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SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL

DIRECl'OnU r. F.IUL DI n llE FEn:UEIRO DE 1'94

TlJndu () ,'1'. ])1'. Candido ] cniciu, 1° 'cc I' tUl·io.rc-
lôoll'ido mllnd<l1' faz r um lino de C(lnsulta para os
'I'". Intcndente",. ob o titulo de «;'Ianual do Intendente».

achei de\'cr incumbir-voi'; d'esse tl'ahalho, para o qual
nfio \'0;' falta competencia.

Terci.', pois, o cuidado dc COOI' I nal', cm um volume
11 formato porLnLil, toda a leis, re'oluçõcs, dccretos
e mais inl'OI'II1HCÕeS r[lte 11Os;'am inter ssal' ao 1'". In
tendente,

Reconhecendo o 7.el0 que tende (101' quanto. t1'aha
lhos vos tenllo 'conflado, 'eu fico tl'anquillo quanto á con
rec\,ão [o «Manual do Intendente», que de certo cor
re ponderá ao. de 'ejos do I', Dr. Secl'etal'io. e \'0. dará
en anchas para mo trardes a de licnção que \'05 reco
nheço pelo publico serviço.

,'aude e fraternidade .
. (.\Rsign:lllo) O Dircctor Geral, EdllCll'õo rlá Bor),'

ReiS.





Primeir& Meu do Conulho lunlolpal do
Diatrlct. rederal

] I', Alrl'cdo .\ugl1,~to Yi il'D Bal'('l'lI, :",- Intendente
;Ii tridnl p<,la fl'cguczia da Lagôa,

]lI', .\nlouio J)i'lS Fl'l'I"'im, -III h'IIc1('lIt<' di-;ft'idal
[1('1>1 rr gll<,zin da (1:1\',,:1.

10 ,'J;,'HET,\Rlll

DI', 0:('111' Godo)', - IlItcncl"lIb' c1i,;b'id:i1 p.'ln 1'1"'
gu<,zia ,Ir' " José,

DI', 'andido Bcni 'io dA. Silvi\. ~Iol'cil'a,-Int('n,Tentll
,li li'id:1l pcla frrgll<'zia de Jne, répagll:L





ltm do Conae.ho Municipal do Dhtricto Feieral

E~l :2' DE I"E\'ERI~IHO DE 1 '91

Dr, Antonio Dia:" FerI' 'irn. - Int 'ntl 'nle dislridal
vela fl'cgllPzín da OavcH.

\'IC~-PRE 'lIlE:>Ttl

Dr, JO;IU Bal'ti:t-! ~Iaia de Lal"PI'(la, - lnlCllclcntc
geral.

DI', 'Hndidu J3pnic'io til ,'il\'1\ :\Ioreinl. -lnlenl1cntc
tiíslridal 1'ela 1','('glH'zia tle Jal"arépagnlí.

2" :5EL'HI':T.\U1l.l

Anloni) tia '1Il1ha P OIlZH. - lnlcntlcnl' 11isll'klal
11t)la fr<.'gll 'zia tia Gloria.





Mesa 40 Cnnselho Municipd

ELEITA E~l 2 IlE ~lAH.C: lHJ l,!l1

PRE!:iIIlE:\TE

DI', ,João HllJl! i, ta "laia dr Lacl'!'dn, -lIlLrll'[I'lltr
gl'ml,

\ ICE-PHE IIJE:\TIi:

DI', João PCI'CiJ':t LOl'r,',- Illlelld"lll' di,.:tl"Ícta1 111>In
i"1'f'gllczia do . CIIl'i,'Lo"iío.

1" SE,'ltETAHIO

])1', 'andido B()llÍl:io da ,'ih':l UOI'Clil':l.- Jllll'1l111'1lll'
disb'i 't111 1'('111 i"1'C'g'uczia dI' Jae'lI'épagllil.

2" ECRETARlO

Alltollio 01:1 Cllulil1 C Snllz:l.,- ll1kll.Il'nt ,1i&ll'icbll
IU'IR i"l'egllczin da dOI'ia,





PriUlGlro Conselh Municipal da Republicai eelto no DIstricto:
Fedenl eempossado em· ~ de Dezembro de ISDZ

INTENDENTES DISTRICTI\ES

_ ACHA" E:>Tll. - .\nLOnin Jo Ô ],l'i(<' BtJI'g<,', Estaç;io
do Salllpaio,

L,u,'.\, -111', ,\II'I'<'lru .\lIgll"ln \'il'il'a Ha]'c<'llo", Rlla
do (;1'1I<,]',tl S('\'<'rillno II, 2,~,

C:,\VF.,\, - DI', .\ntonio Di"" FI'IT"il':l. Illla dn :Úal'.
(jIIf'Z d ,', Yiccnl<' II, ,,:2,

J.\CAIlEP.\':L·A', - ])1', Candiclo 13<'lIi,'io da Silnl Mo
l'cil'a, 1'1'11 'a cla 'nnstilnição n, ao,

S,\x'r',\x:>,\, - H('n<'clil'ln ll,rpolilo cI'Oli\'cil':1. Rua
dc ,'/lnl'.\11l1a n, :l:) c S<,n;\clol' 1'.lIzchio II, 1:':),

'..1.:>1'.\ RIT,\, - Fl'nnklin Ilcl'1110gl'II('0 ])11[1':1, Rua
i\lunicipal n, 2,

,'.\:>1'0 .\.:>TO:>IO, - '1'en<'II!e-('ol'OIl,'l C:lrlo" PI']'CÍI':1
n<'gn, 1 UI1 cio, Iny;\liclos II, lIa,

" 'HUI 'TOVÃO, - DI', Jo~o r 1'('il"l LOIWS. I 11:1 de
,', Lniz GOllza!!a 11. 210.

Ex .E:>1I0-VJ'LIIO, - COI'OIH'I Lniz Fol'll''' cll' 811"ta
]oantc <l, lua da Lllz II, .j:3,

ESPIRITO-, ''':>1'0, DI', Fnll1ci,;('o cI,' l':Inlll SOUZ'l
N<,\'<,s, Rua Estacia ,I S'l n, 2: ,

E:>GE;<;p.o-~o\'o. - DI', :lIIdicln <11' Oli\','il"\ Lin,; Ire
Ya, {'onccllos. Rua do DI', Lin- de Yaf;coJl('ello, 11, 30,

r~nAnl.\, - Dual't<' ,lo é 'l'<'ix<'il',1. I{na cll' n, i\lal'i:
(Pi"cI d<'),
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IR.\J.~·. Dr. Joaqllilll ela 'i!Ya CiOIIl('~. Irajá.
C.DII'O GIL\NIlE. - ])1'..\1I"1l lo d ' Ya:;cullc '110 , Illla

do Cllicilorl'o n. 22.
G .ln.ITlfl.~, - ])r. Haul CalH'llo BHITlJ!'\O. Trayr:;.'a

,i{-::;. Diouo 11.23 .
.lJ.NT.\:Cnrl.. - Dr. Fl'liJlJlr Ba,ilio Carll",.;n Pire'.

,'allla 'ruz,
lun DO <:lIl'lmN.IIlOH. - FrallC'i:;I'" 1'l'rl'ira 1Jill<'lI

coprt, lllta do UOI'('f"IIHdor.
1'.oI.QI·ET.I'. - ])r. João da Sily" I'illil<'iro Freil'l',

j un 1101 iachllclo Jl. 22 e l'aIJlII'[:\.
C.INDEI.AHI.I. - 'l'<'IlCIII'lItC'-Col'l1llul Julio Crzar <ll'

Oliyrirn. Hlla d" .\ll'alld<,:-:n II. lil I' IladdoC'il Loho II. 107.
s, JOSB. - III', 0";C11I" t:odol·. Rlln da tõlol'i" II. 70.
(jL()IlI.~. - .\II[ollio dn ('lIl1ila C' Souza. 1': 'ln(':to do

?llC'~('r.

INTENDENTES GERAES
])1'. Linn HUllIllaldo 'j'ri-.;rirn. Hlla Yillll' I' <;\lIa\I'O

til' :ll:tio II. ;21) (Roella).
Dr. José I'alllo :\,i1I1Il'O dI' .\rallju Freita,.;. 'llln U,lI'iio

<le S. Fl'lix 11. 121':. •
1JI'llriql.lr Cil'i'III,l('k ] l1ilso!O. Itlla dI' ,'"pio .\ma

1'0 II. 1:3.
. Dr..Joiio B"l'li,.;t" Cal,('lIi. \tlln du S<'II'lllor EllbC-
llioJl. ]LU.

J)r. Jooio BaJlti,.;ta M,da dl' L'Il"<'I'da, SaIlJl.aio,
J)r. ,José J\III('f"ko dr i\Iallll,,;, rtlt::l da Caixa II'J\g'lla

{l3al'l'o Yl'I'II1<,IIIO).



Secretui~ do Conselho Municip~l

lJlIlE '-rOR (iEIUL

Etiuardo tiL' B')lja Rl'i:. !tua 11:\ Scrl"a n, .l, ElIgenho
l\O"O,

IIEI'E

1'1'tiro 'arlu.. tia ,'ih'a ltalwl\o. Rua 110 n 'IteraI
Ill'lll'l' u, r,

lu IlFFIrI.\L

lí'ralll"j"L'O Malllll'l I~ .. ll'\'(''', PI';lia cio 1,'laIlH'lIgo II, 7.j.

;'" nFFll'I.\ES

~[anoel JL1I'ge tie 'al([;':a11" Ro(rri~ll('s, (alrerc hono
l'ill,jO). nua de Luiz ne \"asconl'ello 11. 2U,

AuLunin lIelll'jqull '1\ tano tia Silva, Hua tio Ria
e.huelo 11. li (20 oJlicial int 'I'inu),

Alhano tIl' .\IOl'flC-. RU:l de ,Christov1io n, 6!J,
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CO:;TI:"I'O

,'alllll<'1 da l':iil\'a (iI'C'\',
Jo, é i\Iiglll'\ de Oli\,C'·il'a.

2" ,'I~('(.\.O

'IIEFE

.Jo~é ('ac'l'1II0 d" .\I\·al"'II;:'1 [-'OIl:-"l'U, «':lpitão). Rua
ele Yal<'n<::1 II. 1;i. Catlllllhy,

1" llI'FI(I.\!,

ClIlllillo E'lu"'lIin do:" IlI·Ys. IllI:1 du ')lal'll'l<'1.'" , \'i-
CC'lllC' lI. :>:3, (::1 i'Pil .

Antolliu j\III II i1. '1' .. 1111 dI' S:lIIII':Iio Jllllilll'. SI'l,' PUlIles,
Ni ,tilc/'o)'.

AI';.!C'll1i1'O (ialll'i,,1 d.' l"iglll'il'l'dn COiIlLiJI':I.I'II:I do ll05
pido II. l~l;.

'al'!o,; d,' .\lIl,,'" ]{:III gC'i d" Yfl:",'OIl.'C!lOS Filho,
('I'Pllc'llt,·), C:lII1Jlil1i1n.

Llliz LII('io Caplano '[:1 ilvlI, 'ol)1·illilo. 1l'ajá.
FI'1111l'is.'u B'lJlli:"t:1 dI' Figlll'il·L'do. ':111[" '1'111..

p"nTE1I10



SECRETARr.\ DO CO~ ELHO

cn:-;T1IWOS

João Patl'ieio dc Oli"cil'í\ l"ig'lIcil'clfo (inlcrino),
Antonio <lc Allllciüa Amorilll.

CORREIO

João Jo;;' HI'iIYO,

]3
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Conatitu\~ão da Repu,Uca dos Estados Unidos do Erazil

'l'ITCLO I

nA ORGA:->IS.\Ç.\O FEDErtAI.

Disposiçàes prc/ illl i/w,'es

Art. 1.' A Nação Brazileira adopta como fôrma de
governo. ob o regimen l'epre entativo. a nepublica Fe
derativa proclamada a 15 de 1\o\'embro de 1'8 e con
stitue- e. pOl' união perpetua e indi oluvel das ua'
antiO'a proYincia. em Estados Unido do Brazil.

Art. 2' Cada uma das antiO'a provincia- formará
um Estado. e o antigo municipio neutro constituirá o
Di tricto Federal. continuando a .·cr a capital da "Cnião.
emquanto não se der execução ao disposto no artiO'o
seguinte.

Art :,' Fica p rtenrenuo ;l Cnião. no planalto
central da Republica. uma wna d' 1-1..400 kilometro'
quadrados, qu .-el·á pportunamente d mal' aúa. para
nella estabelecer-se a futura Capital Federal.

Paragrapho unico. Efrectuada a mudança da ca
pital. o a ·tual Di"trido Federal pa' 'arú a constituir um
Estado.

AI't. -1.." Os Estados podem incorporar-'e entre i,
ubdividir-. c. ou desll1embrar- c, para annexal' a

outros, u rOl'l1UlI' novos F. tarJos. III diant acquiescen
eia da" l·(',.;pcdi\'ll"; li,.;..; Il1hléas leO'islatiY:l . em duas
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se . õr, annuas succc. sinl. . c approyação do Congl'e, o
J\acional.

Ar't - o Incumbe a cntla E ·tado prol'er. a C'xpensa.
propria.. ús necessidade de .'eu govel'l1o e adlnini tra
ção; a nião, porém, pre tará .'occorro ao E tado que.
em ca.'o de calamidade publica, os solicitar.

Art, 6. o O Govel'no Federal não poderá intC'I'I'il' cm
negocio.' peculiare aos Estados. salvo:

I. o Para ('epellir invas.'lo esLl'angeil'a, ou de um
E tado ln outro:

2. 0 Para manter a fórllla rC'lublicana fedC'ratiya:
3, o Para I' stabelecel' a ordem a tranquillidade

1I0S E. tatlos, á requi.'ição dos I'r,.'peclivo.' govel'l1o :
4.' Para a' 'egurar a execução la' I is c :elltença

federars,
Art. 7," E' dn comp t ncia exclu, inl da 'nião de

cretaI' :
1. o Imposto.' obre a importação dr procC'dencia e 

rangeira :
2.° Direitos de rntradn. sahida r. LntlR dr n:lI'io',

sendo livre o commrl' io de cal otngeJ1l ú.' m (,('lidarias
nacionae!', bem como :'15 e.'tl'nng ira.' qur .i:'t Lenhnlll
pago imposto de importação:

3, o Taxas rie sello, snll'o a rrstri 'ção rio art. 0°,
sl"n,l;

4, ° Taxas dos correios c telrgl'flphos frdel'aes:
$í 1. 0 Tamhem compete pl'iyatil'am nte ;l üniiio:
1. o A instituição de bancos emissol'es;
2. o A creação e manutenção de alt'ande"'n, ,
§ 2, o Os impo tos decl'etado.' pela nião deyem ,er

uniformes para todos os E.'tados.
§ 3. 0 As lei, da União, os acto.' e as sentenças de

suas nutoridades . erão executados m todo o paiz por
fUllecionarios Cederae ,podendo. todavia, a rxecução das
primeiras . er confiada aos governo. do, Estado. me
diante annuencia destes,

Art. " E' vedado no ,oyerno Fedeml CI'eal', de
qualquer modo, di, tince ues e preCel'rn ia em fal'or dos
portos de uns contl'a o d outl'O, E ·tarlo.'.
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.\rt, !l,o E' elR cOlllpelencia rXc1lViYc do E moos.
dcer tal' impo, to~ :

I, o 'obre a exportllção dr 1I1('1'CaOOl'iu de ua pro-
pria producção:

2, o 'obre inllnovri~ rlll'tlr,' c urbanos:
3, o 'obrc tr'an~mi""iio dr propl'icdade :
-l,O ,obrc indu trius c pmJis ões
§ 1, o Talllbem cOlllpt'te Xc111 i\'amcnte aus 1:: 'tados

decretar:
1 o Taxa oe :rllo quanto aos actos cmanado de

eu rc pe tivos ~o\'crnos e nrgocio: de ,ua conomia:
2, o Contl'ibulções concerncntes ao, o' us telegl'aphos.

e cOl'reios,
§ 2, o E' isenta de impostos, no E 'tado I 01' onde se

exportar, a producção do outros E. tado .
§ 3,' Ó é licito a um E tado tributar a importação

de mercadorias cstrangeiras quando de tinadas ao con
umo no seu territorio revertendo, porém, o producto

do imposto para o Thesouro Federal,
4.' Fica salvo aos Estados o direito dc estabele

cerem linhas telegraphicas entre os diyel' o ponto. de
seu. terri torio. , e en tre e tes e o de outro E. tado
que se não acharem el'vidos por linhas federae., po
dendo a União de apropriai-as, quando róI' de interc 'sc
geral.

Art. 10. E' prohibido ao: Estado: tributar ben e
rendas federacs ou sCI'Yiços a car....o da l:nião, c reci
procamente.

Art. 11. E' vedado aos Estado~. COII10 f\ l:nião :
I' Crcllr ilnpo, to~ de tran ito pc]o tOl'l'itorio dc

um Estado, ou na pas agem dc um pal'fl outro, !'obrc
producto de outro: Estado da Republica, ou e tran
, iro, e bem assim obrc vchiculos. de terra e aCTua.

quo os transportarem;
2.' Estabeleccr, subvcncionar, ou embaraçar o exer,

cicio de cultos religiosos'
3. o Prescrever lcis retroactivas,
Art. 12, Além das fontcs de receita discriminadas

nos arle 7' o 9', " licito f\ União, como aos Estados,
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cumulativamente ou não, Cl'eal' ontI':ls C/·nae quer, não
contravimlo o disposto nos arts. 7', !l' e 11, n, l.

Art. 13. O direito da União e dos Estados de le
gislarem sobl'e viação ferrea e nal'egação interior será
regulado por lei federal,

Paragl'apho unico. A na\'egação de cabotagem será
feila por navio nacionaes,

Art. 1-1. \.s fOl'ças de terra e mar são instituições
naeionaes permanentes, de, tinadas á defesa- da patria
no exterior, e á manutenção das lei no interior.

A força armada é essencialmente obediente, dentro
dos limites da lei, ao seu. superiore hierarchicos, o
obriO'ada a 'ustentar a in tituiçõe, con titucionae;;,

Art. 15. erão orgãos da sobel'ania nacional o
Poder Legislativo. o Executivo e o ,lu~icial'io, harl11o
nicos e independentes entre si.

F'EcçAo I

DO PVDJo:lt LEOI, LATT\"O

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERARS

AI·t. lG. O Poder Legislativo é eX(,I'l'itlo p lo on
gresso Nacional, com a sancção elo Presid nt(· da Re
publica.

§ 1,' O Congl'esso :\ acional compõe-se de dous
ramos: a Camara dos Deputados c o enado.

§ 2.' A eleição pant Senadores e Deputados fal'
se-ha simultaneamente em todo o paiz.

§ 3' i\'inguem pode seI', ao mesmo tempo. Deputado
e Senador.

AI'L. 17. O Congresso "eunil'-se-ha, na Capital Fe
deral, independentemente de convocação, a 3 de Maio
de cada anno, si a lei não designar outro dia, e func-
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cíonará. qua~ro mezes da da~a da abertura; podendo er
prol'ogado, adiado ou convocado extraordinariamente.

§ 1.' Ó ao Congresso compete deliberar sobre a
prorogaeão e adiamento de suas sessões.

§ 2.' Cada legislatura durara tre annos.
, 3.' O Governo do Estado em cuja representação

se der vaga, por qualquer causa, incln;;ive renuncia,
mandará immediatamente proceder á. no\'a eleição.

Art. 1n. .A Camara dos Deputados e o enado tra
balhal'ão srparadam nto c, quando não se re_olver o con
trario por maioria devoto. em e sõe publicas. Asdelibc-
rações serão tomadas por maioria de voto, achando-se
Il'esente em cada uma das camrl'as a maioria absoluta
dos s us memhros.

Pararrl'apho unico. A cada uma das camara com-
pete:

Verificar e reconhecer os podere d seu membros:
Eleger a Slla mesa;
Ol'ganisar o seu rerrimento interno:
RegntRl' o serviço ~e ua policia intrrna:
l\omear o elnpr rrado de sua secretaria.
Art. 19. Os Depntados e os enadores ão inviola

vei por suas opiniões, j.Jlllavl'as e votos no exel'cicio
do mandato.

Art. 20 Os Deputados e os enadore, desde' que
tiverem r c 'birlo diploma até a nova eleição, não po
derão :er pre o ,.nem processados criminalmente, em
prévia licença de 'ua. Cl\mara, alvo caso de ftagraneia
em crime inamançaycl. Ne te ca o, levado o processo
até pronuncia exclusive, a autoridade processante remet
terÍl os auto. á. Camara respectiva, para re oh'er obre
a procedencia da accúsação, si o accu ado não optar
pelo julgamento immediato

Art. 21. Os membros das duas Camara. ao tomar
a entoo contrahiJ'ão compromi so formal, em se são
publica, rle bem cumpriJ' os seu devere.

Art. 22. Durante as e ões vencerão o enadores
e os D putados um . ubsidio pecunÍl11'io igual, e ajuda
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de custo, que serão fixados pelo Congresso, no fim de
cada legislatura, para a seguinte.

AI't. 23. Nenhum membro do Congresso. desde que
tenha sido eleito, poderá celebr'ar contractos com o
Poder Executivo nem delle receber cOIl1missões ou eIll
pregos rem unerados.

§ 1.' Exceptuam-se desta prohibição :
1.' As missOes diplomaticas ;
2' As commissões ou commandos militares:
3.' Os cargos de aceesso e as promoções legaes.
§ 2.' Nenhum Deputado ou Senador, porém, poderá

aeceitar nOllleação para nlissões, commi sões ou com
mandos, de que tratam os ns. 1 e 2 do paragrapho
antecedente, sem licença tia re. pectiva Camara, quando
da acceitação resultar privação do exercicio das ful1cções
legislativas, salvo nos casos de &:~le.I~'a ou naquelles em
que a homa c a Integl'ldade da UlIIao se acharem em- .
penhadas:

Art. .24. O Iroputado ou Senatlor não p6de tambem
ser presidente ou fazer parte de directorias de bancos,
companhias ou emprezas que gozem dos favores .do
Governo Federal definitlos cm lei.

Par,agrapho unico. A inobservancia dos preceitos
contidos neste arli"'Q e 110 antecedente importa pertla
de mandato.

Art. 25. O mandato legislativo é incompativel com
o exeI'cicio do qualquer outra funcção durante as
sessões.

Art. '2ô São condições de elegibilidade para o
ConO're~so Kacional:

1.' E tal' na po se dos direitos de cidadão brazi
leiro e ser ali tavel corno eleitor;

2.' Par'a a Camam, ter mais de quatI'o annos de
cidadão brazileiro. e para o Senado mais de seis,

Esta disposição nao compI'ehellJe os cidadãos a que
refere-se o n. -! do art. G9.

At't. 27. O CongI'esio declaI'arlÍ, em lei especilll'
.Q.: r:nns rll1 incompatibilitl:l.de eleitoral.
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CAPITULO II

DA CA)IARA DOS DEPUT.\DOS

Ar . 2 A Camara dos Deputados compõe- e de re-
presentante do povo, eleito ~elo Estado e pelo.Di tricto
Federal, mediante o suffraglO directo, garantida a repre

cntação da minoria
~ 1.' O numero do Deputados erá fixado por lei

em proporcão que não exceder<Í. de um por etenta mil
habitantes, não devendo esse numero Cl' inferior a
quatro por E ·tado.

§ 2.' Para e te fim mandará o Govcrno Federal
proceder, de tle já, ao recenseamcnto da população da
Republica. o qual será rcvi to tlecenalmcnte.

Art. 29 Compete á Camara a iniciativa do adia
mento da se são legislativa e de toda. a leis de impo 
dos da lei de fixaçao da forças de terra e mal', da di 
eussão dos projectos ofl'erecitlos pelo Poder Executivo e
a declaração da procededcia ou improcedencia da accu
. ação contra o Presidente da !{epublica, nos termos do
art. 53. e contra O' Ministros de Estado nos crimcs con
nexo' com os tio Prcsidente da Republic:l.

CAPI1'"CLO 111

DO E:\.\DO

Art. 30. O enado compõc-.'c de cidadilo' elegi\'eis
nos termo do art. 2ô e maiOl'c' dc 35 annos, em numero
de trcs Senadores por Estado c trc' pelo DistJ'icto Fe
deral, eleitos pelo mesmo modo por quc o forem os
Deputados.

Al't 31. O mandato dc cnador dlu'ará nove annos,
renovando- e o enado pelo tCI'CO triennalmcnte.

Paragrapho unico. O 'cnador cleito cm ub titui
ção de outro exerl:cril: o mandato pelo tempo quc I'C tava
ao substituillo.

Art. 3:t. O Vicc-PI'csillcntc da Republica scrá Pre-
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sidente do enado, onde só terá voto de qualidade, e
será ub tituido, nas ausencias e impedimentos pelo
Vice-Presidente da mesma Camara.

Art. 33. Compete privativamente ao enado jul~ar

o Presidente da RepubhcR e os demais func ional'los
federaes designados pela Constituição, no!> termo e pela
forma que ella pre creve. .

§ 1.' O Senado. quando deliberar como tribunal de
justi~a, será yresidido pelo Presidente do upremo Tri
bunal Federa.

, 2.' Não proferirá sentença condemnatoria enão
por dous tercos do: membl'us pre, entes.

§ 3.' Não podel'à ilJ1por outras penas mai que a
perda do CRl'gO e a incapacidade d ex.erc I' qualquel'
outro. sem pr juizo tia ac~ão da ju tiça ordinaria contra
o contlellmado.

CAPI1TLO IV

D.IS .\TTRIBl:f 'OE DO CO:'(O RE.S80

Art. 34. COIII(l te privatil'amcnte ao Conn-resso Na
cional :

§ 1.0 Orçar fi rrceita, fixai' fi desp za frderal an
nualment l' tomar a;: contas da rccei ta e despeza de
cada exercício financeiro;

2.° Autol'i7.ar o Podcr Executil'o a contrahir em
pre;:timo;:, e a fazer outras op raçõe!l cle credito;

3,0 Legi:lar ,Obl'(, a divida publica, e estabelecer
os meios para o seu pag-amento;

4. o Regular a <u'I't'cadação e a di lribuiçâo das
renda federaes;

5. o RegulaI' o comllll'I'cio intl'I'nRCiolta1. bem como
o do: Estados entl'c si e com o Districto Feder<d, alfan
d gar porto', cr ai' ou sUPPl'illlir entrepostos;

6. o Legi. lar 80hr'e a navl'gnção cios rio, qu banh lU
lJ1ai: de !I 111 E. tado, uu e -temiam a teITitorio!> e '
trangeiros;
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7, o Determinur o pc, o O valor. a in, cripção. o typo
e a d nominação das 1Il0edas:

. o Crear bancos de emissão, ]egi lar sobre ella, e
tributai-a:

9. 0 Fixar o padl'ão do. pc, os C' !Uedida :'
10. Re olvC'J' definitivalllent sobre os limite, dos

Estados .ntre si, O' do Di tricto Federal. e os do tcr
ritorio nacional com a. naçõc, li nlitrophe".

11. Autorizar o Governo a dct'1aral' guC'rra, ,e não
tiVl'I' lagar ou malloO"rar-se o reclU':O do arbitramento.
c a. fazer a paz;

12. Rc,olv r dcflnitivamcnt sobre os tratados c
cOI1\'l'nçõ o' com as naçõe, l' 'trangeiJ'a~ :

13. Mudar a capital da nião:
1-4, Conceder sub idios ao Estado na hypothese

do art 5";
15, Legislai' sobre o . en'iço do" corl'eios c tcle

gTaphos I' deraC's;
10. Adoptar o rl'gilllen convenientl' á l'guran,a

da fl'on tl'i ras ;
1{. Fixar annuallllentc as forças de terra l' l11ar;
1. Ll'''ishu', obre a ol'gallisa,ão do 'x rcito da

urll1nda:
lD. ConcedN nu negar passagC'111 n forças estran

gc>i1'as Jl 'lo tCI'l'itorio do paiz pam opel'açõc militares'
20. ?Iohili"al' utili 'IU' n guarda nacional ou l11ili-

('ia ci\'ica, nos ca, os pre\·i:too' pela con titui,ão'
21. DeclaJ'at, cm estado de ' itio um ou IIUlis {louto

do telTitorio na ional, na emergencia de aggres ao por
I"ol'ças estI'an rr imo' ou d commo,ão interna, e appI'oval'
IHI suo pend I' o sitio que houver ,ido de larado I elo
Poder Executivo. ou ' us agente, I'. pon, aI' is. na IIU
sencia do Congre,:o;

22. Regular a: condições C' o proce so da C'll'ição
pal'u o cargo,; r dcrae!' el11 todo o pniz;

23. Len"Í. lal' sobre o dil' ito ci\'il, comm reial e cri
minnl da RC'publicu e o I)\'occ:sual da ju 'Li,a federal;

2-4, EstabC'lC'('cl' leis IInirorn1l's :obl'e naLl\l'alisação,
2;>, Crelll' C sllllpl'imil' ell'j1rcgo.' publico: feueraes
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fixar-lhe' a attribuiçõe::.. c c tipular-lhe' o' "enci
mentos;

26. Organizar aju'tka federal, no. termo do art. 55
e seguintcs da Secção 1II;

27. Conceder amnistia:
28. Commutar e perdoar as penas imposta.. por

crime de re ponsabilidade, aos funccionario:> l'ederaes;
29. Legdar sobre terras e mina de projlriedade

da União;
30. LeCTi 'Iar obre a Ol'ganização municipal do Di 

tricto Federal. bem como sobre a policia. o en 'ino supe
l'iol' e o demai, er"iço que na Capital forem resenado
para o govel'llo da l.:nião;

31. ubmetcer a leaislação especial os pontos do
territorio da Republica neces al'Ío para a fundação de
arsenaes ollolltros estabelecimento e in tituiçõe' de
conveniencia federal;

32. ReCTular o' ca o' de extradiçdo entl'e o E
tado ;

33. Decretar as leis e resoluçõe. necessarias ao
exercicio dos poderes que pertencem:\. União;

3·1. Decretar as lei5 ol·ganica. para a execução com
pleta da Constituição;

35. P rOI'oCTar e adiar !suas sessõe
AI·t. 35. Incumbe, Ol1tl·osil1l. ao Congre~so. mas não

privati"amento:
1. o ,"olal' na guanla da ConsLituidio o das loi. •

o pro"idonciar . obre as nocos 'idade de caI'acL r fe
deral;

2. o Animar. no paiz, o dosen"ol"imento da. 10ttl'a •
artes. o s ·loncias. bom como a immigl'ação, a agricultura,
a industria e o conllnercio, som I I' ii' i! gio que tolham a
acção dos goveI'nos locao";

3. o CI'oar instituiçõe do ensino superior e ecun
dario:

'1. o Pro"or a in. tl'ucçâo ecundaria no Di tl'icto Fe
eral.
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D.IS LEI E 1m OLUÇÕES

AI't. 3ô. alvas a" excepçõe:; do art. 29, todos o
'11rojectos de lei podem ter origem indistinctamente na
Camara, ou no enauo. sob a iniciativa de qualquer dos
. eus membros.

Art. 37. O projecto de lei. adoptado n'uma das Ca
mara, erá. ubmettido á outra; e esta. si o approvar,
envial-o-ha ao Poder Executivo. que, acquie-cendo. o
sallccionará e promulgal'i\.

§ 1. o i, jloréJl, o ll'esidente da Republica o julqar
inconstituciollal. ou contl'ario aos interesses da Naçao,
negará sua 'ancçâo dentl'o de d '/, dia - utei . daquelle em
que recebeu o projecto devolvendo-o. nes-e mesmo praw,
á Camanl onde elle se !Iou\'el' iniciado. com 05 moth'os
da recu-a.

§ 2. o O ilencio do Pre idente da Republica no
decendio importa a sancção: e, no caso de er esta ne
gada, quando já estiver encenado o Congre"o, o Pre-
sidente dará publicidade á ua, !·azõe.,

§ 3. o Devolvido o projecto ii Camara iniciadol·a. ahi
se sujeitará a uma di cu' ào e a votação nominal; consi
derando-'e approvado, i obtiver dous terços do' . um'a
gio presentes. ~c. te caso, o jlJ'ojecto ,crá remetlido á
outra Camara. que. si o upprovar pelos me mos tramite;;,
e pela mesma maiOl'ia o enviará. como lei, ao Poder
Executivo, pal'a a formalidade da promulgação.

§ 4. o A sancção e a pI'omulgação ef1'ectuulIl-:e por
esta' formulas:

1." "O ConO'resso )\acional decreta e eu. ancciono a
seguinte I i (ou resolução) ...

2." .. O Congresso ~acional dccreta. e eu p,'oll1UIO'o a
seguinte lei (ou resolução) ...

Art. 3. Não sendo a lei promulgada dentro de
48 hora' pelo PI·e. idente da R publica no ca '05 dos
'S§ 20 e 30 do alt. 37, o Presidente do .'en:H.lo ou o Vice
Presidentc. si o primeil'o não o flzer elll i"'ual PI'[\'/,O. a
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promulgará. usando da seguinte formula: «F., Prcsidente
(ou o "\ ice-Presiuente) do Senado, faço abel' aos que a
presente virem, que o Congre so :'iacional lccr ta e cu
promulO'o a eO'uinte lei (ou resolução) >I.

Art, 39. ~ projecto de uma Camara, mendado na
outra. volyerá á primeira, que. 'i acc itur :I, em nda',
envial-o-ha. modiftcado cm conformidadc dellus. ao
Poder Executivo.

§ 1. o 0:0 ('a"o contrario. \'ol\'er:', <Í Call1aru I'evi
sora, e i as alterações obtil'crem dou.' tcrço.. dos
votos do' membros pl'e, ente', con.. idcrur-se-lIão flPPI'O
vadas, sendo então remctiLidas com o proj ,to ii Ca
mara iniciadora. que só poelcni rpprOl'al-a~ pcla nl<'. loa
maioria,

§ 2. o Rejeitadas d '\<' 1110do as altcraçõ('~. n pro
jecto ser:i ·ubl11ettido. ~CIO ella... :í. sancçiio.

Art. -tO. Os PI'ojccto.' r<,jcitudos. 011 Ilfio !':llnc
cio nado.. não por]PI'iio . <'I' "<'Ilfll'ado;; Ila IIIC>:llla ~<'ssão

legislati I'a.

f:lEcçAo II

no POOElt BXE 'U'1'J\'O

CAPITl'LO I

DO PRESIUE;>;TE E no Y'C~~-I'R~;. IrlE:\TE

Alt. -tI. Exerce o Pod<'I' Ex<'clIlil'o o Prcsid<'llte ria
R<,publica dos Estados Cnido!': do Brazil, ('01110 ,'hefe
electivo da i\ação.

§ 1. o 'ubstiLue o Prcsidente. 110 ('fI. o dc illlpedi
mcnto, e succedc-lhe. 110 de falta. () \"icc-I'I'('~itlcntc

elei to imui taneamente com elle.
§ 2. o ;';:0 impedimento. ou falta do \"icc-Presidcnte,

'el'ão ucces. ivamente chamados :í. Pl'csid neia o \'ice
Pre idente do 'enado. o Prp"id<'nt<' ela l"Hlllflra c o do
'Upl elllO TI'ibllnal Fcd('J'al.



D.~ REI'CIlI.I .~ 2D

§ 3, ° 'ão cOIHJiçõe' cssenciacs pal'a SCI' eleito Prc-
idente, ou Vil' -Prcsidcte da RCJlublica:

1. ° ::;cr bl'uzileil'o nato:
2, ° E .. tar no xerci 'io dos direito.~ polilico: :
3, ° 'er maior dc t1'inta c ciu o auuu..;.
AI't. ~2. i, no caso d. \·a"fl. por qualqucl' cau'a,

da Pl'csidencia ou Yice-PI' .. idC'lll:ia. não 1,0u\,crclll ainda
decorrido dou" ,IIIUOS do pcriodo pl'csidl'uciul. PI'oc<'dtll'-stl
lia á no"a ai i~ã().

Art. ·1:3. O Prcsid 11t(' aX('l'ccl'á o carg-o pOl' quatro
anno'. uão I odcndo -el' I' 'clci to pal'a o pcrlodo presiden
cial immedlato,

s: 1. ° O Yicc-Prc'identc IUC exerc I' a pre'idencia
110 ultimo a11110 do periodo pre, ideucial, não poderá ser
eleito Pre identc para o periodo seguinte.

§ 2. ° O Pre'ldentc deixará o exereicio ele . ua' fun
cçõe . improroga"clment<', no me:mo dia em que tel'm'tnal'
o seu periodo pre idcncial. succedendo-Ihe logo o recem
eJeito,

§ 3. ° Si e te, c achar impcdido, ou raltar. a ubsti
tuição far- 'c-ha nos t I'mos do ar!. tlJ "" l° e 2°,

s 4. ° O primeit'o pC'riodo pl'e idcncial terminará a 15
de no"embl'o de rg·l.

Art, 44. Ao l11"o$-;ar-so do cargo, o PI'e:idonle pl'O
IlUncial'il, em sessão do Congl'l''';o, ou si a. te não estl\'er
reunido. ante o Supremo Tl'ibunal F dcnll. esta, llir
mação:

« Prometto manter cumprir com perfl'ita lealdade a
Constituição Federal, 1,,'ol11o\'el' o bem geral da Republica,
ob e1'\'ar as uas leis, sustenlal'-Ihe a união. a integridadc
e a independencia. »

Art. 45. O PI' sid ntc e o \'icc-Pl'esidentc não po
dem ahil' lo tcrritol'io na 'ional. sem permis 'ão do Con
gros '0, sob pena dc perdel'em o cargo.

Art. 46, O Pre,:;idente c o Yice-Prc.'idonttl percebc
rão subsidio. fixado pelo Congrcs.'o no periodo [Jrc,:;iden
clal anteccdente.
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C.\PITCLO II

DA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E V ICE-I" RE IDENTE

Compete pri"ativamente ao PI'e:idente da

Art. 47, O Presidente "icc-PI' sidclltl' da Rúpu-
blica serão eleito' paI' ·llt1'l'~;.!·io dil'ccto da i\:lção. e Illaio
ria ab olI,.ta de votos,

§ 1. o A eleição tel':1 lo::al' 110 dia 1 dr. Jlal'ço do
ultimo anno do per iodo I'I' ':idl'lIcial. JlI'OC 'dendo-:e lia
Capital Fedel'al e n:s capitac: do: Estados fi apmução dos
votos recebidos nas I'C 'pedivus ,ii' 'ums I'ipçõe!i. O Con-

re, so fará a apuração na. ua pl'illleira s ':"ão do mc:mo
allno~ com qualquer numer d nlenlbl'O: pre"entes.

§ 2. o Si nenhum dos ,"atado: houvcr alc~nçatlo maio
ria absoluta o Congrc:so elegerft. POI' maioria dos v tos
pl'e entes. um, dentre os quc tiverem alcançado as duas
votações mais elevadas. na eleiçã directa.

Em ca'o tle elorate. consitlerar-se-ha ell'ito o mais
velho.

§ 3. 0 O pl'oce o tia eleição e da apuração I'ft I'egu
lado por lei on!inaria.

§ 4. o São inelegiveis para o,.; cal'gos tle Pre idente e
Vice-Presidcnte os parcntc' consanglllneos e aflin" nos
lo e 20 grão:, tio Pl'esid nte on Vice-PI'esid nte, fine' '
achar em exercicio no momento da eleidio, 011 qlll' o te
nha deixado até scis mezes antes.

C:\PlTCLO II!

DAS ATTRIBt:lÇÕES DO PODER EXECl;TIVO

Art. 48.
Republica:

1. o Sanccionar, promulgar e fazer publicaI' as lei e
resoluçõe do Congre 'so; expedir' decretos, instrucções e
regulamentos para a ua fiel execução;

2. o NOl1eal' e tlemittil' linemente os mini tl'OS de
Estado:
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3. o Exel'cer ou de igoal' qucm deva c:\cl'cel' o com
Il1ando , uprel\lo da.' força de tel'ra e mar do E tados
Unido,' do Brazil quando fOI'cm chamada ás al'ma,
em defesa interna ou extel'na da União i

4. 0 Admini,·tral' o Ex I' ito e a. \.rrnada e di tl'ibuir
as I'espeetivas força, confol'me a. leis fedel'aes e a, ne
cessidades do Governo Nacional i

5, o PI'ovel' os cal'gos civis e militares de caracter
fedel'al salvas as I'estncções expressas na Constituição i

6. o IndultaI' e commutal' as penas nos ol'ime sujei
to ájurisdicção federal. alvo no ca o a que e referem
o art .34. n. 2' e52§2°:

7. o Declal'ar a guel'ra e fazer a paz nos termos do
art, 34 n, 11 ;

8, o Declarar immediatamente a guerra nos caso.' de
inva ão ou aggre:s ão e trangeira;

9. o Dar conta annualmente da situação do paiz ao
Congl'esso Nacional, indicando-lhe a, proviuencia e re
forma urgente. em mensagem, que remetterá ao ecre
tario do Senado no dia da. abertul'a da ses 'âo legis
lativa i

10. Convocar o Congl'c, so e:\:tl'aordinal'iamente :
LI. . 'orn aI' us magi.·trado.' fedel'aes, mediante pl'O

po ·ta do 'upl'cnlo Tri bunal i
12. :\OII1CHI' O' Il1enl1)1'o: do upreml1 Tl'ibunaL Fe

derol e os mil1istl'o' diplol11alicos. sujeitando a nomeação
á aplll'ovaçào do . 'nado.

:'\a ausencia do Con"re so, desi~nal-os-ha em COO1
mi são, até que o enado se prOll\lOCle ;

13. )./omeal' os demai membros do Corpo Diploma
tico e os agentes con ular'es:

14. Manter as relações com o Esta los estrangeire;
15. Declarar pOI' i. ou seu a"entes responsavei . o

e tado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional'
nos casos de aggressão estl'angeira ou grave commoção
intestina (art. 60 n. 3; art, 34 n. 21 e art. SOl .

16. Entabolar negociações internacionaes, celebrar
ajustes. convençõe e tl'atado;;. sempre ad r'e{el'endum do
Congl'esso, e appl'oval' o. que 11 F. tado. ccl<'brar<'m na
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'conformidade do alt. G;:;, 'uhmctlendo-os, 411fllHln cllm
prir, á autoriuade do Congresso.

CAPI'l''CLO I V

DO ~1T:\"lSTROS DE ESTADO

Alt. ·19. O Presiuente da Republiea é auxiliauo pe
lo' :llinisb'o de E ·tado, agcnte~ de .. ua conllança, que
lhe subscrevem o' acto... e eaua um uelles presidirá a Uln
do.. ilIillisterios em lue se dividir a adminbll'ação
federal.

Ad. 50. Os ilIinistros de Estado não poderão accu,
mular o exercicio de outl'O empl'e"'o ou fllncção publica,
nem ser eleitos Presidente 011 Vice-Presid nte da União,
Deputado ou 'enador.

Paragrapho unico. O Deputado ou cnador, que
acceitar o car~o de Ministro de Estado, perderá o man
dato. e procener- e-ha imll1ediataulellte a no\"a eleição,
na qual não poderá ser votado.

Art. ::>1. Os ~Iinislros de I':stado não poJerão com
parecei' ils se8sõe.. do Congresso, e só se comffiunicarão
com elle pOl' escl'ipto, 011 pcssol1lmJnte ('111 conferencias

'COI11 as conllllissões das 'all1aras.
Os relatorios annuaes dos Ministros sel'lio dil'igidos

ao Presidente da Repuhlica distl'Íhllidos pOl' todos os
membr'os do Congl'esso.

Art. r,2, Os :lIinislro.. do E 'lado niio são I'e~ponsa

veis pel'ante o 'ongl'esso, ou perante os 'l'l'Íbunaes, pelos
eonselhos dados ao Pl'esidente da Hepublica.

§ 1. o 'Respondell1, poréul, quanto aos seus ados,
pelos cl'imes qualificado.. cm lei,

§ 2. o :\'os eI'Ímcs c mlnuns c de responsnhil idadl1
serão processadOr; c jnlgauos p 'lo ::>ul!remO Trihunal
.Feder:ll, e nos connexo. (' m os do Pl'esldenle da Repu
blica, pela auloridad(' Cl1nlp tente para 11 julgamento
deste.
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AI'[. 5:3, O Presidente dos Eslados Unidos do Brazil
, eril sllhmettido a proeesso e a .i 1Ilgamento, depois qu
a Camara declarai' procedenle a aecusação, Jl rante o
'lIpl'emo Tl'ibllnal Federal, nos (Times comlllUII;;, e, nOi!

de responsabilidade, per:lIltc o Sellado,
P;\I'ag'l'apho unie, Decl'etada a pl'Oeedl'lI('ia da ar

cu ação. ficará o pre 'id<'nte SllSp 'nso de snas l'uncçõe, ,
Alt, 5·J., ~ão erim , de l'e,'l'onsabilidad os actos do

Presid<'nte da R<'Jlubliea. que atlentar III e ntl':l :
1. o A xi 'tcncia politica da l'niâo :
2, o \ on tituiçâo e a fí.rmu do -o\'<'rno Federal;
3,0 O livre x I'cicio dos p dC'I'es politicos;
4," O n-ozo e °CXOI' 'il'io 1l'g'HI cio,.; dil'eito,.; politicos,

ou individua s:
:i,O A, egnrança intel'l\a cio paiz;
Ü, o .\ probidade da acllllini -tI'ação :
7, o A gual'cla e emprego cOIl,'titllt:ion:l[ do,' dinlt iras

publico:
L, o \s leis ol'çallental'ins votadas pelo Conn-res, o,
!l 1." Es;;es delietos li l'itO definidos CIl1 lei e:pecial.
!:j 2," Outra lei ,'eglllará a ucc\lsação. o pl'ocesso o° julgamento,
§ 3," Amhas essas l<'i" serão feitas na primeira

,'e"sâo do primeiro Congr 'sso.

ECÇ.- O III

DO PODER ,JVDJC'J.UUO

Art. 53, O Pod '1' Judicial'io da Uniiio ted por
ol'g~O" um upremo Tribunal Fedel'al, com séde na
CapItal da Republica, e tanto juizes e tribunae fede,
rae , distl'ibuid<>, pelo paiz, quantos o Congresso erear.

A~t. ~~. ,O upremo 'l'l'ibunal Federal compor-se-ha
de qUinze JUizes, nom ados na fOl'nla cio art, -l , n, 12
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dcntl'c O'; cidadão,' de I1ntayel ';1111('1' e repubu..ão. elcgí
yeis pal'a o ~cl1ado .

•\I'L 57. O" juizci) federal''; ,;âl) vitali io,; <' p<'rderão
o argo unicaml'nt(' por ,;('lltl'l1,11 judi"ial,

§ 1. o Os vencinlento,; ,;l'l'ão detl'rlllill'lllos I")l' lei c
não pod I'ão ,'('1' diminuidos.

§ 2, o O 'enado julgar:', O~ 111 IlIbros do ,'Ilprcrno
TI'ibunal Fcderal III)'; cl,illW,; d(~ 1'<'';l'ou,;ahilidad,'. l' C,;tl'
o,' juizes I" dCl'aes illl"el'iore,;,

.\I't, 5,', O,; 'l'I,ibullac,; F<'dl'ra<',; 1'11'g'erão dI' SCH
f;cio 0:-; SCII,; I're,'i ICJlh's I' lll'g'uni,;al'fio as 1'('';I'I'l'til'a,'
, I'ctarias.

§ 1. o .\ nOI11('a 'üo (' ;l dellli,',;ão do,; I'I11JlI'('g'ado' dI'
s crctaria. hem como o provimento dos oilieios de ,iusLic:l
Jla.. Cil'CU'Os("'ipçõcs jllclicial'ias, 'OIOPCt' rc,;]1ediI'UIIlCnt
aos pl'csid('ntC',; dos üibllllaC's.

