent,o. - Os subalternos dos batalhões de en
genharia devem perceber vencimentos de commissão de
residencia. -A. de 29 de Janeiro de 1890, ao Ajudante
General, ao Governador do Rio Grande do Sul e á Pa
gadoria (Ord. do dia n. 32).

- Aos officiaes encarregados do material de artilharia Jo
Arsenal de Guerra de Porto Alegre devem-se abonar van
tagens de estado-maior de primeira classe. - A. de 4 de
Fevereiro de 1890, ao Governador do Rio Grande do Sul.

- Os officiaes dos corpos especiaes addidos à Repartição de
Ajudante General, que forem designados para qualquer
commissão e que dentro do prazo de trinta dias deixarem
de seguir a seus destinos, não perceberão os respectivos
vencimentos; -procedendo-se do mesmo modo com os offi
ciaes arregimentados que tiverem de reunir-se a seus
corpos. - A. de 25 de Janeiro de 1890, ao Aj udante Ge
neral.-V. 3a vol. pago 163e4°vol. pago 423.

- Approva-se o acto do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul maecando vencimentos de commissão de
residencia ao seu ajudante de ordens. - A. de 10 de Fe
ver~iro de 1890.

- Os auxiliares do ensino que forem nomeados para o
collegio militar deverão perceber os mesmos vencimentos
,qv.e percebem os aqjuntos. -A. de II de Fevereiro de

-1890, à P~g~doria.
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VenciInento. - Elevam-se os dos empregados da Se
cretaria da Guerra.-Dec. n. 254 de 8 de Março de 1890.

- Mandam-se abonar aos assistentes da la e 2a. brigadas
as mesmas vantagens que percebem os ajudantes de ordens
e de pessoa do Ajudante General. -A. de 20 de Março de
1890, á Pagadoria.

- Mandam-se abonar vencimentos de commando de bri
gada ao commandante geral do corpo de estado-maior de
p. classe.-A. de 19 de Março de 1890, á Pagadoria.

- O secretario do commando das armas do Rio Grande do
Sul perceberá vencimentos de commissão activa de en
genheiros, assim como os chefes de secção; e os escriptu
rarios os de estado-maior de primeira classe.- Dec.
n. 336 de 12 de Abril de 1890 (Ord. do dia n. 54).

Faz-se extensiva ao secretarias dos commandos das
armas dos outros estados a disposição deste decreto.
Circ. de 23 de Junho de 1890.

- Declara-se que o preparador- conservador da escola mi
litar do C~ará, que accumula este exercicio ao de pharma
ceutico do exercito, deve perceber o vencimento daquell
lagar alem dos que percebe como pharmaceutico. - A. de
22 de Abril de 1890, ao Governador do eará.

- Augmenta-se de 500 rs. o jornal da maruja do Arsenal de
Guerra da Capital.- A. de 24 de Abril de 1890, ao Arsenal.

- .Eleva-se o do pessoal lia. Intendencia e do Arsenal de
Guerra da Capital.-Dec. n. 372 de 2 de Maio de 1 90
(Ord. do dia n. 63) .
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VenciInent.o. - Elevam-se os dos empregados da
Secretaria do Conselho Supremo Militar. - Dec. n. 373
de 5 de Maio de 1890 (Ord. do dian. 63).

- Elevam-se os dos escripturarios e do aj udante do porteiro
da Repartição de Quartel-Mestre General.- Dec. n. 374
de 5 de Maio de 1890 (Ord. do dia n. 63).

- O commandante do Asylo dos Invalidas da Patria t:ve
perceber vencimentos de commandante de corpo, inclusive
cavalgadura.-A. de 21 de Maio de 1890, li. Contadoria.

- Elevam-se os da mestrança, operarias, e aprendizes das
oflicinas do Arsenal de Guerra da Capital. - Dec. n. 428
de 24 de Maio de 1890 (Ord. do dia n. 72).

- E' applicavel a Fabrica de Armas o augmento de venci
mentos concedido ao pessoal do Arsenal de Guerra da
Capital pelos Decretos n. 372 e 428 de 2 e 24 de Maio cor
rente. - A. de 30 de Maio de 1890, li. Contadoria.

- Da-se nova organização 3,0 pessoal das embarcações do
Arsenal de Guerra da Capital e marca-se o respectivo ven
cimento. - Dec. n. 433 de 30 de Maio de 1890 (Ord. do
dia n. 72).

- EqUlparam-se os dos empregados do Laboratorio Pyrote
chnico do Campinho aos do Arsenal de Guerra da Capital.
- Dec. n. 434 de 30 de Maio de 1890 (Ord. do dia n. 72).

- Faz-se extensivo ao patrão e remadores do escaleI' do
Asylo dos Invalidas da Patria o augmento de vencimentos
concedido amaruja das embarcações do Arsenal de Guerra
da Capita~.-A. de 2 de Junho de 1890, li. Contadoria.
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VenciJnent,o. - Faz-se extensiva aos operarias do
Laboratorio Pyrotechnico do Campinho a tabella dos ven
cim entos que acompanha o Dec. n. 428 de 24 de Maio
de 1890. - A. de 4 de Junho de 1890, á Contadoria.

- Classificam-se os Arsenaes de Guerra dos diversos Estados
e ma.rca-se o vencimento do seu pessoal. - Dec. n. 534
de 28 de Junho de 1890. - V. Arsenal.

- Manda-se abonar aos Adjuntos da Intendencia encarre
gados de a;rmazens a mesma gratificação que percebem os
encarregados de depo~itos do Arsenal de Guerra da Ca
pital. -A. de 7 de Julho de 1890, á Contadoria.