§ 2. o O Pl'esidC'llte da I cJlllhlica 1!(',;i"'nul';l. dentre
os memhl'os do ,'1I]1I'C1110 'I'rihllllal F('I!('ral. o PI'O 'urador
Gemi da HI'plIhlil'a. cujas attl'illli~'õ 's SI' ti finirão

111 lei.

ArL ~!), .\0 Snl'rcmo TI'ib'IIl;t! ]-,('d.'I'al "Oll1pcte:
I. PI'ocC',;,;ar I' jnlg-:lI' III'i"'in;lI,ia c JlI'ivalil';lIl1('lIte:
fi) o PI'esidC'nt<' da HCllllbTica no,; l'I'ilnCs COl,lll1Uns

e os Ministros de E:-;tado no,; ca,;os do art, :;;2:
IJ) os millistros diplOlllatico,; 110'; crill1l', COmll1llll,; "

lias de l'es)1011,'al ilidaclc;
c) as callsas conf'lidos C'lltl'l';l i'lliâo C' o,' Esl;1do,;.

011 elltrc Clltcs um; 'om o,' outl'OS:
d) os litigios c a, r clama('õ :-; ('lIl,'" IIn~'õ(',; e,;u';lII

gcil'all c a nião ou 0:-; Ellta<1os ;
e) o,' conf'licto,' dos juiz.' ou 'J'I'iblln;lC,' F 'd I'cl "

cnt.'c si, ou cntre ste.' e o, dos E tados. n, sim como
o do, juizc:- tribuna,' d uni Est:lIl< ..0111 O>: jniz ..

o,' tl'ibllna d oub'o E tado :
II. Jlllg:lI'. cm gráo de reCIII'SO, as qlll','lõcs I'e,'ol

vidas pclo' juizes e Tribunal'.' F dCl'a s, assim como as
de que tratam o pI'C cnte artigo, § lO, c o al't. 60,

lU, Rc\'cl' os 11I'OCC,'llO, findos, 1I0S ll'l'mos do
Rrt, I.
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~ 1. o D;I,; ('nlrnçn,; d<l,; jll,;tiç<lS tio,; Estntlo,; <'ln
1I1{ill13f' i~I,;I:\II1'i<l II:lVI'I":t 1'('<'111'';1) 1':11':1 o SIII'I"I'IIlO 'J'I'i
hll 11<1 I [·'"dpl'nl:

(/) 1J1I:lIIdo "r qll""liOIl<lI' "oh I'\' 'I "lIidntl" 011 al'pli<'G
~'iil) dI' ll"<lwdo,; e [(.i.' 1','dl'l':1(' , \' a dl'cisão do \I'ihullal
do E,;I:ltlo 1"\1' ('on[I'a <'lia:

,,) qllando SI' cOlltr',;ial' a 1:llitlnd<' dr' il'i,; 1111 til' ados
dos govl'l'nos do" E"latlo ('III 1'0('<' d:1 ('oll:'tilui6io, ou
dn,; leis l'<'tI<'r:l(':', (' :I til' 'i,;iio do tl'i 111I 11:1 I do E:,t,\(10
cOIl,;id<'I'al' Inlitlo,; ('''-('s ad,':', 011 <',;"a" h'is illlllll
glll1t!ns.
- ~:2, o :\os ('a,;o" <'ln 'lU\' bOlll rr d<' al'piic:u' lei,'
rios ~;"tatlo:'. a jll,;ti~':1 I'l'd<'ral "011"'1111:11":'1 a jUI'i"I'I"II1I<'Il
('ia dos tJ'Íhlllln<'s lorn<'''. e VirC-YI'I'"a. a" jll ..tiç:1S do.'
"E,,[ado:; rOIl 1I1lal'âo a jllri"prlld('DI'in dos 'J'rihnnol's Fc
del'a 's, qoando hOU\C'J'ell1 de ill[C'I'I'r('I:\I' lei:; da l'l1iiio,

.\rt. uO, 111 P<' [ ao,; jnizc..: on TI,ibllll:l<''': FI'dCJ"l<'S
1'I'OI'('S,;:1J' C' jUlt'rlll':

(/) as (':1n,.;a, ('III I\llr algunln:, tia..: P:1I'[('" 1'1Intlal' :1
a('~i'IO. 011 a tll'l'<',;:1. <'III tlisI'osiçi'to d:l ('ollslitni ':lo Fc
dl'rol:

ii) [oda" a,.; ,'[til",,:, PI'I1IH1"I:I": "(lnll'a o l'm<'I'IIl) dn
Lllião 011 1o'''/'''IIt1a :\ol'ioll:J1. I'lIl1d:llla" CIII di"I'0:,içu('s da
l'OIl"lÍllliç:lo. ["i:, I' 1'C'U·IJ1:1tJ1I'IlW'; tio }'odl'r j':x('('llli\o.
CII III ('OI1II'''l'!O'; ('('it'lil':ldo,; Cl1lll o 111<',1110 (:O\el'1I0:

rI :1:-; \";.l\IS:l:' pl'O'('llifjHlP~ cip (IOI Il \l(1Ils:t('t1(". l'('iYin-
dica ·Õ(';o:. iwlf'lllllizil '~lO d(' 111·('.illizo~ uI! 'I11;1,'...,;ql1(')' tJlItl·n-.:,
I'I'0po,;l:l,; 1'1'10 (;01'<'1'110 tia rllião "01111':1 l'''I'lí<'III''I'I';< nll
YÍt'(\-V<'I',';1,

d) o,; liligio" ('Itil'r 11111 1-:sla<lo I' <'id:ld,lO" dI' Oltil'fl.
011 C'lllJ',' eid"dão,; dI' E '[:Idos <IiI "1'''11:', dil"I'"ilic'alldo
as I ii') (\(',;1(',; :

e) os pl('ill);; ('11("<' l':~[:ldo,; (',;[I'al1gc'il'l1" c l'idGt!iío.'
IlI'llzil iro,;:

1) a,; :ll'l'ü(',; II1()\'id:l,; 111)1' (';:II':lllg<'il'(l;: (' 1'1111<1<1(1:1;:.
'lll I' ('111 ..01l[I':1I'to,; ('0111 o UOI'(,J'1I0 d:. l"lIião, qnl'1' (111
('Ollv('nç,j(',; 011 lJ'al:lIlo da l'lIião COll1 ou[ra,; J1:lçõ<,::':

9) as ql1esWes (\e (\il'('ilo Illal'ililllO <' J1l\1 ('g'l ':ifl,
a, ,;im no ('(,1l1l0 "01110 1l0S I'io!'; I' 1:llros do p"iz:
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11) :1,~ questõe, de direito cI'imin:11 011 ri,'il intel'n:J.
cional:

i) o: (Time,; politico,;,
§ 1." W vedauo ao Congrc,;"o ('omnll'tlcl' 'I lIall) 1101'

jl1risdicçiio fec1era! 1\" justiça,; do;; Io;,;lado,;,
!> 2, o As sentenças e onlen,' da lIlagi:tratllra fode

ral são ex cutac1a,; pOl' omcia.,; jlldicial'iol-; da lIião,
:10l-; qllac~ a policia loca! li oll\'igad;! ii 1'1' ,;lar allxilio,
qU:1ndo ill"oe'lc1a pOl' ('II e:, ,

Art. 01, A,; dcei"õ(',,~ do:' jlliz " 011 tJ'i!lllll<w,; do'
Estado", nas IlIiltel'ia,; dr :"11<1 (,Oll\pl'tl'11 'ia, porão tCl'nlO
ilO" proce:sos e {'s qIlCStlíC!-', SiI!\'() qllillltO a: .

1", haIJcas-corpus. ou
i!". espolio de e:trallgcil'o, (piando ii l'''pt'l:ie lião

rsti\'er prel'i:ta em 'olwençiio, ou tmtado,
glll taes casos, !ln"er!t recurso "ollllltilrio para o

Ilpremo Tribunal Federal,
Al't, 02, As justiças dos E lados não JlOdelll inler

"iI' m questões ~l1blllettida: aOfl Tribunacs Fed I'aes,
n fi annl111al" alteml', ali, uspen Irl' a,; , ua" :entenças
ou ordens, E. reciprocamente, a ju, tiça fedel'al não
póde intervil' 111 que~lõe, ,UbOl ltitlafl aos tribunaes
do: Estados, nem annullal', alteJ'al' 011 flllSp ndel' as de
ci.'ões ou orclc:ns rlCfltcS, ex.ceptuado:" os ('""OS expl' ~,a
mellte de 'Ifll'ados nei>ta COl1fltitllição,

'l'I1'ULü II

DOS ESTADOS

Al't, 03, atia E:tatlo J'eg r-.'e-11<' pela on titllição
c peJa" lei. que atloptar, l'e~peitatlo, o: pl'incipios '011
stitucionae~ da União,

Art. 64. Pertencem ao, E 'tados a: mina, e tenas
devoluta situatla' no eu, l'e~ectivo, terJ'itorio, ca
bendo á nião, ómente a porçao de terl'itorio que fÔl'
indi, pen avel para a defesa da, fronteira, fortiflcaçõe, ,
con. trucçõe militares e estrada' de ferro federae .

Pal'a"'rapho unira, O, Pl'opl'ios naciona " que não
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for 10 ne <,s,'adolS pal'a ,'elTiços da lJllião. pa$$arãu au
dominio do' gstado,', 1'111 cllju tClTitodo estive1'elU
ituado "

Art. 6-, E' facilItado aos Estado,':
1, o eleunu' enb'e 'i a.iu, te,' con\,('nçõl'" ";('111 ca-

ractel' poli tico (al'I. -i • !l, 10)'
2, o Em g I'al todo e qual lU l' J10 ICI'. UIl dil'cito que

lhe' não fôl' negado por clall;'ula XPI"";";H ou implicita
mente contida na, 'lau, ula' xpr" a.. da Constitllição,

AI't. 6ü. E' t1l'fe, O aos E -todo,.; :
), o Recu ai' fé aos do 'ullleutos puhli('u . de natu

reza legislativa, lldmini b'llti,'a. on .indiciaria da 'nião,
011 de 'lualqll<'I' rio Estados;

f, o ReJeitai' a l1Iorda. 011 ;\ ('mi,.;,.;ão ban 'al'ia 1'111
cil'culllçâo 1'01' lido do O'OVl.'1'I10 FNI 'nll '

3, o FM, I', 011 dl'('lan\1' glll'I'!':! entl'e ,.;j I' u..ar de
I'eJ1I'e;:oI ia.' ;

-i,O DcncU'al' a c'xtI'allicção d<' t'l'illlino,.;o,.;, I' clamado'
pela. jU.. tiÇllS d ollb'os E::;tado,.;, ou do Distl'ielo Federol,
, gllndo a.. l<'i, ria nião. PI)l'(I'IC !'sta matcl'ia ..c I'C[el'
(art, 3-i n, 32),

Al't, 07, alvas as I'c'sb'icçÕl'lS rspr 'ificatla na
onstituidio c lias leis frdCi'acs o Distril'to li' deral é

Ildmini 'Irado )leIa' alltol'idadr' municipa<,s.

Pal'agl'H] h,o IInico. As rI<'sprza rle caradcr local.
na Cal ital da ReplIblica, iII '111111 CUI '·Xclll .. iVíllllcnte á
autOl'idade muni ·ipaI.

'rI'l'DLü III

DO JIUNICIPIO

Al't, li. O.. E tado.. org,llliz'II'-sc-hão de f61'ma lllle
flqlle <issc"ul'atln a <llltonomia do,' 11llll1i 'ipio. , <'111 tlltlOo
qllanto rc..pcitc ao ,.;('u peclIliar intcl'e,.;"'("
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DO CID.-\.oáo BR.-\ZILEIRO·

•'EC<"ÀO

llA QUALTlI.\!']o;"; DO CIDAI,:tO RB,I'l.lLl';lltfl

Al'l, W, iio cidadãos bnl'l.ilcil'l)s :
1, tJ Os Jlascidos 110 HI'lIziJ. ainda IJII(' (le \,;ti os

traJI)H'il'O, lião l'r"idindo esle H "I'n'ito de slIa lIaç'ão:
;2," Os lilhos d(' ]Iai hl'azilC'il'o r os ilirgililllos dn

mãi bnlzil<'il'a, lIa"dd(1s <'III I':liz ('stl'all!.:'l'il'O, S(' ('s[a
bclec{'\' 1,1 dOlllil'ilio lia I{('pllhliea:

:3,tJ Os 1IIIIOS de \,11 i hnlziicil'O, qll!' (':-;lil'<'I' 11'011[1'0
paiz ao sCI'\'i,o da IÜ'\,tlhlil';t, CllIhonl Jlrllit lião I'cllhall'
domicilial"s!' :

4. o 0.-:; ('SlJ·Hll.~eÍl·o:-:, ti II!'. ;1('1I(ll1lio-S(\ 110 Bnlzil aos
15 dc XOl'clldll'o d(' l:,~!), lião d('l'!'lI'CIII, d('lILi'O III ,;cis
II1CzC:; d('l'0i:-; dc ('1I11'UI' rl1l I'igol' :l Constitlliçüo, O animo
dc COI1:CI'I'ar a lIaeiollaliJitd(' de ol'ig'('\11:

5,' O.. ('stl'illlg"il'OS, qne \,OS,;Uil'l'll1 hrlls illlll1ol'<'i:-;
no BrnziJ. (' rDl'l'lD eitsados '0111 i)J':lzilcil'«s on ti I'CI'('ln
lilhos hl'ilZill'iros, ('OIIl[itlltO qll(' l'l',;idalll no BI';lZil, salvo
se ll1allirt's[ill'('11I a illll'lI('ãll d,' Jlã,) IlIlldar dI' II:leio
II<t1idadc:

li, li O:; ('S[I';lIl;;l'il'uS \,01' 01ltl'O III1Hlo o:lllll"t1isados,

Alt. 7U, São ('ll'il')I'l's os eid;tdiios lIt:tiOI"'s d 21
,Ú)Jl o,.: , '111(' SI' alislill'Cll1 na r"II'llIa da I('i,

§ 1," P;ão 1'0del1l alistar·,;1' <'!Pitul'('s I'''I'H a,; <'lci('I1(',;
l'ec!('raC',;, uu \,:t1'H as dos I':stado:-; :

1. o O.. IIlclItli:,.:'os :
2," Os analplwlH''ttl,; :
3,0 As I'l'aças de 1'1'('[, !'Xl'('ptllõlllos O~ allllllllOS da~

escola!' lI1ili[,\I'cS ti ' ollsillO SIlI'l)I'iol' :
4, o Os I'clig-io..os de ol'd<'lI,; 11I(JIIHslÍl'a~, ('ollll'allliia~1

~·ollgl'<':,.:a~õc,;. Oll COllllllllllidadL's de qlllll"ul'I' dl'lIlllllilHl-
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ção, ' ujeita~ a \'oto d obediol1l'ia, I'egnl, ou e~tatuto, qlle
impol'te a I'enuncia da lib l'dad indi\'iLlual.

§ 2, o '50 ineleO'i" is o: ('idadão' não ali;:;tavei:;,
AI't. 71. O,' dil' ito de cidadão bl'azilcil'o "ó ;'e su:>-

p ndem. ou pC'I'dem no: cu~os a<[ui pal'ticulm'i:;ado;;,
§ 1. o 'uspendem-:e:
et) 1'01' incapacidade pIIYf;i('a ou mOl'ul :
li) pOl' coud nlnaçâo ('I'illlillnl. ('UlCilUlll[O dlll'al'ClI1 os

,::cu" l'tl'c i to: ,
~ 2, o 1't'I'd<'II1-"(':
a) 1'01' natul'ali"H\'iio CIII paiz p,;tl'nug'cil'() :
b) pOl' actt'ita 'ão tio ClI1pl'l'gO u pcnsão do go\'cl'no

r"tl'angeil'o. S('II! licença do Podcl' l':x cllti\'o Fedcml;
~ :l," UUHI lei' rpdpl'al detcl'lllin,u';\ a" condiçôc' do

1'I"H''iui"i~'ii(l tios dil,t'ito" de L'idntião bl'l1Zilcil'o,

'EC ,~\.O II

JIECLAH.\Ç'ÃO DE IllHJ.;I'l'O

.\1'[, .2, .\ Co"':tituição a:;"l'gul'a :1 lJl'azilcil'O:- c a
('''li',\ng'eil'o'' I'rsitit'ntos uo paiz H ill\'inlabilidarlc do (ti
l'ritos conc 'I'ueute: it libcl'dade. fI "rg'Ul'I1u{'a illdiyidual o
fI jll'OIJl'i dad' uo: ll'l'1I10: "pguinlc" :

, l, o Nillguelll p6L1 :01' OI)I'igaLlo:l f'HZPI', ou dt'ixal'
de f'azrl' algullla ('ousn, siuâo CIII Yi!'lud<' dc lei,

ii 2, o Todo" são iguups pCI'nntl' a I('i,
.\ HrpnhliçH nãu adllli[((' ]1l'iYilt'giu de na:cilllcnto,

dcs onhecc f'.íl'os d' UObl'CZil. c extingue as ol'dcn, lto
lIol'ilica" cxistl'utes p lotim; as "lia" pl'el'ogatil'as c I'C
galias, bCII1 COIIIO O" titulos llohili>ll'l'lIko:; c de conselho,

§ 3." 'Podo" o" illdil'idno" e conlis,:;õe,:; I'cligio as
podcm XCI'crl' pllhlicn e Ji\'l'ell1cntl' o "CU cult , a :-0
dando-se pal'H (,:;"c J-Inl c adquirindo ben:;. ohs J'\'adas à.
tli.'po içôc' do dil'cito COll1111l1111. .

S 4, o .\ Rcpublica só 1'1'l'onllcc O 'a':;:l11I 'uto ciyil,
cuja cc I bl'a '50 :t'I'il gl'a tu i ta,

§ 5, o Os '('mil I'io~ t 'l'ãl1 ('HI',ld '1' ,,('cular c
,'c)'ão aUlUilJisll':Idns pc!n alltOl'idade Il1llllicipal. ficanllo
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1ivI'e a todo, o, culto, rcligioso, a pl'atka uo:s 1':1 e
divo ritos em relação ao, ·'CII.' 'I'cntc,,;. ci<':;d' qu não
olfendam a mOl'al publica e n leis.

6, o Será leigo o cn ino Inilli 'tmdo no: rstabeleci
mcnto publicos.

§ 7, o Nenhum culto 011 igreja gozal'á d :ul vcnção
olncial, ncm tel';lrelacõ s de d pendencia. ou alliança com
o Govemo da nião. 011 o do, Ktados.

§ 8. o A todo>; é li ito a:,ocim'cl11-s<, r I'cullil'em- e
livl'emente e sem armas; não pod núo int I'\'il' a polida,
sinão para mnntel' a 01'{1 m pllblica.

§ 9, o W pc!'mittido ;1 qu m qll<'I' qu<' :r.ia I' p!'e
srntéll'. mediant prtiç:io. ao:; podcl'r:; pllhlico:. denlln 'iar
abn o' das autOI'idadc:> e P"OIIlOVCI' ol I'cspon:s:thilidade
do, culpado'.

§ lO, Em tempo de paz. quaJ'I"('I' pôdc ellti'al' no
tCl'I'itorio na 'ional ou c!ell<' :"Ilil'. ('UIlI :l :;lIa rOl'tuna e
b os, qnando como lhe cOJlvicl'. illdc'p IIlIClIl IlIcnte de'
passaporte.

§ 11. A ca a é o :1!'yJo inviolavcl du illdividuo: uin.
guem póle al1i penetl'at', de noite, :CIIl ('on:c'ntilllcllto llo
mOI'aelo!'. sinão para aCllóil' a vi 'tilnas dr l'l'ill1rs. 011 de
;:'1stres, ncm de dia, ,'i lião 1l0S C,I>;O: e 11<,la 1'<11'11](1 11I'es
Cl'ipto>:i na lei.

§ 12, EII1 qllnlllllcl' a;:~1I111pto é !inC':l IIHlllirc;;tação
(lo prll>;'III1C'lltci pela illlpl'rll:;a, 011 I)('Jl1 tl'ihulla, :ell1 de
pcnden in de enSIIl'<I. I'C (londrndo cada IIln pelos abusos
'1l1e comlJ ctt I', nos caso' c pela rÓl'llla 1I11r 'J lci determi
nar, l'\ão é pCl'mittido o anOIl)'mato,

§ 13. A' excepção do f1aO'rant .1 lido, a I))'i:são não
poderá executar-:e sinão delOi>; le pl'oIHlI1cia do indi
ciado, salvo, o, casos determinados em lei e mediante
ordem escripba ela autoJ'idade competente,

§ 1-1. Ninguem poderá, er conservado em pl'i:ão sem
culpa formada, salva' a, rxcepçõe especificadas em lei,
nem levaclo á prisão, ou nella detido, ,e lHe, tal' fiança
idonea, no ' casos em que a lei a admittil'.

§ 15, N inguem será sent n iado, sinão pela autol'i-
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da,le 'OIll}JetcutC', CIIl "irLuúc úe It'i auterior e na fÓl'ma
por ella " glllada,

§ lG, Ao. a 'II51ll (o'' s(' a":"'g"1lI',u'tl ua lei a mais
plena deCe. a, com to,l s o, I'CCUI'SO:'; e lIH'ios ('sséll 'iae~ a
ella, de:d a nota de culpll, enb'C''''L1e em vinte <1mtfJ'o
hora. ao pl'eso e a: 'iO'nada 1 la. >lutOJ'idade cOIIl}Jcr ut ,
com os nomes do acclIsadol' e da: te't munhas,

17, O dil'eito de PI'OI I'i dlule mantem-se C:II tOÚll lt
!"lIa plellitLldC', ,alva. a d apropl'iaç,io por Jl c ."idnd(', ou
utilidade pLlbliell, mediant indemniza 'ito p!'é"ill,

As mina, pel'tene m no, pl'OpI'ietfll'ios do, <110. :,alvus
as limitações qlle COI'cm estllbele 'idas por I"i a bt'1I1 da
exp.lOJ'açiio deste l'alllO de illdLl~t!'ia,

!§ IR, E' inviolaH'! o sigillo da ,'ol'I"'''poudent'ia,
§ 19, :\enhllllll\ p '11;1 ]Ia,'" ,11':'1 da. p,'s:"oa úo ,IPlin

li lI('ntC',
.. 20, Fi,'a aholida a I"'nn dt· ;!nl'" (' a dt' hauillH'nto

jlldicial.
!§ 2], Fi,'n igll:lhllC'IILt' aholid;1 n I"'ua dt' 11I0!'tt', I'e

~C'I'vadas as di"}Jo":i,ii<''' da 1('O'i,,]a,iio IlIilitlll' ('III \('11'1'<) de
g'1I l'1'a,

22, ]hr-s('-llll o /.(lbeas-co~'jiUS :;('II'1)('t' <'i 1)(' o in
dividuo ,~om'el' <)11 s(' al'!lal' el1l il11lllinentt' ]I('I"i)!O de
'oflh~1' vio1t'ucia, 011 CO,H" ';10. ]lo!' illcgalid,lllt', 011 ubuso
d poder,

§ 23, ,\.' t'xt'C'p,itn da" call:,as, qlll', )101' "lia lIatlll'cza,

I)Cl"tencelll ti jllizos e,.:pc 'iae". n50 liaH'I';r 1""1"0 pr I"i
egiado,

fi 2-1, E' O'aI'nntido O livrc cxcI"icio 01" l(lI<t1l(lIl'r pl'O-
flssão I1101'al, intelleetual e indu.'Ll'ial.

§ 25, O: invento, indu tJ'iae pel't'IIt'CI'ão aos " IlS
autore .. aos qlltles f1('aJ'f~ g;mU1titlo POI' lei 11111 Vl'ivilegio
ternpol'al'io, 011 sel'á eon edido pelo GongT sso 11111 l11'emio
razoavel qllantlo haja. onl'eniencia. de nt1O',lJ'i, aI' o
IJlVento,

li 26, Aos alltol' , dC' obl'a 'liltel'al'ias ' al'tisLica'
garantido o direito exclusivo de repl'odllzil-as pela im
prensa ou pOI" fJunlfJul'l' oUtl'O pl'oce ','o ln cHnil'o, Os
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11 nl 'iros dos autoJ'('s ~ozarlio dess(' direi lo pelo tempo
que a Ici ddcrnlill<ll', -

§ 27, 1\ Il'i asscgural',í lambrlll a pl'opri dadc das
II1IUTas de fa brica,

§ 2~, POI' moti\'o dI' l'l'ença 011 d(' fllllrçâo r ligiosa,
nenJlum cidadão bl'azileil'o podcl"; scr pl'ivadll do seu, di
z'cito: eivis o politi os II 'nl exilllir-sl' do l'UlllllI'ill1 nto de
qualqllcl' dc\' r ci\'ico,

§ zU, O: qllc allcgal'C'1I1 motivo d,' c)'('lIça religiosa
com o fim ele '(' i.' ntareln d qllu1'lIIL'l' OIlIlS qlll' as Icis
da !{epublica irnpollltalll 'lOS 'idndãos, P os qu a" ita
renl eond 'coraçõI's 011 ti tulos nobi litll'l'h il'os cstl'Ungeiros
perdc!'ão touos os direitos politil'os,

§ 30, Ncnlllun imposto de qllalqul'r 11I1l11l'(,Z:l 1'0
dc!';', seI' cobrado. sinão 1'111 vil'lud' de 11111:1 il'i lpl!: o
autorisr,

li 31. I~' Inalllida a instiluição do JUI''y,
A1't. 73, Os cal'gos pllblil'os civis, 011 IIlilil't1' 's, Hão

acccssiveis a todos os }JI'azil 'il'OS, ohs('n'uda: as condi
'ÇÕ1'H d capaeilhHI cHIl('cial. que a I i l'Hlatuil', srlldo,
pOI'óm. \'edatlas as al'cllnlula,ues l'elllllnPr:ldas,

\!'t, 7·1. A: pat 'nt':, OH POHtO: e os l'argos illalllo
vi" 'is são garantidos em Ioda a sua Ilcnitud(',

Al't, 75, .\ apo:l'ntadOI'ia Só podl'r,í Hl'1' dada aos
runc 'jOllltl'jos publicos ('III caso de innl1idl'z no serviço da
l'iação,

Art, 76, Os ol1kiacs do Exercilo r da .\rmatla
só jlel'(\I'I'âo :.;IIas patelltes jlor COlld('1I111:1Ç~1O elll IlIais
de dou: anno: de ["'islio. passada 1'111 jlllgado 1I0S tl'lbll
nncs COII1J)('Wn te:,

Al't, 77, Os IlIilit'll'e: ri!' tCl'l'a I' IlIal' l 'I'ão fÚl'o rs
pecial 1I0S clrli 'tOH lIIilital'e:,

§ 1. o I';ste fUJ'o COIl1J1ol'-: -ila ele Hill 'uprell1o
Tribunal MilitaI', clljos IIIClllbl'OS sNão vitalil'iOH, e do,
con:elllos necesslll'ios l"II'a a fOl'lllação da 1'1111''' julga
mento dos cl'imes,

,; 2, o A ol'g"ll1iza 'ão attl'ilJlli<;õl'H do 'ul'rrlt1o TI'Í
11l1nai Militar s(,I'ão I'l'guladas I' I' lei.

Alt, ,', ,\ cHpr('ilicação das g'llralltias () dircitos
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rXIII' s,;os na COII,;titui~ão não cxcluc oulI'as gal'3n
tias c dil' iLos nllo 1'lIulllcl'ados. mas l'l'SlIltallte' da
r">I'1I1~1 d gOYCI'II0 quc clla cstabl'll'l'c c dos jll'incipios que
eon:<lgna,

])1 'PO IÇijE' C,EJUE,

.\I'L, 70, cidadão ill\'l'stidtl 1'111 rllnc~õl" de
qua1lul'I' dos tI' 's pod 'I'C,' rcd me,' 111\0 pOUpl';1 CXCI'ccr
as de Olltl'O,

Art, SO, J 'Odl'l'-sr-ha dcl'1al':11' Clll l'stado dc ,i~io

qualqucl' pal'tc do lCITitol'io da nião. slI"pcndendo-sc
ahi as ganlJltias (' nstitlll'ionacs 1'01' t mpo d ,t '1'Ininado,
qllando a sl'gnl'an~a da Rcpuhlil'a o l'xigil'. cm ca:o
de ag-g-I'cssâo c,:;Ll':lllgcira. ou conllllo~1'i.u intl'stina (al'l. 3~,
n, 21),

li 1, o ;\1\0 ;;:, adiando I' unido o Cong'J'l's;;:O, c
(,ol'1'cndo 11 ]latria imlllinl'lllc I'CI'igo. CX('I'CCI'a <,,'sa at
lI'ibui~'ão o Podcl' l~xceutil'oF dcm! (al't, ~~, n, 1=,),

§; 2, o Estc, porém, durante o ('"tado dI' .'itio, rcs
tl'ingil'-se-11fl. nn" Illl'diua" Ic I'Cjll'l'''S:lO l'onLl'n as pcs
Hoa:-:. n illlJ1Ô1o:

],11 A drtpn~:lo ('III itlg',ll' não dl'stinado :10" I'é(l~ de
eJ'illle" l'Olillilllns: •

2, o O dpslel'l'o )'I1I'a olllro,; sitio' dtl il'l'I'ilOl'io na
eional,

~ ;Lfl LlI~o qlle sr rennir () COllgl"C:';:-\O. o Prcsi
denll' da H,l'publl '11 III' rclatal'(" IIloliY'UHlo-as, as mc
dida" d(' C'xecpç[lo qnc IIOUI'Cl'Clll ido LOIlladas,

~ ,I, I' .\s autOl'id'ldc.' quc tClIliall1 OI'drnfldo tae>; 1110
dida' :<ão I'C' 'ponsal' is pclo.' abusos 'OIllII1 'ttidos,

AI-(. SI. Os pro ssos findo.', C111 IlIal ria l'1'imc,
]lod I'ão SC'I' I' I'isto ,a qualqucl' t Inpo. cm bl'ucti 'io do,:;
l'ondclllllados. pelo 'ulll' m 'l'l'ihunal Frdl'l"lll. para I'C-
forlnal' 011 'onlÍ1'mal' a Sl)llten~'a, '

~ I. o ,\ lei IIHIJ"Caní os l'a;:os c a li')j'IIJa da l'cl'i.'ão.
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que podcl",í ~eJ" I"equerida pelo ,;enten 'iado, P0l" qlJalqncl
do ]lovo, ou e,e-or/ieio pelo P1'0('III'3dol' Gel'al da Re
publica,

§ 2, a I"evi, ão não pódem !'lN' nggl'avadas as penas
da 'entcnça I'evi, ta,

li 3, o A, di po"i~õcs do Jll'C'sent al,ti"'o ,;ão xten
'ivas aOi> pl'oce,','os militares,

Art, 82, Os funccional'io:' puhlico,' são c tl"i 'tall1Cnte
I'cspon,'avei, pclo' abuso' e mi.'''õc' em quc incol'I'el'em
no rxcl"ciéio de SC'II.' cal'go , assim como PCIH indlllgenci!l~
011 neglig ncia ('1'1 n~o I' ,;polI,;abilisHI'CIII l'tl"etivamente
O' SC'U,' suhaltCl'l1o,;,

Pal'agl'apho unÍl'o. O fllnl' 'ion:\I'io Jlublko obl'i"'al'
~c·ha 1'01' l'Olllpl'omi""o 1'01'llIal, no acto da po""c, ao
li SCl11pcnho do" S IIS dCI'(!I'cs leu'acs.

Al't, ,,:3. Continn:\I11 em vigor, emquanto não 1'e
vogada.-, a'- leis do antigo I'l'gi 1IlC' II , 110 qu' expli 'ita ou
ilTlplicitamC'ntc não fOI' cOlltl'<ll'io ao ,;ystema de "'0
veroo tlrmado p('I:1 COI1f:titnição e ao.' pl'incipios IIclla
consagJ'ado>i .

Art. 8-1, O Go\'C'1'I10 da Ulli:io atlanç::1 fJ pllgalncnto
da divida pllblica iJltcl'l1a e l:'xt<'l'n:l.

Ali. 3. Os oflil'iae.- do pl<ldro C' da.- da, .-e,
annc:xas la ..\I'mada t<'r:io as ml'Slnas paLentcs e van
tagem; quC' os do EXCI"l'ito 110'- cIII'g-ns de eatC'gol'ia COI"
1'C'l1pol1dl'nle,

Art. SG. Todo C) brllZilcil'o é obrigado lJO scrviço
militar, Clfl deresa da Patl'ia e da 'on.-titniç'ão, na. rórma.
lia' Icia feri I'acs,

Art. 7, O Ex I'cito Fedeml compor-o c-ha li' con
tingentes que o, E.-tado, e o Di.-tl·ido Federal sfio obriga
do.- a fOl'l1ecer, con~tituidos de conformidade com a lei
annua de fixação de fOI'ças.

§ '. o Uma lei federal detcrminar;l a ol'ganização
gC'ral do Exel'cito, de aceol'do com o n, 1 do art. 3,1.

!ii 2, o A União .-e encarre~ar" da in.-trucçíio milit!lr
do COl'pOS e armas da in trucçao militaI' superiol',

li 3, o Fica abolido o recrutamento militai' rOl'çado,
!ii .l, o O cxercito c a \rlllada cOlnpor-se-lião 1"<,10



45

yoluntllrintlo, ,'om pr mio. C' C'111 falta doste pelo orteio
previamC'nte orrranizado.

Conc'orrom I al'a o po>',onl da Arlllada a E:tola Kaval,
as de AJlrendi1, s i\lnrinliril'llS a Mal'inlm lIIercante,
lI1ediallte sOl'trio,

A rt. ~', 0.-: Estados 1'11 ido;; do I3mzi I. ('III ta 1
algun1 Sl' rmprnlinriio ('n1 ~n('I'I'n do ('on'lnísbl. dire ·tlt
ou indil'l'ctamentl'. por si on l'm nlliall('.l COIII ontra
nado,

AI·[. D. E' institnido um Triliunal d,' C IItas pal'a
liquidar a: tOlltas da rel' 'ita (' dC'sp za (' I'el'illl'<ll' <l :;na.
legalidadC'. ante rio SOl' m III'ostnda ,lO 'ong'!' ·ssu.

Os membro' de Le Tribunal sel'1[o nom ados pelo
Presidente da Ropublica. com nppronlção do ,'cnndo, o
sómont p I' IOl'lio os cu: logares pOl' entcnç,l.

Art, UO. A onsLitni('âo podor;. :er l' funHada por
iniciativa do Congl'es o i'i11'ioIlHI, ou das \.sscmbléa: dos
E ·tado, ,

§ LU on 'iderar-~e-Ila propo;;ta a rel'ol'lna. quando,
sendo apresentada por lima quarta part', pelo menos,
dos membros cle qualquer das C~maras do ongre' o
Nacional. fOI' accoita, ell1 Li'os rlis us:;õos, por uous terços
dos "otos numa e noutl'a amam, ou quando f'ôr l';olici
tada pOl' dous torço do, E~tados. no dernrso cle um
anno. ropre entarlo cada Estado pola Illainl'ia de votos
da sua A,5lembléa,

. 2. o E '"a propo-ta chu'-sc-Iw pOI' appI' vaua. ,i no
anno sorruinte o mi'. m diante tre' discuiiSõ:. por
maioria lie dous terços dos "otos nas dllas Camal'as do
Congres, o'

§ 3. o A Inopo, La approvauu publical'- 'e-ha com a.
assignatura do Pre. idente;: 'ecl'etal'io.' uas dua~

Camaras, e i ncorpomr- e-11a n Con~ti tuição tOlno pal·te
integrante della,

§ 4. o Não poderão • r admittidoí'i Gomo ohjecto cle
deliberação, no Congr ,. o. pl'ojecto, tendentes II abolil'
a Córma republi ana fedel'ati\'u, ou a iguflldalle da I' 
pl'esentação no ena do.

Art. D1. Appl'Ol'ada .-ta onstitlliçíiu, ti I·á 'lia
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11J'<ltnulgada ]I"la ;\fl zn do COlIgl'r",.;o r a,.;;.;i;.!llnua 1,,'10';
Il1Clllbl'o,; dc;.;tc,

DI PO IÇÕES TR.·\ ,lTORJA

J\I't. I," PI'Ollllllg',llla r,.;[a Con,.;titlli 'âll, o ('I)Jlg-f(''';;;o.
f<'llllido 1."111 aS~{'lnbI6;1 g'f'lonJ. l'!"\g't'lo(1, PllI s('gIlÍl.la. POI
maioria nh;.;olntõ1 dI' 1'0 to,;, na I'l'illl('il':t 1'0 t<\<;1i o, <" "i
IICllhul1l can<1idaw a Ohlil'(,I', 1'01' llIaiOl'in I'platil'a na
srglln<!a, o Presid,'lItl' l' o Yinl-I'I,p,.;id 11[1' do,; E,.;ratlos
l' Ilidos do 81'azil.

§ 1. 0 Essa ,'II'i<;iíu ,;,'1'" fl'ila CIII dOIl"; p,.;nIILillío,;
disLincto,' panl O Prc 'id<'lItl' (' o Yi,'('-PI'('sitlPlltp 1'(''';11''
diTam ntc, rec, hrnrlo-sr r apl/I'ando-,.;' Pln I'I'illl<'il'O
logal' a.. 'ctll/las pal'a PI'PSillellte <' III'ol'l'dl'ndo-se <'III
srglli<1il. tio lllCSIl10 modo pam O "it'c-PI'<'sidelltl',

§ 2, n O PI'c;.;irlcnt I' o yit'c-Pre 'iu"lItr', {'I<'i[os 11'\
fÓl'IJ1a dcst,' <1l'tigo, orclll"1I'ão a Pl'rsidpn 'in (' a "it-,'
pj' !iidrncin. da ]{<'Illlhlit'a dorante o 1ll'illll'iJ'O I'rl'iodo
jll'esi<!r!lIri,\I,

§ :3," 1"11"1 <',.;'n clr'i,iío lliill lIal'< I'''' inl'Olllpnlihili
dadr's,
, !=; -I. n ('onclllida 1'\1,). o ('OIlg'I'PSSO d'lI',í 1'111' trl'llIi
nada a soa Illi,.;,.;âo l'ollstitllilltl', r, "('l'al';1l1do-s(' 1"111

Camal'a (' S('nado, cne t~\I'(L o cxel'cieio d,' ";1I<1S fllncçõps
norll1acs a 1::; tle Jllnho do Ol'l'cntn a1l110, lliio pod mio
CIII hypothcso al"'lIl11il. "CI' dis 'oh'ido,

§ G, o :\o]JI'il11oil'O anno da pl'imeinl 1<'gislatlll':1,
logo no tJ'abalho.. pJ'epal'atol'io.., di,,;cl'Í1ni II li I'<Í, o Sellado
o primciro e o og-undo torço d sous mombl'o", cujo
mandato ha do cessai' no tr1'l11o do ]lI'il11cil'O o <lo "cg'undu
tricnnio " '

!l G," E:;ta disc!'il1linação fl'cduHI'-so-ha <'111 LI' S
listas, 'OI're,'poIHlentes nos tl'OS tel' 'o,', gl'adllantlo-..c os
ticnadoJ'e' de cada E tatlo e o' tio Distrieto Federal
pela ordem ele sua votação 1'0, pectiva, de modo que, c
di:;tl'ibua ao tOJ'ÇO do ultimo triennio o primeiro votado
no Di, b'ictü Frtl('ral o !TI cada um dos E, tados, r ao..
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dou~ trrçn:-: :-:('gllillt(' .... o~ oui "0:-: dOIl"" 11(11)(':-; 11<1 p-{cêlhl
do: slIfl'/"lgim; ohric!os,

~ 7, li Eln ",1:;0 d(' ('llIpa[l'. cnl1:;idl'I'IlI'-:;"-Iii'i1l I"avo
rel'ido,; o:; Illai:; \'('1110:;. c!"l"idilldo-;:I' 1'01' ":ol'teio. qllando
a idnd!' 1""'1' i!!lIa\,

"\I't. Z, n 'O ]<;:;[ado ((lU' até :10 f11l1 do :111110 de'. 1 02
lião li 11 II \'('1' c!e'I'I'C't"do <1 :;lIa Coostitlli~ão. ';e'I'Ii. subll1ot
tido, 1'01' ado do COl1gr(':;":I1. <1 de' 1111\ <lo,.: OIJrl'O;:. (lllCl
ll1ais ('ollvl'lIi"IIIP a <':;:;<1 ildapta~tio p<11'I'C('I', até rJuo 11
E:tado :;1I.ipito " 1'''::;(' l'rgillll'lI a l'l'I"OI'IUe'. pl'lo pl'oce;:so
nella df'lpl'llIill:1do .

.'\i't. :1." .\' 1'1'01'01' 'iio qll(, o:; 1~,.:["c!o:;:;1' 1"00'e'111
ol'gllllizalldo, o (In\,('1'II0 F('dl'l':l1 rl1u'l'g'''I'-lhrs-II;1 a 1I11i1li
ui 'L1'lI\'âo do:; s('I'viço:;. rJ1I1' ]\<'\'1 Con;:titllição 1111'S COIl1
petirem, e liqlli<l'lI'lí a 1'(':;polI~ahilidadl' da <1c!lIIil1isll'a 'i\o
{'rdera! no IO('<1nte a r:;:;I'S :;l'I'vi 'o:; e ao 1''';.!all1e'nto do
pessoal 1'<,sp rti\'o,

AI'L. -l, o EII1QIl"11l1l o,.: E:;tadn,.: SI' O<:l'lIp:1I'pllI ('111
Te'f.'1lla1'isill'}\'; (/<':;1'<''1'':;. d1ll'al1t<' o pel'iodo ele' ol'g'lll1iz:1ção
uos s<'U:, I'viço,.:, o UO\'Nno Pcdrl':11 ahl'il'-lhe':;-lia 1"1/':1

sso fiUl CI'cclito:; p;:pc<:inc,.:. :;e':';lIl1do 11:< "')/Hli~",'s (':tll
bokcidns 1'01' !pj,

AI'[. ::., o :\'0:< J,:;[adlls qll' :;p 1"01'('111 ol'g:1l1iZ'llldo,
cnh'nl':\ 1'111 vigol' :I l'i,,:;:;ili"n~iiod:l:; I'pl1c1a:; 1':;t:lhe'll'citl:l:;
lia Con"titlli ':ilJ,

.\I't. H.O ~:l-': IH'illlt1il";l:-: lH)nl(I{l~'tl('~ IH11':1 a 11I';...!i:-'fI'a
1111':1 1".'d"I':1I l' 1':11':1 II'; '·::<t:)([os :;I'I'iio \,I'l'I""I'idQ:; ,,"juiz('..
de dil'('ito n (JS dp:·.i(\1tlh:1l·g"1(I()l't'~ dr' Jllai~ nota.

Os '10(' não fOI'rl'l aolmitlido:; 11:1 1I0Va orga II i ZH \'i'io
jodi('i:ll'i:1, (' tiVCI'('/1I m:lis dr :30 al1110S de C'XCI' 'ido,
~1'1·tiO :lpo:;C'lItados \'0111 todo" o,.: >;e'II:< ve'lleimcllto".

O:; que' [iYf'I'('m 1I1l'1l0" dr 30 nnl1O: d xCI'eicio
,'ontinll:ll'iio :I 11('1'('('hl'l' SplI" o1'(1l'II:ld0:<. até r\lll' ,C'.ia/l1
aprovpit:1do,; 1111 ap0:«'lItado:; ('0111 OI'dell:ldo OI'l'('>;POII
dente no telllpo ola C'XpITi<:io,

A, drsprzH:; 0111 os m.lgi:<h'nolos aposelltados 011
postos 1'111 di;:p"l1ihili(/aol(' ;;<'riio pag:1s pelo Gov I'IlO
1<'c<1<' 1':11 , .

AI't. i,'\ I,:' ('lIlll'pdid'l a n, Pe'dl'l) .II' .\k:1l1t:H':I.
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ex-1ml <,radol' do Bra'l.il. lima Jl ns1io quc', li c-outal' U
15 de Ntwelllhro de ] '9, 'Y<1nlllt<1-llw 1'01' todo o t 'ml")
de ,.'ua vida, suh,'i tem'ia dec-ent<', O CongT sso ordi
nal'io, <'111 ~ua primeil'a I'eunião, tlxar;) (l 'JUl/lZtuIIl uesta.
pen~ão,

Arl. '," O Covemo Fed I'al adquirir;l )Jal'a a ~ação
il casa 111 qlle I'alleccll o Dr, B Jljnmin 'ou,-taut Botelho
cle Magalhães e nelln 10Hucial':í colloc-<1" uma lapiu cm
homcnH~cn ú nlelool'ia do g-I'ande patf'i ta -o Fnudador
da nrpuhlica,

l'araoyrHpho uni('(l, \ \'inva do mesmo ])", B njalllin
Con, tHnt teril, <'ll1qnautu \'i\'(,I', o llsul'l'IlC"tO da a 'a
111 ncionada,

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a qu m
(l conhecimento e execução cie::;ta Con,'tituição perten
ceI' m, que a exe 'ut m e façam execub11' e ob en'ar fiei
e inteimmcnte como nella se contém,

Puhliqlle-,'e cumpra-, c em todu u territorio da
r\ ação,

Sala da,' s 's":õcs do ongl'!)SS( "a('iuua! Con .. tituinte,
na ciclade do Rio de Jan im, cm vinte c quatro de
Ceye)'ei,'o de Illil oitocento-; (' novc'nla c Hill, terceiro da
Repub1icH,
Prudente José ele j\Io)'((('s BIIITOS, PI' sidrnte do COIl

gTesso, 'onauOI' pelo g .. tado cir S, l'aulo e uutros,
(Srgn<'1l1-sr aS.ignatlll'ns,)
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1\I't. I, o o ])istl'ido "'<'ti '1"tI, l'Ulllprt'ltcntl<'lld o Ler
dLodo do anti~o Municipio Neutro. tem paI' ..éd a 'idade
do Rio de Janell'o continua con tituido em IIInnicipio.

A gereneia do 'eu n goeios el'3. encal'l'egada a um
"Ilnselbo deliberativo e a um pref ito, de aceónlo com o
que se dispõe no' se"'uintes capitulas.

Art. 2, o Além da taxns cuja alTecada~ão competia á
municipalidade peJa I gi lação auteriol', podel'ti o COIl
selho municipal decl'ebu' todo, o, impostos que não forem
dn privativa compl'te'n ia da !lião.

C.\PlT LO JT

DO EI.EITUIt.\IJO ~ll':\IC[PAl, E llA, 1:\ 0~IP.\TIU1LIDADl;·

Art, 3. o 'ão eleitore, municipaes todo o cidadãos
bl'azileiros no gozo de ..eus dil'eitos civis e politicas.

Art. 4. o a.o poderão er votados para membro do
governo municipal:

1.0 Os que não forem eJeitores municipaes;
2, o Os que não tiverem, peJo menos, sei mezes de

residencia no municipio ;
3, o As autoridade judiciarias. os commandantes de

força naval e do distl'i to militar' os cOll1lllandantes de
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força policial. O'i chefes dclc"Hllos c :<lIh.il'leil"ado,; cIe
policia, que eXCITC/'cm seus cal'go~ dentru de ~eis ILllJZe,i
antel'ioros fl eleição; ,

4. o Os que tiverem litigiú COIII a 11IIIni('ipHlilladc;
5. 0 Q~ elOlll'eiteiro~ ti ohms mllnicipaes:
6. o Os dil'ect()l' 'S, sul -di roctOI'CS, nl1iciaes-loa iOI'e~,

ehefes de se '('ão e f[uac~quCI' outros f'uncciollHl'ios que
dil'ijam ou admini"b'cIII rcpHI'tiç<j " IJIIIIIÍl'ipa ,. fcllpJ'ac'
ou suas dependencias :

7. o O' eng nheil·o.; dI' nbm.; l'IJlprl'hl'nditl:ts 110 mu
nicipio pOl' conta ou CIII \'il'tll"'! "o 'IJIIlr:tctll \,(1111 li "0
vemo municipal ou rellel';l1 ;

8. 0 O.' mcmbros dú go\'('rno JI11111i('i"al qUI' ti\'l'I'r.m
servido no ultilno anno ;

9~o Os ascendelltes 011 dl'''('I'l1dnl1t'~ lIir(J('tos 011 '01
1ateraes, on:an"'uil1co:< ou al1il1~, du IlI'pfeito do disll'idu,
até ao 20 gráo ;

lO, O' apo enbuln.,; cm cargos III11nicipaes :
11. O' que e, tiverem lirecta ou Í1lllil'ettfllll ntc in

teressados ell1 qllalquel' contracto onoroso COIII a munici
palidade, por si ou como fiadores.

Esta incompatibilidade não attinge o:> po 'sllidore~ de
a.cções de sociedades anonyma:' que t Ilhall1 'ontracto
com a municipalidade, . alvo si forem g rente:> 011 ft'l,erelll
parte da directo['ia tias me, ma: socieda [es,

Art, 5. o Pel'll· rão o Iogal' de intendentr.s :
1. o Os que, e muúa ['em do Districto Fed· I'a1 ;
2. o Os que pel'derem o. Iil'eito politicos;
3, o Os que deixarem de compareceI' a s s 'õe' selll

causa justificada, dlll'ante 20 dia con ecutivo ;
4., o Os que acceitarem cargo na directorias e 001

missões flscaes de empl'ezas ou companhias destinada a
ex.ploração de conce sõe' e ['avore, da municipalidade,

CAPITULO JIl

DO I'ODER LEGI;lL:l.Tl \'0 ~IU)ll '11'.\1,

Al't, 6. o As funcções I.gislati\'us .'cl'âo excl'ciúas
pel~ con-elho delibcl'ativo.
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Art. 7. n O consclho municipal cOIl1)1or-se-ha de tan
lo' membro .. (inlendentes) quauto' 1'01' "m os lIistrictos
lTlunicipaes (um pOI' di.. tri tO). de mais tantos, que serão
o mai votado. em todo' O' di ·tl'ictos, quantos cone 
pondam a um pOI' quatro di ·tridos.

§ 1. o Para a pl'imcil'a el icão c(\lIa uma das 2 t
aetuae parochia.. do Di.. tricto P deral scl':Í con idcrada
um di tricto municipal. ,além dos resp divos intenden
Irs, farão partc lo pl'imciJ'o 'onselho municipal O' ei
cidadão.. mai' votados m t do' o lIistrido .

§ 2. 0 0pl·oce'.oel itoml para a I'ormacão ,lo pri-
meiro con elho muni ipal rá o qu 11 'H cstab Ic 'ido no
ad. 60 c seguinlcs da,o; dispo.-içõc.. tran"itoria '.

Art. s. o 'uu ,lul'a~'ão s ni I/ li'es mUlOs.
Art. 9. o As f;CSSÕ('S do com; lho municipal . el'Í\o

pnblicas e só pollC'I'ão LeI' logar quando C' achai' pr(' 'cntc
maio da mctadc II 'eus mem11l'o '.

Paragl'apho unico. ;-\0 lll'illl 'iro Ilia dc sC',;,.üo o con-
elllo, rcunido sob a pl'e;;i<l~n('ia do IlIflis \,('Iho dc eus

membros, cleg<'I'f\ 11111 prl'ilidl'nLc e UIII ,iI' '-11I'c ii/ente
para dil'igirC'11l O' lrahalhos c 1'<'IJI'I'Scnlal' ll1 a '.:OI'PO
ração,

Art, lO, .\s dl'lih('[':1~'õ('"s<'riio tomadas pcla maioria
dos memhl'o. pI' S 'nl(· ... f;al\'ll no sc"uintc 0\,'0:

P,HagnlpllO unito. (~uando se tmtal' de impostos e
tlcspczas quc flú lJoli I'ão 'I' approyallos por maiol'ia
absoluta do II1cmbro' quc t'olllpõem o c n'clho, e pelo
menos em tl'es di..cussõcs.

Art. 11. O con elho I'uncl'ionar:\, elll dual! es ões
allnuac, não excellcntc dc 60 lIias cada uma della • para
o fim de deliberai' sobrc os ncgocios municipa ".

Paragrupho unico, Póm li tas s SHõ s, poderá o
conselho I'eunil'-sc cxtraordinariamente )101' convocacão
do seu Jll'e identc ou do 1)J'(~I'<,ito. on a J'e4u rimento
e cripto da lIlaiori:l dc scns 1I11'I11bl'O.. :\estas reuniõe:
s6 delibcrarll ..ol)\'e o a 'sunll'to que ti\' I' motivado a
convocaçiio.

Art. 12. ada nwmbl'o do con.·clho l11uni ipal per-
cebcrá o veucilll nlo de f;('is contos li' réis aunuaes c



o presidcntc do mr mo conselho o dc oito contos de
réis, sendo a terça pal'te do vcnt'Ímcnto considerada
gratificação pro labore.

Art. 13. As vaga' que oc 'Ol'l'crcm no conselho
municip,ll , el'1io immediatament pl'ccnt'hidas,

Pal'agl'arho llnico, Ó o con:elho municipal jul"'arú
da vaga, cOlllmunicando-a ao I"'e('rito para qlle este
mande proceder a eleição,

Art, 1,1. Kão podel'ão s('l'\'ir conjunt'L,lnlcnte no
C'6IlS.elho muni 'ipal :

1. o O asccndente" c r1rscrndrntrs, il'lnãos, unha
dos, sogro e "'cm'o, tio r ,ohrinho;

2, o Os sacias da lIIesma fll'ma commercial,
Paragrapho nnieo, 'j a lição dcsignar eitladão,

nestas eondiçõcs, tomal'ú asscnto o mai' elho, conside
rando-. c lIuHa a cleição tio outro ou do outro.,

Alt, 13, ,\0 cOI,-elllo municipal incumbe:
~ 1.0 "el,ilicllr os podcl' , de ,cus loelnbros.
§ 2, o Organisar o j'egimcnto dc ,uas essões,
~ 3, o Ol'gani. ar :ua , ccrctal'ia c nomcar o rcspe

ctivo cn1])I'cgado:,
§ 4. o Regulai' a' condições ti nomraçã, suspensão,

aposentar! I'ia r outras dos cmJll'cgados de totlas as re
partições Illunicipaos,

§ 5, o O"gallisa,' o sel'viço de n. Cl'iptlll'llção, arreca
dação, gllarrla c aJlplieação da I'cceita, assim l'omo (if
execllçr\o e Ii,calisação da: ohl'l\s.

§ o, o Ol'ganizal' annualmente o ol·çar.::l'lIt) do muni
ópio, drcl'etalluo as rlc"I'C);'lS c II1U1' '.antlu as taxas
necessarias para os 'erviços I1lllni 'ipae:s,

§ 7. 0 lIlLl'ahil' eml'l'cstill1o.; :sohre o cr·dito do
municipio d tCl'llIinando as condiçõ ': do st'1l levanta
mento, o t lil!)(), o IIl0tlO () o Ineio de scn pagamento,

a) A muni ipa!idadc não pollrlÍjalllai:s ficaI' a dever,
por qnalqu I' titulo, qualltia~ quc não possa amorti ar
em vinte annos, d .'p IIdentro n Illaximo, om jUl'os c
amortisação. a quinta p~lI'te Lh s la I"nda, 'alculada pelo
orçam nto do àllno ell qll fôl' contl'ahid u CIlI[lI'csti mo,

ob Jl na tllJ nullidarT do exc s·o.
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Provillenciul' sobre a .... ual'lla e onservação
Inunieipaes,

Estabelecer e I'egular o iiel'\'iço da a i tencia

§ o Regular a administração, arrendamento, fôro
e aluguei dos bens moveis e immoveis municipaes,

a) O con elho municipal ,6 poderá vender ou tr'ocar
oen immoveis do municipio por acto votado em duas
se- õe annuaes successiva e I 01' dous terço ue votos;

b) A venda s rão feitas em hasta publica, previa
mente annunciadas 1 la impl'ensa e por editaes aflixados
1105 lagares mai l'ublico-, por e paço de tempo não
inferior a ses enta dias; ,

c) }lião poderão cOllcorr r para a acqui ição des es
bens o funccionario, l\1unicipae,', nelll o' mell1bros do
con, elho que houvel' deliberado :obr'e a alienação dos
me.'mo.' ben',

§ 9, o Resolv r a de apropl'Ía,iio paI' utiliuade mu
nicipal, autorizar a IlI'Opositw'a e de i tencia ou aban
dono da" acçõe- 4ue intere' am ao municipio, bem como
o a cordo ou conlpo °idio no' casos m que lião forem
vedado 11 la lei,

§ lO, ]{,e olvcr sobre a rompl'a de in moveis, quanuo
~xigido por utilidade publica e sour'e a l'ealização de
obra, cuja nece- 'iuaue tenha .'ido reconhecida,

11. Decretar o codiO"o de po tura , organizar o
JJl'oce so das infl'acções, podendo impor multas até ao
maximo d 200~úUO e a pena de IJl'isão até cinco dias,

12, Confel'il' attribuições especiaes ao J refeito
para casos urgentes e imprevistos na au 'encia do con
selho,

§ 13, Legislai' .'01 re o tombamcnto e cadastro do
territol'io e b ml do lIIunicipio,

§ U, E tatuil' :obl'e as condições relativas a hasta
publi a,

§ 15,
do bens

§ lG,
publica,

E' licito ao, particulares crear e manter estabeleci
mento de plLilantl'oplliã, apenas sujeitos a inspecção
omcial no que .'e referil' a 1I101'alillauc h)''''iene e esta-
tistica, ' '"
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§ 17. Estabele er e l'egular a instrucção primaria,
pl'ofissional e arti tica; estabelecer, custear e ubven
cional' qualquer instituto de educação e instrucção que
as necessipades do mUllicípio reclamem.

a) O ensino que o municipio mini. tl'ar, ou para o
qual contribUir com subvenção on de qualquer outro
modo, será leigo em todos o. ,ellS ráos'

b) E' iivre aos particulares abl'ir c I' gel' e, colas de
qualquer gráo ou natureza, sujeita, a Insp c~ão of1:icial
unicamente no que con cm a JnOl'ulidad hy<riene e
esta tistica,

§ 18. Cl'eal' hilJliotheca'i mUlllclpaes c rC"'lllal' o
respeetiYo serviço,

§ 19. Regular o . C'rviço ele hygielle IJlllnit:ipal.
§ 20. real' e reO'ular todos os ,el'viço.· referente

a ca a de banho, e luvand il'as, feiras, m ,'cado ,
theatI'o,' e peetaculos publi 'o , extin ção de in 'endio ,
viação urbana e fabl'ica,' d qualqu I' natUl'er,a,

§ 21. Prover sobl'e a in.'titulção e admini 't\'ação
lios cemiterios, e sobl'e o serviço funeral'io, s ndo-lhe
pOI'ém, vedado conferir monopolio ou pl'ivilco-io.

~ 22. Regular a policia, anital'ia.
§ 23. Regulai' a abertul'a e denominações d' nla, ,

pl'aças, estl'adas e caminhos c sua poli 'in. li"I" tl'an
sito, alinhamento embellczamento il'l'i;.:a 'ão, sgoto.'
pluviae.'. calçamento.' e illllminação.

rt) Os C'elificio, qlle all1C'açIU'C'1I1 rllilllls. podcndo
b'UZN pel'igo para a popula~'ão ou (,llIhal'aço ao livrc
tl·all~ito. 'il'I'ão I' parados 011 demolido'i ;'1 custa tios PI'O
pl'ictario.', dcvidall1entc intimados, ll'pois de vistol'ia.

b) As sC'rvidões mUllicipac, .'C'J'ão eon.' I'valia' liv!'e.
e fJ'<lncas. c os ob. taculofl intCl'po.'tos I ,lo.' PI'opl'ieta
dos, onde exi til'em. sCI'âo I'cmovido.' á 'U ·ta de]]e ,
devidamente intimadofl. dcpoi li vistol'ia.

§ 24. Regular o flcl'viço dc ubastccÍln nto de agua
a população, curando do'i mananciacs, font s, chaflll'ize"
aquf'ductos. tc.

§ 25. Rrgulal' a cOllsC'I'"ação C' A'l'planta da" matta.'
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r flor :tas. a "'ual'da " con"crl'ação dc parqu s jardin ,
logradouros publicos monumento, .

"26, Pt'ovel' obre a con" l'l'ação da matta mari
lima, oh1'e a navc"'a'ção no,' I'ios e lagôa", ,obr a aça
c a p sca, obrc o embarque e de 'cmbarque de p ssoa ',.
bagagens e m('rcadol'ia no' littol'ae do municipio.

§ 27. H,e"'ulamentar o . erl'iço LeI phonico c tele"'l'a
)Ihico d natLu' za municipal.

.. 2'. .\nimar de:em'oll'er a,.; indn. tl'ia' tIo muni
ri pio, intl'oduzil' nova;: com auxilios indirccto,;, premio,
expo içõ s (' ou tl'a. medida' f(uc tenhal I me:mo ca
I'ader (' lrndam pam o mc"mo 11m.

2!J, CI'e;1I' I'egulm' monte;; dc "oet'ono e montc
pio!',

!! 30, Dil'idil' o lcnitol'io nll111ieipal em di!'tI'icto:,
quI' não poc[el'âo tl'I' m('lIo" ,le dl'z lIlil, nCIIl Illais de
quarenta mil huhil:lntrs,

§ 3], Hpdamal' da l'lIiiio lwn,.; f(Ul' 1'('dpl1\::1In ao
lI1unicipio,

§ 32, ('onll'a('['1I' ,'0111 nm on mui, 1l1Ullicipio,.; limi
tJ'opli : :1 I'('ali'l.a~'iio dI' ohl'us (' :;t'I'l'iços dI' illtNl'S,'
'olnó1um,

li 33, R PI'(',;("n 1.:1 I' ao Congl'esso ;\n('ioll:ll r :ln Go
I'PI'no FrdCl'al contl"l as i 11 ('I'U('ÇÕps da Constituição
('rdcral, \)c'nl ('01110 l'ontru o: a\)u:os L' desmando: da:
Hutol'it1adr,; não IUlIlli,'ip'H''; e rnl f(lI<llqm"I' outl'O :en
tido,

, § 34 OI'gani'l.:1I' PL"I'iodieamente a ('stati:ticH. Il1uni
('11)al com a~ indicaçú(',; mai," pl'cl'i:as 'lu for pos:ivcl
'H qUil'il' ae I'Ca, da cxtcn 'ão t('\'I'itol'ial, população re
c'ur o: industria;.; e agl'icola~, e mOl'illH'nto geral dos
.. rviço, municil aes,

§ 3-, Ol''''uni'l.al' pl'l'iodicanlcnte a rstatistit'a escola I'
f' a hy"'ienica compI' hcndendo l'egi~tI,o <!elllognlphi o,
no ogl'aphic de movill1 nto pndclI1it'O e ppidemieo de
lIIole tia I'rinantcs no municipio,

'36, Delibcl':1l' so111'c a accritflção de dO:1~ijl''', le
~ado~, hCl'anças r fidri-coll1ll1i"sos e ,;lla" applicações,

~ 37, 1'1'01'1'1' :-:ohl'l' o IWll1l!l'I'al do JIHIlli"ipio (' 1't'laJ~
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pela li I cX<'clIçâo de"ta I 'i ol'gauka c da' que 111'0
mu\"'ar,

\.rt, 1G, Em nenllluna ircum 'taucia c para n n]lum
flm podrni o con,'elho 'onfCljl' sua' pl'erogativas :l

qualqll I' I'e,;,;oa extranha uu nao ao IlIunkipiu,

'.\1']1' LO 1\'

00 !'OOER EXEI,TTIYO ~lr:\1 '11',\1,

,\rt, 17, O porTeI' ex clItiYU lIlIIniripnl xel'('idu
pelo prcf'ei to ,

Art, 1. O pr feilo el';'( nomeado J1 lo I'I'e 'idente
da Republica. com aplrovaçâo do ,'rnarlo FedeJ'<ll, panl
servil' )101' quatro anno.', O IlI'imeiro prefeito sCl'virá
até ao dia 31 de Dezembro Te I (l!.

AI't. 19, Ao pl'efeito con pete:
!l I, o Alwe:cntar p : 'oalm lItC pOl' ol'l'asião da

aberturn de cada 'e ';'âo ordimu'ia, um rehltorio l'Ír 'urn
stanciado de toda, a, occurrencias lluC' sc ti\'t'I'I'11I dado
lIO intcrvallo de lima e no a olltm, propundu n ,;su
,occa, ião as m <lidas que julgar OpI'Ol'LlIllaS,

§ 2, o gx.eclItal' e fazer cunl]ll'il' todas as drlihcl'H
çõcs Oll on[ens do cons lho, quaudo devidall1ente pro
llIulgadas,

!\ 3,0 ]lIt I'vil' nos aso" d tII'gencia I"fel'ida no
,art, jj, !=i 12, convocando 10"'0 o eonselho. l:nso e, tc não
esteja I'llncC'ionaudo, para Jar-1I1 cOllta do o 'ol'l'ido,

§ 4, o Fazer al'l'peadar as rendas l11unicipaes 1'01'
empl'egaúos Ile , \la confiança e de acctll'ÚO 'Olll u ultimo
orçamento appI'o\'ado pelo con,'elho.

E: 5, o Ol'denal' as de pezas votadas pelo conselho e
autol'Ízal' o pagamento deUa pelo' cofl' ,-' lI1unicipae'.

As ol'den, de pagamento de\"erão sempl'e l:ontel' a
indicação do altigo e paragl'apho do ol'çamento, que a,
autorizai', e nenhuma de peza sel'á reali, ada seio erem
pre entes o~ documentos que a COIl1I)1'o\,em,

~ Ô. o FOI'multll' a proposta do orçamento, que deve
CI' ~lJ\I'r:eJJtaúa ;w c0I1:e]110 IlO dia da abCltul'a da ua
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ses ão onlinaria, e fornel' I' todo: o: dado que Ihc (ol'em
pedidos velo <,on elho 011 sua c mmi 'ões, pal'a a l'on
fecção do, ol'çamento, pal'<,iae' ou geral.

§ 7. ° 'omear, uspcnder, lit: n iar ou demittil' os
funccional'ios não electi.vo: do municipio, cxc ptulJdos o.'
dlJ secl'etm'ia do conselho, ob:cITadu' a: garantias
que forem definidas mIei.

§ ,0 Oll\'o<'al' xtl'uol'dinariamrn e o <,on. elho,
quando o julgai' convcnient ou qlllJndo assilll o l'ctlalllc
1'01' escl'ipto a maiori,\ do intendentes.

!l, ° Prol'ogal' o ol',amento cm vigol', "i até ao
ultimo ,lia de d ZCII11)1'o não tiver sido votarlo novo p lu
('onselho,

AI't. 20. O jll'efeiLO suspcndl'r{t a C'xe ução de qual
quel' acto emanar o Lio eonselho, opponelo-Ihc veto, . Cll1pl'C
que c tiver m de !le <>1'110 ("om as leis C' I' 'gulamcntos
cm vi"ol' no Di tricto Feuera!.

Neste l'a"o o'nblllctt ni lJO l'onhrdmrnlO do Scnado
F dCl'al o a ,to 'usl'cns , rlando por CSlTipto a- 1"!lZÕCS
do t'eto. O Ilflll decidi dI :i o fi ,to :u"prnso viola ou
não a oni'itituição e as Iris fed C' !'ars, assinl l'onlO as
1 'i: e l' guIamento llu nlunicipali larle. .

Al'l. 21. O pref ito elevel'{t, drnt1'o do IIl'a7.0 Iml"'o
I'ogavrj dr 'inell dias. oppor por C':cripto o SOIl I'clo.
Não o fazrnf!o nes: pnlzo.:' l'lltonder:i apl'l'ovado o
ll<'tO.

O pl'aZO conta-se elo .Iia em !ln u prc(l'ito lin'r co
nhecim nlo ollil'ial do acto,

Art. 22. Para a nomoação do }lI'eieito sullsistil'ão
as in olnpstihilieludos spociflcaclas no al't. 4.°.

I al'agl'apho uni 'o. Não p dcl'lí. tamholl1 s 'I' nomeado
jll'efoito o cida Ião que tenha, com qllulquOl' intondente,
o "ráo de par nte;;<'o I'eferido no fu't, l-I § I. 0,

.trl. 23. O pl'of ilo não pod I'<Í seI' de novo nomeado
para 9 IJI'riotlo :rguinte ao d ,ua admini. tl'ação, nom
seI' olrlLo para u ',u'''o dc inL nd ntc no mosmo pe-
riodo. '"
.. Al't. 2~, O [II'efeito não pod 'l',i allsonLar'-, do 1l111

lllClplO pM mais do drz dias sem lit:C'n 'a' do Pl'csidcnte
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da Rcpublica. No caso d ausencia, pa sar.t o eXel'CICIO
ao u 'ubstituto legal e pel'deI'i a r;-rati.f1cação.

Art. 2:5. DUl'ante O prllnell'o tnenJ1lo pel' ebcl'á o
]wefeito os vencimento:' de 24:000'000 anlluaes.

Alt. 2ô. Na falta ou impedimento tempol'al'io do
]wefeito , ·ua,.; fun ções ,.;el'ã x 'I'cida,.; pelo pl'e idente
do con..elho municipal. )lo ea o de' ,·ag:l. o PI'esidente
u. Rcpublie'l JlOmear'l seu ,.;uhstituto JlOS tel'I1IO do
al't. ] .

•\I't. 27. O presidellt lIo \·on ..elllo lIIunidpal. qUflnún
subo titulJ' o II'efeito no,.; cus illlpedilnl'Jlto,.;, t<'l":\ lil'eitu
aos ve'ncimento' ou ,.;imple";IJlel1tc a gl·:.1tilica 'iio do
pl'efeito, como 110 ell";o ("(lUbel·. t' dlll'antc 11 suhstitJliç.ll~

úeixl1l';\ (1<' IJI"c,.;idil· o con,.;elllo.

C.\PITCLO ,.

Ad. 2 '. são a.gentes li III·pfeitu n,),.; dilrl'l'ente.·
uistricto,.; os fiscacs e guanla .. Illllnicipal''';.

AI't. 20. ada distl'icto ter., UIII l1 ..('al (' tanto:-
guardas lTiul1icipaes quantos o consellto julgllr n ces. a
rios ao bOIl1 des mpenho do S rviço puhlico.

AI·t. 30. ,\0 IIs 'ai C0J11pet :
;; J. o Executai' c fazer' ex('cUlal' :IS po:tur.l"; d-

libe,",I(:Õl's do (. nselho. ..anet"Íol1ada,.; pelo pl·cfeito.
oh";l'rvando n.. instnlcçüe' que POI' <'ste fOI'em dada..

,.; 2." L"vl'ar e 1"'IJl<'ttN n "utol'idade competente
os Hlltos d f1agrlllll!' 'ontrll os infractor,.; das po.
tUI·as.

li 3. o lnfol'nl<lI' os pedidos 01<' liel'n'H para <,difi
eações, abcrtul'a' de <'asa.. ue nc"ocio (' <'x('I·t:ieio d
qua('f;Cjucl' indu tl'illS, e..pccta \llo' e dil'l'rtilJlcntos pu
blicos ' OUtl'OS assull1pto. de intl'l"csse muni 'ipal.

§ 4. o Cassar licença, 110S til.·O'; pl'evi .. tos p<'la le
gislação I1Jllflicij.Jal, tOIJl r<'\·UI·SO.' [Iam a autoJ"il[ar['
cornpl't<'l1tc.
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§ J, n OI'O'ani,'al' I' I'l'm ttl'I' m n"almente ao pre
feito ulUa I'ela ão do;: autos que houver lanado,

§ I), n 1nfol'II1al' tl'ill1l'n,'alml'nte ao pl'l'fl'ito. l' "l'lIlp,'e
que rlle o exigi,'. sobl'l' o l'stado dI' todos os Sl'l'viços e
ne 'cssidar[ fi do (listl'i to.

a) J)e5su;: iufol'lna :Õ('". :[;;5i II 1 ('01110 das 1'<'lações
1I11'I1Sal': de autos dr fhgl'ante, Jical"í cópia <'111 liVl'o
psp cial. I'ol'n 'ido I la Inuni ipaliúadr r I'ubl'icado pelo
))I'efeito ou 1'01' luem 1'11 d signul', E:sO'otado I'SSC
1ivl'o. sl'l':í I" 'olllidl1 ao at'cllil'o municipal:

IJ) O flscal não po lení I'eousal' Il il1>'l'cI\'fip dl'5tC
lil'l'O <I I[uulquet' IIlunicip ,

, 7, ° F 01'111' 'CI' ;Í' OInl1liSSÕI: ]""'11 :1n<,ntl';: lIS in
fOl'maçõe- que I'ore 111 I'equisi tada:,

Al't, 31. Os guardas municip:lr;: sã 1IIlxili'Ii'l's dos
fis'ars e agcntr" '1 es[('s ""hol'lhnados.

r.\PIT '1.0 \"I

D.lS .l'I'TlllllJ'[~'ÕES .IJ'I>rCl.Illl.l;:

Ál't. 32. O )ll'epal'o I' j"ln'a'I1l'IIto 010,- [II'OCessos
de infracção ln po tUl'a' ompete ao juiz do: I'l'itos da
fazenda municipal, com os I'ecu"so' qUl' nu ea:u cou
berem.

Paragl'apho unico, ão CI' adus o: 100'al'cs ,fI' l°,
2° e 3° J;ll'o~urador do feito da faz ,ne[a municipal.,
que offiClarao em toda' a cau as ([ue Intel' . arem a
municipalidade,

E ses funccional'io ,rão nomeacTo' pela mesma
fÓl'ma que o juiz, e pl'eferido para a pl'imeil'a no
meaçõe o aetuac procuradore, do feitos no Distl'i to
Federal.

Ál't. 33, As communicaçõcs c auto obl'e infl'lI.ção
de postul'as .'cl'âo I'cmettido ao jllizo por int I'medio
do pref ito,
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.\.PITCLO \"II

DISPO,;I ;:.E· (;ER.\E·

AI't. 3·1. Os func(;iouarios uluni<:i!,<l('~ allxili'lI'ãu a
execução das Icis e ado,; de cara ·tel' fNlcl·al. no,.: tf'l'
mos do art. 60. § 2°, da Constitui ·ào.

Art: 3[;. Das .Iel.ibera. õ~s dos .p.o<l('l"I'S IOllllir;ipaes
que pl:e,l1l11J ';\I'elll direito' 'IVIS pobtlc'os dos II IIIJ1 i ipes
Iiavera recurso volulltaJ'lO pal'a <l' Justl\·a.· du Districto
F deral. como no 'aso coubel'.

I't. 3U. O' í'unccionarios OIunicipae.', indu ive o
prefeito e os membros do con elho. são I' 'ponsavei.
civil e cl'iminalmente pOl' prevaricação, aI u 'o ou omi 
.·ão no ele 'empenho de ,eus devere .

§ 1. ° A denuncia ou queixa podel';Í .'el' dada pelo
pl'ejudicado ou por qualquer municipe,

§ 2. ° Jndependentemente da pena cl'iminal. tlcam
os funccionario ujeito á inúemmzação p 'cuniaria, Jla
fÓl'ma do direito commum.

Art. 37. 'orno pessoa juridica pôde o municipio
compareceI' ('111 juizo, d mandar e sei' úeoiandado llIL

pes oa do pl'(:f ito, que se fará representai' pelos pro
curadores dos feito.' da fazenda municipal ' seus au
xiliare .

Art. 38. O con elho eliminaI';\. 110 quadro da divida
activa municipal sómente a relativa' a imposto, c
multas que julgar incobraveis, devendo publicaI' pela
imprensa a eliminação e seus fundamentos.

Paragrapho unico. Considerará incobravel a divida
que róI' exigivel ha mai de anno, na, eguintes con
diçõe :

P quando o devedol' houver fal1ecido . cm deixai'
bens ;'

2" quando o devedor rór desconhecido;
3"" quando o devedor se achar ausente em logal'

incerto e não sabido por mais de um anno'
4", quando o devedor mI' notoriamente indigente.
Art. 39, Os contractos cujo ,'alor exceder de um
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conto ,rp I'pi" spl'iio spll1prc Cl'ito" III<'diant<' ('OU,'IU'I'pn 'ia
publica. I'I'O\'IH'atla POI' pditnt':i pllblÍl'ados pela im
(1rensa.

Art. 40. A" obras 'lu' nfio COI'em ('xp,'utada,; POI'
ndministl'açiío s"I'fio Cri tas JlOI' contl'acto de clluCoruJidadl'
,'0111 o disposto uo al'ti"'o IIn t('l'io I',

AI'L -lI. O., ben Illunicipal's não são sujeitos a
rXl'('u~'õrs IlIlI' dividas ,lo municipio.

Pal'llg'l'apho unico. O ('ons('lh in 'Iuil'lí no.' ol'ça
I~pntos ~'erl?a 11111'a o p:lg'H1I1l'Uto ou amol,tizução das
.hndas hqlllda. as.

AI,t. 42, ó é exi"iI'cl ('omo I'l'('pita O qu<' l' 'tivpl'
pSl'ecifll'ado no Orçall1ento ..m vi"'ol'. onstituelll receita
l'xtl·aordinal'ill. os premios dl' deposito,. ai< h I'ança.·,
os I "'nrlos c as doações C itns ,lIl Ulllllicipio 011 a qual','
qll " de sua;; instituições .

..I.I'L 43. :'\l'llhuma de:peza -t'rá ordenad~ sem que
I1m'a lia haja verba con irrnaúa no orçamento, e
nenhull1 ('olltl'aetO s fad obrigando a municipalidade
a pagai', em ol'çam nto. futuros, pl'estaçõe' maiore,
'\0 quo comlol't,lI' :t I' ..pectiva vel'ba no ol'çamento do
IInno ('111 qu' Cur Ceito o contracto.

Art. 44. .\ mllxima publicidade cr,\ dada ao- acto!'S
ela Inunicip:lli,[:lde 'I" a 'uI'retem encargo;; para o Il1U
ui ipio.

\rt. -l~l. plano g'l'nll do orçamento, IIntes tIo
votado pelo conselho, será publicado durante 10 dia e
COIJ1 antec ti -nda, p lo menos, de 30 dia., no jornal
fIue ti"er 'ontl'acto pam a publicação elo expediente da
muni 'ipalida I , pod ndo o' municipe reclamar as mo
tliflcaçõe que mais convenientes Ih s pareçam para o
muni ipio e pllra o.. eu' intere -e,;,

Alt, 46, O balanço" elo xer icio encel'rado erão
tamoem publicado. durante 10 dia.• nos tel'mo do ar
tigo antecedente,

Art. 47. No fim de cada mez erá publicado um
balancete da receita e despeza da municipalidade.

Art. 48. Quando o pl'efeito proro"ar o orçamento
nos tel'OlO:' do al't. I!). § o e u. III' (la faculdade do



fII'L 20, daní I'lIhlieidad , dnl'aIÜl' 10 dia:;, a l'S~l' ado,
por meio de eúitaes pnhlicarlo" na impl'rn:a,

A!'t, 40, A: deei. õe,' do consel"o "" ohrigarão 10
dia' drpois de publicada ,

Al't, [lO, 'ão poderão. rOllcractar on l'nlp"eitar
obras, nem afol'al' immovc.is Il1unicipap", IH',,:;;oa: que
tenham com o prefeito 011 ('0111 qnalqnPl' 11II'l11hl'O <lo
onsol"o, 11 parcnto:co indil'a![ no lu'L ].1. ~ I",

.\I'L 51. Q.ualqIH'I' IIlUIlil'ipo tom o dil'oil:o de pc [ii'
infol'lllaçõ '" r ('('\'ti<lõP" dus actos ria llInni<:ipali<ladc,
as lual's, fH)b non"unl I"'l'tt'xto, I'" pod(,I'ão S('I' lIe
gadas,

Pal'ag'J'apllo unico. ?'io c<\su de 1'('('US:l Oll dernonl
do' cml I'eo'ado' ou chefe d;1 J'epal'cição a quem com
petir dai' a, informaçõe;:; e c('rtidõc;. a pal'te intl'l'r""ada
terá recul'so para o prefeito ' pal'a o 'onsel"o,

Art, 52, A municipalidade, á cnsta dos sen" l'ofl'e,;
não autorizal'{( o levantamento <1<' e:tatua: 011 IIlonn
mentos eommomomtivo '

AI't, 53. ?'io: crimes dI' I'c"ponsabilidadr o pl'rfeito
'erá pl'OCO 'sacio julgado p('lo 'uproloo 'l'I'ibullal F 
deral, lo conformidade ('Olll as lei,; qu(' definem c "0
guIam a l'O:poll:abilidadc dos nlini:tl'Os ,le l~"tl.ll[o,

AI't, ri·1. E' oxtensivo :i Illunicipalidado () pl'OC(,;;so
executi,·o fl:cal e o de dosap,'opl'iação por IItilidadc
publica, cm vigo I' para o Govemo Fedoml,

Art. 55, O, v ncimento: do profeito c do: rnembl'os
do conselho ó poderão :el' altel'ado no nltimo anno
[o exercicio de cada unI. A: alterações ;;ó vigorarão

no periodo seguinte,

Art, 56, E' garantido o direito de Yi"itas domi i
liarias, para fins de hygiene c de salubridade publica,
ás autoridades c funccionarios mllnicipaes encarr~ados
deste ramo de .-el'viço, com tanto que na exeCllçao do
acto sejam devidamonte observadas as fOJ'malidades
tutelares da lei "'era I par'a o, ca, o,; de que esta
.occllpar-se,

Al't, 57, O conselllo, 111 .-eus I'cn'il11<'ntos, orga-
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nizará as suas commissõe . distribuindo as competen
cia , obriguçõe', eleveres e erviço de cada uma della .

C.\.PITULO VIII

DI'POSIÇÕES TR.\:-i lTORL\S

Art. 5. Pela pl'e ente lei !)assal'ão para o gOl'erno
municipal d Distl'icto Federa os se"'uintes serYiços,
actualmente a car"'o úa União:

a) limpeza da ci lud e das PI', ias:
IJ) a. istencia ii infallcia, compl'ehenricndo o A;;ylo

dos Menino Desvaliúos e a ('a:a rle '. José;
c) hygiene municipal;
od) Asylo de Mendicidade;
e) COI'PO dc Bombeiro. :
f) instl'ucção l)l'imal'ia. scu Jlc:~oal e 1I1atcl'ial ;
g) e.'gotos da illalle:
li) illul1\inação publica.
Pal'aO'l'apllo unico. :'\OS!i I'\'iços de hygien c m

mettielo a administração rnunicipal lIo Di:b'icto l?ederal
não e comprehenelerlÍ :

I. O e. tudo s ientífl o la natureza e etiologia das
mole tias epidemica., e meio::> ll'opllilati o. de comba
teI-as e quae, quel' pesquiza. ba.cterioloO'ica feita, em
laboratol'io especial (actual ln 'tituto de Hygiene) ;

II. A exe ução de quaesquer providencias de natn
reza defcn 'iva contra a inva. ão de molestia. exotica ou
disseminação das indigenas na apitaI Feder'al, Ü'mpre
gando-se para tal fim tod(} os meios ,anccionado pela
sciencia ou acon. elhado. pela observação, taes omo ri
gorosa vi~ilanciasanital'ia, assistcncia 110 pitalar, i.ola
mento e aesinfecção ;

III. Estatistica demogTapho- anitaria;
IV. Exel'cicio ele me<lkina e pharl1lacia ;
V. Analyses qualitativas e quantitativas dc ubstan

cia importadas, antes de entregues ao cOll1mercio.;
VI. erviço sanital'io maritimo dos por'to..
Art. 50. Pal'a a pl'imeira eleição ão incompatíveis
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o. cidadão que fizcram I artc da' intcndcncias dcpoi da
promulgação tia Con tituição Fedcral.

Art. 60. A primeira eleição municip:II S I':í fcita 40'
dias tlepois de . anccionada a Ire 'entc lei. O Govcrno
expedirá para tal fim as ordcns nece' aI·ias.

Art. 61. A cleição .·e fará em cada 1'1' gu zia POI'
secções, que não podcrão tcr menos de 50, nem mais de
250 eleitore..

Art. 62. Em cada. ccção haverá. uma m a para o
rcc bimento de ccdutas, apul'ação de "oto' c loais tJ'aba
lho eleitol'aes.

ArL 63. Yinte dia. antes do n al'cado para n. cleição,
os pretoref'; dividirão suas resl cctivas frcguezias em
ecçõe e de 'ignarão os ediflcios onde devcm funccionar

as mesas eleitoraes, nomeando IHu'a cada uma lellas
cinco el itOJ,'es do.' qn'ws um expl'c.. amente para ll'e
sidente.

Paragmpho unico. Es a: nomeaçõcs e d silTnaçõe.
serão communicada. por ofUcio ao actual Con elho da
lntendencia ~llll1icipal e a cada um do' nomea los, d 
vendotambem :er publicada: por editac. e pela impI'cn a,
ondc a houvcl'.

Art. 64. A Intel1lTen 'ia Municipal. ten(10 cm vi ·ta
e 'sa communicação, rem tterá ao pretor, com fi bl'cvi
dade possivel, os livros, uma e mai' objectos nece. :arios
;í. eleição.

Paragrapho unico. i a Intcnllencia 'não rcmettel'
os objecto preciso para o acto, o pr idente da meza
eleitoral providenciará sobre o que faltar, mandará pOI'
um cleitol' que serviní. de seeretario, lavrar o compe
tentes termo de abertura e encerramento nos livros, que
serão numerado' e rubricados pelo mesmo pl'e idente,
devendo tudo constar da re. pectiva acta.

Art. 65. Os cidadãos que devem formal' as mesas
eleitoraes, não poden lo comparecer por qualquer motiv0,
deverão participar o seu impedimento até as 3 horas da
tarde da ve. pera da elcição, ao pretor, quc providcnciará
sobre a substituição.

Art. 66. No dia tia C'lcição, o 111 mbr·o. da mc. a
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el itoral ((U faltal'cm serão suhstituidos do sc"uinte
modo:

l°, o pr si\T nte. 1)1'10 cidadão cujo nOl110 "C' ..cguir
imm(>l1iaulm nte na lista dos nOIll('ado: p lo PI'(>tOl' ;

2°, qualCJucl' outro 111 ·,,;;1I·io 1'01' UIl1 01 'itor da sccção,
a convite do presidC'nt da 1II(',,:a.

AI·t. 67. O' trabalho. leitol'a. COlllC'('lu'ân ;i 10
hOI'as da manhÃ, dcpois de I' nnida a 1110S;1, ([U deve ier
installada na vespel'a, a igual hora.

§ 1. ° Si a installação la m 'a não sc tiv(,l' ctrcc!lIado
na vespe1'a, dev 1'{~ I-o no dia da clC'ição até a. 9 horas
da manhã,

§ 2. ° O c ('ri\'âo do I'l'elol', ou o <'i,ladão uomeado
ati hoc polo presidente da m sa, lavl"\I':~ logo a a ta da
in tallação no lino qu tiv I' de iS 1'vil' pam a elei('ão,

Art. (j, A votação d ver{~ fiC<\I' tel'min<Hla até a. 7
hOl'a da noite. A apUl'ação de voto~ e a confecção da
acta podel'ão prolon"al'-se o temI o n c ..sal·io I'al'a a con
du 'ão dos tl'l1balhos, IUO não cl'ão int l'I'Om! illos.

Art. ()O. A acta do tl'[lhalho. ('leitorae, ..er.t e cripta
pelo .. cretal'io da mosa. ('m oTlida a da in 'tallação e
trao, cripta em livro o, pecial por tahcllião ou pelo e cri
vão do pr tOI"OU na falta de, te , pOl' ((ualquol' cidadão,
a convite do ]11·e.. iLiento da me..a.

Art. 70. A ln sa fal'{~ Xb':Ihii' duas copias dc' a
acta, bem como da ' assignatura 'do.. leitol'c,. que tive
l'om votado, Li v ndo todas el' a ,.. i"'nadas pela mesa e
concertada por tabellião ou por cl'ivão do pretor.
. Paragrapho uni O, Uma dessa copia' ser,t remet

tula ao pretor e outra (~ ,ecretaria do govCI'no municipal;
e ta ultima 'erá acompanhada de cópia authentica da
aela da in tallação da mesa elei toraI.

Art. 71. O' livro, eTe a, .. ignatu1'a eTos eleitore ' e os
da' actas elcitol'aes erão enviado' pelo' pl'e idente .das
me as á, ~cretal'ia do "overoo municipal, juntamente
com a copta a que se refere o paragl'apho unico do
art. 70.

Ar!. 72, TocTo' os 1i \"1'0" qu tiverem de senil' na
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eleição. er-ão rubricado, pelo l)I'etor.. alro o caso do para
grJ.pho unico do art. 6·L

Art. 73. Oito dia depois da eleição. o.' pl'etor-el>
dos distr-ictos se reunil'ão no ediflcio da lntenden 'ia Mu
nicipal. e depois de elegerem le entr-e si um pal'a pr-e!!i
dir os trabalho, . dal'ão começo {t apmação g-er-al.

Ar-t. 7-L Os t!'abalhos deI' rão pl'inciplar as 10 hora:
cla malInã ; findo, elle '. lavl'al'-se-!Ia uma a ta cil'cums
tanciada, que conten!Ia os nomes de todo, o: cidadão!!
votado em cada freguezia, pela ol'lem numel·ica de vota
ção e em segui la os dos ::;eis canuidatos que tiverem
obtido maiol' l1l1lnel'0 de votos em todos os distl'ictos.

Pal'agl'apho unico. E. sa acta .'edt enriada ao TI'Í
bunal Ci\'il e Criminal. onde ficar-;, an:!Ii\';\lla: della se
ext!'ahirá uma cópia pal'a ,CI' I'emettida :, :cer tar-ia do
governo municipal.

Ar-t. 75, A cada UII1 do.' 27 intenllcntes leito: rlir-i
"'il'á o ])I'etor pl'e. ilicnte um oflicio, conll11unicando-lhe O
resul tado da aplll'ação na pal·te que dissel' I'espeito.

Ar-t. 76. O pl'etO!' qne não ]ludel' compareeer aos
tr-abaUlOs da alllração fará a devida communicação ao
pre idente, relllettenuo-lbe as actas do 'cu di t!'ieto.

Art. 77. A apul'ação só :e fará acllUnrTo-, e reunid l>
mai. de metade dos pretol'es úo Di. tl'ido Federal.

Art. 78. O' mel11br-o. do o-ovel'l1o muni ipal eleitos
se reunirão no e lificio da lntendencia i\Innicipal vinte
dia. depois da eleição para darem começo (tS ,'e::;:õe. PI'C
paratorias elegendo um presidente interino.

Art. 79. A po. se terá lagar logo que e~tejam )' co
nhecido dou. terços pelo meno, do. intendentes eleitos
e será dada pelo actual Conselho de lntendencia Mu
nicipal.

Art. O. O pr-imeil'O t1'iennio terminará em 7 de Ja
neiro de 1895, qualquer que seja o dia da ]los, e.

Art. 81. A. vao-as que occorrerem no primeil'o con
selho municipal, si âependerem eTe intendente de dis
tricto, serão upprida por votação no di tricto: i de
intendente, dos maio' votado, no distl'icto.. pelo" cida-
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dão que e seguir m a e.. te na onlem de maior suf
fI'a"io.

b Art. 82. Ficam em pleno vigor para a primeira
eleição ml111icipal a' di po içõ da lei n. 3.209 de 9 de
Janeiro de 18 1 referente' á eleiçelo em geral e á parte
penal em todo. o ponto, que não tiverem ido alterados
pela presente lei.

Art. 83. As eleições ub equente erão feitas por
lei especial, que o Congre so d cI'etará.

Art. ~. Ficam revo"acla .. as di. po,'i~õ, ln COI1-
ll'al·io.





l\euimento Interno do Conselho Municipal





n.egimento Inhrno do Conselho Municipal

APIT 'LO I

OA - 'E"ÕE' PREP.\R.\TORIA'

Art. I. o Dez dia.' antes do de. tin:llIo par:t a aber
tura da primeira 'e são de ada I gislatul'f1, municipal,
reunir- e-hão, ao meio-dia na ala da. ,e. ue,' do Con
selho o, intend nte eleito. p lo Districto Federal, afim
de daJ'em começo ás 'es ões preparatoria , occupando
a Pre. i Jeneia o int ndente mal ve11l0, dentre o,
p"e ent, ' o» dou mai.' moços o' log!ll'e, de &lcre
tado .

Art, 2,0 A: im I"~ani.'ada a Mesa, o' intenlentes
dep01'ão na» mão.' do Pre»idente o, re, pectivo, diplomas
c um do.' 'ccI'ctal'io: ral'[1 a I'clação nominal dos apre
sentallos.

Pal'agraplio IlIliro. 1'01' diploma dr\'e entenller-, e° doculllento 011 titulo, como tal dellnillo nl lei
litoral.

AJ't. 3. o Em s('gul<la. Jll'ore lel'-se-Iia. pai' e 'crutinio
secr to e por maiol'ia absoluta lIe "oto dos intendentes
p"e ente. , ,ucce.'sivamente, POI' votações individuue ,It
eleição lia Mesa provisol'ia, que será compo ta de um
Pre idente e dou.' ecretario.. 'ÓJlOd mio votai' o' inten
dente. alistados coo("ol'me o IIrt. _o.

Pal'anol'al ho unico. O' eleito.' con.'ervm'âo O. li '
logare, até a JlOS 'e da l\1e a que e elcgel' na rÓI'ma' do
alt. !lo de 't Regimento. e erâo. ell1 caso de impedi
mento, sub 'lituidos: o Pr :sillente pelo 10 :::;Cl'1' ta,'io.



'i-l

este pelo 2° e ambo:s pelo.' intenúcnt ,s. que ,'C lhe" , e
guirem em votos, e. em ultimo caso. 1'01' 11m Oll dOlls
intendentcs, conformc <I l'ircumstancia, a convitc do
Pl'esidcute.

Art. 4, ° Installada a ~lc:sa. I'I'OCCdel'-,sc-ha. a to
continuo, por e-cl'L\ti.nio sccreto, á pluntlidadc de
yoto, , á e'leição de duas commissões dl) cinco mem
bros caúa uma. votando ada intendente em sei: nomes,

§ 1.0 Os l0. 30 e ::;" nome: de intendentes por
ol'Clem de vota~ào. farão pal'te da 1" commi -"ãe os
20, -lO e 6°, da segLln la. sendo os dOLls I' stantes loga
res preenchidos. em cada conllnissão, pelos que "e
seguirem em votos ao 6°, ou á sorte se a votação não
recahir em numel'o snfliciente para 'ompl tal' uma ou
mesmo as duas com missões ou sc úel' vaga em algulllu
destas. depoi:s de organi. adas.