- A' vista da litteral expressão do art. 2° do Dec. 11. 350
de 19 de Abril deste anno, os officiaes generaes do Exercito
acham.:..se equiparados aos da armada para todos os eifeitos,
e, portanto, em vencimentos devem estar na mesma rela
ção, observadas as tabellas respectivas.

Os actuaes marechaes, generaes de divisão e de brigada
teem direito às vantagens que, pelas instrucções de 15 de
Janeiro de 1887, competiam aos marechaes do exercito,
tenentes generaes e marechaes de campo, conforme as
commissões que tiverem exercido ou estiverem exercendo,
de accordo com as ditas instrucções. - A. de 8 de Julho
de 1890, à Contadoria (Ord. do dia n. 94).

- Os vencimentos dos remadores das embarcações da forta
leza de Santa Cruz do Rio de Janeiro ficam equiparados
aos que percebem os do Arsenal de Guerra da Capital.
A. de 19 de Julho de 1890, á Contadoria.

- O encarregado da invernada de Saycan tem direito a

.1
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vencimentos de Gstado-muior de primeira classe. - A.
de 26 de Julho de 1 90, ao Governador do Rio Grande
do Sul.

VenciOlenf,o.- Aos amanuenses das delegacias do
inspector geral do serviço sanitario do Exercito compete
a gratificação mensal de 20 , e aos serventes dos hos
pitaes, quando""paisanos, a diaria de 1 ,alem da ração, e
quando praças a de 300 reis, além dos vencimento .- A.
de 25 de Julho de 1890, ao Governador de Sergipe.

- Elevam-se os do l)orteiro, continuo e servente da Dir ctoria
Geral de Obras Militares. - Dec. n. 620 de 2 de Agosto
de 1890 (Ord. do dia n. 91).

Porteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ord.
Grat.

Oontinuo. . . . . . . . . . .. . . .... Ord.
Grat.

Ser:vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . diaria

960 '000
480 000
750'000
250 '000

2$500

- Eleva-se a 70 a gratificaçe:lo do porteiro da Bib1iotheca
do Exercito e a mais 500 réis a diaria do servente.
A. de 21 de Agosto de I 90, á Oontadoria.

- O oflicial reformado de policia da Oapital, quando em
pregado pelo Ministerio da Guerra, deve perceber a diffe
rença entre o soldo da reforma e do exercito pelo Dec. de
31 de Dezembro ele 1889,- A. de 27 de Agosto ele 1890,
ii. Oontadoria.

- Os vencimentos dos remadores da Fortaleza de S. João
são equiparados aos do Arsenal de Guerra da Oapital.
- A. de 25 de Setembro de 1890, à Oontadoria.- V.
A. de 1. 9 de Júlhó do meSmo anno. \
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VenciInent.o. - Elevam-se os vencimentos do pessoal
adminislrativo e do das officinas da Fabrica de polvora da
Estrel1a. - Dec. n. 793 de 27 de Setembro de 1890 ( Ord.
do dia n. 115).

- São equiparados os vencimentos dos serventes da Re
partição de Quartel-Mestre General aos dos da Secretaria
de Estado.- A. de 1 de Outubro de 1890, á Oontadoria.

- Os chefes de secção da Directoria Geral de Obras Militares
:Ião podem perceber a gratificação especial e de transporte
que se aoona aos officiaes encarregados de trabalhos fóra
da repartição, por isso que não devem ser distrahidos do
serviço de suas secções.- A. de 27 de Outubro de 1890,
ao Director.

- Marcam-se os vencimentos do pessoal do Laboratorio
himico Pharmaceutico Milítar.-Dec. n. 922 de 24

de Outubro de 1890 (Ord. do dia n. 126).

- Approvam-se as instrucções regulando'o abono de ven~

cimentos militares.- Dec. n. 9-16 A de 1 de Novembro
de 1890 (Ord. do dia n. 143).

Por estas instrucções os vencimentos militares constam
de soldo, etapa, gratificação de exercicio, quantitativo
para aluguel de criado, e ajuda de custo, e, quando em
campanha, mais uma gratificação igual à terça parte do
soldo e forragem para besta de bagagem.

- Declara·se que as gratificações especiaes que, pelo § 3°
do art. 36 das instrucções approvadas pelo Dec. n. 946
de 1 de . ovembro, devem ser abonadas aos officiaes que
compoem os estados-maiores do Governo Provisorio e do
Ministro da Guerra, continuam a ser as mesmas que
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atê agora lhes teem sido abonadas. - A. de 25 de No·
vembro de 1890, á Contadoria.

VeneiDl.ent.o. - Os officiaes, que exer'cem o lagar de
encarregado do pessoal e material do exercito nos diverso
Estados, teem direito a vantagen de estado· maior de Ia

classe.-A. de 6 de Dezembro de 1890 ao Governador
de Sergipe.

- Os ministros adjuntos do Conselho Supremo Militar oe
Justiça devem ser incluidos no augmento de vencimentos
concedido aos membros do Conselho Supremo Militar
pelas Instrucções de 1 de Novembro deste anno.- A. de
26 de Dezembro, de 1890.

- V. Accumutação.-Escola Militar.-Hospital.-Otfi
cia'l General.-Servente.

Veterinario. - Em cada regimento de artilharia e de
cavallaria haverá um veterinario contractado, nestes com a
graduação de Alferes e naquelles com li. de 2° l'enente.
Dee.n.IO.OI5 de 18 de Agosto de 1888 (Ord. do dia n. 2203).

- V. Uniforme.

Vist.o.- Dispensa-se nos prets especiaes que forem tirados
pelos commandantes dos corpos para pagamento de praças.
- Porto de 19 de Maio de 1890, á Repartição de Aju
dante General (Ord. do dia n. 69).

Voluntario.':"- V. Gratíficação.- Premio.- Titulo
de voluntario.

Vot.ant.e.- V. Elez'ção.
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