§ 2, ° A cada cornmissão serão igualmcnte distri
buidos os trabalhos úe v ritlcar;ão de poderes los inten
dentes eleitos pela Capital Fedel'al. As duas comlnis ões
reunidas yeri[t al'ão os podcr '5 dos intendente, geme",
os quaes não poderão fazcl' parte ti '1Ia:s, senlLO depoi: de
reconhecidos os scus poderes e :e nas III '1I1a: se dcr
alguma vaga,

§ 3, ° 'enllum dos 1l1enill'os de amha::; as comnlÍs
sões loderá I'ullccional' na que houvel' de examillar a
eleição do distri to por onde tivel' sido leito, l\essc

-caso, a ,'ub tituiçào. ou troca, fnr'-,se-ha cntl'C os
membro' das duas ornmissucH,

§ 4, ° As scssões de ambas a,s ommissõcs tcrão
IogaI' em :ala do editlcio, em que I'unccional' ° Conselho
Municipal e serão flnnunciadas no jor'nal úa casa. com
indicação das horas c dias, cm que cada l'ommissão tiver
de trabalhar, pod nelo a es::;as reuniões' compal'ecer
todos os interessados

§ 5, ° A commi::;:õcs infOl'ma las oralmente, pejo'
respectivo, l'Clatore: a respeito das questões úisclltidás
no documentos, con"idal'ão os intere, sado::;, seus advo
gados ou procul'aelol' ':, para ofl'erec rem exposições ex:
,clu, ivamell~e so1>I'e o proc SsO el itoral cm qLle::;tão.
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Destas l'xposiçõ<'s. ,lar-se-hu visla. para conte, tal-as ao
candidato. qu o reqncrer paI' si ou pOl' ad\'o"'ado ou
pro UJ'adol', ou meSllll) 1'°1' qualqul'r intendente, que o
pedi I' na l'alta d'quelle,

§ 6, o Logo depois, a C011\mi,. ão l'orllllllar:l o rela
torio do inquerito á l'o'peito da el içâo examinada, con
cluindo C011\ o seu parecer concebido em termos CI:ll'O o
com o voto m epamdo, quando houvel', de algum
membro da commissão. As xposiçõcs, conte taçõ 'S, 1'
latorio e parec I' da comn issã, '011\ voto . Jl1 sepal'ado
de algum de seu m mhros, dev m ser dados á pubhcidud
no jornal. que publicar o expediento do Conselho luni
eipal, dev ndo ser publicados, dos documentos apresen
tados pelas parll's, ómelüe aqn II s que a commis
são julgar inIpoI'lantcs e nec/i 'urios ii. elucidação da
qu stão.

Art. 5. o EII1 aelo continuo:í aprcs Iltação do paI'ccer
da comruissâo á ~Ic a, e sua imll1ediata I itul'a ao on
selho, o Pre illente dará para oI'd 1ll do dia eguinte, a
votação do par C('J', em mais d bate al"'um: al\'o quundo
l' te tiver algum \'oto Ln eparad .

Paragrapho unico. Quando a muioI'ia da commi lio
opinar pela annullução, ou não reconhecer a yalidatI
de qualquer lliplol11H, l'rií o par 'ccr Hdiad Ual' I cr
discutido e y tado, depoi' d' ahel'ta u ses'ao ol'ili
naI'la.

Art. O. o Ao pas'll qne fOI'l'm uPPI'ovilIlos os pareco
!'C da commi SI) s. o Prc idente do onsclho proclamará
l!ltendelltes aque\lcs cujo podeI'es o COIl 'elho Municipal
tl\' r julgado legalmente conferido, e Ulll tio ç 'I' 'tados
lavl'al"i. a li ta dos apIH'OYilllo .

•\rt. 7. o, Pro lamados intcndent s tfous t 'I'ÇOS do
Co~selho Muni ipal, () Presidente, le\'antando-se, uo que
sera acompanhado por todos quanto se acharem na ala,
prol' I'irá a 'eguinte aflirmação:

«. Pl'OlTIctto mantel', 'umprir com leahlade e fazei'
respeitaI' a Constituição, alai oI'ganica e a~ leis
emanadas tIo Conselho lIIunÍl'ipal tIa Capital Federal, e
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promover, quanto em mim couber o bem publico e a
prosperidade do Districto Federal ».

§ I. o Em seguida mandará fazer a chamada e cada
um dos intendentes dirá, ao passo que o eu nome fór pro
fel'ido. « Assim o prometto ».

§ 2. o O intendente que, por ansente, não fizer essa
declaração, 1'a-la-ha, a convite do Pre idente, no pl'imeiro
dia de essão, a que se achar presente.

§ 8. o A Mesa olficial'á ao Prefeito, communi anuo o
dia e hora da abertura da sessão ordinal'ia.

Art. .o 1\0 começo de cada legislatura, a sessões
pl'eparatorias se effectuarão,diariamente,com qualquel' nu
mero de intend nte eleitos, até que e tejam reconhecidos
dous terços do Conselho Municipal, e nas sessões seguintes
(ordinarias e extl'<IOI'dinal'ia ) da mesma legislatlll'a, co
meçarão tl'es dias antes do marcado para para a sua
abertura, afIm de r unir-se mais de metade do rcfcJ'Í lo
Conselho.

CAPITULO 11

0.\ ~IE A

Art. O. ompol'-sc-lla a i\lesa dc 11m PI'C idente e
dou eCI'ctal'ios o (Juae sCI'ão eleitos no primeiro dia
dc ses ão legislativa, e por maioria absoluta de votos
presentes e 1'unccionarão dUl'ante cada e são Icgislativa,
até á nova eleição da Mcsa, podcndo, entretanto, ser
I'eel itos.

Paragrapho unico. Si, no pJ'Ímeil'o e crutinio, nio
guem obtiver maioria absolut,l, passarão pOl' segundo
escrutinio os dou mais votados; e si houvel' mais ele dou,
com votos iJuaes, a SOl'tC decidil'á quaes d vam cntl·U1' em
segundo es l'lltinio.

Art. 10. 1\as scssões extraordinaJ'Ía el'vil'ão os
membro da ultima i\lesa.

Art. II. O PI'C idente ser'I, I'Ill eu ill1]lediml'lltos,
substituido, cm JlI'imeil'o loo'al' p lo Yice-Prsid('otl', m
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eO'undo. [leio 10 Secr tal'io c, na falta rleste. pelo 20 se
cretario.

ParagTapl1ll unico. Quando um do eCI'etarios
occllpal' a pl'C idencia. a i)fe a ompletur-se-IJa l'om UI1l
ou dou intendent s, a cOI1\'ite do Presidente.

AI·L. 12. E' vedado á lU Sft rec bel' qualqllur pro
jecto. elnenúa. pare 'cr, I'equerimento, moção 011 indi
cação, que ejaln contral'ios ,i dispo içOe de -te Regi
mento. da onslilllidio 011 lia lei ol'2'[1l1i(';1 do Di,tl'il'to
Fec1 I'al.· ~

-E ç:\o I

Do P,'(!sidl'lll('

ArL. 13. O J'J'e i.lentc ê. na - c -Lic~. o ol'''ão do
Conselho Municipal. empl'e qlle ' te til' r úe enuncim': e
<:ollecti vamente.

Art. 14. ão attI'il uiçõe do Pre i<lente. al;m de
outras mencionadas n te Regim nto:

§ 1. o Abril' c n errar a sesso ,ás 1I01'<1S le,!!ae ;
§ 2. o Manter a ordem, fazendo obserl'<u' o 1 egi

mento e a lei. organi a do Distl'icto F deral;
§ 3. 0 ConcerIe!' a palal7 l'a ao intel1ll '11l , qlle, I'C

gulal'mente, a pe lil'em:
~ 4, o Estab lecel' o ponto rla lue ,tão para a di 

cus ao;
5. o ChamaI' li ordem aos qu dulla e alfa -

tarem'
§ 6. o Impol' silencio áquell que pel'tlll'bal'eIU a

ordem do trabalhos;
§ 7. 0 Estabeleccl' o ponto da questão sobl'e que

d~va recahil' a yotação, ujo I'e uHado annunciani imme
dlatamente:

§ 8. o DesignaI' os tI'abalhos que del'em fOl'mar a
ordem do dia da sessão, eguinte;

§ 9. o u pender, e até levantaI' a es ão, quando não
puder manter a ordem. e circumstancills extraorclinal'ia o
exigiI'em;
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§ 10. 'l'onlU!' a ail1I'mação dos intendeI t s,
§ 11. ,\ iO'nar as acta da ses õc c todas a rcso

luções, propostas. rcpl'e entações ou quac quel' actos lo
Conselho;

§ 12, -;\omea1' os m mbros ,ra commi ões. que
não d penderem de eleição na fól'ma deste Regi-
mento, -

§ 13, Designai' o mcmhl'o. que de"am, pl'o"i Ol'ia
mente, suhstituir, nas COIl1IlIlSbOeS, os tl'ectivo., que
ti"erem impedimento;

§ lL Convo ar o onseliIo, cm ses ão extnlOl'lli
naria, quando is o mI' neces ario e urgente,

Al't. 15, Quando o Presidente quizer discutil' qual
quer materia ou otferecer projecto, indica,õ ou rcqueri
mcntos, deixará a eadeil'a ao seu sub titnto Ipgal, c só
a t()mad, de novo depois de terminado o incid IItC, que
dcr motivo .í. slla retirada.

Art, 16. O Prc idente, b m como os .'eel'etarios,
não poderão fazer parte d commi são algnma. li não
SCI' a de Policia, Esta commi ,ão e exercicida ÓIII nte
p lo melllh1'os da ::IIe.a,

Do nce-Pres'idenle

Art, 17. Q,uando o Presil!ente não compare er <Í.
hora designada para começo das ses ões e empre que,
por qualquer motivo, deixar a cadeira da Presideneia,
compete ao Yice-Presidente fazer as uas vezes, desem
penhando todas as funcções estabelecidas na ecção
antecedente,

1\. sua eleição ti feita de confOI'midade com o art. 9°.
Paragrapho unico, .\. substituição do "ice-Presi

dente e feita pelo 1° eCl'etal'io c, na. falta dcste, pelo
2° ecretario.

Art. 18, O Yice-Prc, il!entte póde scr membro de
qualquer commissão, e devc continuar no exercício da
ql1ella., para qn tiver sido nomealfo, excepto quando



por imprtlinlC'nto cio PI'C' idcnte. ti,' r dr Ot'CUI'HJ' o ('li

Jog: I'. pai' JIJais de ' t1ia .

ECÇ.\O ln

Do ,l'cretarias

AI·t. lO. .\0 l° C'crC't:\rio conJpete:
§ J. ° l'l'oceder li. chamada:
§ 2. ° Rec bel' todn a corl'e lontlcncia, tlirigitla ao

Conselho;
§ 3. ° Expedil' a COI'['C'. pondcncia oflkial cm nome

«lo me mo on elho .
§ ~. ° FazeI' a leitura perant o Con elho tle tOLlo~

os papeis, que devam ser lidos nas e sõ . : .
§ 5. ° Dirigir a eCl'etaria ren-ular todo o CII 1'

viço c eXI,edi nte, de accol'do com um I' gulamcnto in
tcrno conrecC'ionado 11I'Ia Mesa, o qual tlcve I' impres o
e publica 10,d J oi de liscutido e appl'ol'udo pclo 'on elho
Municipal.

U. ° "\s. iO'JH\I'. tlepoi, tIo Pl'csiú nlc, as adas. J' 50-
luçtJcs. pJ'Opo ta e I' pre entaçõcs do C n elho .

.\It. 20. 011pete ao 2° ecretario:
§ 1. ° Snb ,tituil' o l°, em seus impedimento;
~ 2.° Dirigil' (i:l'ali~aJ' as acta da se ões;
§ 3. 0 Proc cI J' á ua leitura quando Lil' I'enl tle ser

posta em di cu. ;;;ão:
§ ;I. ° FazeI' o'ua rtlal' em boa ordem tOtTo' os pl'O

jectos, inclicaçõe', requerimentos. paI'ec res eTe commi 
sqe.s, .documento e quae quer papeIs de interesse publico,
cll1'lgldos ao onselho ou ao mesmo p rtencentes, os
quae;s devcrão cr aprc cnlados, quando pedidos ou re
queridos:

Em ca o algum cI I' I'á fazcr entrega ele qualquer
documento ou papel pam ról'a do Cons lho, sem recibo em
Jlrotocollo.

yompete tambem ao 2.0 ecretario assignar, depois do .
PI'esldente e do l0 ecretal'io, todo os papei, que devam
ser por e t a in-natlos.



AI-t. 21.
em ex l-ciei
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o sub titnto do eeretario. trrão. quando
toda as attribuiçõe' dr teso

.\PIT 'LO III

n.ls 'O~DIISSíjE" 'El:S TR.IIl.ILlIO· nE I'.IUE EUE'

AI'L 22. Afim de facilitai' a expedição do n gocio
e elucidar a qnestõe, atI' da' ao Conselh , hay I·à nelle
duas especies de commi õ permanente e e 'peciaes.

AI'L 23. .\s commi's,}e pel'manentes serão m nu·
mel'o de nove. a . abel' :

1." Petiçõe e Poder s.
2." Policia.
3." Le,O'islação e Ju tiça.
4." ln(!t.l tria, Yiacção e Obra' Puhlita:.
5." Fazenda e Patl·imonio.
ü." Ol'çamento.
7." llygiene. A-, i:teneia SC'g'nI'11nçn Pnhlir·u.
~." ln trucção,
!l. a Redacção,
I\rt. 2-1. As comrni. sõe: perman ntes devel'âo ser

eleitas 110 segundo dia da prillleil'a sessão ol'dinal'ia de
cada legi latlu'a. e serão flnllllaeS, f'un cionando tanto nas
sessões oJ'(linaria, como IlH, extl'aordinaria .

Art. 25. O COIl 'elho üecidil'á, e as commís õe, e pe
eiaes de\' m, ri' norneada [leio Pre iLi 'Ilte 011 eleita [leio
Conselho.

Art. 26. A' commi, ões c, peeiae, del'el'ão, unica
mente oceuf al'·se dos assumpto" que ti\' I'em dado mo·
tivo á sua e eição ou nomeação.

Art. 27. As commissões e peciaes ó poderão er
nomeadas ou eleitas a requerimento de um ou mais in
tendente, que e peeiftcarão a muteria de que ellas se
devam occnpar.

AI'L 2. Xenhum intendente poderá er membro
effectil'o de mai le dua com missões pel'manentes.

ArL 29. .\ com11lis õe pel'manentes compor-se-hão
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cada uma, de tI'es membro. que erão eleito á pluralillade
de votos.

Art. 30. A commis ão permanente de P6del'es erá
Icomposta das duas commissões, oe que trata o art. 40.
Assim constituirIa, eleo-ed. o seu PI'esidellte.

Art. 31. A commissão de Orçamento sel'á composta
de cinco me01bl'os.

Ar't. 32. As commis ões especiaes t I'ão o numel'o
de mernbl'Os, que o Pre idente ou o Conselho desig
narem.

Art. 33. As comrni sõe podel'ão requisitar do PI'e
feito, por intel'medio do l° , eCI'etario do eon-elho, toda
as informações, q Lle 1he fOl'em nece sarias para o llesem
penho dos seus tl'abalho .

Art. 34. A commis ão permanente de Policia -eri
exercida pela i\Iesa do ou elho, de aecônIo com o
art. 16.

Art- 35. .As commis õe , depois de eleitas, l'eunÍl'- 
lIão em uma das sala do Conselho e cada uma della
elegerá o seu presidente.

Alt. 36. Ao presidente de cada commis ão compete
dirigil' os tl'abaUlOs, convocando a reunião della, todas a
vezes que fÔl' nece sal'io ou exio-ido por algum de eus
membros.

§ 1. o Os papeis, sujeitos ao estu lo de ada commi 
são, serão remettidos pela Mesa do Conselho ao re'
pectivo presidente, que os distribuirá pelos seu membro,.

§ 2. O membro da commis ão, a que fõr distribuil10
o estudo de qualquer materia fará, a respeito da mesma,
o seu relato rio e lavrará o parecei', que será lido, em
sessão da respectiva commissao, e sujeito á discussão e á
votação.

Art. 37. Qualguel' intendente poderá assistir ás
reuniões da commissao, [iscutir perante ella o assum!)to
em questão, enviar-lhe quaesquer e clarecimento pOL'
escripto e propôr emendas fundamentadas, por escripto
ou verbalmente.

Art. 38. Os interessados directos das questões que
lle debaterem perante as commissões, poderão ser udmit-
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tido. a defender os seu direitos, POI' i OU por PI'ocul'adol',
por es ripto ou verbalmentc, obtendo, pOI'ém. ante
cipadamente, pel'mis ão do lH' sidcnte da rcspcctiva
commissão.

Art. 39. As commis õcs permanente pod rão tl'a
balhar reunida, 1)01' delibel'ação propl'ia ou lo Con
selho, e neste caso, será o mai vclho úos seu mem
bro quem tomará a ]J1'csiden 'ia e de ianal':Í. o re
lator.

Art. 40. O Conselho não tornará em con idel'ação
materia alO'uma. em que. primeiramente. sta tenha
ido estudaCla por alguma conlmi são que sobre ella in-

terporá parecer. .
Exceptuam-se as resoluções sobl'e e_ õe extJ'aordl

narias, que entrarão logo em discussão.
Art. 41. Os pareceres das commis ões deverão SCI'

assignados pOI' todos os membros, ou, pelo meno , I ela
maioria delles.

Art. 42. O membro ou membros elas commissões que
não concordarem com a maioria, I oderão a signar ven
cidos, ou com rcstricções, os pareceres e dai' o seu voto
em separado.

Art. 43. Os pareceres sel'ão postos sobre a mesa do
Conselho e lidos J)elo lO Secretario, em cada uma das
essões diaria:;, epois do expediente, e, não havendo

quem peça a palavra sobre a materia erão submettidos á
votação.

Art. 44. Oparecer, sobre cujo motivo algum inten
dente pedir a palavra, será considerado, por este facto,
adiado, aflm de ter discussão, quando dado para a ordem
do dia, salvo o caso de urgencia, approvada pelo Con-
elho. O meSJl10 acontecerá com os requerimentos.

Paraarapho unico. Os pareceres, que contiverem
oluções âeflnitivas em materias sujeitas ao estudo das

commissões, não poderão ser discutidos sem J)révia im
pressão no jornal da casa, quando forem da os para a
ordem do dia.

Art. 45. Todas as vezcs que a ordem do .dia fór es-
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gotada. I·calizar-se-Ita. s sobl'al' tempo, a di~cllssiio do
pal'ccel'c reqllcl'illleutcls adiado'.

C.1PJTL'LO IY

Art. 4ti. O pr idcnte. que ItOllYCl' 111' sidido :\
scs õe pI' paratol'las. nomeará uma commi são de tres
intendentes, ., tln d receber o Prcfeito. que tOl1al'á
a sento na m sa ao lado dil'eito 60 Pl'csid nt , afim de ler
o seurelatOl'io.

Art. -17. Finda a I itul"a. o PI' idcntc. levantan 10- e
convidará a 111 SI11!l coml11i ão pal"<1 acompanJlaJ' o
PI-e l'ei to .

Art. 4. Em cguioa. o PI'e id nte. annuncial'á a
elcição de Pre idente effectivo.

Art. 49. EleiLo o Presidente efI'ectÍ\·o. e te f umll'a,
logo a Presidencia e fado proceder {t eleição do Vice
Pl'esidellte e dos Secretarios, cada um 101' sua vez de con
formidade com a disposição do art. 90 •

_ Art. 50. As ses ões principiarão áo meio-dia e dura
~ao tl'es horas, e effectuar-se-hao todo os dias da semana,
a excepção dos 10mingos e dias de l' sta nacional.

Art. 51. Se, dada a hora, estiver algum intendente
com a palavra ou a materia em discu sao e achar em
stado de ser votada, no primei 1'0 caso, levantar- e-ha a

sessão logo que o orador tiver terminado o seu dis
curso e, no segundo, depois que se annunciar o I'eslutado
da votação.

Art. 52. O Conselho, mediante requerimento de
algum intendente, poderá prorogar a sessão, durante o
tempo necessario, marcando o requerimento o prazo da
prorogação.

Art. 53. Dada a hora de começar a essão o Pre i
dente e os Secretarios occuparão os seus logares e o 10 e-
cretario procederá á chamada.
. Art. 54. Achando-se presente numel'o inferior a 14
mtendentes, não haver{t sessão e is o mesmo o declaral'i



'O Presidente, depois de ter feito o l° SecI'etario a leitUl':l
do expediente recebido.

Art. 55. Achando-se presente maioria de intenden
tes, o Presidente declarará aberta a ses ão e convidará o
2° ecretaI'io a fa7.er a leitUl'a da acta da sessão antece
dente, que será posta em di cussão e a votos consideran
do-se apPl'Ovada, se nenhuma I'eclamação houvel'.

Art. 56. Approvada a acta. el'ú as ignada pelo
Presidente e Sccl'etal'io guardando.3 o ol'igiJwl Ila
Secretaria.

Art. 57. A acta do ultimo dia de . c'\6ão s rá lil1fl
e appl'ovada no mesmo dia. seja qLLal ('ÔI' o numel'o cle
intendentes presentes antes de finda a se são.

Art. 5. Emoora não haja sessão, SCi'{l lavrarIa a
acta, na qual isso mesmo se mencional'á, bem como os
nomes de intendenles presentes e dos que não tiverem
comparecido, quer C01l1 causa participada, quel' em
ella.

Art. 59. Depois da approvação da acta, o 2° eCI'e
tario fará a leitura dos projecto, indicações e requel'i
mentos apresentados, pOi' intendentes, e bem .assim dos
que estiverem sobre a mesa, e dos pareceres de commi 
sões, não se gastando para isso no maximo mais tempo do
que a primeira hora de sessão.

Art. 60. Finda a primeira hora de sessão, começar
se-ha a tratar das materias, que tivel'em sitio dadas para
a ordem do dia, lendo o l° secI'etario o que se tiver de
discutir ou votar.

Art, 61. A ordem estabelecida nos artiO"os ante e
dentes, s6 podeI'á ser alterada ou intel'l'ompida em caso
de w'gencia ou adiamento.

Art. 62. O intendente, que quizer propôl' urgen
eia, declarará que pede a palavra para negocio
urgente.

Para ser concedida urgencia, é necessario que o re
querimento seja appro\'ado sem discu1;são.

Art. 63. Urgente, com interrupção da ordem do dia,
s6 se deve entender negocio, cujo resultado se tornar
uuHo ou de nenhum effeito se, immediatamente deixar de
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ser tratado. O Conselho pronunciar-se-ha a respeito como
entender. Caso resolva pela ne"ativa a discussão do a 
sumpto será adiada para a primeira hora da se ão se
guinte.

Art. 64. O adiamento será decidido em debate,
não devendo, todavia erpropo to por tempo illderminado,
ou quando o Conselho stivel' em votação, ou oranc!o
al"'um intendente.

Al't. 65. Todos o intendentes, quando com a pa
la\'ra. fallarão de pe. á excepção do Presidente e do
intendente, a quem. por enr rmo, fôr oncedido fallar
sentado.

Art. 66. );enl1um intendente pod rlÍ fallat' sem
haver, préviam nte, pedido a palavra e ter-lhe ido
concedida, dirigindo o seu di cllr o ao Pl'e idente ou ao
Conselho.

Art. 67. i\enhum intendcnt pod I·á fallar, senão
nos ca os seguintes: .

1. o obre o a umpto de qu se teja tratando:
. .2. 0 Para faz r requel'imento e 011' r ceI' projectos e
lIHlIcações. na occa iõe. comp tente .

3. o Para propôl' lIl'gencia.
AI·t. G. Nenhum intendente, na di cu ão, poderá

fallar em sentido contl'urio ao que já e til'er decidido
pelo Conselho.

Alt. 69. Ante de lel'antar a se são. o Pre idente
dará para a ordem do dia da e são se"uinte as que tõe
que jullrar mais importantes e mais conveniente.

Art. 70. E' permittido a qualquer intendente re
quer r ao Presidente preferencia para algum as umpto,
q~le lhe parecer urgente. pam ser lDcluido na 01' Iem do
(lIa seglllnte.

e o Presidente di corda,r, con ultal'll ao Conselho,
que decidirá sem debate. .

.Art. 71. O Presidente, findos o tl'ahalho diarios.
levantará n se são.
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CAPITULO Y

D.~ DISCU '.1:0 E TOTAçlo

Al't. 72. Toda a discus ão começará pela leitul'a de
pl'ojecto, indicação, requel'i01ento ou parecer. que con li
tuir o seu objecto, feita pelo)O ecretario.

Art. 73. O autol' do pl'ojecto, emenda, indicação ou
requerimento, e os l'elatol'es dos pareceres das cOlllmi 
sões, terão preferencia ua discussão.

Art, 7-1. A uinguem é licito intel'l'omper o inten
dente, que estiveI' Ol'audo. salvo quando houver tran. gl'es- ,
são de al"'uma di -posição destc Regimento, podendo,
nesse caso, i. SI) me mo declal'al' qualquer dos inten
dentes.

Al't. 73. As indicaçõe . I'cquer'imentos e pal'eccre'
terão uma ó di cussão. e, sobre elles, nenhum intendentc
J'allará mai de uma vez.

Art. 76. Os pl'oje.:tos de loi pas arâo pOl' tl'CS
discu sães. mediando um dia. no minimo entrc cada uma
dellas.

Pal'agl'aplio unico. A requel'imento de qualquel'
intendente. e com appl'ovação do Con elho. po lel'á sei'
concedida a lTispensa úo intel'sticio da la pal'a 2a dis-
cussão. .

Alt. 77. :\cnlium Pl'oj do pOtlel'Íl entrai' om di,
cus ão -em que tenha :iflo dado pal'a a ol'dom do
dia na se são antecctlentl'. c puhlicado no jOl'llal da
casa.

Ad. ~S. YOl'sará a primoil'a discus5ão sobl'e a
utilidade do projecto em nel'al, não endo admittidas
emendas.

\.rt, rO. Ultimado o, debate-o o PI'e idente 1101',[ a
votos b projecto, afim de pa ai' á segunda di:cussao, de
clarando o resultado da votação,

Art. O. Na segunda discussão, ver-ará o debate
sobre cada al'ti"'o, sepal'adamente, com a el1lenúa:, qu'
.a cada um denes forem offel'ecidas.

Art. L Encenada a eguuda di cu, ão, O' PI'esi-
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dente porá a yoto o J)I'ojecto e declarará. immediata_
mente. o resultado da "otação.

Art. 2, 'e o prujecto tiver sido emendado m e
gunda liscus ão será r m tti to á commissão competente
para ser redigi lo. de conformidade com o vencido. c im
pres o, e a a1teração fOI' substan ia!.

Art, 3, A terceira discu ão Yel"al'ií 'obl'e o pl'O-
jecto em "'lobo. podel1llo ser oll'orecida Il1endas a todo

1Ie em "'eral ou a ada um le seus al'ti"'o e al6 I' pro
duúrias d rejeitadas em 2a Ii cussão,

~ 1. o \ - emendas. que, na 3a discu são. f rem ott'e-
recidas. 6 el'ão admittida se fOI'em a -ignauas por tre.
intendentes.

Art. ·L 0:a 3a ui cu são do Orçamento. não podel'ão
s I' apresentadn mendas obre a, 'ullll to. que não
tenham sido tl'atado na llis u õe anteriol'c c que não
con tal'em do I'e pe 'ti"o projecto.

Art. -. Tel'minada a 3a discus 10. o Pl'esiclente
porá a voto as emenda e, depois, nsultará ao onse
Jho e adol ta o pl'ojecto om a cm mias. caso algumas
tenham .sido appro\:adas, . finalmente, deelal'ad, o resul
tado da vot,lÇão.

Art. 6, Quando lIou"er muitas emenda ou a ap
provada contivel' 111 notavel altel'ação do l)I'ojecto, n
cOl'l'ada a discu são. lical'á a "otação adiada pal'a a
ses ão cguinte,

Pal'agral 110 unico. .\ emendas d verão ser elas i
ficadas pela M a c I ublicatla no jornal da ca a. ó
então pl'oced I', c-lia iÍ votação. que deved\ er' o pri
meiro a sumpto a tl'atal'. logo que, e ntr'ar na ordem
do dia.

Art. 7, Todo o pl'ojectos, del1niti"am nte adopta
dos serão j'emettido . com as emenda. quando a lIouyel'
á cOll1mi são de I edacção, pal'a redigi-los conforme o
vencido.

AI't, 8. A' redacções. apresentadas pela competente
commi. ão, ficarão obre a rnesa: erão impressas, no
jornal. que publicaI' o debates da casa. e só. então, el'ão
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submettidas á discussão e votação, na occasião opportuna,
sendo, unicamente, admittidas emendas de redacção.

Art.- 89. Se a commissão de Redacção, ou mesmo
algum intendente, declarar, e o Conselho reconhecer,
que a materia vencida envolve ambig'uidade incoheren
cia, contradicção ou absurdo, o pro.Jecto terá de novo
uma discussão, considerada como se fosse quarta e vol
tará á commissão de RecTacção.

Art. 90. Em todas as discussões, os intendentes não
poderão fallar mais de duas vezes.

Exceptuam-se o autor do pl'ojecto e os relatores dos
pareceres das commissões, que darão todas as explicações
pedidas e necessarias à elucidação do as umpto em
questão.

Art. 91. Pela ordem. s6 poder[t faUar no principio
de uma di cussão, antes de iniciado o debate, para indi
car o methodo ou modo de melhol' o dil'igir: ou, no fim de
qualquer discussão, para melhor e tabelecer a f6rma da
votação.

Art. 92. empre que qualquer discus ão fÓI' encer-
I'ada ])01' não haver mais quem I eça a I alavra. e se não
houver numel'O legal para votaI" entrar-se-ha na di 
cussão de outras materias. que estejam na ordem
do dia.

Art. 93. Só se!,\' admittido I'equerimento de encerra
mento na lliscussão de qualquer assumpto, lepois que
quatro intendentes pelo mello' o tenham discutido, ou se
nenhum quizer a palavl'a.

Art. 94. Quando alguma da commi. sões permanen
tE'S ou especiaes, não apresentaI' ao Conselho, dentro de
oito clias, o parecer sobl'e qualcluer assumpto, submettido
ao seu estudo, será este dado para a ordem do dia, afim de
que sobre o mesmo se encete a discus ão, salvo se a Com
missão apresentar e justificai', perante o Conselho, as
razões da demora.

Art. 95. Os j)rojectos, rejeitados ou não sancc~o
nados, não podel'ao ser renovados na mesma sessao
legislativa.

Art. 96. Nenlmma matel'ia erá posta a votos sem:
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que esteja presente, dentro da sala do Conselho o
numero de membros necessario para haver sessão.

Art. 97. Antes de ser qualquer materia posta a
votos, e depois do encerramento da discussão, quando este
se tiver realisado, o Presidente annunciaI-o-ha e commu
cará immediatamente ao Conselho, o resultado da vo
tação.

Art. 9, Por tres maneiras se p6de votar: la. sym
bolicamente; 2" pelo methodo nominal de- 'im-ou ndo;
3', por escrutínio secreto.

Art. 99. A' votação symbolica precederá a consulta
do presidente neste termos:

« Os senh01'es intendentes, que app)'ovalll •.. quei
ram se levanta)'.»

Art. 100. e o resultado da votação fdr tão mani-
festo que á primeira vista. se reconheça maioria o Presi
dente immediatamente o publicará. No caso contrario ou
mesmo se algum intendente requerer verificação dessa
votação o Presidente renovará o convite ao Conselho e
annunciará logo o resultado obtido.

Art. 101. A ,"otacão symbolica erá a prefel'ida.
;\ nominal só se realisará. a requerimento de algum
mtendente.

Art. 102. Determinada a votação nominal, o l° se
cretario, pela lista dos intendentes que tiverem compa
recido á sessão fará, a chamada, e o 20 irá escrevendo em
uma lista os nomes do que votm'em-sim e em outra os
nomes dos que votarem-neto.

Art. 103. A votação por escrutinio eCl'eto realizar
se-ha nas eleições e praticar-se-ha POI' mcio de cedlllas,
em que se devem escrever o nome ou os nome do ele
gendos, as quaes serão lançadas em uma urna alresentada
a caela um dos intendentes presentes.

Paragrapho unico. Recebida a llrna na meza, serão
contadas e IJdas as cedulas pelo Presidente, que procla
~aJ'á o resultado da votação, 100'0 depois de apuradas as
listas que os dou ecretarios organisarem ao passo que
forem lidas as cedulas. .

Art. 104. Ha\'cndo empate, em Cjualluer da dua,
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primeira. maneiras de votação. ficará a questão adiada
para se discutir, novamente em outl'a essão. e houvcr
segundo empate, 11cal'á rejeitado o assumpto. Tra
tando-se' de eleições, sení. considerado eleito o inten
dente mais velho.

Art. 105. ?\enhum intendente pl'csente, em qual
quer votação. se poderá e eusal' de votai', sah'o tl'atando
se de cf1.usa )?roprla.

AI'L 106. Quando a matCl'ia obre que deya rccahir
a ,atação, se cOl1lpuzer cIe dlla ou ll1ai propo 'ições dis
tinctas. votar-se-ha. sepamdall1ente a I'espeito de cada
uma dellas.

Art. 107. .\a votação la emendas tel'ão prioridadc
as supp,'essiyas: quando se tratar rie de pczas. pri
meil'amente, serão postas a votos as emenda mais res
trictivas.

Art. lOS. Quando se tI-atal' de imposto de pezas
os respectivos projectos. 6 poderão, er appro\'ado por
maioria absoluta dos membros, que compõem o Con elho,
e depoi de tres discus ões. paI'a cada projecto.

Art. 109. Ainda que não haja quem fal1e -obre
as materias po tas em discus'ão e quc. por isso. esta nãu
se verificar, proceder-se-ha á votação na fôrma deste
R~gimento.

Art. no. A. nenhum intendente ' permittido PI'O
testar contra as decisões do Con e1110. s::tlvo se eBas feri
rem disposições da Con tituição 01.1- da lei organiea do
Districto Federal.

Poderá. pOI'ém. fazer inseJ'ir a declaração do voto,
que th'er dado. na acta do mesmo dia ou na ·ub. equente.
mas sem o motiYal'.

Art. 111. JS'o casos elD que a materia 6 possa ser
approvada por maiol'ia ab olnta dos membro, que
compõem o Conselho ~Iunieipal. o Pl'csidente tambem
votará.

CAPITULO 1'1
DISPO Iç3ES GER.\ES

Art. 112. As ses. ões ordilHlrias, a que se I'efere o
art. 11 da Lei Ol'ganica do Districto Fedel'al. tel'ão co-
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meço nos dia l° de :Uarço e l° de etembro de cada
anno.

AI't. 113. O intendentes deverão assistir. pon
tualmente, á sessões e nenhum deverá, durante e1la .
retirar-se do elliflcio. em que funceiona o Conselho, sem
disto dai' cOl11municaçãcr ao Pre idente.

Art. 11·1. Tendo qualquer intendente algum impe
dimento, qne o leve a faltar á são. deverá I articipal-o
ao PI'esidente.

Paragrapho unico. o impedimento mr por mais
de 15 dias. devel'á requer r licença ao onselho.

\rt. 115. O membros do Con. elho. que. na se"ão
uiaria, não pI'estarem a nece saria att nção e não "'nal'
uarem o decôI'o devido, erão advertidos pelo PresiJent
que reclamará: «.lttençào >l. •

L e a primeira advertcncia não hastar. o II'esi-
dente reclamará.: r. intendente F . .. oltençâo.

ll. endo infructifera a se"'unda advertencia o Pre
. idente ,uspendel'á a se, são POI' dez minutos.

Art. 116, Quando algum intendente fallal', 5 lU tur
obtido a palana, será chamado á ordem pelo Pl'e 'idellte
e e continuar. el11bol'a adverlillo pela seJ5unda vez, o
Pre. idente convidal-o-ha a entar-se. e ,enao mi' atten
tendido, usará da medida, indicada no numero II do artigo
anterior.

§ 1. ° ldel tico. jll'ocedimento terá o Pl'e, idcnle,
quando, chamando á ordem. por dua veze,. o intendente,
que se excedei' na Lliscllssào. não fór attenditla a SUl
advel'tencla.

§ 2.° Ao intendente, que divagar da que. tão on
trouxer materia e tranha ao debate o I residente indicarl'
o objecto em di ens, ão, e, in istindo e1le, convidal-o-ha,
a entar-se: e. não endo attendido. ti -ará da meditla in
dicada no numero II do artigo anterior.

Art. 117. ~enhum intendente poderá attribuil' a
más intenções as opiniões pl'oferidas pelos seu' coll 
gas, JlCffi fazer a1lusõe ,que ejam otfensivas ao caracter
delles.

Art. 11. O- intendentes eleitos, que não poderem



92 MAl'UAL DO lNTENDENTE

comparecer, são obrigados a dar parte ao Conselho ex
pondo a natureza de seu impedimento, e as suas escusas
serão remettidas ti Com missão de Poderes.

Art. 119. Todos os cidadãos podem assistir ás se 
sões, comtanto que'se apresentem desarmados, e guar
dem silencio, sem dar o mais leve signal de applauso ou
reprovação.

Art. 120. No recinto das se. sõe ,só serão admitti
dos, durante os trabalhos, os empregados elo serviço e
os representantes da imprensa.

Art. 121. Os espectadore.·, que, por alguma fÓI'ma
perturbarem a sessão, serão compellidos a sahiJ', imme
diatamente do edificio.

Art. 122. Si, na. 'ala do Conselho, e na suas de
pendencias, se perpetrar acto inconveniente ou CI'imi
noso, a commissão de Policia fará por o deliquente em
custodia, e se pelas averiguações a que deverá proceder,
resultar que seja de lei o procedimento, criminal, man
dará entregaI-o, immediatamente, ao juiz competente,
informando de tudo ao Conselho.

Art. 123. A commissão de Policia poderá requisitar
a força armada e fazer uso della, todas as vezes q,ue
julgar necessario, para fazer re:peital' a Constituiçao,
executar e te Regimento e manter a ordem.
o Art. 124. Todos os funccionarios (Ia Secretaria do

Con:elllO serão nomeados, aposentados e demittidos
pelo mesmo Conselho, precedendo propo.ota da Meza ou
de qualquer intendente, e as nomeações serão assignadas
pela Meza.

Art. 125. O Director distribuirá o serviço pelos seu.
subordinados, de acc<lrdo com o respectivo regula
mento.

Art. 126. As va"a . que . e dere"(l1 na ecretal'ia
não serão preenchidas durante o intervallo da' :essões.

Art. 127. Compete tambem ao Conselho jjxar os
vencimentos dos re pectivos funccionarios e daquelle'
que, reconhecida a sua necessidade de futuro, forem
cJ'eado~ por deliberação do mesmo conselho.

Art. 12". .A Meza contratará o serviço do apanha-



1110010 dos trabalho tio on801110, por stonograpllia c
sua puhlicação dilll'ia hl'rn corno Annaes, de nccôrdo
com o al'L afl d lei n, ';) dc 20 tle 'ctelJlhl'o Ic 1 '!:l2,

Alt. 12[1, Da dcci 'ão. tomada 1'010 pl'C idenl . qllal
quer intelld nte poderá rocorl'el' para o Con elho, cuja
resolllção "Ol',í cuidad 8amente lançada cm acta c rOIl
stituirá n I'ma obrigatol'ia pom ca.'os ('uluros, 'ollsid,'
rando-, COIIIO 1,m'lc inte"I'onte do lo Rogimcnlo,

AI'L 1ao. E~tc RCCl'imcnto ..ó podoJ'á .. I' altemdn.
pal'cialmentc. 011 mr mo refol'mado. apPl'oyalldo o <':oos('
lho uma indicação. da qual con te o rc('orma ou allC'
ração a ('a'l.C'I'-sC', não, c podendo atol I'e p')ito in tituir
debatc iS não Yinte quatro boro, depois dc approyada
a inclicnção n qual, r{, I'cmettida {, Moza para intcrpôl'
pareccl', ,c I' I' araso o Con elho. a requorimcnto de
qualqucr inlcnd ntc, não ti" l' delibcrado nomoar com
missão cspecial para. cm prazo razoa\'ol, ol'gani'l.::tJ' 1"'0
jecto no sentido da J' ('orma ou alt J'I1ção 10mbl'31ln,

Alt, 131. "'os rasos cm quc cstc Regimonto ""'1'
oll1isso, o pl'C'sidcnlc l'csoll'crlÍ pO!' !,HI'i(ladc ou identidade
d r:1zõC',. [1'lItlO selllJll'c cm Yista H. tlispo.. içõcs dC'sll'
Regimento,

Al't, 132, Os projectos Ilc lei 011 I' 'oluçõcs do Cnn
,olho, d pondcntes dÚ ancção" c6io rCl11eltidos ao 1'1'1'
"eito pela i\[('ZIl. qlle dm'á conllOeimcnto ao onsclho dn
l'ellll'SSn r t1atn 1'('s/lcctiYtl,
, l\t-t. 1:1:1, Appl'o\'ado c:;tú Hrg'ill1 'nto.. ~er,í ,l'lIo a;:;

slgllado J1{'10 PI'r:;iclentc (til' o IIHl1lda1':1 puhllcar 1'111

IIUIII{' do ('on:;I'llIo,
Ad. 1:11, Fk:l111 I'l'Yn~nd:ls n di5J10siçõ(',.; ('111 ('1)11

ll':lI'io,
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('.\.1'11' LO J

DO PE',;n.IL D,I SE IlET.IHI.I

Art, Lu A ~('l'I'etaria ,lo Con~C'lho )Iunit'ipal lClá
05, C'fTuintc' empl'C'!.!:lIlu

I dircctor geral.
~ chefes cle s 'Ç;IO,
2 los omciaes,
.j 20s omcinc:,
5 amanuen: 's'
I porteil'o,
4 continuo:.
1 cOI'l'eio.

'.\.PITULO II

lH' .11'i'UlIILll:Õ:;:S E DEVERES 1)1): E~II'RE(;.lllO';

Do directo)'

Art. 2, o O Dit'cctor Geral é o li fe da e I'ctnl'ia e
a <:!Ie e'tão ,ubol'dinado todo' 'elllpl'cgados. que sel'
vlI'ao s b sua' o1'den, immcuiata'.

ua attl'jbuiçõcs, ão:
§ I, o Mandar fa~cl' n cOlTc;:;pond ncin omcial do

eon elllo. , gundo a in 'tl'uCÇÕC, que I' c bel' do 10 se
crctano,

§ 2, o ManL I' a unI m c l' gnh\l'idade ,lo fi l'I'iço. fi -
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calisando. allvirtil1do. rcpI'cllendcndo e ;;u"pcnd mio O!;
empregados.

§ ::lo o Mandar, pelu cncancgado do sel'l'iço úas
actas, organi 'ai', para SCI' publicada di tl'ibuida no
começo de cada ,'es ·no. a ,-"nop.'e de todos os a ....um
ptos pendentes de delibel'ação do Conselho qll . tive
rem nos termos de entrai' na ol'dem dos trabalhos. com
deefm'ações do estado em que se acham.

4, o Mandar orO'ani ai'. tambem I ara ser m publi
cado" e di ·tJ'ibuido· na mesma occa ·ião. quadro.. de
todos os as. umpto' que fOI'em lido.. edis 'uti los na
ultima 'es~ão, declarando- 'e igua!lnente o .. tado elll
que fiearam.

§ 5, o Mandar organisar e apres ntar á meza, antes
da abel'tura da ultima 'es 'ão annual, o orçamento das
despeza, ordinarias e eventuae.. da Secretaria para o fu
furo exercicio,

§ 6, o Executar os trabalhos que forem onlenados
pelo Presidente e 10 Secretario, mini trando-lJles as in
formações que exigirem,

§ 70 Crear e rubricar os livros que forem indi
pensaveis I al'a o expediente e bom andamento do
sel'vico,

§ ,o Conceder licença ao. empr gados, por motivo
ju, to, até 15 dias.

§ 9, o Receber do 'l'hesoul'eil'o as quantias neces
sarias para as despezas le pol'taria em cada mez justifi
cando-as por meio de contas entregue' pelo porteil'o não
podendo em caso algum exce ler a con .. ignação votada
para cada anno.

§ 10. :.\Iandar organisar no fim de cada anno um
balancete da de peza feita e saldo exi .. tente.

§ 11. RepresentaI' á mesa, pOI' intermedio do 10 e
cretario, contra o empregado qne não cumprir com os seu,
deveres ou que illcol'I'er em falta grave, propondo a de
missão do mesmo.

§ 12, Encenai' o ponto dos empregados, pondo-lhe
as competentes notas,
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§ 13. Julgar ou não ju tíficada' a. falta llo em
pr<'gado' .

§ l-l ..\uthentic~lI' o l'ap i <' c1ocnmento' que S(J

<'xp dil'CIll ]leia. CI' ,tHl'Í<t c xigil'cm e'ta fOI'mali-
Ilad .

: 1;:;. A. ~i""nar H. (,{,I·tidões. que f rem pedidas e
mandada. pa ar ]leIo 1" _ l·rerario.

§ lG. 01'1' s]londel'- e '0111 todas as repartições e
autoridades.

§ 17. Propór á me. a quaesquel' medidas que lhe
p!ll'ccer·m ne 'essal'ia á boa dirccção. distribuição e
economia do er"i o que lhe cumpr regulai'. promovei' e
inspeccionar.

§ 1". Tomar do. mpre ....ados. no a to la po. , o
formal compromi o de bela de. IUpenharem O' eu'
li vere..

s 19. Ordenar a d . peza qu e tornal'em neces-
,aria:. ou que a meza re olver que :e façam. mandando

riptural-a e ter em ordem os docum nto a que e
reI' rll'em.

§ 20. :'\omear o' . ervente. e demittil-o:, quando
cnt nder onv niente, a bem do . !'I'iço.

Art. 3. 0 ~o imp dimento do diredor 'el'~ir(l o
cher da I" . ecção na. falta. úest o da 2",

Dos c/tefes de secçcio

do Di
da 'ua

acção com]! te:
onlen recebida
oal o trabalho

,\I't. -l. o Ao chefe da 1"
§ 1. o Fazer xecutal' a

rcctl2r, e di tl'ibuiJ' ao pe
. ecçao.

§ 2. o A istir a todas as:e ões publicas, e redigi I'

a actas de accordo com a que receber do 20 se
cretario.

§ 3. o Ter a eu cargo e sob a sua guarda o auto
grapho de todas a propostas que estiverem na ordem
do dia, com os documentos que lhes forem relativo ,
,levendo entreO'al-os ao Pre idente no dias em que e.
di 'cutir a materia e restituil-os (l ecretaria afim de
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1>el'OIIl I' colhidos ao archil'o, 10"'0 qllC ti"él' '111 uma 'olu
ção quc o.; I'ctirc da ordem do dia,

§ -1. o TCI' scmpre pre ente um impl'e,' 'o ou cópia dc
toda.; a,; lJl'OpO ições quc e di, cutil'em, apontan lo as
([atas das flL-'cu 'sõe,'. a" alteraçõe qu sc fizercm. r a
'olucção lue houvcr. COII en'ando o' illlpre,'so:> ou cópias

em hoa ol'uem e com mcthodo até s{,I"m I'ocolhir[o,; ao
a1'chivo,

§ 5, o Apre:ental' ao Dircctor. no fil.1 ria sos -::i o
diaria. o,; apontamentos rIa acta. pal'n. ;í "i,'ta dl'll s,
j"lzer-:c o cxpediclúe, c cntl'cgar-111O :L actJ. d pois de
appro\'a la, pal'a , el' al'eh i vadn,

§ 6. o Vcrificar se são publicado: no .iOI'nal da asa
o, extI'acto ou as actas das ,'essõe,;. cOlnmunieando ao
Director qualqucl' incolTccção que rÓI' encontrada,~pal'a

ser I'C tificada,
i 7. 0 Ol'ganisar a SynOJlSC de qllc trata o aI·t, 2°,
;; ,o i\landar razcr <lo c.statistira men,;al dos traba

lhos do Conselho.
§ 9. 0 Organisal' o li\'l'o de oflieio: oxprdido: pela

me7.a,
'>rt, :i. o Ao rllefc da 2a , ccção eOIl1J1 te:
~ 1, o Fazei' executar >\s ol'clen. J'ecebidas do Di

I'ector, () di,;tribuir ao pes,oal o habalho da ,;ua
secção.

§ 2. o TCI' CIII boa or\[cm o pl'OtO '0110 li\'l'O,; LIa
contabilidade,

§ 3, o E Cl'Íptural' o li\'l'o do a: entall1ento \To: CI11
llregado ria Secl'etal'ia, no qual constem os :cn'iços
prestados, cOl11mi.-sõe e faltas commcttidas,

§ 4,0 1Ilantcl' na melhor ol'dem c assclo o arcltil'oe
a bibliothcca, clas, iflcando e guardando os fluto(orapllOs,
papeis findo' liVI'O, folhetos impl'cssos c manu:criptos
que pertencerem ao COD, elho,

§ 5. o Tel' catalogos omplelo, dc tudo quanto
cstiver debaixo da ua gual' la.

§ 6. o iHini traI' os documento quc forem cxi"ido~

pelo membro, do Conselho e pelo Dil'cctor, unico. quc
porlrJ'ão solicitaI-os, comtanto que sc J'c:ronsabili~elU,
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passando recibo em um protocollo e o lel'arem do
aJ'chivo para f6ra; bem a' im infol'mal' 'obl'e o que
constar do archivo á' comOli õe' e a qualquer membl'o
do Con elho quando o fuI' 'olicitado.

Tratando- ,porém, de manu criptos ou documento'
de natureza re el'vada, de livros ral'o.' ou le edição
. "'otada, a con ulta _ podera er feita na ca a.

~ 7.° Propôr ao director o que jul aI' cOnl'eni nte,
afim de enriquecer a bibliotheea com a.' obras que
publicarem convi,' adquirir.

8. ° Ter ·aberta a 'ala da bibliotheca e do
arclIÍl'o, no: dias uteis da. 10 hora, da manhã até af;
3 hora .. da tanle, ainda que não haja e. ão; e, juando
houver, por todo o t mi o que ella tlnl'al'. ,

§ 9,0 }lini tl'ar os livl'OS, folheto!>, impl' sos e
Illanu. criptos que 1I1 forem pedido', afim d : 'l'el11
con ulta los dentro da bibliotheca.

10. ?Jandar ol'gani ar o livro de ofllcio' expedido'
pela secretaria,

R II. Fazer a requi, iç;io e di ·tr'ibuição d ' ohjecto:
de expedi nt ne e, 'ario: ao on. elho ou á 'ecr taria,
'ujeitando o: pedido!; ao visto do director.

Alt. 6.° O h('fe de ta secç:io tornaql I'e pon avel
O empl'e"'ado lue, POI' culpa ou negligencia, concorrer
pam a perda ou det I'ioraçiio de qllalqu I' dos objeetof.t
confiado: á :;ua gUHl'lln.

Dos orj1ciaes e (lIlWilUen c
.\I't, 7,0 Aos olliciaes e amanuen es compete exe

cutaI' o, tI'abalho' que lhe fOI'em di 'tl'ibuido pelos
chefe de ecção, coadjuvarem-o e, pre tarem informações
reciprocas e communicarem uns ao outro o qu fÔI'
adequado á perfeita execução [o 'erl'iço "unl'dando Q,

J'ef.'peito das difT rente: cat gOI'ia:.

Do porleiro
Art. ',0 \0 port il'o da 'ecrotal'ia comp te:

1.0 Cumlril' todas a ol'clen: que lhe rOC.1ll dada'
pelo dil'octor e chefe' de ocção,
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§ 2. 0 Cuidar na segurança da casa, na con;;cn'nçiio
dos moveis c mais objectos pel'tcncentc;; :i sel:l'ctnl'ia c
no a, cio da.' suas salas.

§ 3. o Yigiar o sen'iço dos continuos c do cOI'l'cio,
participando ao director as falta: ou abusos que qual
quel' 'de tcs empl'cgados commcttcl',

§ -4, o Abril' as pOl'tas da secl'ctal'ia dua,' hora,
antes da dc 'ignada para os cu trabalho',

§ 5. o Fcchal' c expcdil' a cOl'I'c'ponllcllt'ia quc lhc
fôl' entrcgue par a c se fim.

§ 6, o Pl'ovidcncial' dUI'ante os m zc;; cm quc ,e
reunir o Consclho, sobl'c o sCl'l'iço da sala da, sc 'sãe.',
receb ndo o chefc úa la secçilo a.' instl'UcçõC' nec .'
, al'ias.

:s 7,0 T I' debaixo dc sua gual'lla o inl'entario dc
tocTa a mobilia c de todos os objcctos lue pel'tençam <Í
,'ecl'etal'ia, pam quc pos, am seI' rc,'pon, avei>; pela sua
consel'l'açflo c 11tI'ega os cl11pl'cgados a cujo cuidado
estivel'clIl conflados.

Dos continHas c do cOITeio

Al't, n, o ,\0' continuos compctc cxccutal' o ,'el'viço
fll1C lhes 1'01' dctcl'minado pelo pOl'teil'O, .'ob cujas ol'llclls
,'el'vil'Clll, 011 () qlle dil' ctament lh s mI' ol'dellatlo 1ela
]\Ic 'a, pclo di I'cctor c pclos cmpren-atlos da Secretaria,

Alt, lO, Compctc ao cOITei o enü'cgal' a c01'l'espon
dencia do COllsclho na Capital e lel',II' :i Repal,tição tios
Correio:; a que tiVCl' de ir pam 1'61'>1. l):' I'csponsavcl
pela promptu c ficl clltl'co'a do:; papeis lc ql1C róI' encal'
regado c nilo ,-t{l isento lle [lI'cstal' qua\qllcl' outl'O scr
"Viço ol'dcnaúo pclo dil'ectol',

C.\.Pl'I ULO l1l
DA :\o~IJ::Açio E DE~1l's10 DOS E~II'IlELaDOs

D.\ SECIlET.\IlIA

Al't, 11. Todo o pe;;soal da eCI' lal'ia, á xc pção
do, sel've'ntes, ,cd, nomcado pclo on~clho, cm \'il'tutlc
de pl'opo'ta da :\leza, ou lIe qualqucl' intcndcnte.
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Are 12. O titulos de nomeação sel'ão lanados na
ccretaria a"iCTnado~ pela :lIeza,

\l't, 13, .\s vaga: . el'ão pl'ol'ida, 1)01' merecimento
mediante propo, ta feila á Meza pelo (il'e rol' gel'al da

ecrctaria, baseada e,'"a prop "la na::; infol'maçõC,' elos
chefe,; de secção, s mIo CIIl igualdade de merecimento,
prel'cl'ido o mai' antiO'o.

1 amgl'apilo unico, O~ III00arc: vagos el'ã provitlos
pOl' acces, o na: condiçõe.' acima o::; de anH.\nUCllflCS
IJOI' ('OnCUI'SO,

E::;te OIll:lll"'O l'('I'.'al'a ,Obl'C Icitma c allal,l"C logica
e gl'ammati aI dc lrech ::; elll portn"uez, cxcl'cicios de
composição el)) pOltllgUCZ, ol'logl'apilia. redacção e :tylo
cm actos ofHci:H~, t:!lol'ogruphía c ili.'tol'ia do Bl'azil c
al'ithll1ctif'a pratica .

.\I't 11. O.' ";"I'l'onte;; ;;('Ol'no nomeado.' pelo directol'
c por ollr' dr'mittieloo.;. lJllando : :"illl U exijalll as coul'e
lIicneia" elo ";('0 1'1' i n.

. \ It, ]:i, Tueln" 0" r'111[l1"p-:1l10::; da 'lcel'ctaria no
II1('flllos [)('Io Con,.;,'lho ~Ó Jlo ICI'fio 'CI' demittido pclo
lI1eSlllO, ,.;ob PI'oJHJ"ta da IIICza. ou de quallllCI' intcut1cntiJ
110, a";08 ell' in:lptidão pro\'illla pela me 'ma perante o
G.onselho. ]lOl' ahanelnllo d emJlI'l'go. ou nos cn, os pre
I'I:tO:; nu <ll'[, ;31i ela lci n, 83 I ~O de 'elembro
do 1 '0.2,

;; J. o .\ inaptilliil ,l'I':í julgada pelo on elho. oUI'ida
n 1I1eza, fJôe 1'1)1' Sl'll llll'llO I'CC 'boni OS":! informação úo
dil' doI' gel'al,

!il :2,0- on"iúo!'it-;; aI aml nado o empr ,yo quanrTo
até 30 dia: aplÍti fl daLa da nomeação, o nOllleaúo não
compal'eeel' pHm tOlJlal' po:"o, ou quando o fun 'IOIHlI'io
cOll1plelal' 1::> falta' c n 'cculil'as s '111 as ju;;tifioal',

C.\.PITCLO [\'

D.\S LICE:'\Ç,\'

AI'L lli. .\'; licenças até 15 dia,.; S I'ão ' no didas .
pol~ Dil'ectol' <; Ol'il I, a::; de j:i a 30 pela IIloza, a: de
mal::; d 30 dias P '\0 Conselho,
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AI't. 17. O empregado licenciado pcrd o dil' ito a
gratificação do seu lugm', e a liccnças 'crâo dadas con
ordenado por intciro, até scis meze,', e com metade do
ordenado por mai,' de sei meze '.

Ficarão 'cm efl'eito as licenças cm cujo gOZO não
cntrarem os empre.[ado , no prazo dc 30 dias. contaelos
da data da concessao.

Art. 1. O tempo da liccnça pl'al'ogalfa ou dc novo
concedida dentro ele um anno. 'ontado do dia 111 que
tiyer terminado a primeira licrnça. ,el';'( junto :i ante
ccdcnte ou anteccdentes. afim dc t'az )'-sc o d S 'onto dc
que trata o arti"'o antel'iol'.

Art. 19. Ao . ubsLitnto do empregado Iiccnciado
ompete a gratificação elo lunar daqncllc. alélll elo.' ven

ci men tos do seu cargo.
AI't. 20. Os emprcgado,' lIa secr tal'ia niío porTeJ'ão

sabil' elo Districto Fedel'al s m licença do Dil'CCtOI" até
15 dias. e por mais de quinze dia.... 111 li cnça da meza.

?\o caso de contl'avcnção pcrdCl'ão todo' o vcnci
mentos corJ'e pondent .. ao tempo cm qne stil'CI'CIll
au..cnt ,'. podcndo ser 'uspen..o' ou demittidos.

C.\PITCLO \'

DOS DE"COXTOS POR F.\ 1.'1'.\

.I.rt. 21. TOITo' os rmpl'egalTos da ,·t'cl'rtlll'ia. com
excepção do Dil'ectol" devel'ão assignal' U lil'J'o elo pontc.

Os (1I1e se rctirarcn) s 111 liccnça do DircctOI', ante..
de flnelo o expediente. ou o.. quc não comparcccl'em e
não ju tiJicarem a falta. penlerão todo o ven imento.
o.' que comparccerem dcpoi.. da hOl'a marcada por tc
regulamento pe!:elerâo ,óm~nt~ a g;I'atificação,

Art. 22. ao causa...ILI. tIllcaCla' :
a) :Mole 'tia grave dc pcssoa ela t'a:milia:
b) Kojo;
c) Gala de casamcnto.
Art. 23. O desconto em faltas interpolada.. corres

pond t'á sómcnte 1\0 dia::; em quc ..e dercm ; s . !,orém,
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forem duas ou mai" ucce siva • o de..conto se "tenderil
ao dia .. qu . embora domingo ou dia .. de fe ta nrteional,
se compJ:ehenderem no periodo de a' fe .. tas.

Art. 2·]. );ão sotrrerão de conto o ell1pren'lllos que
não compar cerem por tarem desempenhando alguUl
. erviço da ecI' taria ou do Con elho. autoI'i ..ado pelo
Director ou pela ~leza. ou qualquer outro gratuito e
obrigatoio ln \'irtude de lei.

C.\PITULO YI

DO TDIPO DE ERVIÇO E DA PE:\A' DI:>CIPI.I:\.\IlE

Art 2;). O I'viço da ~ecJ'etaI'iH eomeçad~ Ü.. 101 ;.
lt1lra' da lIlanhã m todo.. o.. dia, uteis e no' dia!; de
festa nacional. feriado e domin~o .. em qu funccionar
o Con elho : e ..ó terminará depol .. d ncerl'!llla a ..e Lão
o de ter ,ido exeeutado o expedienle I'llenado pclo Di
rector.

1\0 inteI'\'allo. porém, da s '. ·ões. O, I'\'i~o flndal'{~
á 3 hOI's,; da tal'de.

Art. :26. Todo.. os olTIllreaado. da '('('rotal'ia são
h'iclam nt r. ponsa\' 'is pelos abusos e ollli .. õe. em

qu incol'l'cl'em no ('xcrci 'io de .. ua.. func [jos. assim
c~mo p la in lulgencia ou neglig ncia cm não J'csponsa
bllisarcl11 elTe -ti \'umente os SClIi:; .. ubaJ temos.

1\0 'a o. dc nC"'li ncncia, de 'obedi ncia. falta d
cumprimcnto de de\'ere.. Jicarão o' el11]1I'e o'ad05, lIjcito'
á.. 'cf!uint s p nas li ciplinarc , á juizo du :\J za:

1." Advortencia.
2." Relll'ehcnsão,
3." 'lll:;pen 'ão por oito dias.
, 1. o .\, penas de que tl'ata o aJ·tigo !Serão indi!"-'

tindamente applicadas pela Mcza ou ]1 lo directol'.
2, o Da pena. impo ·ta pelo Director ao.. cll1lre

ados, terão c"te' I' UI"O para a Meza,
Al't, 27, O empreO'ado qu faltaI'. durantc 1::i dias

consecutivos. sem cau 'U ju tifieadu. !"eI'il demittido POI
abandono do lugul',
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.\.I't. '" O elTeito de suspensão é pl"ÍnlJ' o n pre-
gado, pelo tempo que ella UUI'ar, ua antiguidade e d
ol'denado,

Art, 2(), .\.s penas de ad\' rtün 'ia (' I'eprehens.io po·
del'ão ser \'erbae: ou e,>cl'iptas. e n' 'LO caso auotada'
nos assentamcntos do.> elllpl'e"'ados,

.\.PITl:LO \'11

LI O' Y E 1\ C I ~I E ); T II

Al't. 30, Os \:encimentos dos '1I1IH'eg-auo,' da soc'I'.
taria constarão de ol'denado e gnüilic, ç.ão. l'onl'OI'II1O a
tabella anne"a a este re n ulall1 nto,

C.\.PITl:LO "III

IL\ A P o SE); T .\ 1) o RI AS

.\.It. 31. O;; empl'egados la 'l'crNal'i;1 do 'onselho
tel'âo dil'eito á apo,' 'ntadoria rjuando se aeh,lI'cm iUll'OS
'ibililados 1'01' invalidez,

Art. 32, Terá ol'Llenado por inlcil'O o ;Ip scntar!
qne contar tJ'inta 011 mais annos d ' :en'iço: e ol'ucnado
pl'opol'ciullal () qlle Li\'er menos de :31) l' Illais de 10
annos,

.\.rt. 33, 80 o empl'en'ado não ti"'I', JI lo meno;;,
uou, allnos rle 'I"J"Cl;tl\'O exel' 'leio, cOln cxelllsão de
qualquel' licença ali l":llta,;, n carlfo a filie roi promovido,
só podel'iL obter aposclltallol'ia lia lllgar que autCl'iol'
mente oocupava,

Art, 3,L Contar-:e-ha pal'a a :lposentadol"Ía o tempo
de sen'iço que o l"uncciol1lu'io t nha pl'cstado l;01l10 elll'
pregado publico e com militai' de tena e mal',

Art, 35, Ka liquidação do tempo ele :el'viço ' e le
val'á em conta o tempo de intel'l'upções pelo exel'cicio ue
quacsquer outras l"uncçõc publica' CIl1 vil'tude de no
meação do OO\'el'no, ou preceito de lei. DesC'ontaJ'-se-ha,
porém. o tcmpo da.' licença;; da~ j'alta~ não ju 'tificada'
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(' da,' que rOl' '1'11 da<ht: 1'01' mOLi\'o de /llol,'still, ('xce
dendo essas a liO cm -"da anno.

Art, 3U, PCl'llel'(~ a apo>; ntl1.dol'ia o ('ltlpl'l'gado' r[lte.
I'ltl ql1alql1 [' tcmpo, por ,'entença pass:llla eltl jlllgado,
rol' convencido de haver, I\llI'ante o eXC'I'cicio do seu
emprego, c0l11111etLido os l'l'im de lH'itl1. e ,lIhol'l1o, 011
prati ado qual'[III']' acto dn tl'niçiio. ahllso de r'onll'lnça
011 l'ev lação dI' segl'cdo.

C.\PlT 'LO IX

DI '1'0>;' 'uES r.EHA.E~

AI't. 37, O,.; clllpl'l'gados ,la 'ccl'<'t'Il'ia do 'oll>'('lho
~lunicipal gozaJ'ão de todas n, I' galin>; e pl'Cl'ogativi\s
dos mJll'(,~i\dm; f<'d l'a ' nom ados PO]' 1\<'l'l'cto,

,\1'1, 31l..\0 Di)' ctOl' da i;ccl' tnri:, ; l'aclllb,da :1
b'or:l de ('I11II1'l'gado,::, de igllal ('atcgrll'i,1. dI' U /lla p:lJ':1
olltl'a s 'cç1ín. ><el11J1I'" qu' u jlllgu' ('ollveui Iltl' a,) b01t1
IIndamcnto <1l1 I'I'viço.

1\l't, 30, O Dil'('clol' d:l ~('.cl'dnl'i:1 J10.1 d, nhon:\1'
até tl'C>; dia,' d 1"11t:I", jlt"tilil'adn,.; ('ltl (,:\<1>1 Itll'Z. ao
en111t' gado qlli'. I'l'la . lia a>' idllidad,' .' 111I'I'(','illl Itto,'::1'
tiZl'1' digno dc,',..a rqllitlad,·.

AI't. ·lll, HCl'llgnlll-se n,.; disl'u~i\iJl's rltl ,'onll'nl'io.





Reorgani açào lIa Hepartiçõe da Prefeitura





Arr. 1. o Para desempenho das funeçõr. execuli
vas do Go"erno Municipal ão creada . as 'eguintes repar
tições:

P, . ecretaria Geral da Prefeitura;
2", DirectOl'ia da Fazenda Municipal;
311 Directoria do Patl'imonio :
411 , Direetoria da Instrucção Municipal;
511, Directoria d llygiene e A~si ·teucia Publica:
li". Dir ctoria de obras, intlusb'ia e viaçiio :
ln. Bibliotheca :
a. Al'chivo :

9". Almoxarifatlo :
. 1011 , ln pectoria das mattas e floresta', jardim: pu-

bllcos, arbol'isação e caça;
I!', Inspectol'ia da matta maritima e pesca;
1211

, A\l'enCia tio impo:to do "ado;
I3a, Dlrectol'ia do Matadouro'
14 11

, Inspectoria da limpeza publica e particular;
1511 • Agencias da Prefeitura. .

CAPIT LO I

DA ECRET.\RIA GER,\!. D.\ PREFEITURA

Art. 2. o A' secretaria geral compete prover em to
dos os ramos do expediente da Prefeitura, estudando tam
b~m os a. sumptos que não estejam classificados e dis
tnbu_ldos á' outra' repartições. e e compor{\ de tres.
ecçoes.



]]2

Art. 3.° A' P secção compete:
l°, o expediente entre o PreC ito e as alltoridades

Cederaes, estal10aes OLI municipae. ;
2°, ol'ganizar o relatol'io da Prereitu!'a :
3°. esel'ipturar em livl'o especial o;.; termos de po se

de todos os l'uncciollal'ios, de accôrdo com as com muni
caçõe das I'especti"as directorias.

4°, lavrar os cont/'actos sobl'e as bus s l'ol'llecil1as
pela directoria a quem compctir a e pecie do sen'iço con
tratado, . ob o ponto de vista technico e sob as clau;;ulas
formuladas juridicamente POI' um dos procuradores dos
feitos da Fazenda Municipal:

5°, Cazer publicar lodas as re::;oluçõe.· do Poder Exe
cutivo Municipal.

Art. 4. ° A' 2" secção incllmbem todas as questões
relath'as 11 Pol icia Municipal do Districto.

\rt. 5. ° A' 3" secção: a organisação da e:tatistica
geral do Di.·t/'ieto Federal, levantada de aecol'/10 com os
elementos romeeidos pela: diffel'entes directorias c com
o regulamento que para tal 11m CÓI' cÀpcdido.

C.\l'ITULO II

DIRECTOIlI.\ 1>.\ F.\ZE:>O.\ )IU:>ICII'.\L

Alt. Ü. ° A' dÍl'ectol'Ía da 1· azenda competem exclu
sivamente os serviç.os da Fazenda Municipal. cm suas
ditIerentes ramificações, l1istribuil1 s, se~u1H.lo a sua na
tureza especial. ]lor :ub-dir'Cctorias, :OD as designações
de-Contadoria e sub-directoria das r nda. lI1unicipaes.

Art. 7. ° A Contadol'ia, para os mistel'e que lhe
são atreetos, se dividirá em tres secções: a de contabili
dade, a de thesouraria (subdivida em recebedoria e paga
doria) e a de tomada de contas.

Art. 8. ° A' ContadOI'ia incuo1be :
1. ° Fazer as estatisticas ele todos 0- as;umptos de

especialidade da Fazenda Muni ipal'
2. ° Organizar a pl'oposta do orçamento de receita c

despeza, de accol'do com o arl. 19, \i 6" da lei 11. "5;
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3. o Fazcl' pl'oce:~o das contas c fulhas tle paga
mento:

4. o LançaI' o tel'n10 de arremataçiío. fiança e con
tracto em rpl 1'61' parte a Fazenda lunicipal. depois do
exame (' paI' ccr da direetol'ia a qlle pertenc I' o a,.,;
'Snmpto:

5. o Fazcl' o as cntamento de todo o pe:~()al actil'o e
Inactil'o d;l Municipalidade:

G. o Faz I' o a:: ntanlenLo e I' gi,;tJ·o tle todo o mate-
!'ial ela ~JlInicipalidade : .

7. o Proce'sal' as aposentadol'ia: e mont pios de to
lia o empreg-ado: nIltnicipa ,;. de accürdo com o que
ficar e. ta tu ido em 1 i :

.0 LançaI' .'; l'ecehill1ento: pagam nto;; lias qu:.tn
tia 1'ecehida:. quacsqucl' que ,.,;ejam a.. lias orif!'ens:

!l.' Faz I' a c..,cl'iptlll'açâo, liquidação e cobrança da
divida actinl da Municipalidad . mediante a intel'l'enção
do juizo ompelente. quando n s~ario :

10. Fazer a liquidnção da diYi(la pa. sim da Muni
cipali lade :

11. Pazel' o l'o"'istJ'o das call~as cm qlIC. fôr illlel'e:
sada a Fnzenda l\Iuni ipal:

12. Faze1' efre tivos o: pa"amento. ou I'ecebimcntos
de dinheiro municipae. :

13. Fazer os pl'ocessos das tOll1udas de conta e
ndiantamento :

J.l. Fi calizar a fiança. o lançar os I'p"pedivofl
termos.

Art. 9.' A ubdir ctol'ia da;; remIas mnni 'ipae,;
. e . ubdividir[\ m duas se çõ : a de imJlostus e a de
aferição.

Art. lO. A' ,ubdirectol'ia da: I'ondas l11nnicipa ,;
incumbe:

l.0 A classificação, escl'ipturação di:tr'illuição d
todo. o. impostos municipaes ;

2. o Lançamento cle todas a ntl'Ílluições munici-
p~es ex.istentes e da que I'enham a exi ti l',j á. pela I'eol'~ll.
!1I ação do. s rl'iços mllnicipae~. j:i pela I'el'i ão . (10.
llTIposto ;

~
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3, ° A ar rição Cal'illlho <.lo>; IH'SO";, 1I1('di<.la.' ba-
lanças:

4. ° :\. lJlarcurão <.II' calTo' G1I'I'(I 'a,.;. e olltro:; \'('lti
cl1los de carga:; c· pas:..wgcil"o.-, :

5.° O c:lI'ill1bo llulJ1cra,ão til' liccn,a:; pal'u carre
gadol'es;

6. ° ~ull1era.c:ão e Cllril1lho de \' hi '1110:; a fl·ete. inc!u
~ive as pequenas eIJlb:lI'cac:õ -; ;

.0 Cal'imbo (' nUIlI I'adio <.Ie <'aixa.' taholril'o,,; de
lllasc:1tc, . .

'.\I'ITlLO III

IIIHECTOHI.\ DO 1'.\THDIO:\"lo

Art. 11. .\. Directoria do patl'imollio COlllprehen<.lerá
ti'e' secções: a ecção de 1l131'inha , 1l1unO'ue c accrcs
'ido', a de telTcno' devoluto.', 10gra<.loul'os publico.', pro

Frios ll1unicipacs e a de revisão cOl'I'ccção do ca<.lastro.
Al't, 12 A' nil'ectol'ia do Patrimonio compete:
10, o tombamento e l'adaslt'o do t<'lTitorio e bem;

do Di trido Fedcl'al. de :I,,:col'(lo com as lei.' votada.' pelo
'on, elho;

2° alT<'IHlullI<'nto. alllg'lel, 1'<\1'0, <:OlllPI'U e venda. do'
bens muveis ill11110V 'i,.; IIl1lnil'ipars. tle ac 01'10 ('0111 o
que 11<'31' rcglllado CIII lei (UI·t. j~l, § '0, a, b, c. §§ la, 13,
1-1 ]fi:

3°. Ó 11I'o('e", o ]Iam desopropria<;ão. por utilida<.le
Illunicipal (aJ't. 1.J, ~ \)0) :

-l0, avaliação e lnrdição de todo o:; b Ils do tombo
municipal;

5°, a doaçõc,.;. legados, hel'ança e f1dc'i-comi '.'013
(art. Ui, § 3(j) ;

(jo. o pJO 'esso d afol':.lInen to de terl'elles devollltos
municipae. e o de acqui, içâo do terreno baldios,
no Districto Feder'al, que f,)I'em annexado.' ao patrimo
nio, de accôrdo ooro as lei que o Conselho Municipal
votar.
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CAPITULO lY

UIHECTOHIA UE 1:\, THCC '.\n ~lr:\ICIPAI.

Ilj

.\1't. 1:1. .\' Dil' ctOl'ia d lnstrll<,~iio )Iuuicil'al ':0111-
]Iet 1\1 o. cl'\'i 'o. c a, a trihui~'õ(';; definidos Jla jl'i (IUC
organizou o IIsino Illuni 'ipul.

lllRF.<':TOHlA D.I \I\(;IE:\E }~ .1 ','I:n::o.CLI prUl.ll'.1

Art. l.J. .\" Dil'l'doria de JI)'",il'nc l' .\s"j,.:t 'lIcia.
Publica competcm O' sen'i o, (' a" atlrihlliçõc,; csta
bel ido: na ]ri cs!, 'cial quc organizou a U](';;III:1 dire
ctoria.

C.\PIT 'LO \01

.\1't. 1j. .\' Dil' 'tOl'ia d(' Olml;; (' \'i:1Ção MlIllil'ipal
('omp te a "llJlcl'illtcnd ncin da~ 0111':\s c \'ia~ão lJ1l1niei
paI. c out!'os sCI'vi 'os >;p cia ' qllr. tom csta " l' '!a
cionemo

,\rt. lG. Pura (I'; c fl'ci to , do altigo antcl'iol', (odo,;
os crviços dc obras viação municipill c outros fluC
com c te: I' lacioncm ,c distribuil'üo ]l0l' tl'('''; Sl'CÇÕCS,
l'ourorme :uas C'pccificaçõ s, sob as d('sign:u;õc;; de:
'ccção de consll'ucçõc e al'chilcctllr<\o de \'ia ':io (' da,'
canali 'açõcso

Art. 17. .\' se ç:ão dc con tI'ucçõc' c al'chitcdul'<L
comp te:

L A' fiscalisação das con, trucçõc, publi 'a: c parti-
culal'e " urbanas c ubul'banas do Distl'icto Fcl! I'ul.

II. Organização de plantas.
ln o E tudo e classificação da conCtJl'l'cn ia, .
IV, 'umcl'ação C,alinhamento dos c fifi io '.
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Y. Cons 'n'ação dos prop,·io.-; l1lunici}laes.
\"1. COJl;;trucçã de edilkios por conta do gov'rno

municipal.
VII. Todo' os as;;ul1lpt s concl'I·lu'lIte.s ao el1lhellc

'l.'lmento e melliDi'amenlO da eidade, sllh o ponlo de vista
flrcliitectonico.

YllI. A liscalisaçüo dr III:lcliin:ls c ~rl'Hd, res a
vapol·.

1\l't. 1.'. A' secção do vi"ção ('oll1prle :
1. O plnno ~'()l"<ll da \'i:lç1io da 'idad('.
II. O plano g lal <lH l'i:IÇiio ~l'nli l' I'i 'io,li do Dis

tl'icto.
III. Calçalllento~. pOllte" ' \'i;lllll·to~.

1\-. At lTOS de mangues e pantanoso estudos ([os
rio». canaes e lagua:: 01>I'HS eonducent': li, :lIIili 'aI-Di'>,

V. Kivelamento das ruas e l'l'Uça:.
YI. Fi;:; alisação de 'al'l'is.
Vil. COJlstruccão de e 'tl',u1as. alinlianu'lltu c orien-

tação. .
YlII. Todos os sl~n'iços relati\'os :J cleelricidade,

flualquel' l\1e, cja o fim a que se de tino.
IX. l!:strada. de feno ll1Unicipaes.
Art. }0, A' ,ecção tias canalisaçlies. snhdi\'idida em

tr' - subsecçõe , confol'me a especialidade dos serviços,
compete:

I. anali:ação, tli:tri!>llição e reg'ularisação de lodo
o serviço de agua }lotave/.

II. Canalisação. revisão e di:b'i1>uição ti todo o
sen'iço de aO'uas plu\'iae'.

III. Canalisação. li:stl'ibuição c reoulari:ação de
totIo o 'en'iço de es"'oto d matedas fecae. e agua:
servidas.

IV. lITigação da: rua..
V. Canalisação <Teral e pal,ticular du gaz de illll

Illinação.

CAPITULO "II

Art. 20, A bibliotheca do DistJ'icto Federal se des
tina a adquiril' e catalogal' todos O~ livro. que lO :am
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intere al':i. educação littel'a!'ia e !identifica do povo.
principalmente !iob o ponto de vista dos interc es lJluni
<;ipaes,

\.\PITCLO YIII

AI't. 2], .\0 arcllivo do Di -(!'ido Federal. om
pl'ehcndendo duas ('c Õef<. !'ccção de lIistOl'ia. do Dis
tricto Fedentl e 'ecç50 geral dos ne!!ocios municipaes,
compete:

r. Obter, <'Ia, • íficar e 1'(', taurar t do,.; os documen
to que int res 'arem á IIi toria do Di::;tri to Federal. ,'ob
qualquer ponto de vif<ta,

TI, Onf;erVaI' e da , ifical' o do 'ulllento::; que inte-
l'e.., em aos nl'Q:ocio ' de qualquer nawl' za affe ,tos directa
ou indire t:llucnt ii. ;\Iunicipalidade.

III, Re,'la l1'al' todo os Iivl'o . mappa' . do umento ,
planta,I'J'oj do: le, an amento ou 111 Iho\'alJlcnto do
Di b'i lo Fed l'alou qua }Ue I' outra obl'af< lU :e reli
,'aUl :i. ;\IunicipaJidade,

IV. Publi :11' peJ'i dical11ent o Hl"lIivo: do Di 
tricto F dera!. contendo todo: os do 'um nto: ((U pos
salll inll'I' S~:11' ii [,II gl'IIeI'O cle publicação.

('AP1'1' 'LO IX

Art, 22, O aIJnoxarifado é a reparti 'ão enc~lI'J'egada

de adquirir, guardai' e distI'ibuir opportullamente todos
O!i utellsis materiaes destinados a ser empregados nas
l'eparliçOe no..; s I'viço do Districto Federal.

CAPITCLO X

Art. 23, A' Inspectoria de mattas. florestas, jardin
publico, arborisação e caças compete:

]o. a in pecção, fiscaIisação, plantio e replantio de
toda: as matta e flore tas do Di 'triclo F deral; ,
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2°, a con:tI'ucção, fiscalisação e onservação de todo.
os jardins publico do Districto Fedel'al;

3°, a arbOl'isação tia cidade, ua fiscalisação e con
servação;

4°, a criação de viveiro' especiae' para as neces,;i
dade da arborisação da cidade;

5°, fi calisação das mattas com relação aos I' gu
Jamentos que 1'ol'em expedi tios rel'erentes ii caça,

C,\PIT 'LO XI

Arl. 2-1, A' Inspectoria da Ilatta mari tima e pesca
compete:

J. Plantio e replantio da matta marítima em toda
a zona do Distrieto Fedem!.

I!. Fiscalisação c conservação da malta marítima,
IIf, 1"i t'alisa 'ão da pesca e execução do: regula

mentos qu 1'0 rel1 I expeditlos a tal respeito,

CAPITCLO XII

Ai't, 2::>,
al'recadfu' a:
gado cm pé
que paI'a tal

A' Agencia do impo'to do gado c mpctc
rendas provenientes do Ímpo. to sobre o

abatido, de accül'llo com o l'egula!llelllo
fill1 fUI' expedido,

.\PITCLO XIII

Arl. 2Li. .\' Dil'ectoria do matadoul'o inclllllbe lis
eali:al' os serl"iço: "elativos á matança do "ado pam ()
con. umo, de a 'col'rlo com as disl osiçõe:; que sel'ão defi
nidas ell1 1'C'glllamento especial.

C,\PITCLO XIV

Art, 27, A' Inspectoda de limpeza publica c pal'
ticular compete:

],0 Todo o sel'l'iço de limpeza das vias publica. e
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na ca. as particularei'. capina~ão. remoção do lixo e
animaes morto.' até ao logar m que tiyer de se operai'
a incineração.

2. o 'l'odoo. en'iço de limpeza particular. consti
tuido pela remoção do lixo das ca' as de hahitação, com
mcrcio. indu. tI'ias. ca 'as publicas, etc .. etc.:

3. o 'en'içO de limp za de 'a:as e pl'aia-:
4. o 'erviço de limpeza dos 0101'1'05:
5 o A incinCl'ação de todos os gen '1'0: conucmnado.

pela mJtol'idaLies Oll1petentes:
ü. o Fi;'cali.-açâo e direcção da ilha da ~ apucaia ou

do;' fomos d i nci ner, ção.

:\PITULO XY

AI'. 2,'. .\s ag l1I'ia' da ll'efeitura . ão r p:u'tiçõe::;
llestinadas a r 'pl'cscntar o Poder Executivo do <Tovemo
municipal nos disll'ictos do Di; iri to F dera\.

Ihwerá tanta' agen ia' quantos forem os dist!'i tos,
Art. 2\), A's ..gencia. 01111 ete:
1. ExecutaI" fazei' executar a: postura. e uelibe-

raçõc: elll Yigor.
II. Lavrai' e I' ll1 Uer {, autol'idade competente os

autos de nagl'unlc contra o: infl'actores da: posturas.
III. InfOl'lllar torlo: os p didos de licença e outros

a, :UlllptO:' de intCI'esses Inllnicipu s, de aecôrdo 'om as
lei: quc Yigol·urclll.

IV. a 'sar' liccnça: no' 'usos que fÓl'el11 e-tabc
lecido' cm lei.

,. Or<Taniz;u' e I'emelt I' III 'nsallll ntc a relação
dos autos que hnul' rcm la\'l'ado

VI. Informal' o PI' fcito :obre o c:lado do- . erl'iços
c ncce.. idade. do li tricto.

VLl. Fazer a :cripturação a sell carO'o cm linos
e peciaes, ' egundo o plano que fUi' adoptado.

VIII. Prcstar a todo. os muni ipc: e ás commis:-ões
permanentes a. infol'mações que 111 fOl'em I'equisitadas.

IX, Agil' como ropl'e,ontantes do Pr'cl'oito pal'a a
ficl xecuçao das lois municipaos.
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CAPITULO XYI

DI~POSIÇ.\O GERAL

Ad. 30. O Prefeito tel'i't junto a i um sccl'clario
particular c tanto auxiliares, tirado. uas diver-as dcpen
dencias da Prefeitura, quanto' julgar necc arios para
o .·erviço do expediente admini trativo, con, tituindo POI'
C, se modo a secretal'ia do gabinetc do PI'CJ' ito .

.\PITULO XVII

UI.'POSIÇÕE TJL\:';,'ITORI.\-

.\rt. 31. O' vcncilJlento: lllar auos para touos o:
funccional'ios ua' rcpartiçõe: municipae. vi"oral'ão até
que, conhccidas a. renua: ua Municipaliuadc e l'OI'lTIulado
o QI'çamcnto, se faça lei c.'pecial r "ulando dcfinitiva
mente os mc:mos vcncimento: Li modo eeJuitativamentc
geral.

Art. 32. A, actuae: sccções d uircctoria - ou sub
directorias poderão :Cl' convertidas cm directoria, inde
pendentes daquellas qu se acham ·ubol'dinada:. ou
vicc-,'er a quando o Con" 1110 entender conveniente.

Art. 33. Revogam-sc as Liispo:içõ s em contl'al'io.
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ASSISTENCIA PUBLICA





Regu\amen~o da Hyg:ene a Aeelshncia Public~

TITULO I

DA' REP.\RTlCÜES DE ··.\l'UE

AI'L 1.0 Ha\' rá no Districto Fed I'al Ulll conselho
geral de Ii)'giene, c 'pecialmente incumbido d intel'pôr
pare~er ficel' 'a da: que. tões de Iiygiene. saluhl'idad geral
e a SI ten ia publica. sobre que fUI' consultado pelo go
"emo municipal.

Art. 2. o O sel'\'iço 'anital'io c de a.'si t ncia pul lica
ficará a cal'n'O da Dir cloda de I I \ !.!'icne e Assistencia
Publica. '" '.

G.\J'I'J'CI.O I

Alt. 3. 0 O conselho gemI de hygienlJ eompor-'e-ha
do Prefeito, rio clil'ectol'-gel'lll cI h)'O'iene (' assi:tlJn 'ia
publ.lca, d dil'ector do obras Illunil'ipa ti. los h fe: cios
sel'VIÇO~ de :goto. limp za publieu (l abast 'cimento
de agua.

Art. 4. o O Pr feito Sel',[ o 111' "idC'nte tIo conselho.
e cm seus impedimento. :erá. ·ub.,tiluido na direcçfio dos
trabalho' pelo director de hygiene.

O conselho funccionará na Prefeitura.
Ar; 5. 0 O con:elho gel'al d hygien lIlunicipal in

tel'pol'a pal'ecer quando fM consultado pelo Prufeito mu-
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nicipal, . obrc todas as quc tõc. quc de qualllUCJ' lJlodo.
relacionem-:e com a aude publica.

Art. G. o A convocaç;10 do: membros do consclho
para 'e reunil'cm em se. 'são . crá fei ta com a antcccdencia
preci. a, Mim de que formulcm o . eu pareccI' pOl' e. cripto
sobre o objecto da con ulta, o qual lhe: scrá communi
cado no avi:o dc convocação, salvo o ca:o elc con. uIta
. obre o a:sumpto, por sua naturcza ul'gente.

Art. 7. 0 Para que o consclho pos'a l'unccionaI'. C1')1
rui tel' quc csteja pl'esentc a maiol'ia elo: 1'c"l cctivos
membros, e scrvil'~\ ele :CCI' tal'lo o da Dil'cdol'ia do
Hygiene c .\:si ·tcncia Pnbli a. .

Art. '. o O.. par CCI'C,; I'a 'l1ltati\'os, I'OI'nlulado: pelo:
membl'OS do con:elho, elc <l cõnlo com a onlcll1 do elia que
róI' 1I1U1'caela 11<1: ,;:iio antcl·iol'. ou indiL:ada no aviso da
'onvoca~ão. constarão dc p<lrtc xpositiva c dc conclu

sõe .. e sómcntc csta sCl'ão lidas cm sc. :ão c "ubmetLi
da á di" u: HO. O j)J'esidcnte dará. por linda a di:cu. :ão
quando entend I' quc o a. :umpto :c a ha :u11icientc
mcntc c. clarccido ou adial';L a 111 • ma, 'i a~-im julgm'
convcnicnte.

Al't. tI. O Todas a" d libcl'<lçõe: do eOIl'cllw :erão
tomadas I 01' votação nominal c ·on. idcl'<lI'-:e-hão adopta
da: as COIl<:lU:ÕCS IUC obtivcl'cm maiol'i:1 dc votos. As
L:Onc111. ões adoptadas fica:'ão con:titllilldo o IHU' el' do
L:onselho.

AI't. 10. D,(s <Iclibcl'açõc,; do cOIl>;cIlIO:O lavl'Il1',í
nma acta, que sel'ii as~ignada 1)01' todo: o,; I11cmbro: pre
:cntc , com dcclar'a",ão das COII '!u,;õe,; el11 qnc tivCI'CIll
'ido vcncido,;.

crào I' mcttida-.; <:ópia: d :ta a ta:lO on 'elho
Municipal, ao PI'cfcito. c :ua publicação fal'-s -ha 1111
ill1jll'en. a.

C.\PIT LO II

U.\ UIHECTOHI.\ UE HYOIE:\E E .\ "1'TEXCIA PliHLlCA

AI't. 11. A Dil'cctol'ia dc lLyo'ienc e A' i:tencÍ;L
Puhlica, par:t o cfrcito <lo: . cl'viços que lhe l'ul'cln di'·
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tribuillo~. ln:\ Illla,; ,'Cl'l'ãl'~ soh a. dc 'ignaçõe;; de la "c
ção 011 dI' lIygiroc l' 2' ,",oe-çâo Oll do a.·.·i 'leneia
Puhlica .

.\I'i. li. .\' J' ,",l'l'ção cOllll'clir:\ II qlll' 1'.-". alli
Ilrnlr:

J. .\0 Sanl'lll1lCnto da localidadr-< l' IIn1Jiwçâo c
ntloJ1ç1io dos 1l1Oios tcndellte,", II pI' ,"coil·. comhatel' 011
atL un:u' as lI10lcstia cndemica;;. <'pid IlIi 'a, e Inlll,'1l1i,,·
-Íl'ci. ao 110m '111 aos nnimac,",.

11 . .\.' coacljlll"llçiio no :;pntido ti· propagaI' o sCr
I'iço le I'flt'C'inA 'âo c r<'l'uccillarão. III 'I' anima\. qucr
hlll11~l:a. qlle pfls:a a sei' ol)l'igatol'ia pal'a todos os
In)lnlclpcs.

m. A' indicação do. m<'ios d mcll1ol'al' a" condi·
(liçãe' sanital'ia:; das populaçãe' industriae c llg'l'icola'
tio Distdcto Fedcl·al.

IV. A' insp cção . ani taria das e:;co1<I;;. rabl'iea.,
oflicinas, lto pi Lae " nsylo,:;, lto;·picio:. lwisôe', <'stabele
cimento de caridade h neficcncia. qUUl'teis. ai" enae:
e quacs(lu 'I' lInbitaçõ 011 ctil'll: publicas e ]1'11'li
elllarcs.

V. A' fi cal i:. ção da alim ntação pul lica. do fa
brico e con umo da bebida naeionae' e e. tl'a"'eil'a:.
naturaes e artiflciae , bem como do c mm I' 'io de x
Ploração de a"'ua minera . reito o xame <'111 um Jabo
ratorio de hromatologia.

'{l. A' policia sanitaria. sobl' Ludo o que. dil'l'cta.
ou illtLirectamente. intere. ar {, 'aude do hal itantc- tIo
Di tricto Federal.'

VIl. Ao matadouros publicos ou narti uI are, . mel'
cados'e casa ele come tivei", banlteil'os e la\'anderias
11lIblica·. theatro e lo"'ares de dil'el'timenLos coch i
I'a . e'tábulo.. horlas e capin7.ne..

VIII. Ao. e. gootos ele qualqucr cspecie.
Al'1. 13. A' 2'" :ecção ou d [1- i-i neia cOIllJlcte:
T. A extinçãD do incendio..
lI. \. escola yeterinal'ill.
II!. O as~ lo do mendi idadc.
I\". As cl'cches, ns)lo d inf'ancia dC'yalida, n.
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ca."a de I'cl1~ão d crial1ça,', liscaliza(:(lo dI' II1CI10rc
ernpre"ado na' fahrica" (' Ilo>:pitae d crianças,

V, "illas op raria:;, hahitações collecti\'as para
la .'1';; J101il'c~,

\'1, SoccOl'r s a f'C'l'iúo", afogado, e a i'[eIltc.' na
via puhlica,

\'11, .\ il1, Litllição e arllllini.'tl':1çiio úr llccrot 'rio-,
emitel'ios c s I'viços 1\ll1el'iú'io, ,

Al't, 1~, J\ dil'ccção, fiscalização e exccllçilo de, tes
sel'viços t', xrl'cida illlmctiintamente pelo dir 'ctOJ', auxi
liado prlos COll1l1lis,ll1'io de 1I)'giene e Illais pe!' oal dos
di v I'SO, :cl'\'i os,

PHl'agl'apllo unico, O diJ'ector serú sub, tiluido pOl'
IIln do, commi-, ario;; mai antigo e nomeado pelo Pre
feito ob pl'Oposta. do dil'rctal', .

r\rt. 1::;, .\. Dil'cctol'ia d llygicl1e COIIIJlOI'- ('-lia de:
1 di l'ector-17('I'al.
1 ecretal'io,
:2 chpfe d seceão,
2 oiliciae.' de secretaria,
li amanuen.'es,
1 3l'chivi b lJihliothecnrio,
1 auxiliar úo ardlivi 'ta hihliothecario,
1 encat'l' g,l(lo da, vaccina(:ão lllln :JIIi.'uda,
:2 \/etcl'inal'io!',

70 commif'-aJ'io.' de hygi ne,
1 Dorteiro,
2 continuo,-,
1 c01'l'eio,
A Assi ten ia Ilblica l rú:
1 administradol',
1 auxiliar de admini. tradol',
6 cocheiro!',
ti ajudantes de co heil'o.

ESTAÇAO CE~Tn,\r. DE DE, l-"~'EC(i:O

1 administl'adol',
1 omcial encarregado de expediente,
1 omcia! encarregado da la secção (infeccionador).
1 atncial encarregado da. 2" sec~ào (desinfectador).
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1 ollieial cncal']" gado (ht ,Tesinl' cção c l'elllo~'úO do
doentes.

1 d po irario.
1 auxiliar do <1e]1o itario.
2 offieiae,' cnca1'l'c'~ado, do: ),,'gi$tro" d<, (,hi ro da

. anta Casa.
20 de infectadO!'

1 ma hiui:tu,
:2 fo"'ui.ta '
1 porteiro,
ti coehcil'o$.

,(j _<'I'vcnt<' ,
:"EC IlOl'E II 10

1 admilli'tl'ac!ol'.
1 'luxilial',
3 scrvCIl tc' ,

{'om'o DE /lO IBEIRO

cu 11<,~s0<1I,

.1,'1'1.0 UE )IE:"D!C1D.ID~'

,eu I'e,",,,oal.

.151'1.0 DE )IE:"!:"OS DE '''ALmos

:eu p<'ssoal.
A. \'1.0 Cll' ',IS.I DI·: s, ,!li 'E

'cu pc soai,
AI'L lü, O dirc 'tor gcral til' llygienc c assistencia

~Cl'~ nomeado pelo Prefeito e o'. demai," ellljll'cgado'
cl'ao nomeado, sob JJropo, ta do director "'eral.

O ,crvcnte' scrao nomeados pelo director.
Árt. 17, Os funccional'ios que tivel'em a ,cu 'ar o

o. exp diente ordin31'io da Repa1,tição dc HY"'ieuc e A,
SI tencia rão di tl'ibuido,' pelo director ln dua ec
tões.

A pl'imeii'[\ cncm'rcgrula de turlo qUilllto l'e, peita ao
.. I'VlçO sanit'll'io.



A ' gundu 'ncIIITo"'ada do qll> "O r fOl'o <i A'si:
iencia Publica,

, Por um l' gimento illterno 'el'[[ re"'ulado o , erviço
da repartição o o m as iii) a:> obl'igaçõ s de todos os
empregados. d accürdo com o Iwesente regulamento.

Art. 1'. Totl o pe. oal da Directoria ti Uy"'iene
l~ub1ica perceher{1 o,.; \' 'Ilcimontos con:'iignallos na ta'l)ella
annoxa.

('.\1'J'1'l:r.O 111

IH- ATTRIBrIÇÕJó:: DO 1'Jó:."O,\L DA l)IRE TORL\
DE IITGIEXE E A." ISTEXCI.\

Art. l!1. Ao diroctor gel'al c IllpotO:
1. Distl'iiluir, dil'igir c fiscalizai' os tl'abaillos Lia

repartição,
11. l\Iantor o faZOI' mantor polos II)oio. ao sou al

cance a oo-ol'\"an 'ia da' lris c do:> rc"ulamelllo' em
vinor.

III. Corrosponilor-:c COIll o Prefoito, dando parra
dos faclos impol'tantes qlle o cOITom nos, I'viço, '\t eu
cargo. solieitando a' J1)cdi"a~ flllC se tomuem ne e 
sarias.

11'. ])istI'ibuil' os s I'\'iço:' polos commi, sarios de
Jlygiene. designar o distri ,to em que deverão ,ervil',
tra n Ceril-o:" de II ns ]1a I'a outt'o: di. tricto" oxpedindo
orden' e instrucçõos.

V. Despachar diariamente o expedienle rubricai'
a, conta, ele despezas e II folhas de vencimentos dos
empregado da \·cpartição.

VI. Fi ealizar Q procedimento elos empregados da
directoria, advertil-0' quando faltarem aos, eu de\'eres,
e propor ao PI'efeito a ua suspensão ou delllis:ão, con
forme a gravidade da falta commettida,

VII. Apre ental' annualmente ao PI'efeito nm rela
torio dos trabalhos. ela Directol'ia de Hygiene e A i
tencia.

YJlI. Informar s br O, pediLios de licença pal'a II
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ia taUação de hospilae: particulal'e:>, ca as de aude e
maternidade, mandar fechar Os estabelecimento' de, ta
natul'eza que forem inconveni ntes:i aude publica, por
sua installação, situação ou regimen condemnaveis, ou
obrigar os I'espectivos donos. ,ob pena de multa, 'lau
sura dos dilos estabele 'imonto', a effectuar no prazo
que fuI' marcado. a' reformas e melhommentos necessa-
rio.. ca. o " trate de defeito anavei.

IX. oHeitaI' do Pref ito a, pl'ovidencia,; que en-
tender conl'enientes ('m I'elaçâo aos matadouro.' publicos
c particulal'e. , mercado.• casa. de come, tivei , 1 anheil'os,
la\'and I'ias publica~. theall'O' e logal'es de di\' rtimento',
cocheiras. stabnlos. hOI'la.· c capimwe.. emiterios,
assim omo as que so 101'll('m n cesslu'in,; {~ realizaçáu
do plano de saneam nlo da 'apitaI.

X. Organizai' »lano,; de SOCCOI'l'O.' publicos em épocas
aOl'mae,;, ell1 épocas de p rigo "anitado, »ol-os em exe
cuç·âo com aulori:ação do PI'efeito,

Xl. PropOI' ao PI'ef ito as pl'ol'idencias qne julgar
conl'eni ntes em relação :i' creche.• a. )'10.' de menllici
dade, a"."lo da inf'ln ia de, valida, hospitaes de crianças
c para Iiscalização do,; menol'es empregado' Jlas fa
hl'icas.

XII. Fiscalizai' a instituição c ndministraçáo dos
necl'olcrios, dos celllit I'ios publicos e dos serviço;; fnne
ral'IOS.

XIII. lnfOl'mar todo os papei;; que tenham de S I'
. ujeito á d ci fio do Pl'o1'eito c furnecel'-Ihe todos os
dados e esclarecimento: pOl' elle exigidos. obl'e o
serviço a carO'o da dil'ectOl'ia.

XIV. Exel'cer vigilancia acti\'a sobre o ser\'iço a
CaI'g do commis arios de hygieno o tornar effectivos
o preceitos de policia sanital'ia contidos ne:te r O'ula
mento, communicando-se para tal fi.m com toda o
autoridade. l'OCluisitondo da Policia o auxilio de que
carecer, dando do tudo sciencia no PI'efeito.

XV. Dar pos;;e a lodos o;; funcciono.l'ios dl'pen
dentes tia di I'ectoria.
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XYI. Julgar e punir as infl'ac ões disciplinare.' que
forem de ua alçada.

Art. 20. Ao. commL ·ario. de hygien cumpre:
I. Executar toda' as ol'd o.' de sel'vi~o que lhe'

forem dadas directamente fi lo director ou por intel'
media da ecretaria.

11. Formular parecer 'obre as 'uml to de saude e
a. isteocia publica que lhe. fuI' exigido.

IIT. PropU!' directamente ao directol' todas a.' pro
videncias que ju!ga~'em uteis ~ saude e a.''li ·tencia pu
blica.' ell1 .'eu dlstl'leto.

JV. Auxiliar ao medico rnca1'l'e"ado do Jnstituto
Vaccinogenico, avi.'ando-o do.' caso.' de val'iola que e
derem eln seu,; re!'pectivos distJ·ictos. e fiscalizar rigol'o
samente o curoprimento da obrigatoriedade da vacci
nação.

V. RemeLter, sempre que fÓl' po.'sivel, á directoria
tubo' com Iympha "accinici!, para . erem di ·tribuido··
aos commis. ados que O' tiverem requisitado.

VI. Fi. calizar em cOlopallhia do engenheiro. a
obscrvancia dos preceitos hygienico.' na con>:true 'ão das
llUbitaçõe.. rcpresentando :lO dil'ectOl' .'ol1re as infracções
encon trada,·.

\"II. Exalllinal' com o maiol' uid:ldo a.' cOlldi~õc:;

hvgienicas da. ca 'as de salltlr. das matel'llidade', da'
IIà.bitações da cla.'se.' pobl'e:::, tae' como cortiço., esta
lagen.' e outJ'as, lotando-a', o1'{lenando a.' TIl didas con
veniente' e propondo a directoria o )'especti\'O fechamento
quando os defeitos forem in.'anavei.' ou quando os me
lhoramento ordenado: não tivcl'em sido cumprido no
prazo marcado, salvo o caso de motivo plenamente jus"
tificado perante a mesma directoria.

VIU. Jnspeccionar, em relação fi hygiene, os arsc
naes, quarteis, prisões. asylo' e outros estabelecimentos
publicos e da 'anta Casa de ~Iisel'icordia, com prévio
aviso ás autoridade superiores de que taes e. tabelcci
mentos dependerem.

JX. ln peccionar o.' hospitae.', cen itel'io.' e deposito'
de cauavcl'ef;.
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X. Yi"itar a: fabl'ica,,; de agua llIin raes e de
vinhos artiflciaes e quaesquer outra fabrica. de que
110 a pl'oYir dall1l10 :i ,,;aud puhlica. propondo ao di
rector a rcmoção !Ias perigo. 3 •• o :aneamento das insa
lubre r o eIl1pr<:,g'0 !los Illcios :1 propl'iados :t tomar
tillera"ris as incomlooda .

XI. \,isitar os mel'cado,.:. 1l1ataUOlll'os, casas de qui
tanda. açougu s. paliarias. confeitarias. botequins, ar
rnazcns ,Ie viyrrrs e bebiúa,. verillcantlo e estão em
boa con!li~õcs Ilygiellica~ mandando inutilizar osgeneros
alimenticios nlanirc,.:tament detel'iorad s ou impresta
,'ei- e submeLtendo a xame immelliato no laboratorio
de bromatologia. os que forem Sll. pei tos de cOllter
qualquer substancia nociva á saude.

XII. .\tlender immediaLamente ~ notificação dos
casos de mole. Lia tra n 'mi ivel, cm scu di ·trido, ado
ptando toll:b a JlI'oYidencias con"ignadas no a rt. 55.

XIII. "i, itnl' "y lematicamente todas as hahita~ões
do sell !Iist ricto. pllblica' e pUl'Licnlnres, alim de fisca
lizar o re"'imen e inl'talla~íio dos apparclhos l'anitarios
de cujo defeito. 1'0 am advir sel'ios damno á aude
publica e vcrificar iSi ,t:\o de ac urdo com as ]10 turas
rnunicipa.es elll vigor.

Xl\'. Yerificar, nos dish'i tos onde ainda. nITo houver
r!lnalisa~ão sy tematicl! para es~otos ue matel'ias fecaes
e. agul! scr"ida:, si ,ão cU!TIprldas a' posturas muni
clpaes qlle rC'guJam a l11alerla.

XV. Tcr cm ci<peciaJ atten~ão Oli ,cr"Í\Os de esgotos
c de, upprimcnto d agua para os diver o misteres,
eXal11Inando sCllllll'e que houver su, peitas de insalubri
dade !,or "icio no' me. mos serviço:, o estado da.s latrinas
e dos mictorio' publico:, o. n anamentos de aguas
serYldas e os re enatorio de agua pota"el, devendo, no
ca ,0. de tratal'-se de Ilabita~ões pal'liculares, dar aviso
prevlO aos moradore',

XrI. ln pec ionar hoteii<, 110 pednriai<. e talagens e
em .geral os e 'tabelecimentos em que houver agglome
raç~o ~e pessoa e que, por qualquer TIloli "O po 'sam
preJudlclll' a saude publica. .



XYJI. ExerceI' \'igilancia sobre o". ervic:os relativos
á Iiulpeza (Jas rua', praça', \'allas, I'ios e praias, oe::ml.l
nicando ao director'" I'al o.' facto- ohs n',lllos e o." meio:
para remediai-os.

XVIII. ln,'peecionar as de.,infccçües JlI'ati adas ll1

toda e qualqucr ilahita~·ão. pOl' motim dI' ulole. tia tran:
luissi\·el.

XIX. .\.eons IIlar " 1'0Jll1la~'ão l'c..;idt'1I1e cm s u di.;
tricto, verbalm nte, 1'01' editac,; 011 holetills, os Illeios
de presen'ação nos caso:; ue mole..;tia,; tl'an:luis:;ivcis, as
precauções J1 ces:al'ia;:; pill'U (lll(' e,;tas se lião pJ'opagllem,
de aceôrdo com a:; insb'ucçõc., fOl'nccidns pela t1il'eetol'ia
geral, acerca do: pl'imeil'o: 50eI:01'l'0:; f[Uf' dO\'elll ,;or pre·
stados ao doent s de taes molestias.

XX. Dil'i"il' em seu distJ'ict o :cl'vic:o de ]ll'esta
ções de ,oe OI'l'OS eUl época epid mica.

XXI. Assignar a: nOLa, do intill1ac:ão e d 11l11lta,
que forem dil'igidas :ws infnletol'e" dos PI'ccl'ito: ,;ani
tarios.

XXll. Apresentar :;elll:1nalmcnte ao lliroclor geral
um relatol'io do serviço feiro no di:lri 'lo e mensalmente
um mappa, organizado segundo o 11I0delo que rol' ado
ptado, das vaccil\ações e re\'aeeinações Jl1'aticadas, COUl
indicação dos l'esl.Iltados da innoeulaçilo da lyl1lplla, ' elIl
lll'ejuizo das communicac:0e. que dC\'el'ào dirigir ao di
rector geral semj1"c !jlle !tollVel' urgencia do j1I'o\'iden
cias sanitarias.

XXIII. Prestai' os primciro,-' soeCOI'I':; ao:; ferido,.
afogados, [IS victimas de accidenles na via pul lica. aos
doentes da po-pulação pobre, remetlendo pa1'Lt os 11O:pi
taes os que nao se possam trataI' cm domicilio.

XXIV. Permanecer na arrcncia da pl'efeitura os COIll
missarias uI'banos nos dias que lhes forem de. ignados.
conforme a distribuição men. ai do sen-iço, feita pelo
direetor geral, que lhes ser1l. communicado.

XXV. Fornece!' ao eol1ega que o substituil' todas as
informaçõs pl'ecisas.

XXVI. Proceder á vel'ificação de 01 ito> nos casos
(le 1110lestias tran mi, siyeis.
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XXYlJ. Para que !'cjam bem conhecidos os nome
dos commis ario' de hY'Tiene, ua .re idencia, logal' e
hora em que podem . er enco;ltrHdos e o serviço que
delles tem o direito de requi. itar cada municipe, haverá
na agencia da prefeitura um quadro com ·tas indica
çõe • devendo o commi sario de hygiene ter na porta de
sua residencia a indicação de seu cargo.

X-\TlII. o: commissario de hygien d s di. tricto'
. uburbano: siio ohrigados are. idir no. respectivo. di.
tricto "

Alt. 21. Ao. ecretario competc:
I. Dirigir o' trabalho, da ~e<:I' taria r,u r a res

pect";a c.'cl'ipturadio.
II, Redi"ir a,; acta: do con. elho g ral e do conselho

districta1 de 'Eygiene lI1uni ·ipal.
Art. 22. Aos chefe de: cção compete. e bem

a im aos of11cia :. amanucn e. c mais elllprcgado., o
trabalho' que lh : for ai de i~nados pelo e I' tal'io.

\rt. 23, .\0 archivi, ta hibliothecario cumpre:
I. Organi 'ar o archivo da I' parti no c mantel-o na

lJ1aior ordem, de modo a facilitar qualquer consulta, in
formaçiio ou l\lll'ecel' ljU . e torne lJeces 'al'io a qnalquer
funcciona ri O,

lI. ExtI'a<'l'lI' (!:Is parte r!ial'ia' de :en'iços a rela
ção que tem d s I' prc:;ent ao director c classiflca1-a
lJ1ethodican ntc pal'a ulterior eonfccção do relatorio.

1I1. Ol'cranizar a relação mensal do sel'viço, incluindo
?s medidas hYi?ienicas adoptadas pal'a a j1ublicação na
Imprensa e connecimento do publico,

lY. Resumil' diariamente o expedi nte da repartição
pa ra sei' publicado nu imprensa .

. V. Rubricar e assignar os pedidos pam o expediente
do archivo.

YI. Organizar methodicamentc, catalogando com
cuidado, todos os livros que possuir a bibliotheca da dire
ctoria e em cuja con ervação erá o l'e pon 'uvel.

. YII. Attender, dentro da repartição, II todas as re
qUI, içõe' de documento' que directamellte lhe foren di-,
rlgldos pelo dir ctor ou ecretal'io.
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Art. 2-i. .\0 auxiliar do arcltivi.'ta bihliotllecario
cumpre cxccutar as ordeu' que por c,"te lhe fOl'em tl'an "
mittldas no scrviço :l, eu cargo.

Alt. 25, Ao actual Incdico cncarrogado do ln, tituto
Vaccinogenico competc:

1. Etl'ectuar a "accinação animal. dir 'ctaIll nt<', tI' S
-vezes por scmana, no posto central, cm todas a: pes, oa~
que, e aprescntarcm para cstc lill1.

II. Fornccer tubos c placas de "accina para que o
. eus auxiliarcs pl'atiquem a vaccinação animal a úomi
cilio,

IH. Fi;;calizllr 0111 o maior c empulo a qnalillade
das pustulas do "itelo. dc modo a cvital' quae5qucl' a 
cidente,' que a: pU5tulas impuras podelll cau ',U' ao:
vaccinados.

I". Fazer a collecla da lym)J~la Yí\ccinica animal o
humanisada para utilisação ulterior, pj}lo ' proee;;:;os que
melhOl' satisfaçam á sua con:ervação c que serão com
lIlunicadas ao dil'ector.

V, uperilltender o sel'\ i{'o de I'eO'i tI'O e "erificação
da "accinação pra liça no posto central.

VI. Ol'gani:ar mCI1S'-\lmcnte o relatOI'io do serviço
feito e do rcsullado colhiuo, com as e'pecificaçãe' indi:=;·
pensaveis ás I'egularidades de liscalisação do sel'viço d
vaecinação nos seis primoil'os lJ1eZC'l de idade c do das
revaccinações cu; qualql1e:' época.

VII. Serão nomead ',sob prOL osta sna, quatro auxi
liares para e. te sorviço, quc l)l'e'ltal'ão ao directoI' todo,
os dados para bonl cumprimento do di:>po.-to no n. "I.

VIII. O cncarregado (1« vuccinação humani, ada a
effectuará, !lua: v zes por s mana, no po:>to 'elltral, cum
prindo-lhe tambcm o ui posto n 11. VI.

Art. 26, Aos "eterinarios comp te:
r. Exercer activamcnte amai'. C\'e1'll flscalisação

em todos os locaes onde cxistam anill1acs agglomerados
e exigir o isolamento uc todos aquellc que lhes pareceI'
sofl'rel'ell1 de molestia ti'ansmis-ivel.

Ir. ~Iandar :acriticar todos os animaes que som'erom
de molestia in ul'avel, suscepli\' -I de trall"lllis~ão:
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1II. Vi itar O examinar as e~tações de I'ohiculos do
tracção animal, o' estabulo' e cocheira, lu'ovidonciando
para erem adoptados o.' melhoramento hygienicos in
di pen, al'eis a o "e locao' e indicando ao dire~tOI'geral
aquelle' que por in anal'ei: derem ser fechado~, demoli
tios ou I' moI' idos.

IV. R aUzal' as medida,:; d desinfecção que. em
caso de m01estias ou morte do animal acomm tlido, e
tornUl'em necessaria .

y, Comparecer nos pontos em que, pelos commi 
. arios de hygiene, fõl' ,iu!"'ada nece "al'ia a ,ua presença.,,1. Enl'iar ao dil'ector gcral um I'elarorio men-al
do, I'\'iço feito.

C.\.PITCLO 1'V

00 CO:\'EI.1I0 Ul:-'l'HI T.\L ou III'GIE.·E ;l1U:\lCIPAL

Art. 2-, 0111 o fim de facilitar a xecução de al-
""un sel'\'iços, unil'ormisal-o: II oricnta~ão e mesmo como
elemonto de inl'ol'mações á administração, fica consti
tuido o Con 'clho Di 'tl'icta1 de Ilygiene Municipal.
. Art. 28. O conselho distl'ictal se comporá rio di
rector (re hygiene a. sjstencia publica, do medico ",!-c
crnadOl', do Ilclu'rc"'ndo do labol'atol'io d bromatolo$'13,
do b'cs commis arios de hl'gienc e de tres engonhelros
di trictae". •

AI't. 29. O director de hY'~iene e rle a, si:tencia. e1\\
o presidente do con. elho, e· 'erá substituido em' seus
impedim ntos lia direcção dos tmbalhos pelo vice-pre i
dente elei to.

Art. 30. O conselho funccionar:í na Dil'ectoria de
Hygie~le e A: 'istoncia, e 'orvirá de se 'l'otllrio o da Di
rectol'la do rI" iene e Assist Dcia.

Art. 31. 'Ko Jlrim iro dia util do m z de janeiro e
reunu'ão na Dil'cctoria de lJygiene e As istencia todos
os commissario. le hygiene e engenheiros districtacs, e
~scolhel'ão os membl'os electivos do cOIl'elho, presidindo
~l reunião o mais velho dos commis.ul'ios de hygiene.
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Art. 32. Cada um alresentará a sua lista contendo
o nome por extenso de um commissario de hygiene e de
um engenheiro districtal; os tres mais votados, ql~er dos
commissarios, quer dos engenheiros, serão eleitos.

Art. 33. Feita a apuração, serão proclamados os
eleitos, e em acto consccutivo, ou no primeiro dia de
'essão e 'te,' elegel'ão o vice-pre.'idente do conselho dis
trictal.

Art. 34. Desta reunião ..e lanuni uma acta cir
cumstanciada que contenlla os nomes de todos o.. '"atados
pela ordem numerica da votação e CJue sel'á rcmettida
ao director.

,\rt. 35. O l;C'cl'etario cOlllmunicilr:t a ,cal!;\ UII1 dos
eleitos o resultado da apuração. na parte que llle disser
respeito.

Art. 3G. A.. , e õe, serão 111 nsae.. , e nellas o di
rector geral ex! orá o que julgar Jlec ssario para bem
orientar e uniformi. ar o serviço nos dilTerentes distri
ctos, e serão discutido' e votado.. todos os as.. umptos
concernentes á ,hygiene e a .._isten ia publica, cujo e ·tudo
for commettido especialmente a qualquel' dos membros
do conselho pelo dil'ector gemI.

Art. 37. Cada mClnhl'o do conselho aJlI'e.. entul'ú pa
recer por e cripta obre a .. questõe,~ de cujo e.tudo fUI'
encarregado pelo diJ'ector "'el'al ; pal'ecel' que terminar:\'
por conclusõe' explicitas, as qUiles sC'rão suhmetlidas {,
di c\lssão e votação nominal.

O presidente dill'á pOl' finda a discussã quando en
tender que o a..sumj to 'e acha sul1ici ntelllente esclal'e
cido ou o adial'i. si ai"sim julgai' conveniente,

Art. 3. ~o relataria annual do dil'ectol' geral será
publicada, em annexo. a integrá dos paI~ecel'es dos Jl1eII1
bros do conselllo, apresentados em se....ao.

Art. 39. Será temporariamente dispeni"ado do ser
viço no seu di tricto o membl'o do con..elho que ('UI' en
carregado de estudar que.. tões especiaes a elle COIl1met
tidas pelo directol'.

Art. 40. Quando pam o estudo de.. ta. que, Iões
membro <10 conselho l Ilha necessidade de pel'COl'rCl' o~
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districto.· urbano. (' subl1l'bano., ter.i. al'm da ajuda de
custo pal'a t!'an.·porte uma gratificação addicional que não
exceder:í. mcn almcnte i metade do ordcnado a que tem
direito.

Es'a ,!!ratitlcação er.\ conto d.l na propor~'ão do nu
mero de dia' que ell1pl'egm' nos 'e:; e tudo'.

Art. 41. 'empre que o ,el'\'iço publico o exigi I', o
directol' <Teral convocará e 'sõe extraordinarias do con
elho districtal de hygienc,

Art. 42, P lo facto da exi t ncia do on elho di.'
trictal de hygiene, não fica o lil'e<:tol' g<'I'al inhibido de
reunir O' demai' commi. sado de hygiene quando o jul
gaI' neces urio n bem do sOI'Yiço.

,\PITCLO Y

DO' rt])DIl ',\Rlo' nE nYGIE:"E

Ad. 43. O commis"'\I·io' ,II' hygicnl' ;;cl'ão di tri
huidos pclos disrrieto' lll'banos o "ublll'bnno;; ('111 que
for dividido o Di li'ido Federnl e cm numel' proporcio
naI á popularão e ás n cc 'sidades do sCI'\'iço om cada
districto. •

Art, .j..J. Aléul do q le lhe.' CUll1pl'e no di, po':lo do
art. 30, tel'ão no excI'cicio de suas t\llIceõe' autoridade e
comp tencia pam fazer cumpI'il' os Hrtigos j'clativo' á.
policia anitada, expedindo a' in, tl'uCçõ s, npplicando as
multas e tomando a.' demai.' pI' videncias, Este facto
erão immediatam nte leyados ao conh cillento do

directOl' <Tc!'al pelos con mi'. ario' de hygi no.
Art. 45. Sempre que ao director constai' por com

Tnunicação do cOll1mi 'sarios de hY<Tiene ou por outro
meio, que em um districto reina nlguma 1I101c ·tia epi
demica e que o commi. ario ou commis. arios de hy
giene não podem attendcl' .\s ne 'cssidades do ser
viço, poderá reforçaI' o numero do. mesmo' COI1l111i sario~,
tle tacanc!o-o ele outros di lrieto.' para o di 'trieto em
qne a cpid mia se tiH'I' manifestado.

O commis~al'io de i1ygien qu 1'0rCIll de ·t;lca~lo'
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para sen'iço extraor Jinal'io em outros dititri 'to" terão,
alem da ajuda c1e custo c1etilinaLla a transporte. uma gra
tificação addiccional, que não exccder,l a metade dos
seu' vencimentoií ordinario', contada na porporção do
numero de dia' em que estiv rem destacados.

ArL 46, Quanclo por urgencia do ,erviço nos (li ti
tri tos não convier destacar o:~ commi,'sal'ios ele hygiene,
o <lirector jwoporá ao Prefeito que seja contractado um
ou mais medico.' para auxiliar o.' couln!issarios cio
districto contaminado.

O medico contractado terá dircito nos ,1i:tri tos urba-
110. ao vencimento igual ao cios I'c:pectivos commissa
rio, e nos uburbano~ aos metilllOti vonrimonLOs, . i ahi
tivel' a sua residencia, e mais met,lIle da gratificação si
residil' em c1istricto urbano.

Em qualqnel' destas hnlOth tiCS os ven imento, se
rão contados na proporção L10s dias quc durar o sen'iço.

Art. 47. Os commis 'arios d hygiene de. tacados
I am o ,el'viço e:Itraordinario, bem como o medico con
tractado. ficam obl'igado" a cumprir todo - os dcvcl'es
mencionados ncs! I' gulamcnto, como si fostiem 'oml11is
sarios de hygiene effccti,·os cio c1i.'trirto. m que c:'tLmor
dinariullJellte servirem, cumprindo-lhcs, logo qu termine
asna commissão, apl'cscntar ao dil'ecLol' gCI'al um rela
torio do trabalho feito, assim como totIos Oti esclareci
mentos que pudcrem al,,'etieutal' ao e:tudo da molestia
epiclemica,

Este I'elatorio, si assim o entcnder o (lil'cctor, será
levado ao conhecimento rio ll'efeito l'OU10 titnlo c1e r 'com
mencfação ou provati c1e . en'iço.·.

Art. r. cmpre qnc o dil'ectol., 1'010 cxame das
comll1unicações semanae.', tIe que tl'ata o 11, XXlII 'do
art. 20, ou por outro meio verificar que qualquer com
missal'Ío de lIygiene c1eixa de cumprir os seus deveres, o
admoestará, e no ca o ele serem gl'aves e repelidos os
factos, proporá a sua demi são ao Prefeito.

AI't. 49. Haverá lia agencia ela Prefeitura de cada
districto ulna alOhulancia para execução do que deter
mina o n. XXIV do :1I't. 20 e o mais que mI' preciso para
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o, en'iço úo expediente e para os outros sen'iço. de que
são encarregado' os commissario' úe hY''''iene,

A reqni:ição de tUflo que fõl' prcciso pam a execução
desscs , en'iços será fcira dircctamente pelos conlluissa
rio de hygi n ao tlirector geral.

ln dos commis'ario' dc cad di. tricto é designado
pelo dircctol', que crá o rc'ponsavel !' la alllbulancia.

C:\Pl'lTLO \'1

POLICIA SA:'\lTARI.\

An. ;:'0. .\. policia ;;aniLaI'ia do Dislricto Feúeral
terá por fill1 a obscr\'nncia úo ,[i;;posto nestc rerrula
Il1enlo, l' lativ,111 nle á prevenção c l' pre:são los abuso
que pos'am COll1prOll1etter a . aude puhlica.

1\rt. 51. Em relação ás habira~Jes particulares ou
collcctiva , ob:erYlll'- e-ha o scguinte:

r. Totla,:; as ca5as no\'as 011 l'cparada5 ante de
serem habitadas e as de aluguel, qlIe \'a~;-<\I'em, sel'âo
dentro úe lres dias, contado: úa tlesor 'upaçao, eXf,mina
das pela autol'idade saniluria lo ai, que \CI'itlCUI'á si o
llredio e, til ell1 condições dc el'\'ir do I'esidellcia, c no
oa 'o elo enCOnll'<1I' defeitos, quo p S'mlll COll1llrolllellel' a
saude dos 1I10I';Hlore,_, prOCedel\l de COIl!'< rmi lade com
os §§ 8°, 9°, 100 dc;;t urti"o,

II, 'i na habitação e rh'el' datlu caso tle molestia
lransmissi \'01. a autoritiatle sallital'ia ortlenar:l as de in
j'ec~õe e outl'lls providencias que fOl'en, neces al'ias ; o,
sem que estas tenhan sido pratic< das, não potler<l a casa
sel' posta ell1 aluguel ou occupada, incol'l'elldo o infractor
na Illlllta do 200$, da qual não haverll I'CCUI'SO,

III. A autoridade sanital'ia \'erificall lo que se acha
excedida a lotação dos hoteis, casas de I ensão, cortiços,
est~lagens e outnls habitaçõo lIo me,lno genero, mul
tara os respectivos proprietaJ'ios ou sublocadores em
30$ e Hlais 5$ por pessoa qne excetler o numero fixado,
e os intimará por escripto pam que se cinjam á lotação
dentro do prazo de -! horas. Findas a" 4 horas, sem que
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a intimação tenlJa sido cumprida. e levado o facto ao co
nhecimen to do director "eral. este providenciará, por in
termedio das autoridades policiaes. para que sejam fecha
dos o.' predios p lo pl'a7.0 que flxar. ou pedirá providen
cia. ao Prefeito.

IV. Quando não e. til'el' feita a lotação a que se
rerere o paragrapho antecedente, (, :llüol'idacle sanitaria
a fará, intimando logo O' propriet<1l'io' (>I sublocadores
para que a tornem effectiva dentro d 48 IIora·. Si, findo
e te prazo. a intimação não til'CI' . ido 'ulllpricla, I roce
der-se-ha de confol'II1idade '0111 a "gllnda parte do citado
para"rapho.

\. Quando. ajuizo do dil'cctor gemI. os predios de
que trata o n, lU não pudel·elll. 101' slIa' lilás concliçõe
hygieni as, contillU<1l' a .'el'vir, .'em pCl'igo para a saude
publica. a autoridade s::lJlitaria. aJélll de impôr as multas
que no ca,;o couh reiO, intimill·{t logo os pl'opri tal'Íos ou
'llblocadores para que os fechelll dentr'o de 4 hom!>, e s6
podel'ão .'er l' aberto' depois de feitos os melhora
lI1ento' jul"ados nece. aI·ios.

Não sendo cumprida a intillla,âo o dil'pdor gel'al dará
conbe<limento do facto ao Prefeito. o qual providenciará
para que os predio.' sejall1 fech:Hlos.

VI. .\.' dispo. içõe.' do numero anl cedente serão
·exten.'ivas, no que fc\1- applic~l\'el, Ií.S cn ·a. de paslo: ás de
pequcna mercnncia de gell 1'0;; alilllcntiC'io;;.tavernas,esla
bulos e cavallariças.

nI. .\ Dil'cctol'ia (:cl'al de JI."gicne. no inluito de
fiscalizai' a natureza e o I' gimcn dos utcllsis sanitarios,
instal1ados nas habitaçõe.' particulare e collectivas. e
verificar .'i são ob.'en·adas as indispensaycis condições
hygienica. nos domicilio.', a bem da saude publica, man
dará, 'emprc que o julgar nece ario, ml1 COlO missaria
de hygiene Irocedcr regularmente á visita de todos os
predios, com sciencia prévia do morador. e. no caso de
opposiç:ão deste, recorrer:í. do commissal'io HO auxilio da
autoridade 1olicial mais grHduacla do logar.

VIII. ~as visitas feita!'. elll vil'tude do cxposto no
numero Hntcccdentr, a autoridade ;:unitnria I'el'ificarà
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se a ("asa 'nrcce de, contTi,õc,s liygienicas por ineuria do
inquilino ou do propri tal'io. ou )lOI' defeitos c vicio,.;
de consn·u, 'lio ou dI' installu,ão dOR appan'lllOs saui
tario "

)iI) I"'i"ll'il'() caso inlilllar;, o inquililll) par,). tll'l1tro
rle prazo mzoal'el. ("ol'l'igil' t<w,:; tlcf'iws ou aliusos cn
conlmdos c o mai~ qUl' fÚI' neces'urio, soh pl'l1a de
lIIulta dI' 20S a ::i0;::. dolinula nas reineidclll:ias: no;;
outros dou.; casos intinu1I'á o 1)l'Opl'ietal'io. ,.;oh a: UI 'sma:
pena,;. pal'a procedl'I' ali as,; 'io, repuro: I' lI1clllora
mcnto' conl'cuil'ntcs. dl'ntl'o tio 1""IZ0 qu' na I) ca;;ião
l1xar:'t ,

IX, Oito ,lia,.; depois ti' ('Uml"'ida a intin.ação ua
primeim liypothe (" dI' que trata o numel'O anleriur.
deI' rá a autol'itlaele :anilal'ia fazer nOl'<l visil t paI'''
rerifical' se ' mantido o stado de a:,'eio I'ecomll\cndado
e podení assim continuar n pl'oceder emC(uanto o jnlO'tll'
ncce:snl'io, impondo IIlulta de c nfol'mitlade com o ci
tado numero. cnela I'ez lLue encontrar faltas,

X, ,'i. Jindo o prazo mal'cado nas utras 1Jypotlie, cc
do numero "!lI, o,s melhoramento:; e rep,lI'o:; indicados
não tiverem, itlo ex.ecutados. a autOI'idade imporá a
multa OmnJina la c mal'eal'á noro )ll'no, que po ICl'á , el'
menor, ,ob pena do dolwo da ]J1'imeil'a muHn, Findo o
segundo ]I'azo :em que a intimação tenllu sido 'umlll'ida
scriL applicuún nora multa e ]lI'OC d I'·se-ha nos tl'l'mOs
da ,egunc1u parte do n, III.

XI. !'Ias vi ita, que a autoridade fizer aos lioteis
casas lle pens5e " 1l0spitaes, casas de .'aude, matel'l1i
dades e enfermaria: pal'ticulares, el'-lhe-lIa facultada a
entrada, ell1pre que a: im o exigil'em o, interes (' da
saude publica, a juizo da mI' rua autol'idade. ]ll'eceden lo
requi ição á administração do e:;tabelecimento, quando
este pertencei' ou e. til'el' a cal'''o de a! crunla a:;sociação
pia, legalm nte con tituida,

XI!, Em taes stabelecimentos, bem como no" col
legios e oIli inas, mal'cará a autoridade, anitaria a res
pectiva lotação, ficando os dono dos estabelecimento;'
.'ujeito , no caso (rC ini'I'ucçã , ;i: muHas do n, III,
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Além di",;o. !'iel'ão o.' proprietarió,; ([o.' e!'itab I ill1 nto.·
obrigado: a fechaI-o. de. de que. a juizo da r ferida
alltOrillade, a' casas em que funccional'elJl apresentarem
graves e in!'iana\"eis defeito lI~·gieltico!'i.

Das llete1"Dlinaçõe' da autorirlade ,,:lniuu'ia local.
neste caso. lIa\"ed. recllr"o COlIl rm'itO :ulJenhi\'o para
o directol' ""el'ul .

.Arl. fit. ~aK Yi"itas. a qu n autol'idad . anital'ia
proccder na casas Cln q1/e se fizcl' commcl'cio d "e
nCI'Os alimclILicios, obser\'llr-se-ha o 'e"uinte:

1. QU:lndo. a autoridade sunitai'ia ellcontr;\r eln
qualquer des:a: ca:as gencl'os alilllenticiOh cm ,;tado
de manife ·ta decomposição, os mandará inutilisar im
JOediatamente, requi,;itando. se [01' necessario. para e se
effeito. apre ença do fiscal ou da autoridade policial.
arrendo a de peza da remoção por conta do dono.

n. e a decomposição do genero não f';I' llluJ\ife ·ta,
ma: hOU\'cr motivo para acreditar-se qu elle!'ie acha
alterado, a autori([ade sanitaria interdir{L a \" nda do
mc~mo gcnero. até ulterior deci ão da dire tOI'ia "'el'al,
e rcmetter:í. uma ·tr:v delle ao laboratorio lTe bromato
logia. ~o certificado que a rcfC1'ida autoridade de\"er;í.
entregour ao dono da lllercadoria indicar,í. a sJlecie,
Cjuantidad marca. e houver. do gen 1'0 alterallo, Jo"'ar
em que !'iC acha. e todo: os outros ignaes Cjne sel'yil'em
para recollh cimento do me:mo genero, resJlon abili
f;ando o l'especti\"o dono 1101' Cjunlquel' faltn L[tle . mais
tarde se YCJ'iflque. ~o talão d c l·ti(]catTo I?rão e,
criptas os dizeres do documento entregu a dono da
mercadoria, exigindo a autol'idade f;anitaria a a . 'igna
tura de te.

lU. A autoritlade anitaria marcal'~í. 110 certificado
o prazo que durará a interdiqção do genero e mandará
communicação immediata ao :tireCtOl' geral, alim de que
ordene a analy e com urgencia. 'e dentro do prazo
marcado nenhuma deci ão houver, ficará o dono da
mercadoria isento de qualquer pena, e com direito pleno
oe di por do ""enero interdicto como lhe approuver.

IV. e ante de expirado o prazo marcado, de
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conformiuall com o numcro antecedcnte, o dono da
mercadoria vcndeI-a toda ou cm parte, ou ,.;illlplesmente
retiral-Il do re 'pcctivo estabcl cin cnto, sem prévia li
,'ença da autoridade sanitaria lo aI, incorr I'~i na multa
de 100$. dH ljual não ItHvel'<Í re 'urso, scní obri"'ado,
ob penll de igual multa, a entJ'egar a Il1ercadoria, ou

indicar o 10"'al' em que e\la,' acha, afim de er e
questl'<Hla ou inutUisada. coMol'me o cu e tado.

Y. A mereadol'ia. qu na condições do' numero.
antecedente' Jl 'ar .equ ,.;b·ada, ,el'á subm ttida a exame
r 1'<'. tituida ao seu dono c stiver- eU! bom c tado,
,endO inulili';,H!a no CH o cOl1tl'ario.

Art. 53. .'as fa bl'icas de licore , Yinltos :lrtificiaes,
a na, minerae " "'ordul'as. cOl11e ·tiveis, consel'va ali
mentares oub'o,; genel'os d igual natuI'ezn. a autol'Í
dade sanilaria far<Í. vi. ita fI' qucntc,' destill:lllas a vc
rificar;

I. i as suh taneias empregadas no fabrico de taes
genero' são de nü qualirladc:

II . i na cOIl1]lo'iição do ]ll'odudo l'ulra qualquer
matcria noci"a à salld I ublica.

UI. 'i na,' ditas fabrica.' , li. am rotlllos fal. os.
erão consiuerado'i falsos. quanto a' fabJ'ieas de que

trata o art. 53, o rotulas que, indicando ]1I'oducto sob
a denominação usual de qnalqu l' dos ]1roductos natu
faee, não contiver a declaração de artiflcial- im])I'essa
diagonalmcntc ao rotulo el11 caractcre.- legiveis c em
tinta dill'ercnte da do rotulo. ~as duas primeiras l1ypo
the 'es a r('fel'ida auclol'idade pl'occderá do modo pres
cripto no al'tigo antecedente, impondo aos donos das
fabrica' a.- multas comminadas no re:<pcctivos paragra
graphos, e. na tcrceira hypoth . c, commnllicari imme
diatam nte o racto ao (lil'ectol' geral pam os devido er-
feitos, .

Paragrapl10 unico. As fabricas dc que (rala e ·te ar
tigo submetterão a cxame da directoria geral as f01'1 lU
las dos seus prodnctos, as Cluiles, depois de approvada',
ficarão sob Sigilo no archivo da. repartição.

Art. 54. Ell todas às fabricas a aucloridade sani-
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taria examinal'{L si ,ão ellas insalubres pias .'ua,; con
dições matCI'iaes de installação, perigosa,; á sallde dos
moradores vizinhos Oll ineommotIa:;, :\os dous primeil'os
casos ol'denar<Í o' melhommentos nece al'io', ou, ,i
e, tes não forem pI'aticaveis, a I'emoção do stll1Jeleci
mento pam O predio 011 localidade cOIl\'eniente. 'endo
a fabrica simplesn enl imcolnmoda, a mosllla auctoriuade
só ol'llenar,í a remoção SP não 110l1\'er m io de tOl'nar
o estabelecimento tol 1':1\'01. d \'olldo, 110 ca o eOlllrario,
jndical-os,

Em todos e~t '5 eu I) a au 'tol'i,[ado IlIaI'CHI"I Jlrazo
para a ex.ecudio de 'uas detel'lninações,

Findo o prazo marcado, -i as ordens da autoridado
sanitaria não tiverem sido cl1mpl'idas, er,í o dono da
fabrica multado em 200S000 e mal'cado o novo prazo, x
pirado o qual incorrer{l o me,'mo d no 111 Inulta in-ual e
poder{L a autoridade mandar fechar o eslab lecill ento
pelo tempo que for preciso para o CUnlpl'ilnenlo UUS 01'
dens, sem o que não poderá ser I'('ahel'lo,

Do acto da uutol'jdade que ordenar a I'emoção ou fe,
chamento havorá reeul'so com eflcito suspen, ivo, o lual,
devidamente fundamentado (' documentado, II 'vel'á 01'
interposto dentl'O de cinco dins, conlHdo da data do
acto ou decisão j'ecol'l'ida,

Art. G5. Q.u:llltlo cm qualquer I'nbrica a Hulol'idar[e
sanital'ia \'el'iJiear [ine O pl'oe ssos industriaes emp"o
gados não, ão os mais con\'eni nles pam a saude dos
operarios, aconselhal'ÍL os que devam ser adoptados,

Art 50, :t\as visitas que a autoridade sanitaria fiz I'

aos estabulo , eavallariças e outros estabelecimentos cm
que se recolham animaes, deverá ella prescl'e\'er as me
didas hygienicas conveniente, ,mal'Cal' are, pectiva lota
ção e impôr, nos casos de infl'aeção, a multa cIe 50~, cIo
dobro na reineiclencia c de 10' pOl' animal que excedeI' o
Ilumero mal'cado,

Pal'agrapllo unico, 'i tae estabelecimentos apl'e-
sentarem defeitos lIyn-ienicos insanavois, a autoridade
sanitaria procederá ele confol'miL!ade com o disposto no

5, o
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Art. 57. Quando reinar qualquel' mole tia epide
mica proceder-'e-ha do seguinte modo :

§ 1.' i a autoridade . anitaria "erifical' o appare
cimento de molestia tran mi sivel, em algum estabele
cimento ou ca a de habitaçào particular, communicará
immediatamente o facto ao director "'eral e app1icará,
sem demora, as medidas que forem mais ur!Ientes, para
obstar a propagação da mole-tia, de accordo com a~
instrucções do dil'cctor de hygiene,

§ 2.' Por ordem da Directoria Gel'aI de Hygiene e
Assistencia Publica serão praticadas as beneficiaçãe. de
que o predio carecer. a inutili. ação das roupas e outros
objecto u ceptiveis, que tenham servido ao doente ou
ao defunto, e a ele'occupação do mesmo pl'edio. com
prohibição de ser de novo habitado ante de feita as
desinfocções e mais beneficiações determinadas.

§ 3" i o doente achar- e em estabelecimento ou lIa-
bitação onde houver agglomCJ'ação de pe.. oa ,ou em o
conveniente tratamento, a autoridade. anital'ia mandará
removeI-o para o ho pital ou logal' apropriado, ficando a
habitação ou e tabelecimento . ujeito ao dispo to nos
dous paragraphos antecedente-.

§ 4.' Ordenada a desinfecção pela autoridade sani
ta ria, ninrrucrn poclel'á eximir-se d praticaI-a, correndo
as despeza. com o desinfectantes por couta elo mOl'ador
da ca a ou dono do estabelecimento, salvo si a desin
fecção e realizar na residencia particular de pes oa reco
nhecidamente pobrc, ca. o em q le a referidas despezas
serão feita por conta da Municipalidade.

§ 5.' A autoridade. anitaria tomará conta ela.
roupas elos doentes ou de quae. quer outro utensílio'
que tenham servido ao doente, inclusive mobília em
estofos para serem devidamente de infectados.

Quem vender, emprestar ou der qualquer objecto 011
roupas, que tenham sen'ido a doentes atacado" de
molestias tl'ansmissivci ' .. erá punido com a multa
de 100 000.

As dc,-infecçIJcs sCl'âo repctiJa. o numero de vezes
10
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que a autoridade san'ital'ia julgar Pl'Cei o, conforme a
natureza da mole tia, .

§ 6.,0 i se tratar d com]iarUmento í 'olado' no
resto {la habitação. poderá o empregadó encârregado d~

desinfecçãG fechaI-o: e s6 ·entl'egar'as respectiva chave,
depois de charem-se os 111e 'mo 'compartimentos puri-
ficados. • '

7. o i para de infecção dá ca~a' Olf C tabeleci-
mento e tornaI' neces 'ariaa lIiudanç,y doi' liloradore
para out!'o predio. ou si -,"oluntaJ'iamente elle' 'e reti
rarem. a autoridade sanitaria local darCi pa 'te ifl1mediata
do occorrido ;\, da Cil'culjlscripti'io em qlre' tné' pe, 'oas
forem dOUliciliaJ'-se" e esta devcm< vi ital-a' a' vezes
que julrrar conveniente. indagqndo si alO'uatadellas se
acha contaminada. durante o prazo corre pomlente á
incubação maxima da mole tia transmis, ivel. contado da
data da ultima ,communicação com o doente ou com o
âéfunfo. ' ,

§ 8. o i 'alguma rTas pe "oa~. de que tI'ata o para-
grapho al,ltecedente. fôr accommettida de mole tia tl'ans
missivel. proceder-se-ha como :fica estabelecido ne te
artiO'o.

§ 9. o Quando a directOl'ia julO'ar conveniente, poder"
mandar affixar na porta extel'ioJ' (lo pl'edio. sujeito a
desjnfecçõe, a declaração in1pl'essá de que elle se
acha infeccionado e requi. itar;1, da autorídnde policial
providencias para que não eja de. truida a indicada
declaração que ser,1, conservada emejuanto' a desinfecção
não estiver completa. .

§ 10. As pe soas que se oppuzeJ'em ;Í, determillações
da autoridade sanitaria indol'J'erão em lI1ulta~ de 100 000
a 200 000, podendo a mesma autoridade solfciti\r o auxilio
policial. sempre quê se tornar preciso.

§ 11. O medico que primeiro vel'illcar, em doente
de qt1e. trate, algum caso de molestia transmi. sivel,
deverá pár1;icipar immediatamente o facto·.t autoridade
sanitaria. ' '

A infracção será puniria com a multa de 1005000.
Art. 5". ão mole tia, tran 'mi 'si\'ei~, cuja noti-
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Ilcação é cOll1plll~oria. na fóma do paragl'apho prece
Ilcntl'. a. _eguinl ~: (cbl" al(larella. cholera-morbus,
peste·, :lll'ampao. c: ·cal'latina. v:ll'Íola e diphteriH.

TI'reLO Jl

111i'l'OS)~ÕES (iF.RAE

, í\'rt. 5(1. A: int'rac,õçs (ksl I'cgIl1an~elltb. a que
não 'e ·tiver CÇlll1lllinada lJena. especial, :e]'~o punidas com
II jimlIa de [I0S000 a 100 000. dobrada l1ffs l'eincidencia .

Art. 60. Toua: a mulIas eOII1111inada"' ne te regu
lam"cnto. por-int"l'ac,ôc d . na.' di..posi.çõe~. 'crão 0.0
bracfa. de accôrdo com \lo I i, cril vigor e que I'e a em a
mate'ria. . .

Arr. 61. As llutoridade.. :mital·ia... reclamarão por i
ou por entcrtn dia do Prefeito, o auxilio da . autoridadc
jloliciaes enlpre que julgareOl nece!; ario.

Art. 62. Fica o Prefeito autori.udo a creur logo que
.eja po ' i\' J. e de accordo com a" fOI',a orçamcntal'ia'
tia :'íluriicipalidad . Of; eguimes ,en'iço':

L Um laboratorio de 1rOlllarologia.
n. A' cl'ecil ..
m. t.:m 110 'pital paJ'a 'o exclu 'i\'o tratamento de

111 nores aiX011"llneHidof: dc mole ·tia: cOlltagioslls e han -
mi' i\'eif;. .

1\'. 1:01 inf;titllto yaCCillogenieo.
Y. l'm in tituto para eXnmc. d, s tlrí'la, de leite.
\'1. t'ma cola veterillaria.
\ JI. Bo í1ital de yenerio .
PnraCTrapho lU1ÍCO. E&ie ser\'iço '5-,Ol"ão "er lido 'e

gundo a ordem indicada.
A.t:t. 63. erão tabelecido quatro desinfectorio'

cm pontos que po sam sel'Yir amaI de um- di ·tricto e
augmentado- o mno'C1'O de de- inrectadorcs,' quando fôr
jll'eci o.

ArC. 6,1. Fica o.Prefeito autorisatTo a augmentar o
numero de commi' arios de l1y ine, conforme a neces
Sidade dos dil·el'. os 'erviços cm épocas, quer normaes"
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uer anOI'maes, á propo·rção que novos serviços si forem
creando,

Art. 65. Fica o Prefeito de. de .i á autorisado a
contractar, no paiz ou no e.3tmng iI', dou, veteri
narios.

Art.· 66. Fica o PI'efeito autorisa,lo a I'eclamar do
Governo da nião o hospitae de anta Barbal'a e ão
'ebastião, a bem da uniformidade do . en'iço sanitario
que passou a cargo rIa Municipalidade, e como ne-
essarios para a execução das medida,' rTe pI'ophylaxia

de cuja maior parte e. tá elle encarregado. como seja a
vaccinação, vi itas domiciliaria', i. olamento em domi
cilios e desinfecções.

Art, 67. O director geral de hygiene e assistencia
publica organizará e ubmetterá á approvação do PI'e
feito as instrucçõe especiaes referentes aos diversos
serviços da Directoria de Hygiene e A sisLencia, em
épocas anormaes e em quadras e! idemicas.

Art. 6. ~o ca.'o em que se desenvolvam mole"
tias epidemicas em disb'ictos longinquos dos hospitae
destinado a este fim. fica o Prefeito autorisado a in.
tallar hospitae. -barracas para o tratamento dos respec
tivos doentes.

Art. 69. Pelo presente regulamento são ga-
rantidos os direitos adquil'idos em lei pelos medicos e
~nais funccionarios da antiga Inspectoria de Hygiene,
que passarão para a municipalidade e os antigos medi
cos da Municipalidade; devendo ser todo o peso oal
aproveitado na nova organização da Directoria Geral de
Hygiene e A sistencia Publica.

Art,. 70. Fica consignada a verba allllual de 1:200$
para a manutenção da enfermaria de moles tias tran~
missiveis creada e custeada com essa quantia pelo j)li
nisterio do Interior, na freguezia da Jacarépaguá.

Art. 71. Ficam conservados os.logares de superin
tendente de assistencia á infancia desvalida e bem assim
o de medico e professor de trabalhos manuaes rIa Casa
de S. José, e creados dous logares de adjuntos, um de
dentista e um de ajudante de almoxarife.
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Todo o pe oal da Ca a de . José terá o mesmo
ordenado do pes oal do Asylo de Menino, Desvalido . O
superintendente terá o ordenado de 4: OOS e a gratifica
ção de 1:200 e o dentista o ordenado de 1:200 e a gra
tiflcação de 600 00. Os adjunto de almoxarife (iuer da
Casa de S. José quer do Asylo dos Meninos Desvalidos,
terão o ordenado de 1:600 e a gratiflcaçào de 600$, e
os adjuntos, além do ordenado, terão mais 600 de gra
tificação.

O medico da Ca a de . José servirá de dil'ector no
impedimento do mesmo.

Art. 72. Da' multas e pena impo tas pela autori
dades anitaria' ha recur o para o Prefeito.

DI PO IÇÕE TRA:"SITORI.\

Art. 73. Para os logare: de commis arios de hy
giene serão nomeado os 65 delegado de hygiene. actua.l
mente exi tentes.

Art. 74. Fica consignada no orçamento a verba de
200:000 pRl'a a construcção e cu teio de urna tecelagem
de juta na Casa de . Jo é, de accórdo com o Iroiecto;
mandado orgazar pelo i\linisterio do Interior. a pedido do
director do referido e tabelecimento, como consta do ar
chivo do mesmo. Fica outl'osim. autOI:isado o Prefeito a
promover o arr ndamento de um predio destinado á ins
tallação da Ca a de . José, ou a de pender até a qnantia
de 200:000 com a acquisição e benefjciamento de um
predio destinado ao mesmo fim; o anendamento não de
vcrá exceder a 20:000 annuae .

Art. 75. Revogam-se as disposições em contrario.
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aegulamento do Ensino no Distrioto Federal

C.\.PlTULO I

D.\ ORG,\);(S,\çIo GER.\L DO E:': '(:'\0

Art. 1. o o en, ino publico munkip::11 no Di:;tl'icto Fe-
deraI compr henelerá:

a) en. ino primaria;
li) en ino no~mal ;
c) ensino )Jrofl' ional e ar ti tico.
§ 1. o O en 'ino pI'imario erá dado em jardins de

infancia e escola primarias elo lo e 20 grãos,
§ 2, o O ensino normal será daelo em uma ou mais

cscolas normaes, ele tinadas fi fOI'mação de ]lI'Me ores
de um e outro. exo pal'a o en ino las escola publicas,

§ 3, o O ensino prol! 'ional sel'á dado nos !:;cguintes
stabelecimentos:

Uma escola de commeI'cio ;
m lycêo de arte e omcios ;

Uma escola agricola ;
m CUJ' 'o de aprendizado profl ... ional.

PaI'a este ramo de ensino publico o Consclho ~Iunici
paI oI'ganisará lei especial,

, Art. 2, o O ensino primaria é lei~o e gl'atuito, O do
prllneiro gráo erá alem dis o obl'l"atol'io, 10"0 que o
Conselho Municipal regulamentar e.. ta di posição ela lei.

Art, 3,0 E,' livre aos particulares a fundação de e ,
tabelecimento' de en .. ino primaria, re. peitadas a condI
ções de moralidade e de !Lygiene, dellnidas cm l'egula-
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menta e desde que pI'e tem á acIminisli'ação munici[Jul o~
dados estatisticos que rOl'em reclamado'.

ArL 4.' E' inteiramente livre e fica i'ento de qual
quer in pecção oflieial o en 'ino qu, ob a vi"'ilancia
immediata do pai ou dos que fizerem as suas "e<le',
rÓI' dado ás crianças lfo . eio de suas familias.

,:: •.. Jt ~I' ~J.t .l ~' .. l'~:~
C.\.PITULO II

D.\S ESCOL.\S Pt:BI.lC.\ . st:.\ C.\TEGORIA E REGDIE:\

AI'L 5.' A instl'ucçiio pril H1I'ia Bel'á dada no Di tricLo
Federal a c"xpensas da Municil'ulidad, lU cs 'olas de Ll'cs
categorias:

1', jardins da inCancia :
2' cscolas pI'imarias.llo l° "Táo: I

3', e cola primaria- do 2' gl'áo. I

Art. 6. o Os jardins da infancia ão est~b~leci'n ento~
de primeira educação, onde cl'ianças rle amhos o' s.exo"
rle quatI'o a sete annos rle iaade. l'ecebel'âÇl eq1 commulll
os cuidados que o seu ~lesen\'ol\'ilt1ellto p\1ysiço. lUoí'al e
intellectual I'eclama. .

§ L' :-io.- jardin" da iô!~ncia é 1I1iJ1Í'tratlo; pOl' pro
eesso' e;:;pec.iaes, um comei;'q, de jnstl'u,cçãp eleI' e.l\~r,
comprehénde)1do: . J ,r ".

Ct) jogos in(antis, I eX9~cicios Vh {,ipos ,gr:arluarlos' O
acompanhado.- de canto:

b) exercicio:'5 manuaes :
c) O, primeiros principias de educação mOI'al:
d) conhecimentos usuaes e exel'éieio:'5 r1c'lIn nlüao-em;
e) os pl'imeiros elemento' le de:'enho, ·IOitLIl'a. es-

cripta e calculo. . d. ,

2.' Log<N{ue o Con. olho ·;\fLU1iciprtl hajtt' I o1Yit)o
crear os jardins de infancia, :erá darlo I'egulaniento 'e-p"-
eial para es.se I'amo ~e CJ1 inD-. , .,',

Art. 7.' .\.s escoJas Jlrimaria~ .rIo l° ,gl,'<Ío. cla "iflca
das pai' númQI'o em ca.chI,' d~ trictq esçqlfll', ())'ao /,l1$«QiO'li 7

nadas e 111, escola' pal;\ll n1elli,no I e Q$ ph'1s para, moninas.
'l'antp .UI)1ilS- ('91l10.lp~ltr'a alrl11\t~il'ãQ l'íançf\s,der'I.a.

. , ,,,



REGtiL.\ \1F.:\TO DO E:\ 11'0 155

II

H annos de illade. podendo as do exo feminino aúmitLir
meninos até 10 anno .

Art. . o .\ escolas primarias de menina só p'od l'Il
ser diri i la por prol'e-sol'a : as de moninos' el-o-hão ill
distinctamente por prol'eo'ores ou prol'es oras.

\.rt. ~1.0 O ensino nas escolas primarias do 10 gl·io.
que abl'ange tres CUI'SOS (elementar. mé lio e complemen
tar) e é dado em seis cla--es. comprellonderá: .

- leitma. e cripta e ensino pratico da lin'~u:l ma
terna:

- contas o calculas. arithmetica pl'atica até reO'l'a de
tres, molliilnto o emprego primeii·o dos proce sos CXPOJ;l
taneos e depois 'dbs'proce"os systematico~:

- systema metrico pl'ocedido do e'tudo de O'eometl'ia
pratica (tach~ motria) :

- olemento do oeogl'aphia e hi to ria. pl'incipallllcnl '
do Brazil :

- liçõe (lo cOiras e noçõc eon I' La Llo ien 'ia
phy icas o hdoria natural:

- instrucção mOl'al e ci"ica :
- desonho:
- cantos e colares o patrióti os cm l;H'tUI'U, anl''!-

priatla p~tJ'a cl'Ían~a. (le 9 a l-l anno- :
.- O'~mnastica exerciéío.:l nlilitarc:,;:
- tl'Rhalllos manuaes : " ,
-. traballlo 'de aO'ulha (pam Ilienina j ,:
- noção' ti asr nomia.

1. o Em tOllo os tres UI' os s ní. de preferencia
empl'egado o methodo intuitivo. l'vindQ o lino de im
pie auxiliar de' accôrdo com pr\lgralllma~ minncio a-
mente pecificado. .

. 2. o .\ noçõos Lle a9"ronoll1Ía terão maiol' de CJlvo,l-
"Imento na e-- ola s ubul"llana:. . ,

I.rt. 10. :::\as e cola de lo OTlio umà cla sc não de
verá conter mais de 30 lllumnos, havendo nc"a c'colas
para a boa di -trihuição do ensino tAnto professol'c a~ljLLU-
tos quanto' fOl'cm inui llcnsayei-. . _

Al't. 1L Carla C. cola. primal'ia cIo 20 °Táo terá um
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director ou directora. um adjunto ou adjunta incumbido
da inspecção dos alumno , e )Jrofe.' 'ores especiae.'.

O ensino ne 'sa e cola.' distribuitlo por trc' anno
de estuQo.', comprehender<Í:

- calligraplJiu;
- portuguez'
- elementos da lin<Tua franceza :
- mathematica elell1entar:
-- geo<Trapbia, P peciaIJnente elo Brazil'
- hi toria, especialmente do Brazil;
- elemento' de phy 'ica. chimica e hi toria natural

applicaveis á' indu.'tria , á a<Tricultura e (l hygiene;
- noçlJe' d econoll1ia po'filica e direito patl'io :
- desenho de omato. paizagelfl. figurado e topo-

graphico;
- musica:

gymnastica e exerCICIO.' mililare,,:
- trabalho.' de ~"ulha (para a JIlel ina.') :
- trabalho' rnanuaes (pal'a os meninos).
Art. 12. Para a matricula nas e 'cola do 20 "rão

eril exigido o celtiticado do' e.'tudo· lll'imal'io do l°
gráo ou appro"ução eJIl eXall1e especial de admis ão.

Art. 13. ão in tituidos os dou certificados: d~
estudos primarios do l0 gdlO e de estudos pl'imarios do
2° gráo, O' quae' sCI'âo confel'ido' ao.' alurnno.' e can
didato approvados no eXall1e final da re peclivas e 
colas.

'0 fim de cada anno lecti\'o 'e pl'OC (lerá a e 'ta
pro\'a, segundo a' di:spo.'ições do regimento.

Pal'agrapllo unico. O ccrtificado de e tudos prima
rios do 2° o'l'áo dará li\'re entrada nas escolas nOl'maes
tio Districto Federal e na' altas e 'colas proU ·sionaes.

}l.I't. 14. O expediente da escolas publica será
feito á cu ta dos cofre' da :'Ilunicipalidade. fornecen~o
sta os livro' adoptados no ensino e uma con ignaçao

mensal dada a cada proCes 01' ou director. pl'oporcional
mente ás matriculas (.te alumnos e ao gl':w da e 'cola.
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Al'l. 1.>. ,O, 11 mbro~ d,) mogi~terio 11I'im:Hio <.lo
1" gl'áo sel'üo dividirlo' em duo: elu....e '. com as s g'uinLes
<[esi"naçôes:

1.", prof s:or cathedl'atico :
2.", profe.- '01' adjunto.
Art. 16. O Jlrofes.-or calhcllI'otil'o em o:cola' lo

1° "1'.tO erá nomeado pelo pJ'Meito, de el1tI" o' titulado:
pela E. cola i\o1'Jna1. prol'cl'i([o: :emlll'c o d melhores
notas de appro\'ação: () q llando nao haja li tlllados, o
provimento elfectil'o <.la' cadeira' erá. feito mediante
concurso.

O logar de profe'sor adjunto comi etc, de direito,
ao diplomado.- pela E:;cola :'\ormal c d pende iO'ual
mente de concurSO para os que não possuem este di-
ploma. .

Paragrapho unico. Em instrucçõc especia serão
re"lllamenLados o pl'ece, 'o e objecto do, COllcur'OS para
profes 01' cathedratico e pr fe,'sor adjunto .

.Art.17. Exi tindo \'Ogas de cathedmtico' c a.Tjllnto ,
o director da in trncçâo publica de ignl:ll'á os adjuntos
que devem I'eger pl'ovisoriamente as cadeir'os. e pelo
Prefeito serão nomeado adjuntos interino.-, preferindo
os candidatos pela ordem da ua habilitação pl'ovada.

PãragraEho unico. Para a regencio interina de
c.adelra terao preferencia os adjuntos etfectivos e par
ticularmente os diplomados pela Escola :S-ol'mal.

Art. 1'. O profes, 01' cathedratico é inamovi\'el e ' Ó
poderá mu lar de cadeira a ,cu pedido ou J)or tJ'ansfe
rencia, ou pOl' pel'muta em que con\'enha a a ministração
superior.
. Art. 19. O profe.-sor cathcdratico . cri con-iderado

ntalicio desde o di cm que tomar pos e c o adjunto
no fim de cinco annos de ct'l'ecti \'0 exercicio.
, Art. 20, O prol'e, sol' cathedl'atico qne hou\' I' ser

Vido por 15 anno;; t I'á direito i gl'atiOcação addicion:ü
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corre~pondent á quarta pane do v ncilllento: o qu
ti"el' _emelhantemente 20 anno: d . l'\·iço. ú gmtificação
addicional cones] ondente ..~ tel'ça lJarte do velwim nto;
o que contar 25 anno~ d identico, sel'\·iço~. iI gratificação
addicional de metade do vencimento.

§ 1.0 Pal'il o. eereitos d sta.l-'l'atit1caçâo aoldicional
sel'iI computado o temp eTc cxcl'cicio COIJ10 aLlju!lto cfrc
clivo.

§ 2. ° A gl'atific~ç~IO arldicionar;;cl'I\ contada desde o
dia em que () professol' cOlllpletal' o ,tempo lJlal'c,ldo da
lei e calculada sob I' o ,'ehc'irllcnro t\Cl:;~a data. a o
e te venha a SCI' dépoi alterado. o, calçuto da ",rati
ficação addiccional acoItlpanlIm',\ a alwmção fIo venci
mento.

§ 3, ° A gratificação addicional acol1ljlanhar;\ o ven
ciltlento do prol'e "qr' qu {ôr jubilado,

Ad. 21. Provada a invalidez, o III'Mc.'50r· prilJ1d'io
do 1° Ott 2° gráo terá dil'eito ii jubilaçao com o ordenado
IJroporcional. , i tiver lllai de 10 e meno' de 25 anno'
ti exercicio: com todo o ordenado, i .-tivel' n ais de 25 e
meno de 30, e com to lo o vencimento, :il tive!' mais de
30 annos de :erviço,

ParaCTl'apho unico. Para a jubilação el'lt tambem
contado o, tempo de excl'cicio no {iUIlgO de adjunto erre
cti\'0 ou in.tel'Íno,

Al't. 22, O }1rofesor ca[h tlraticó do 10 g"I'áo terll
direitO a resi.dil' no etlificio da e_cola ou em predio an
nexó a ena e 'i. por ventura" o cd ific'io, nao tiver
accommodações para i 'so, receberá o professor um
sub 'idio mensal pal'a o alu!!Uel de ca a.

EJ te sub idi'o serit de lira 000 para os pr'oCessores dos
districtos urbanos e de 60S para os do' districto su
Lurbanos,

Art. 23" O. profesores adjuntos, ,di. tl>ibuido pelas
escola , conforme convier ao serviço. por 'iu1ple por
taria do director de instrucção publica. funccionarão
nel,las como anxiliares do. cathedratico: e sob sua
direcção, Substituil-os-hão em ua: au 'encias momen-
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trt~êa. (' f'eJ·ão ihcurnbido~ da I'<,grn~ia int~l'na de ca
deira: \'l1?a•.

, ,·Art. 24. Os prorc"~or !' I 2° ~I"\<) I<et'à<1 nomeaclos
pejo PI·erl'ito. 111 dil\U[ PI'OflO,' 3 do dir ctOI' la in trucção
}lublica. de onU'c' os' mai8 rli.tincto>< prole,' ré do 1°
gdo. titulado. pela E- 'ola ~ol'mal. (lU til'ol'om pelo
meno. cinco annos de xf'ITiciO fI' ctil'o ne. ta funcção.

Pal'agl'apho unico. ;\a falta de ]ll'ore. ore. diplo
mado , ou tI'atando- de cadeirHs cuja di:ciplina não
fazia ]lnI'te do ('UI'. o da E" ola :\orlllal na época em que
os rn "nlo' 1)I'of' .01' " I' 'ceherHTn diploma. o ]wol'im nto
.'erÍl r ito por concur 'o. :Em i"lwldado de c ii' I1m.tan
l'Ía.. ~ rão n tão )lrerel'ielo8 os prol'es. ores do lU grúo,
I' la QI'elem d ..·UU anti"'l,lidade e mel'ocimento.

Arl. 25, ,'a. e .cola. do 20 "')',\0 ,erão privalil'o
Of> flrol'e o're" de POI'ÚIg'uéll, Il1uÚHl1natica sciencia:
phy ·ica. o histol'Ía natural: cada .l'1'0(' ';'::'01' c)as outra.
lIla[ rias leccionar:i em dqa 'cola~,

Para"'rapho unico, "Cm do~ melllbl'O": do corpo do
reD[ , ]'rore•. 01' ]ll'il'atil'o, ex rcel'Ü cUlÜult\tÍ\'alll nte a.
fu\lcNe el llirodor ou diroctora,

"Are. 2G,' o prol'o .• 01' primario elo 20 gr(tO go al',i
da I'!lnthgen. a Cjuo . e rOlerom o" ilrts, 2ú e 21. ondo
:to "ratificação addic íona . do 10 0/0 por 10 anno de er
VIçO, do 29 o 'o j10r 15, do 30 o ~ 1101' 20 d~ ,lO o o por 25
c do 50 "/n pOl' mai' de 3 anno.,

"\1't. 27. 1\0 - 111(1111)1'0>' ~lo ma,..i:-t I'io serão conta
elo.. como tell1p de. en'iço or('çctivo, p:Jl'a. ,os offeHo..:
ele jl1bila~'Üo :

1. O tempo cIo ('01 11 U1 Ls_Õ(', 'ci nliiflca~ :
,~l. O numero ,IL faltas são (lxeer[ontc,' a 60 por

anno, de,'(le ,quo tonlJam "ido justificada' i
lll. 'l'Ql!o o tompo (le _'uslIcn 'ito judicial, qnando

forem julaatlo in.noccnte·:
lY, O tempo de exercício no .car"'os de adjunto ou

ub titulo'

Y, O en'iço "'I'atuito pro ·tado umulativamente
pelo pl'ol'es ore, etl1 cur.~Os noctlll'l1O C. tipendiado pela
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dministração publica, cóntando- e e se tempo pela
metade.

Art. 28. Aquelle que e crever compendio, ou apre
sentar trabalho adopta lo com vantagem no ensino, terá
direito á impl'essão do trabalho por conta dos cofres da
Municipalidade. Ca o o trabalho. ejajulgado de merito
verda ~eiral11ente excepcional, o auto)' terá ainda direito
a um premio nunGa inferiol' a 500",000.

CAPITULO [\-

DO EN 1:\0 :'\OR~I.\L

Art. 29. A Municipalidade manterá no Districto
Federal uma ou mais Escolas NOl'maes mixtas ou di 
cri mUladas para os dous sexos, conforme as necessidade.
do ensino. e a cada uma d'ellas erá annexa uma escola
primaria de applicação.

Art. 30. O curso da Escola . 'ormal , erá diurno e
limitada fl. matricula.

Art. 31. Para a malI'icula do l° anno da E cola
~ormal exigil'-se-ha : l°, o certificado de e tudo prima
rios do 2° gráo ou appro\'ação em exame de adulÍssão
cOl'1'espondente ao curso cles. as escolas; 2°, certidão de
idade upe)'ior a 15 a11l10. : 3°, attestado medico de que
o candidato não tem defeito p!Jy.'ico que o inhiba de
exercer o maNi. terio.

ParagrapllO unico. Os exames de sciencia. e artes.
prestados nas escolas superiores 1'eúeraes ão validos na
Eseola Normal.

Art. 32. E' permittido fazer exame de todas a
materias do curso da Escola Normal integralmente, com
tanto que se respeite a ordem das disciplinas estabele
cidas lJara o CUI'SO pela respectiva cong1'egação,

Art. 33. Em cada Escola Normal o curso compre-
l1enderá as seguintes disciplinas;

Portuguez e noções de litteratura nacional:
Francez;
lnglez;
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Gcogl'aphia c hi -toria ;
Mathell1a ticas ;
.\stronomia ;
Physica e chill1ka: noçõc;; cl mincl'alogia e lTeo-

IOlTia;
Biolo!!ia:
'ociologia C' moral;

Noçõe dc agl'onomia;
Dc cnho ;
lIIu 'ica ;
G"mna lil:a ;
Ti'ahalho. Illanua ;' (pal'a os 'xo masculino) ;
'l'mbalho de agulha (pal'a o sCX femino).

L o Eslas Gisciplina. serão en:inadus por 13 pro-
fessorcs, a. ai CI' :

1 de POI'tU"UC7. c litteratura nacional;
1 dc francc7. ;
1 de in lTle7.;
1 de n-conTaph ia li i.'toria ;
1 de mati\ematí a elemental';
] de mccanil'a astronomia;
1 de [lh)' ira chi mica, noçõ's de miocralogia e

geologia;
1 de hi010n-ia ;
1 de socio'i'on-ia e 1I10l'al ;
] de agronomia;
1 de desenho;
1 de musica;
1 de gymna tica .
1 de trabalhos manuacs ;
1 de trabalho dc agulha.
§ 2. o Es~a. materias . erâo di. tdbuidas pclo nu-

mel'o úe scries quc for 111 dct I'minada em regula-
Illento.

§ 3. o A pratica escolar dos normalistas será feita
na e cola de applicação annexa, sob a clirecçâo do re.
pectivo professor e da I'e pectiva professora, de accôrdo
com a insb'ucções da dil'cctoria da E cola ormal.

Al'l. 3-1-. A Escola ormal terá os seguintes empre-
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gados administrativos : - um di rectal', 1111 ccre
tario, dous amanucnsc. dOlls pl'cparadorc . um con
servador, um porteiro dali::; continuo', o inspectorc'
de alumnos que forem nece 'sarios.

No regulamento da e..cola se cspccificarão a ncce-
arias di po ições quanto ao direitos e devere de todo

o pessoal nomeaçõe., prerogatil"a' da congregação. pro
cesso do exames, o tudo emfil11 quanto diz ro'p ito iÍ.
disciplina interna do e tabelecimento.

Art. 35. Os mcmbros do 'OI'PO doe nto serão no
meaelos pOl' 10cI' to, modianto c ncul'~o, tCl'ão as
vantagens dos profo,;sorcs elo )20 gl'áo, ele 'lu trata o
art. 2ô.

Art. 36. Um elos professoros d:t E ..cola );ormal,
lincmento escolhido pelo Profeito, exerc r:t cumula ti
"amonte a direcção de 'sa oscola.

J~rt. 37, 'rodo. os funccionaríos percebel'ão os ven
cimentos constantes da tabella anncxa,

CAPITULO V

VA DlREC(i:O E I~SPECÇ:tO DO EX 1:'\0

Art. 3, A 'uprema administração do en. ino com
pete ao ·Prefeito municipal, que a exercerá, ele accõrdo
com as leis estabelecidas pai' intcrmeelio da Dil' ctol'ia
ele ln 'lrucção Publica do DistI'icto Federal.

Art, 39. A direcção, fiscalisação e inspecção do
ensino é exercida immediatamente pelo dil'ector, auxi
liado pelo conselho de instrucção publica, pelos inspec
tores escolares de districto o pelos directores elas Es
colas ormaes e profissionaes,

Art. 40. O dit'ector da in trucção publica, presidente
nato do conselho de instrucção, é do livre escolha do
Prefeito municipal e não poderá exercer cumulativamente
nenhum outro cargo publico,

Art. 41. O director terá a seu cargo:
l°, di tribuir, dirigir e fiscalizar os traba1Jlos da re

partição;
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20, manter e fazei' IlIanter, pelo;; IlIeio' ao eu al
cance, 11 oh 'en'anda das leis e dos regulunleutos em
\"jlT01' :

3", propor por, i ou cm nome d cou elho a' pro-
ridencia' r fOI'nuI' que julga!' cOl1venieute' ao bem
da in ,trucção Jlublica municipal;

40, inspeccionai' 1'01' >li ou pO!' intennedio do com-
petente funccionario o' ·tubeleCÍmentos de nsino
municipal ora exi.'l 'lll' o' que 'e \'ier 111 a cl'ear no
Ui. tricto Fedel'al :

5°, IJre idil' aos concul"O f ito, para 11l'ovimentO'
do logare' do l1Iugi tel'Ío publico primario, lIO' estabe
le imeuto que se acham ob 'ua jUl'i 'dicção, e nomear
os respectivos examinadol'e , quando e ta materia não
e teja definida em regulamento especial. O directot"
lerá nest.e concur os voto de qualidade, sobre eIles
interporá sempre o seu parecer nas I"'oposta' ap!'esen
tada ao Prefeito municipal;

lio, autori ar fi abCl'tul'a de e tabelecimentes parti
rulares de in tru çiio 1'1'Ílllaria, de de que estejam ~atis
feitos 05 requisito' da lei:

7°, convocar presidil' o conselho de instrucção
publica do Distl'icto Fed l'al, dil'Ígir-lhe os trabalhos,
tendo nas suas decisões "oto de quni idade, designar re
lutor pam xame dos negocio' que lhe forem alfectos e
representar o mesmo onselho nas suas relações com us
autoridades superiol'es.

8°, providenciar de p!'ompto sobre fi ub tituição
dos professor s impedido e di tribuÍl' pela' escolas os
adjunto', conforme a exigencias do serviço;

9°, as ignar os contractos lavrados em ua re
partição;

10°, assignar as folhas do vencimento do pessoal e
a de pagamento da con ignação e do alugueis de casas,
rubricar todas a con tas da repartição; .

11°, info!'mar, com o auxilio dos empregados de sua
repartição, todos os papeis que tenham de ser sujeitos
â decisão da Prefeitura, e fornecer-lhe todos os dados'
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'e esclarecimentos por ell a exigido sohre os serviços a
-{;argo úa úirectol'ia ;

12°, apre, ental' annualment ao Pl'cfeito um rela
torio circumstaneiado úos trahalhos tIa repartição, com
as observaçãe, que julo-ar convenientes, e bem assim
Ol'ganizar o respectivo orçam nto annual que tem de
servil' de base á. proposta da Pl'efeitlll'a :

130, rcsolvel' a mudança de scola,', quand cOI1\'e
venierrcias do ensino on motivos d ~ I'Ol'ça maior o
exijam'

140, daI' pOiiS a lodos o fnlll'cionario' depenúente
da directoria;

150, julgai' e puni I' as infr:lcçõ s disciplinares que
forem de , ua alçada;

16, preparar o' regulalllCntos C' in tJ'ncç,ies para
exeeução das leis e boa oi'llelll dos sel'viços a sen cargo
de aecôl'úo com o con elho de instrucção e com appro
'Vaçâo do Prefeito,

Art, 42, O conselho le il1stl'l1cçâo publica (lo Dis-
tricto Fedel'al é composto de sete membros, a saber:

O directol' geral, pre idente :
O directol' da Escola NOl'mal ;
Um proressor Ia Escola Normal:
Dous directores de escolas proflssionaes;
Um directol' de escola do 2° gráo;
Um professol' primario do lo grão:
§ 1. ° Os dous primeiros são membros natos, os cinco

ultimos, de nomeação do Prefeito, sob proposta do di
rector geral da instl'Llcção publica servil'ão por espaço
de dous arrnos, podendo ser J'eeonduzidos,

§ 2, ° Quando houver no Districto Federal mais de
uma Escola Normal, cada director servirá alternadamente
por dous annos,

§ 3, o Logo que estejam cl'eadas uma e cola de
commercio e um:], e:cola agricola, serão os dous directo
res dessas escolas proflssionaes os membros do con, e
lho; e, bem a, sim. logo que se ol'o-anize o Jyceu muni
cipal de al'tes e offlcios, occupará o seu director o logar
do pl'ofessor da Escola )/ormal no me'mo con elho.
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fI« pC'l1as dr su"pC'nsão f' elemi. ão.
-lO. C' 11('111 a, im a quc é commi

l"'ofe",,,orc>' purticlllal'c - pelo

§ 4, ° Emquanto niio exi. tiJ'em outras esc'olas pl'O-
f! iona" el'virão no con elho o, diI'e tore da Ca a de

, José e do Asyl0 do i\Ienino DCSl'<tlido"
§ 5, ° cryiJ'[} df' 'ecretario do couselho UI1I do.

chefe de ecr,:ão da directoria, 'em dil'cito de voto nem
de di cu. 'são,

...\rt, 43, .\.o con~elllo incumbe:
l°, coo\)eraJ' com o dil'cctor na boa dil' cção lIada ao

f'n ino pub ico :
2°, discutir e PI'OI:àl' ql1ae,;quer I' fOl'ma, e 1J)Olhol'a

mento' no eH ino:
3° xaminal' o ]'C'sultado do. ('onrlU'so, feito. para

provimento de logllres do II1I1'"'ist rio Ill'il1lario e nOl'mal,
dar eu parecer sobl'e as ]ll'ol'a' xhibida' :obre a
ela itlcaçã dos candidato appl'ovados:

-lo. infol'mar ,obr as OTJ'atifl 'a,õe addÍ<'eionacs, de
que tI'ata o art. 20:

::;0, informal' 'ohl'
a que se refere o art,
nada ao dircctor
art, 5(;:

(;0, or,zllnizal' Os pl'ogl'al.11J};l" dC' t'n"ino prill1l\1'io;
,0, di. eutil' e illl'OI'IIHU' "ollJ'(' :t ntlop{'ü d todo o

Illaterilll scoifu', C' appl'OYHI' Oll 1I1:\Il(lnl' COlllpôt' lino e
quac qu '1' tl'lIhalho" a.1 qundo: ao en"ino da' cola'
Illunicipae :

80, PI'OIIlII' o yalol' dos jll'Clllios qu pOllC'm, el' 011
fcrido ao" alltol'C'S d tl'ahalho~ adoptados oJUcialmente
no 11 ino, quando estC's tl'ahalho!:' sr (listil1gl1ircll1 pOl'
gl'ande 111 rceilJ ('nto c dC'lIwnstl'llda utilidade:

no dar pal'erel' sohre rodas as questõe rcferente' ao
n:ino, a l'C, pcito ela, qllaes o "Ol'el'no mUllicipal ou a

directoria queiram con ultal' :
10, illfOl'mar sohl'c a pel'l1lula de adeim c jubila

ções do!; l)J'o['c:,;orcs c lentes, glll1l'c!adas as IlI'CE I'i[ ções
ela lei.

Al't. -l.1. .\ a: 'istencia .t, SCSSÕI'i> (lo l'on:elh é
obl'igatoria, scndo pl'iyado cio e<ll'go o 1111'111111'0 que faltaI'
a Lre' ,c sõe' com; cutiva., ' elll cau"a jllstifkada, .
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Parac'I'apho unico. :\os ca. OS úe impedimento jus
tificado por mais ele UI11 mel., o director proporá. no Pre
feito quem deva. ub tituir o men b1'O lIa con 'ellto cluO
faltar'.

Art. .J.:). A in.'pecção da escola. fica dircctamente
a eargo de in pcctorcs e"olare- rle ui::>tricto. nomeado:
pelo Prefeito. sob pr'oposta do director da in.tl'Lll'~ão
publica.

§ l. ° Será cliviclida pdra esse fim a zona \10 Dbll'iC'to
Federal em di.-trictos pcrfeitamente delimitaúos, cada
um com. eu inspector e ·colar.

§ 2. ° O inspector cscolar não poder:l acclunular
outro empr'ego puhlieo. fedC'l'al ou municipal, cahenrlo
lhe o rigor'oso dever de applicar CI11 visita á e.' 'olas ou
em erviço dellas todas a.- hora' tio expediente escolar'.

§ 3. ° gntr'e os inspe tores c.-colar·es um. pelo me
no., . eril timLlo da ela. se tios professores pl'imarios lll~

se houvel'C111 distinguido ·no magisterio 1)01' llIai: ele 23
annos. Esse funecionario. as. im promovic o. não l.erelerá
a gl'atiJ.lcaçáo adrlicional a que trl'er feito ju: 'egundo o
disposto no art. 21.

Art . .J.ü. _\0: in"prctol'e.- es olar'es incuml e :
lo, a I'isita frequente e a minuciosa inspecção rio.

estahel eimentos de en.-ino primaria de sua circlIlll
!'cl'ipção, já no que r'e.'peita ao material c aos methodos
de ensino, jiJ. no que se refel'e ás condit;ões de conser
vação e ltygiene dos pre/[io.- escolal'es :

2°, cnmpl'Ír e fazer cumprir' Jl lmente o regimento
das escolas:

3° aeonsellt< r' e estimulaI' por' tO([os os meios Il -eu
alcance a fl'equencia das l'ianças de seu distl'Ícto liOS
estabelecimentos de educação:

4°, ol'ganizal' a estatistica da população escalai' do
seu districto ;

5° promover a adopção e gener'alisação dos melhores
methodos de educação pllysic~. intellectual e mor'al, res
peitados os programmas olliciaes ;

6°, lavl'ar no Iil'l'os competente os termos de
visita j
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7°. corresponuer- e com a Directoria de Iostrucção
Publica e reclamar della as medida' que entenderem
conducentes ao bom regimen da e, cola' :

8°, dirigil' á directoria um relatorio trime'>tral em que
d~m conta minuciosa lIa in, pecção feita no ui tdcto com
as observar;ile que julgarem necessarias :

9,·, ter em dia e perfeita ordem o arcllh'o de SUll
IIlspecloria os olar:

10.". adlJloe-tar O' profes'ore pelas uas falta..
Paragrapho uniro. De accordo com e a' di po i

ções, o llirect l' geral dará in -trucçõe' c ·peciae.- para a
inspecção das o:eola:.

Alt . .n. A ])il'ectoria de ln trut'ção Puhlica do
Di ti'icto Federal tN;l para u e:q,cllil'IILC orúillal'io da
I'epal'lição os s 'gui 11 te' fUllcciolla.-io·:

/11 dir dor !!('I'al:
])ou: chcfes .l' ccçiio;
Dous primeiro;: oJ1icines:
Quatro 'egl/Ildos oJliciaes;
Oito ll.mUllllcn 'c' :

111 urclri,·i .. ta.:
Um alllloxarif :
Um porteil'O:
Dous contiullos'
Dous corl'eios,
§ 1. ° Esses funccionarios rão di tr'ibuidos pelo

llirector em duas secções: a la, incumbida de tud,'
quanto I'e:peita ao ensino primal'io. estatistica escolar; a
2a , do que se refere ao ensino norlna1. lll'oflssional e
artistico, bibliotheca e museos municipaes.
, § 2. ° O director da instl'Ucção publica ubmetterá
a. appl'ovaçâo do Prefeito o regimento intel'no da repar
tição, cm 'lu se e pecifiquem por menOI' as obrigações
úes, es funccionarios,

.~I-t. 4, Todo o pessoal perceberá os vencimento.
consignados na tabelIa annexa.
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CAPITeLO YI

PEXAS

ArL 49. Kos casos dc infracção do.' l'C'gulam ntos
em vigor, conforme a gravidade da. falta. os profc.'sures
ficarão sujeitos ás penas seguinte. :

Admoestação:
Reprehensão ;
Suspensão com pcrda de vcncimento ;
Demissão.
Paragrapho unico. Ko regimento interno das sco

las primarias, assim como nos regulam ntos da Escola
NOl'mal e das escolas rl'oftssionac" apPl'ol'udos pclo
Prefeito, discrÍloinar-se-hao as faltas pcla quucs essa'
penas devem ser applicadas,

Ka applicação das mesmas seguil'- -ha 1; mpl'c que
fór passivei, a ordem el11 quc sc aehall1 c labclecida .

Art, 50. A pcna dc admoe taçã I odcd~ SCI' im
posta pelo profeSSai' aos adjuutos, pelo. in.'p dOI' s esco
lares ao pessoal docentc das c 'colas primarias, pelo
director da escola de 2° gTáo. ou da Escola i\ol'lI1al, ou
das escolas profissionaes, aos I'CSp ctivos P1'0 I'csso I' " c
pelo director geral a todos os fUllccioli<1l'ios dependentes
de sua direetol'ia.

Della não sc lavrará. tel'nlO.
ArL 51. A p~na de l'cpl'chensão podf'l'á 1'1' impo·tll

aos professore pOI'J10rlal'ia do directol' gel'al. na Escola
Normal tambem o il'cctor a podel't~ Í1II]IU\' aos foncciona
rios des'e estabelecin entoo ~e te ca.'o, h:,VCI'tl I' cursO
para o director geral. ,

ArL 52. A pena dc suspensão ('om pC'l'da de vencl
m~nt~s só poderá seI' applicada pclo PI'CI' ilo, 110S ca JS dc
relllcldenCla, nas faltas q uc 1Il0ti vaI' 111 I' pr hcnsao ou
desacato ás autoric1ados cscolares.

ATt. 53. A pcna de c1 mi:' 'ão scd, imposta pelo
Prefeito aos professores c furiccionario adminisb'attvo
nos casos de condemnação pai' (TiloC inl'alJlanle, de otl'en-
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~a . á moral 011 quando a pena lle uspen,ão .i,t tenha
ido applicada tI' s vezes.

Paragrapho uni o. A' imposição de ·tn pena pl'ecc
ti rá. ,ell1pr que rui' 110S iI"el, um pl'oce so regular
instaurado pelo con e1l10 de in~truc~'ão publica.

CAPITt:Lü "II
D1~PO IÇÕE' GEnAES

Àrt. 54. Entrarão no regimen II ·ta lei. completa
mente equil'arada' em todo os ponto. as e;;l;olas publi
cas até aqlll creadas e ll1antida~ Jlela 'nião r toda as
e cola até agora I'eadas ou mantidas pela ~lunicipali

dade na Capital F d l'a1.
Art. 55. Além da 130 e cola' l'rilllal'ia do l° 0'1',10 e

da ei es ola do 2° gl',IO. que Jlcam reconhecidas pelo
artigo pl'eceel nte. onselho :'I1llnicipal poderá crear
outras, qual do a, II ce siclades da popula~~lo a sim o

xigirelll.
Da colas primaria do l° gl'<lo. qne <,zora rxi tem.

a directoria de instl'ucção fará a relllo~ã daquella qu
li acharem denlll iado vi inha. ou 1I1<1I111ar([ l" ciJHI'
aquelln lue tiver m a ri' qu ncia Illédia int"riol' a 30
alull1nos pOI' e paço de um allllO.

Àrt. 5ô, :'\a localidades elll que ainda raltlll'elll es
rolas publica do 1° 0'1',10. ou em C\.uc ('!lu' nãu iJa tem ([
l!rande população e"'colal'. \lod rao ~er suhvpncionadas
as escolas pal'ticular s qu receber m • derelll instl'llcção
"I'atuitamcnte a 1~ alulllnos pobre prl melJllS.

§ l. ° Esta subl"en 'ão ed enlno li nos, e POI' alumno
qu accre ceI' aos ];i se addicionar,t a quota de (j' até pI' ,-
fazer a subvenção de 1 0$ Iu não jlodCl'õl exced 1".

§ 2. ° Para a conce !io d . e auxilio l'al'- e-ha Illlster
requerimento do pl'ol"essol' ao dil'ectol' g 'I'al r atLestação
do inspector escalai' do districto. e0111 ql1e se pl'ove a 1'1'-.
quencia de 15 ou mais aluml10 pol )'es e li ausenoia de.
scala publica na j1roxilllida les.

S 3,0 A ,cola pal'licular PC1'lil'l'<Í ('ssa l'lhvenção
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deixar de er frequentada, ou no caso dc incorrer o seu
'director em qualqucl' das I,cnas instituidas POI' csta lei.

Art. 57, :\0 caso dc não cxi til' escola nas condiçõe"
do art. 56. é o Prefeito autorisado a sub idial'. mcdiante
proposta do dil'ectol' da instrucção, pes~oa idonca para o
en ino das rrianças pobres da localit!'1I1.'.

§ 1. o O suh idio constal'ú de ()O~ para o en-iuo dc
1- alumnos e 6:;; para cada um que pa sal' tlc'se numerll,
até ao maximo de 150$ n ensae e II1ai- 50$ 1,al"1 casa e
asseio da escoln.

§ 2. 0 A Municipalidade Cornecel'Ú os lil"l'o,;; adopta
dos para o ensino..

§ 3. 0 O subsidio selá concedido depois d Jll'ova,ln a
necessidade do ensino no logar, com alte tado do I'C'PC
ctivo inspector cscolar e só e fará etrectil"o drl'0is ue
estabelecida a escola. .

§ 4. o Cessará a quota ri stinaua a ca a e a 'seio, si ti
frenquencia 1'61' apena. ue 13 aILunnos.

Art. 58. Em escolas publicas primal'ias ,10 I" g'I'ÚO
serão estabeleci los cursos nocturnos pam adultos, COI,H)
çando ás 7 lioras e tel'l1lil1ando á H.

A admini tra~ão pl'ovidencianí para qu e:sas c colas
tenham mobilia apl'opriada,

_\rt. 5(), O ensino nestes cursos comJlr li nderá:
leitura e escripta, elemcntos de f'l'ammatica portugue1.a
e composição. arithllletica pra.tica. morpliologia geome
trica, noções de geographia e liistoria do Bl"azil, instruc
ção civica e moral e desenlio.

Art. 60. Os cursos nocturnos serão diriO"illo' por
professol'es ca tlledI'aticos, proCessora' nas me ma' con
dições, adjuntos ou adjuntas que deste serviço se lueil':lIll
incumbil' mediante gl'atiflcaçfio annual de 1:200$000.

Ser-lhes-ha contado na razão da metade o tcmpo 1l1

pregado na uirecção do curso, qllanuo tiyerem de ,iu
·bilar-se.

Art. 61. Perderá a direcção rio curso noctul'l1o o
jlrofessor ou adjunto que não satisfizer as obrigaçõe que
em regulamento Iropl'io rOl'em lixada'.

Art. 62. Logo que s ja po, siyel, a ?o1ullicipalidauc
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mandará construir em carla circumscripção uI'bana do
Dislricto Federal, um ou mais grupos escolares, con
fOI'me a densidade da população.

§ 1. o Cada gl'Upo escolar composto de varias escolas,
ficará sob a administração de um professor-director,
tendo communs: o gyulllasio. a bibliotheea e o museo
c colai.

§ 2. 0 ,'o regimento das e'colas e pspeciflcarão,
ne se caso, o de\'ere e n. attl'il)uições .Ie -e dil'ectOl',
as im como as suas relaçãe com O' professores e c m
a inspectada scolar.

Alt. 63. Desde que e tejam c nstituidos O' grupos
e colares nos disb'ictos da capital. o ensino de de enho ()
musica no curso superior das escolas do lo "'I'io deverá

<lI' r ilo por pr fessol'es e poeiaes llessas al'tes, nomeados
mediante COllcurso, e lamas quanto forem indi pensa
V<li. ao bom sel'\'iço da e colas,

Art. 61. Fieam constituida caixa- es alares pal'a
obtenção de donativos, aUm de ftlJ'Jlecer uos alumnos re
conheeiLlam Jlte pobl'es o indi. pen al'el de que careçalll
pal'a frequenlar a escola.

:\rt. 6j, Quando o Prefeito en endel' conveniente
llesignar{l um ou mais prol'rssol' s dos rliverso. e tabeleei
mentos de in trucção rplP lhe fOl'cm sl~jeitos, afim le irem
i oladamente ou enl cOlllmissão aos Estados LIa \mel'ica
uu á EUrOjla xamillar os progresso do ensino ou aperf ;
çoar suas lubili tação:.

C.\l'lTCLü Ylll

U!SI'nSlçõES TIU:-; 'ITonr.1 .

•\.rt. Ill). .\0 CI' posta em xeeução esta lei sel'ão
considerado pl'Ofessores rOl thedl'fltieos e no gozo dos di
reitos pai' ella 'onforidos todos os pl'aCessol'o das escolas
cx-federaes o muni ipacs e bem a sim os da gseola NOI'
mal que. por oeea ião da pl'omulgação da mesma lei, e li
verem CIII exel'eicio, de accônlo com O arf. 32 § 10 e os



~r.\:\l:""L DO T:\TE:\DE:\TE

antigos alumnos da Escola ~ol'mal que conqui, tal'cII1110r
concurso o logal' de adjunto,

'Art. 67, erão considerados adjuntos crfecti"o o
actoaes adjuntos d:ls escolas ex-fedcraes e municipaes,
que estiverem em exercício por occa ião da pl'omulgação
desta leí e os extranumerarios quc não fOl'cm dispcn ados
e estiverem em cXeJ'cicio até o Jjm do anno proxímo pas
sado, sem remuneração al ....uloa. na escolas municipac
cuja frequencia cl'a supel'ior a 30 altllllnos e não linhaw
adjuntos etfectiYos,

Al't, 68, Ficam l'econh ido os direitos aelquil'illo
pelas professol'as municip:lcs nOlllcadas lJ1 2:3 de Outubl'o
de 1891, que. POI' falta de casa. d iX<lI'alll d cub'ar elll
exercicio das r specti"as caúeil'as bem como toda as
outras que se acharem el11 igualdade' 1 'il'cumstancia.

Art. 69. São ollsiúel'adas prore, ol'as 'atll dmticas
de portugucz e calliO'raphia nas e colas do 2° gráo, Clll
que lrabalham. as tl'es actuaes dil'ectoras diplolllada' pela
Escola !\or01al da C'apilal c alltio'as profcs oras calhedra
ricas em e cola do 10 gl,.io,

Art. 70, Aos nOJ'lnalisla' qu f1zC'ram eu primeil'o'
exames de accal'do eOlo o r 'gulalll('uto ele l' 1 da Escola
l'ormal, flca cone <lielo o prazo ele dous annos pal'a com
pletarem o CUI'SO de a 'C'<lJodo I:UI'I esse mcsmo regula
mento,

AI't. 71. O, alu1I1110s da E cola :'\0 1'1 11 ai quC' pl'C ta
I'am um ou Illais XHlJles de al'cordo I:om (I rcgnlanH'nto de
, de ;'\OY mbro de] fiO poderão conL'lnil' seu CUI"O 'C'gundo

o plano do llIe 1110 regu!<ull'lIto.
Paragl'apho lIniC'o, :'erá lJIantida !,I'(I\'isol'iamrllte

para e se fim a eadeíl'<l de calligl·aphia.
Al't. 72. Aos nOl'malista adjunto- ,\ escula jlublica

l11'im arias ser{. f'acultado pr Sbll' seus exalJle, nas épocas
])l'OIJl'ias. indcpclIrlent mente da f'rer[lIeneiH Ú' aula' e
Hp nas sujeilos ú contliç1io tle nlatl'icula,

Al't. 73. J~ exi"encia tio cl:l-lificaclo de e~tudos \ r1
IJlaJ'IOS d 20 gl·<tO. Oll exame equl\'alcntC', a que '-C r- lel'e
o art. 31, s6 se fant elfecti\'a da data de 1 d Janeil'o de
I !ló, ele\' ndo alé 1(1 .'ubsislil' "UIJI l'olldiç'õ I'tua a Il1H-



ti'icllln r;; rstabolctidas prl0 elecreto n, 0::;2, d 'rio ::\0
vemhro dr 1 ~)O,

.\rr. 74, Pl1I'n 0$ r fi' itos ,lo la lei, fica o Di-tl'icto
Federal provisoriamente dividiria em ]2 di -tl'i ,to e co
lares, senúo etc os 'lu se a lta\'Hm a l',1I'gO lIa 'niâo c
'inco con tituidos de novo.

Paragraplto unico, 'Illn yrz con-tituido' delilllita-
,los os 12 rlistridos c colare;;, pela IliI'ectol'ia rle in trucção
erâo listl'ibuirlo pOl' elles as escolns ex-rerlCl'aes o as an

tigas escolas municipar' cOnrOl'llle ('onviel' molhai' ao ser
viço, recebeudo cad<1 uma d lia" a numel'açâo que lhe
coubel' ,

Alt, T. Quanrlo o Di:ltricto FerJeral fOI' di"iúido r,'
gularment em circulll cripção, de accordo com O art, 1-1
§ 30 da lei n, 5 de 20 de tembro de 1 92, fi administra
ção resolver:í definitivamente sobl'o a molhol' distl'ibuição
das escolas pal'a os efl'eitos ria in pecção e sobre o numero
de inspectol'es escolares in 'Ilmbidos desse sCI'viço.

Art. 76, Emquan to n~o forem aproveitado em outro
estabelecimentos de ensino os professores da Escola • ar
mai que segllndo o estabelecido no art, 33 § I· ficam elimi
nados do quadro do corpo docente da mesma escola, conti
nuarão a servil' nesse estabelecimento auxiliando o
trabalho das classe e percebenúo os yencimentos elo
respecti1'0 cargo,

Alt, 77, Na ol''''anização da Dil'ectol'in C1'al ria
ln, tl'ucção erâo apl'oyeitados lodos os runccionario: da
ant!ga ln pectoria Geral le ln. lmcção Publica e o.' ria
anll"'a eCl'etaria da Instrucção Municipal de accórdo
com as nece, idade do, el'\'iço.

MI. 7. Ficam l' peitados todo:- o direito. adl[ui
rido:.

,\rt. '!'l. Rc\-ognll1-sc as ·di~p :siçõe~ em contral'io.
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!egul~mento pm , Escol~ Norm~l do nisiricto Federal

CAPITULO I

DO EN {NO NOR)UL

Art. I.' A E-cola ;'\ormul tem por fim dar aos can
didatos li carreira do magisterio pJ"ÍmaJ"Ío a edu açâo I hy
sica, intellectual mOl'al e pratica nccessaria pal'a o bom
desempenho do deveres de pl'ofessor.

Art. 2. o O ensino é "I'utuito e inlegl'al.
_ Art. 3. 0 A disciplinil:; qne fazem objel'lo 110 nsina

sao:

GUI'SO (tc seiel/cias e letras

Portugllez e noçõe de littel'alllru nucional.
FI'ancez: tradllcçâo e ver. ão.
Inglez: tl'aducção e versão Caceis.
Oeographia "eral e especialmente cIo Bl'azil.
Historia geral e especialmente do BI'a:i,il.
Mathematica: arithmetica, algebru geometria pl'eli-

minar, trigonometria, noções essenciaes de geometria
geral, elemento de mechanicu geral.

Astronomia: geometria celeste e noções sllccintas de
meehanica celeste (gravitação univel'sal),

Physica e chimica, noções de mineralogia e "eologia.
. Biologia: leis da organisação e dos actos dos eres

VIVOS. .

Sociologia: instituições Cuntiamentaes da existencia
12
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ocial, leis da evolução do entendimento, da activiÚ:ltle ('
do entendimento.

Moral: faculdades ou fUDcções relativas aos elemento'
da natureza humana, estimulos reae da conducta l1l1
mana; moral theorica e pratica. e pecialmentc no [[lIC
diz respeito á. profissão do magi terio.

:\oçõe_ de agronomia.

C!/l'50 ele w'/('s

De enho: revi iio do estudo geral do t!'aço á mão
livre: desenho geometrico, inclusive o da ordens archi
[ectonicas e machinas simples; convenções carthogra
phicas; desenho de ornato. de paizagem e de figura.

Musica: leitma musical e estudo completo do solfejo,
canticos escolares. moraes e patriotico c61'0.; estudo
elementar de piano.

Gymnastica: exercícios de (011)0 livre (pam ambos
os sexos), exercicios com apparelhos, exercícios militare!'.
esgrima e tiro ao alvo (para 05 alumnos).

Trabalhos de agulha: estudo completo.
Trabalhos manuaes: technologia da' profi.·sõef; c1<'

mentares; manejo das principaes ferl'amentas.
Art. 4.. o Esü\s disciplinas 5eriio di. tri! \lidas ]lor

cinco séries, da maneira seguinte:

lo semestre 2° sem stre
POI' Se71~alta Por semana

ln série

Portuguez............ 6 1I0ras 6 1I0ra
Francez .............. 3 " 3 "Mathematica elemen-

tar (revisão) ....... ti Ü »
Desenho .............. 3 » ~ ,.
Musica ............... 3 " 3 "Gymna tica ........... 3 " 3 »
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Trabalho 111a 1111ae
(para o exo m!lS-
clllino) ........... 3 hOl'a~ 3 hora~Trabalhos de agulha
(para o exo femi-
nino) ............

2'" . (·I'j(3

~-ranc('z ...... :l ". " »....... .)

Inglez ................ :1 » ~ "MecllHnica ......... " li " 3 »
Desenho ............. 3 " 3 »
Mu ica ............ '" 3 " " ».)

(1 ymnastica........... 8 » ;{ »
Trabalho tnanllae'

(para o sexo ma'-
clIlino) ........... :l » :l »Trabalho. de agulha
(para o xo femi-
nino) .............

Pratica (·~colar....... (i » 9 >.

3" sél'i
Inglez ................ 3 » 3 »
Astronomia .......... 4 » 3 »
Geographia .......... 5 " 4 »
Physiea ... , .......... O » 5 »
De enho ...........•.. ti » 4 "Pratica scoJar....... » 11 »

4a série
I'hysica .............. H » 2 »
Chi mica e noçõe de

mineralogia e ",eo-
logia ............... 5 » 4 »

I!istoria geral. ........ 4 » 4 »
Biolo~ia .............. O » ti ».
Pratica e colar ....... 12 » lO »
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5" séric
Biolo~ia .

ociolOgia e moml .
Litteratura nacional ..
Agronomia .... , ,
Pratica escolar , .

-l hOI'a;:;
:) »
4 »
<I »

1.2 »

-l horas
:) »
<I »
<I »
lt »

C.\.PITULO II

[).\ ~I.\ T H I l' r 1,.\

\.rt, 5.· :\0 dia 1 dc Fcvcrciro dc c,lda ,nno ahl'ir
se-ha na secretaria da escola a matricula do' alumnos, a
qual encerrar- e-ha no dia 2 do l'efcl'ido mCh.'cnclo limi
tada a 50 aluInnos novo na primeil'a sél'ic.

Art. 6. o Será pcrmitticIa a matricula cm qualquer
das séries isoladamente, comtallto que o candidato tenha
approvação em exame, prestado na escola das di ciplinus
de cujo estudo aquella depende.

Art. 7. o Para a matricula na Ia sél'ie o cUllllidato
requererá. ao directol' da escola, juntando:

1. o Certificado de estudos pl'imal'ios do 20 "I'io, ou
de approvação em exame de admissão COl'l'cspondcntc ao

urso destas escolas;
2. o Certidão de idade superiol' a r annos;
3. o Atte,~tado medico de que o candidato Ilão tcm

defeito physico que o inhiba de exerceI' o maooistcl'io.
Paragrapho unico. Os examcs de sciencias c arte:;

prestados nas e colas federaes scrão validos na l~scola
ormal.

Art. 8. o Quando o dircctor entendei' quc por qual
quer motivo nào convem tornar efrectiva a matricula,
assim o decidirá, ficando salvo ao candidato o direito dc
recurso para o director geral de in. tl'llcção, o qual profc
rirá decisão definitiva a tal respeito.

Art. 9. o Encerrada a matricula, !lu podJl'i scr
feita por procuração, nenhum candidato mais sel'iI a clla
ar[mittido,
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Do lino re pcct.ivo ,eriio exLrahidas relaçõe. dos
alumno de cada uma das aula' pal'a erem fornecida.'
ao prof ssoref<.

Al't. 10. Para toclo os effcito' ,6 ,erão con ide
rados alumnos o individuos que na escol:t sU\,el'cln I lI
triculado .

'API1TLO III

Art. 1J, A. Rulaf< brir- 'c-hiio no dia 10 d !lIaJ'ço
cncerl'ar-f<('-hiio a 30 d Jl:ovembro.

Al·t 12. A - aulA.' t'unccional'âo dUl'ante o dia de ac
('ôrdo com o llOrario ol'''anizado pelo dh'ecLol', ouvido o.'
prof sSOr s do estabelecimento.

Paragrapho unico, Ao t rminal' o tempo de cada
aula, a in.'pecLora Oll in_pector de alumno apre entará
ao respectivo professor uma caderneta com a declaração,
cguioa da .ua rubrica. do numero de alumnos presentes.

com a de i"nação lo sexo ,pal·a. CI' visada pelo me 'mo
111'01' ssor.

AI'l. 13. E'rão fel'iados na sl'ola, além dos domin-
go', os diHS':u;silll cOIlRideratio.' 1'01' ll'i.

'A11TCLO II'

DA DI·CIPLI:" ....

,hl. 14. :'\('nhIlIllR jll'f<. OH l'xtI'Hnha. ~Rlvo autol'i
t1auc .ujlcriOI'. lerá (,Iltl'ada lia escola ,em pr via licença
do dir elol·.

Art. Ui. São jlrohibidas I'culliõc' e conversas nUI;
('01'1' doref<.

Art. 10. Não ser;t pCl'mittido ao 'alumnos occupar-. e
lIa escola com a redacção de periodico . ou com quaesquel'
trabalho da mesma natureza que possam distrahil·o.'
do eu' tudo regulare, sendo i"llalmente ]1I'ohibida'
,'lILscl'Ípçõcs ou collecla para qllalcfl1el' fim.
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Art, 17. Os alulUnos que mal procedcrem na:> /lula
ou em outra qualquer parte do estabelecimento e infrin
girem alguma das disposições de te regulamento cráo
advertidos por quem de dir'eito, e no caso de reinciLl 'ncia
sltrão reprehendidos particularmente pelo dir'ector,

Paragrapllo unico, A advertencia sel'á feita pelo
respectivo professor e na ausencia de:-te pelas inspe,
ctoras ou pelo Lnspector como repre entantes immodiatos
do director na manutenção da disciplLna escola I'.

Art, 18, Quanelo a reprehensão não pareceI' sum
ciente ou o facto consistir em apodo, invectiva, amea a,
cumplicidade em as:mada contra qualqucr do funccio
narios ela escola, o estudante incorl'el'á na pena de
uspensão por um a dou anno' de frequcncIa e dc

exames na e»cola,
Si consistir em injurias ou calumnia: vel'ba S Oll

escriptas, tentativa de aggressão ou violcncia contra
qualquer dos funccionarios da escola, o delinquente e
seus cumplices serão punidos com dou!! a tl'e annos L1e
privação de frequencia e exame da escola.

Si a aggressão ou violencia se realizaI', ou o facto
consistir em offensas á moral, o culpado. além de im
mediatamente entregue ;í autoridade policial, será cx
pulso da escola,

Paragrapho unico. A imposição de qualqucl' desta,
penas não exime o culpado de soft'rer qualquer outra,
cm que haja incorrido pela legislação em vi~ol"

Art, 19. Em qualqucr elos casos elo artl<TO antee('
dente o elil'ectol' fará retirar incontinente do recinto di,
e cola o infractor ou infractores, vedando-lhes a enel'alla
até ulterior deliberação,

Arc, 20, O director leval'á qualqucl' das OCCUI'I'on
cias de que tl'ata o art, 1 ao conhecimento da congor 
O'ação, a qual, depois cle cel'titical'-, e da vel'dade, PI'U
cedendo a indagações e ouvindo, empI'e qne fOI' pos:>ivel
o accusado, imporá a e»te a pena em que houver in
conido,

Art. 21, Da decisão ela con~I'egação em qualqucl'
do' casos do art. 18, e admittiril recur:>o pal'a o úil'o-
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etor gcral, -cndo i.nterposto dentro de oito dias contados
da intimação da pena,

O directol' tl'cl'al, a quem, erão pre:sentes todos o:
papei que formal'em o pl'oces o, re olverá confirmando,
I'cvo"ando ou modificando a deci-ão,

\.rt, 22, O portciro e mai empl'etl'ado:s subaltemos
advertirãô com todA a urbanidade o' que pratical'em
qualquer acto contrario á boa ordem e asseio do
cdiflcio,

i as sua,' adl'crtencia- não bastarclll, darão parto
,lo occol'l'ido 1.\0 <lÍI'cctOI' da escola,

C.\.PIT 'LO Y

DO PESS .\1. DA E'COL.~: SE!:S VE:-ICDlE:'iTO

:\I't. 2:3.
,lo:

Q\1i\1z ]lI'MoSSOI'C,'" endo: Ulll de portuguez e no
çõ s de litt ratul'a naoional, um de francez, um ue
inglez, um do goographia e historia, um de luatherna
tica el mental" um de mecanica e astronomia, um de
phl"ica e chimica, um de biologia, um de sociologia
moral, um de noções de atl'ronomia um de desenho, um
ue mu 'ica um de trabalhos manuaes, um de trabalhos
de atl'ulha e um dc gymnastica' além do profe-sor c
da pl'ore sora da aula de applicação annexa,

AI'L 24, O pc:> oal administrativo c,onstal'à de:
'm dÍl'cctOI',

Um ,ocretal'io,
Dous amanuenses,
Dous prepal'adorcs: um dc phy'ica c chimica, outl'

'lc biolotl'la,
Um con-erv,\(lor do material ientiflco e arti tic '
Quatl'O inspcctoras e um inspector,
Um porteil'o,
Dou' continuo',
PUI'utl'raDho unico, O professol' de tl'aball)Os ma-
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Ilua~ fará o curo o para O, normalista e auxilial';l tarJl
bem ne te particular a aula de applicação.

Art. 25. O vencimento' de te funccional'ios ão
o que con tam da tabella que acompanha e, te re
gulamento.

Art. 26. Durante o impedimento de um profes ai'.
ou no ca o de vaga, regerá a cadeira outro pI'ofes 01' da
escola indicado pelo director e na falta de membro do
corpo docente que queil'a incumbir-'e temporariamente
de 'se serviço, o Prefeito, ouvida a congregação, nomeará
um extl'anho de notaria competencia.

Art. 27. O substituto a que se refere o al'tigo an
tecedente receberá. no primeiro caso o vencimento que
deixar de perceber o professor 'ub tiluidQ e no segundo
o vencimento integral da cadeira.

Art. 28. Todos os funccionario e ·tão sujeito. ao
desconto da gratificação nos dias que faltal'em, J 01' mo
tivo justificado, a qualquer dos serviço a eu cargo. e
da totalidade do vencimento quando a faltas não forem
justiflcada , 'alvo o caso de serviço publico gratuito e
obrigatorio ou commissão do governo munici] aI,

Paragrapho unico. Para o pe :oal administJ'ativo
haverá um livro de ponto que será encerrado diariamente
pelo director; a presença do pe: 'oal docente veriflcal'
!"e-ha pelas caderneta. de f'requencia do. alulllnos, se
gundo o par'agl'apho do art. 12.

CAPITULO VI

DO PESSOAL DOCE:-ITE: SEU. DEVERE', DIREITO' E PENA'

Art. 29. O profe 'sor deverll:
]0 compaI'eCel' nas aulas e dar liçõe:- no: dias e

Irora . marcadas, e no caso de impedimento participai-o
ao director com a po sivel antecedeneia;

20 • comparecer á sessões da conO'regação ;
30 • cumprir o progl'amma do ensmo, o gllal deverá

ser limitado á doutrina exclusivamente util, 5a c ub ·tan-



~ial. 81'!tando. no Inais alto e>ráo. o ·tentaçflo apparato a uo
conhecI men to .

4°, dedicar o maiol' uiuauo ao en 'ino pratico, de
modo a tornai-o el'f'di\'o e caracteri tivo do ensino
normal;

5° eguir na expo içâo o melhodo que fÓI' mai con
ducente li. fi rfeita com]Jrehen ão da matel'ia. estabele
cendo amai' logica gl'adação no as'umpto e u, ando em
pre de linguae>em ao alcance dos alumnos e que esteja em
relaçiio com o gráo de adiantamento d tes;

6°. começai' e concluil' o en 'ino da cadeira a eu
('argo pOJ' uma 'éri de licçõe' ten lent a ligar o a '-
"lIlJlpio ao das ciencia antel'iol' 'ubs quente'

7°. interrogar ou chamai' á licção o alumno' quando
o julgar conveni nte al1m de ajuizar o eu aproveitamento

pro] 01'-1 h . todo s ('xel'cicio que 130 am de-
enl'olver-Ih s a intelli cr ncia e fortalec I' o conhecimen
to~ adquirido':

0, marcar com qual' nla e oiio (o! ) hora, ,de ante
ccdencia, pelo Jl1eno', a materia da' 'abbatinafi escriptas.
habililando os alull1no para este "enero de pl'Ol'a.,

go, empregar o Illaximo des\'ello na edu ação do'
alumno, ;

la. aflre entar lrimen alm nte ao director, em infor
lIlação cscripta. m; notas uo apl'ov itamento dos alumno~,
podendo ante' pnblical-as m aula, i ju!e>aI' conve
III nl',

11, comparecer ao' xam nos dia e hora deter-
minado, funccionanuo nos mesmo' exame como presi
dente ou como al'''ü nie, conforme lhe competir,

12, oh 'erval' as in trucçõe e I' commendaçõe do di
rector locant á policia intel'l1a. da 'aula e auxiliai-o na
manut nção da ol'uem e da di ciplina. interna da e 'cola:
., 13, ~ati 'faz l' toda a' l'equi 'içõe que lhe forem
I lia I/elo dil'ector, appellando i pl'eci~o fór pal'a a. con
'J'egação elJ1 mat ria attinente ao el1!:;ino, caso julgue taes
r quisiçõe illegaes Oll infundada,

Art. 30, O desenho na e, cola cI v ní. sei' en inado,
não corno lute l'eCI'eatil'a ou de adol'no. ma' illl comu
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perfeita linguagem descriptiva ou mo!'phographica, d
sorte a sei' utilisado como 1l1strumcnto prestadio de com
mum transmi 'são de concepções e idea, concretas, O
-ensino das outras disciplinas do Clll',SO de al'tes devel'{~
visar principalmente o destino educativo quc lhes é pe
culiar, e sllbsidiariamente o pal'tido qu dc cada ulUa
deHas 'e pode tirar na vida commum,

Art, 31. Os Irofessores dl;l escola. rluc sel'ão vitn
licios de de a data da pos, e, gozal'ão das seguintes van
tagens:

lo, a gratificação acklicional de 10 % pOl' 10 annos ele
serviços, de 20 % por 15, de 30 °° po!' 20, de 40 o;.
por 25 e de 50 % por mai - de 30 annos.

20 , ser-lhe '-hão contados COPlO tcmpo dc .'cl'viç,) cf
[ectivo para os etTeitos da jubilação:

a) O tempo de cOl11missõe~ scientifica ;
b) O numero de faltas não excedent s a 60 pOl' anilO,

desde que tenham ido justificadas;
c) Todo o temi o de suspen 'ão judicial, quando fOl'CIlI

julgados innocentes ;
d) O serviço gratuito prestado cunlulativamcnte

'pelos professores em CUI'SOS noctul'l1Os e"tipcndiados pela
administração publica, contando-se esse tcmpo [lO la me
,tade,

3, ° O pl'ore SOl' que cscrevel' compenrlio. ou apl'esen·
tal' trabalho adoptado com vantageni no ensino, terá di
I'eito á it,lpressão de seu tl'abalho pOl' conta dos cofres ell\
Municipaltdade, Caso o trabalho seja julgado de merito
'verdadeil'amente excepcional, o autor terá ainda direito
a um premio nunca infel'ior a 500S000,

Art, 32, Será admoestado pelo directol' da escola o
jlrofessor que: .

10, exel'cer a disciplina sem critel'io ; ,
20 , deixar de dar aula sem causa ju titlcada por mais

-Ue trez (3) dias em cada mez :
30 , infringir qualquer das di-posições de te I'cgula

mento,
Art. 33, Será reprehellllido P01' portal'ia do director

-{Ia escola o pl'ofes 01' que:
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]0, I'eincidir repetida.' \"ezc nas falta do artigo ante
cedente:

.20
, pelo 'cu comportamenlo civil der máo' exemplo

nu lIlocular máo principios aos alumnos.
Da pena de admoesl.ação não se lavrará tel'lno; oa

pena de reprehen ão 11l1\"erá recurso para o directol'
"eral de in tl'llcçâo,
. Art. 34, erá suspen 1), p I'dendo o. respecti\'o \"en-

('lm~nto , o profe Sal' que I' incidir' na faltas que ti\'erem
motrvado a p na de I'el)[' hen ão ou que de acatar as
3uctoridade do en-ino,

Pal'ar'l'apho unico, A pClla de 'uspensão 6 poded,
ser applicada pelo pr feito.

Alt. 3-. rã demittido o profe'sor 00- casos li
{'ondemnação por crime infamante, de offensas á moral 0\1
quando a pClla de 'IISp n-ão lhe tenha sido applicada tre;t,
\ez~s,

_ Pal'aoTapho unira ,\.. imposição da pena de demi 
;;ao decl'ctada pelo prcrel to precedel'ú, eml)re que fô,'
poso Iv I, 11m proc sso r "ulal' e instaurado pe o ConseUI
lle Instl'Ucção publica.

CAPITliLO YII

DO PE::; 0.11. .\D~IINI TR.ITI"O: EUS DEVERES E PENAS

Do di/"('c/Oi"

,\.rt. 3'. O lIll'cctor _ení. nomcado por decr'eto. '1

juizo do prefeito, dentr·c o,' lU mbro do pessoal docente
lia Escola 'ol'mal.

Paraal'apho unioo. O pl'ofe. sal' que accl1mular as
funcçõ.c- de dir ctOl' perceberá, além qe seus \·encimen.tos,
;1 "I'atrflcação con tante da tabeUa annexa ao pl'esente re
glllamento.

Art, 37. O dircctol' determina de conformidade com
o presente I'egulamento, com as ordens do prefeito e re
,UlllÇÕOS du Conselho de !nstru ção, tudo que se refere á
I' eola, sendo o ol'''ão oflicial que põe o estabeleoimento
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cm relação immediata com as allctOJ'idade superiores do
nsino.

Compete-lhe, portanto. além das altJ'ibuiçõe conre
I'idas em outros artigos:

lO. exercer a inspecção geral do e tabelecilJlento I'

e 'pecialmente a do ensino:
2°, presidif as reuniões da congregação:
3°, rubricar todos o livros da e cdpturação ela es-

'ola;
4°, assignar os titulos de habilitação:
5°, ordenar a . despezas de prompto pagamento;
6°, propôr ao prefeito todo o pessoal adlflini tl'ati\'o:
7°, contractar os serventes necessario e despedil-os.

, quando o julgar conveniente:
8°, tomar as medidas ou providencias que forem UI'

~entes e não importarem'em accrescimo d de peza, soli
citando a necessaria approvação :

9°, apresentar annualmente á Directoria Geral de In
strucção o relatorio circumstanciadu dos trabalhos e co
lares do anno findo;

10. no fim de cada auno lectivo remett r :t DirectoJ'iH
G ral a relação nominal elas pessoas approvada nas dil'
lerentes cadeiras da escola, com as resp ctivas notas
(o' gráo. de approvação e a estatistica de frequencía da'
aulas.

Art. 38. O director será sub:tituic1o:
lO. em ca"o de im] edimentos que não xecdam de

tI'es dias, por um professor por elle de ignado :
2°, em ca o de impedimentos excedente de tre- dias.

por' um professor por elle propo to ao pr'efeito c por e.l
nomeado.

Do ecretal'Ío

Art. 39. O secretario eJ'á nomeado POI' uecreto.
~;J1e é exclu ivamente chefe da secretaria e superior hie
rarchico na admini tração, ma' em intervenção al
guma elfl materia attinente ao en:ino. Compete-lIh.
portanto:



REGUL.UIEI\T DA E COLA :-;OR)r.~L 1 9

l°, redigir, expedir e recebeI' toda a cOI'respondencia
omcial, sob as ordens do director e egundo SllBS instru
cções ;

2°, dar as nece~sarias informações e encaminhar
todos o I'equerimento. feitos á directoria.

3°, a i'tir á' se~. õe ua congregação e nellas escla
recer, por indicação do director ou a pedido de qualquer
dos membros do corpo docente, o que fór conveniente
recordar e elucidar a respeito do assumpto em discussão,
podendo para isso usar da palavra, sem direito de voto;
e finda a sessão, redigir, escrever e subscrever em livl'o
especial a acta com fidelidade e exacção inserindo
nella a declaraçõe do voto. a 'im como o voto em
:eparado e eus funuamentos;

4°, ub crel'cr com o examinadore.., o termos de
exame.

50, as ignar os tel:mo,:; ue matricula, os ti tulos de
habilitaçõe dauos pela o.'cola e as folhas do pe oal
docente e admini trativo, bem como a dos serventes;

6·, mandar encadel'l1al', no fim de cada anno, os
:lI'iso e orden das autorida le do ensino. toda a cor
respondencia oflicial recebida, a minuta da corre-poll
dencia expedida, c mai papeis avul 'o. de importancia :
. 7·, cumprir e fazer cumpril' pelo. emprega los admi

IIIstrativo. as ordens do directol' e distl'ibuil' o serviço,
que deva ser desempenhado pelos amanuenses;

80 , instruir com os neces arios documentos todos o~
negocias que subirem ao conhecimento do director.
faz~ndo uccinta e clara exposição delles, com decla
raçao do que a re. peito houver occorL'ido e interpondo
o seu parecer nos que versarem ,obl'e intel'es es d
parte, quando lhe fUI' ordenado pelo director:

90
, eommunicar ao director as infracções dos emprc

gados administl'ativo ;
10, preparar lodos os esclarecimentos quc del'am

servir de ba e ao relataria de que trata o n. 9 do
art. 37;
. 11, propor ao dil'cclor tudo quc fÓI' a bem uo ser

VIÇO da secretal'ia e da celeridade do expediente;
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12. receber a quantias que forem de:ignada: para
a despezas ordinarias de prompto pagamento. pre ·tan(\o
ua eonta, visadas pelo director da e cola, pela fôrma

que fôr determinada pela Directol'ia Geral de Instrucção.

Dos amanue"ses

Art. 010. Aos amanuenses COII1J1ete:
l°. auxiliar o . ecretario eUl todos os 'eus tmbalho:

c ubstituir em suas faltas ou impedimentos. por de 'i
gnação do director;

2°. escripturar os livro de termo de ulatricula e de
xames. o de registro de titl'lo' le habilitação de no

meação de todos os funccionarios. o da vida e. ola)' do
alumnos e outros que nece' 'arios forem;

3°, ter em boa ordem e asseio e devidamcnte cata
logados o livros e papei da sccretaria. escripturando
a entrada desses papeis, cuja sahida .6 poderá ser feita
1101' meio de certidão e com autorisação do secretario.

Art. 41. A secretaria e tará aberta em todo' o~
dia' utei . durante o funccionamento das aula, podendo
o director ou o ecretario prorogar o tempo do expediente
ca o haja serviço urgente ou não e:teja em dia a res
pectiva escripturação.

Art. 42. Os empregados da secretar'ia cstão sujeito
ás mesmas penas do funccionarios municipaes.

Art. 43. A entrada da ecretaria não é facultada
aos alumnos, nem a pe' oas cxtranha. inão em ca o
de necessidade. para objecto de erviço, COII1 licença do
respectivo chefe.

Art. 44. Os preparadores dos gabinete de physica
e chimica e de biologia serão nomeados por portaria do
prefeito, sob proposta dos respectivos profe. sare. , enca
minhada pelo director da escola.

Art. 45. A estes funccionarios compete:
l° executar as experiencias que forem determinada
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pelo respectivo proCes 'ore, , preparando com antece
dencia os apparelho necessarlOS e tudo mais que Cór
concQrnente ao ensino pratico;

2°, ter na melhor ordem e as eio todo o material
<ob na guarda:

3°. catalo"'ar methodicamente todo e e material, de
r, ado a podcl' CI' encontrado facilm nte qualquer objecto.

1)0 COII e''Lac/ol'

AI'L -tU. Ao c n 'el'vador compeLe:
l°. guardar con 'ervar na meUIOl' ordell1 todo (>

material cientifico e arti tico da e cola. exceptuado
:l1uellc cuja respon abilidade 'olopetir ao Iwepara
dare :

2°, classificar 1I1etlIodicamente e annnalInente, in
ventariar todo css maL I'ia]. in ln. il'e livro, jOl'Daes ['
I'cvista da bibliotheca:

3°, não con, entir na 'ahida de objecto alnum ob
'ua guurda, 'inão;i requi ição do I'espectivos prores
~()re :

-to, ]l1'ol'id n im' para que o objecto ou o in trumento
l'l'til'ado lhe 'eja d volvido ao terminal' a auJa'

5°, agenciar toda a. compr'u e acqui ições de ma
lel'ial da e rola, 'endo feito esse trabalho, sempre qt1
rOI' IJO 'i\' 1. rÓl'a da hora' do expediente,

Do lJo1'teil'o

ArL r. Ao porteiro. que re, idil'{, na e.:cola, com
Jlete:

l°, ter sob slla 'guardu o ediftcio e tolia a mobilia
escolar;

20 con ervar em asseio as aulas e suas lependenciafl,
hel1? como a respectiva mobilia e mais material do
cnsmo:

3°, "detalhar o erviço dos serventes de conrorloidad
com as in bllcções do director;

-\0, receber o. requerimento e papeis da rarte ~
pura dar-lhe a conveniente direcção;



192 M.\NUAL DO IXTENDENTE

50, cumprir fielmellte as disposições do art. 22 deste
regulamento;

60 , fazer annualmente o inventario de toda. a mohilin,
dando cópia authentica ao dil'ector.

Dos inspcctOl'CS e continuOJ
Art. 48. As inspectoras, o inspector e os continuo.

serão nomeados por portaria do prefeito sob proposta do
director.

Art. 49. A's inspectoras e ao inspectol' compete:
lo, observar as disposições deste rerrulamento qllC

disserem I'espeito ao serviço a 'eu cargo;
20 , cumpl'ir a ol'llens do director', no tocante á dis

ciplina.
Art. -O. Os continuo,' xecutarão as ordeu,' do di

rector e do secretario, no que di seI' respeito ao serviço
ao seu cargo dentro e fÓI'a da e. cola.

Art, 51. São' applicavei, a todos os empregados as
,lisposições do art. 42.

CAPl1'UI,0 "III

UA CONGREG,'ÇÃO

Art, 52. Os pI'ofessol'es, de que faUa o art. 23, S
congl'egal'ão a convite do director e sob a pl'esidenoia
deste, pal'a os fills pal'ticulal'es especificados ne, te n'
guiamento e para:

10, nomear commissões para ajuizar dos dift'cI'elücs
programmas de en 'ino, apI'esentando parecel'es e cI'iptos
e justificados afim de serem discutidos em sessão po 
terior;

2°, eleger a commissão examinadora dos conolll'SO.
da escola, apI'eciar o ]'esultado destes e classifloar OH
concurrente ;

30 , eleger as commissõe::; examinadol'as dos alulllnos
e dos concurrentes <'l matricula;

40 , tomar' conhecimento dos factos e delictos, de que
trata o art. 18, e ]lunir os culpados na. fórma daquelIa
disposição;
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5°, propor ao Con elho de ln tl'ucção as reformas e
melhoramento que conviei' introduzir no ensino do esta
belecimento;

6°, pre tal' as infol'maçõe , dar os pnrecere e oI'ga
ni ar o' tl'abalho . obre in trucção pI'imaria. que lhe
forem solicitado. pelo on eUlO de ln trucção ;

7°, re olver pr visoriamente o caso omi. -os deste
regulamento, ficando a, ua deci ~o dependente de appro
vação do Prefeito ouvido préviamente o Conselho de
Instrucção em materia attinente ao ensino.

Art. 53. A conCTreCTação não poderá funccionar em
que e reuna a maIoria dos pl'ofe ore do cur o de
ciencia e lettra., e ua deliberaçõe serão sempre

tomada por votação nominal.
Art. 5l. Quando a opinião do director fôr contraria

ás deliheraçõe da c nCTI'egação, podel'iI. 11e. antes de
executai-a, reCOI'I'el' ao Con elho li ln t1'LLCção Publica,
o qual dará a decisão final.

Art. 5-. O director, como pre'idente da congre
gação. além do voto inCTular, terá o de qualidade, ex
cepto na votações obre que tões de intere -e pe"so~l.
caso em que pl'evalecerá a opinião mai- fuvoravel.

C,\PIT LO IX

DO PREE"CHI~IE!\TO DAS V.\GAS

ArL 56. O logare do magistel'Ío da E cola Ol'mal,
que \,aCTal'em serão pl'eenchido por decreto, mediante
concurso.

Art. 57. O concurso VerSal'<l: l° sobl'e as disciplina
da secção, a que pel'tencel' a cadeira vaga; 2° sobre o
assLlmpto e pecial da cacleil'a.

_Pal'aq-I'apho unico. As disciplinas do CUI'SO da escola
erao di itribuidas em secçõe pela forma seguinte:

. I" secção. POI'tu"'uez c litteratura nacional, francez
e Inglez;

2" secção, Mathematica e astronomia'

I
.3· secção, Phy ica e chimica, mineralogia c geo·

agia;
13
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4& secção. Biologia e agronomia'
5& secção. Geographia, historia, sociologia e moraL
Cada uma das materias do curso de artes constituirá

secção distincta.
Art. 58. Verificada uma vaB'a no magi terio da

e cola, o director a fará anl1UnClar pelas folhas mais
lidas da capital, e chamará concurrencia por espaço de
90 dia.

Art. 59. Poderão ser admittidos a concur o os brazi
leiros que estiverem no go o de eu direitos politico-o
e os estrangeiros em identica condições que fallarem
correctamente o portuguez.

Art. 60. Os candidatos requererão ao director da
escola a inscripção, declarando os cal'gos que Jlouverem
exercido, os seus titulos e trabalhos peda....ogico , Iittc
rarios e scientiflco ,e juntando certidão de idade, folha
corrida e quaesquer documentos que abonem a . ua mo
ralidade e capacidade profls iona].

§ l.0 A inscripção será feita em lil'l'o e peciat, c
para cada concurso o secretario lavrará um termo de
abertura e outro de encerramento, no tempo pl'oprio, O,
quaes serão a signados pelo director da e cola.

A inscripção poderá ser feita por procuração. si o
candidato tiver justo impedimento.

§ 2° Não se poderá inscrever o individuo que tiver
!loffrido pena de galés ou sentença por crime de furto,
roubo, estellionato, bancarota, rapto, estupro, adulterio
ou qualquer outro crime que off~nda a moral.

Art.6l. Si, findo o prazo marcado para a inscri·
pção, nenhum candidato estiver inscripto, o director
fará publicar novos aDDuncios, espaçando por outros 90
dias o primeiro prazo; no caso de repetir-se o facto po
derá ser preenchida a vaga por nomeação independente
de concurso, sob proposta da congregação,

Art. 62. o dia fixado para o encerramento da
inscripção, reunir-se-ha a congregação, ás 2 horas da
tarde, para:

1°, examinar os documentos apresentados pelos can
didatos inscriptos e decidir si os mesmos car;didatos
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reuDem toda as condiçõe morae' e prof! ionaes, cor
rendo a votação obre cada um ;

2°, e colher de eu eio a commi ão examinadora
do concurso. composta de tres profe 'ore .

§ lo ~e ta occa ião. lavl'arll o 'ecretario o termo
de encerramento da in cripção, que 'erá logo a iO'nado
pelo director da e cola, endo no dia eguinte pubiicada
a li ta do concu1'l'en te .

§ 2, o a o não haja membl'os do pes oal doc-ente
. uflicientemente habilitado' na e pecialidade para for
mar- e ou completar- e a commi ão xaminadÓI'a a
congr gação. por intermedio do director, proporá á Di
rectoria Geral de ln trucção prol'e ore' ex tI'anho' de re
conhecida idon idade.

An. 63. A pl'o\'a do concul"o er:1o a e"uil te' :
1". pro\'D e cripta:
2", pro\'a oral. . eguida de ar"uiç;-o pela commi ,ão

xaminadora :
3", arll'uiç;-o pela commi 'são examinadora obre a

pro\'a cripta, depois da leitura della pelo candidato;
4°, prova pratica.
Para rapllo unico. O concur o para as cadeira de

trabalho manuaes e de traba] 110' de agulha constará
Rimplesmonte de pl'ova l11'atica e al'guição obre e'sa
prova,

Art. 6-1. A prova escripta começará por proposições,
duas pelo meno, obre ponto relativo a cada materia da
secção, e terminará por uma dis 'ertação sobre ponto

. relativo á materia da cadeu'a vaga.
Art. 65, Escolhida a commis. ão examinadora, esta

organjsará no dia da prova escripta uma lista de pontos,
que ~ubmetterá á approvação da congregação, Em acto
consecutivo proceder- e-ha á prova, a qual poderá durar
quatro horas, no maximo, sendo fiscalisada sempre por
dous professores, que se reve arão de hora em hora.

Terminadas a prova serão todas ella cuidadosa
mente reunidas em um mesmo envolucro, lacrado com o
carimbo da e cola e rubricado pelos dou professores
que tiverem fi calizado durante a ultima hora, e pelo
(hrector sob cuja guarda ficarão as provas. .
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Art. 66. Quarenta e oito horas depois, si não hou
ver domingo ou dia feriado de permeio reunir-se-ha no
vamente a congreaação para approvar os pontos organi
sados no mesmo dia pela eomLUlssão para a prova oral.
Uma vez approvados os pontos, o primeiro dos candida
tos inscriptos tirará á sorte um delles, e sobre esse ponto
fará prelecção 24 horas depois.

Finda a prelecção, que durará uma hOI'a pelo meno ,
o candidato será arguido em acto continuo pelo mem-
bros da commis ão examinadora. .

Ne. se mesmo dia tirará ponto o segundo candidato
inscripto, . i o houver, de modo a fazer a 'ua prelecção
2-l hora. depois, procedendo- e com elle e os mais con
currente como se ti\'eI' procedido com o primeiro.

Art. 67. ! o dia seguinte ao da ultima prova oral,
começará a leituI'a 'da prova escripta do primeiro candi
dato, e, finda ella, cada examinador, em acto continuo,
o arguirá sobre o a. sumpto da mesma prova, de modo a
se formar juizo seguI'o sobre a compeLencia do concul'
rente.

Vinte e quatr'o horas depois procederá o segundo
candidato á leitura de sua prova, sendo semelhantemente
arguido por todos o examinadores, e assim por diante
com os mais concurrentes.

§ 1. o A leitura da prova escripta será fiscalisada
por um membro da congregação, designado pelo presi
dente do acto, e diariamente serão lacradas as provas
que ainda nào tiverem sido lidas.

§ 2. o Emquanto o candidato lêr a sua prova escripta
e estiver sendo arguido sobre ella, os outro~ concur
rentes que ainda não tiverem passado por esta prova
permanecerão em um'l. sala reservada, da qual não POi
sam ouvir o que se passaL'na sala do concurso.

Art. 68. Concluidas estas provas, reunir-se-ha a
congregação para approvar os pontos da prova pratica
propostos pela commissão examinadora, e nesta mesma
sessão serao formuladas as instrucções especiaes para a
execução desta prova, conforme a materia ou as mate
I'ias sobre que versar o concurso.
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ParagJ'apho unico. 6 haverá prova pratica para as
(li ciplina da 3" e 4'" secçõe e para cada uma da secções
de artes.

Art. 69. A conCFregação a 'i tir;í a toda a provas.
perdendo o direito de voto o profe 01' que não as i til'
II todas a prova orae do concur o.

Art. 70. Concluida as jwovas, serão todas julgada.
pelo examinadore, o quae: emittirão por escripto
juizo fundamentado obre cada candidato annotando
minuciosamente na prova e 'cripta 05 eno e a lacuna'
que encontrarem.

Paragrapho unico. E te jul"'amento dever;í ter POl"
objecto o gráo de capacidade do concmrentes não s6
:obre a materia do concur o. como ainda obre o conhe
cimento pratico da língua portugueza por elle revelado,
devendo ser excluido todo o candidato que se exprimir
com vi ivel incorrecção e iCFnol'ancia da lingua.

Art. 71. Entregues pero examinadores o seu juizo
c cripto e fundame)1tado, a con15reCFação fará a classi·
IIcaçao do candidato pela oreiem de merecimento, e

ta cla sillcação . ubmettel-a-ha o diJ'ector da escola,
com todo o papei do concurso, á apreciação do Con
selho de Instrucção Publica, o qual dará eu parecer ao
Prefeito por interrnedio do director geral.

Art. 72. No ca o da commi ão examinadora ou da
congregação não julgar candidato algul11 com o elevado
merecimento neces ario, o dil'ectOJ' fará annunciar nova
oncl1l'rencia por e paço de 60 dia', não podendo mai

co~correl' o: primeiro candidatos. enão dou annos de
]lOIS.

Art. 73. i nenhum cidadão concorrer a este se-
"undo convite, ou si a congregação ainda não julgar os
novo candidato em condições de ati. fazerem os de
vere' do elevado cargo do ma~i terio, o Prefeito, ouvida
li congregação, proverá a cadeIra independentemente do
concur o.

Art. 7·1. O candidato elue, sem motivo ju tiflcado
deixar de compare!:er a qua quer da provas do concurso,
ficará excluido; quando, porém a falta fór com antece-
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dencia justificada, a conqregação, apreciando o~ motivo'
allegados, resolverá si aeye ou não adiar os actos do
concurso, e levará sua Ieci ão immediatamente no conhe
cimento do director geral, com a expo ição da. razões
em que se fundar.

a adiamento não loderi exceder a 15 dias, findo:
os quaes prose~uirão a provas do concurso, endo ex
cluido o cllndiaato que deixar de comparecer.

Art. 75. a candidato que por occa ião de qualquer
das provas proceder de modo inconveniente, mostran
do-se, por sua impolidez, incompetente pal'a a elevada
missão do maai tel'io, será por delibel'ação da congre
aação excluido do CO!lCUI'. O.

C.\.PITULa x

D.\ lNSCRIPI,'XO' P.\RA EXA)IE.-

Alt. 76. Xo dia 15 de :'\o\'embro abrir- e-ha na
secretaria da escola a inscripção pal'a exames, a qual
deverá encerrar-se no dia 30 cIo ref I'ido mez, endo
annunciacIa pelas folhas cIial'Ías de maior circulação
oito dias antes da abertuI'a.

ArL 77. A esta inscripção serão admittidos, não s6
os alumnos S1:lm dcpendencia cIe requerimento quanto
ás matel'Ías em que estiverem matriculados, como tambem
todos o individuos que o requererem, sati fazendo estes
ultimos as condições exigidas no art. 70 e mai : provando
a identidade de pessoa POI' meio de attestação escripta
de algum dos prMes ores da e cola ou de duas pe soa
conceItuadas residente. nesta capital.

§ 1. o Quando qualquer aluu1no pretenda prestaI'
exame de materia em que não :e tenha matriculado,
deverá requerei-o, sem precisaI' provaI' a identidade d
pessoa.

§ 2. o Kão poderá inscrever-se para o exame de
qualquer materia das quatro ultima series o alumno que,
durante o anno, não se tiver exercitado as idu~ e pro-
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"eito amente na aula de applicação de que trata o
cap. Xrf.

§ 3. o Kão I odcri inscrcvcr- e para exames das
cadeiras de phy ica e chimica e de biologia o alumno.
tIue durante o anno não e tivcr a -idua c proveito a
mente exercitado nos respectivo gabinete-.

Art. 7. A fui idade de attestação de identidade
'ujeita aquel1e que a assignou, a silll como o individuo
que com el1a sé tiver 'apresentado a cxame, ás penas
da l(lgi lação criminal.

Art. 79. A inscripçâo úos alumno' e da pe soa'
extranha far- e-ha em livros e peciae-, COILl declaração
das materias de que pretenderem exame.

Paragrapho unico. Do alumnos s6 o in criptos
erâo chamados a cxame I'espeitada, porém, a ordem

da matricula.
AI't. O. E' nul1a a in cripção para examEl feita com

documento fal-o, as im como todo os cxame prestados
em virtude da me ma inscripção; e aquel1e que por
e- e meio a rcquercr ou a obtiv [', além da penalidade
em que incorrer, na f6rma da leO'i lação crinllnal, ficará
privado I elo tcmpo de dous annos de matriculal'- e ou
pre tal' exame em qualquer dos e tabelecimentos muni
cipae. de instrucçao. Esta di posição é cxten iva tt
matricnla, .

Paragl'apho unico. . Tas me ma pena incorre o
alumno que I'equerer ou con eguir in cripção em nome de
outro ou de pe oa extrallha, fizer exame nas me ma
condiçõe ou fór cumplice de falsificação em qualquer
documcnto ou Jlrova cscripta.

CAPITULO XI

DOS EXAMES

Art. 31. Os exames começ.al'ão nos primeil'os dia
-de Dezembro, e constarão de p1'ova escl"ipta e oral para
as cadeira de portuguez, francez, inglez, geographia,
historia. mathematica elementar mecanica, a tronomia,
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physica, chimica, biologia, .0ciololPa e moral, noçõe de
agronomia e de litteratura nacional; de j)I'OI;Ct graphica:
para as de desenho; de prova lJl'alica pal'a as de
musica, gymnastica tI'abalho manuae e trabalhos de
agulha.

§ 1. o 1 o. exames de ulliciencia de francez da la
erie, inglez la 2", physica da 3" e biologia da 4a, 6

Jlaverá prova oral.
§ 2. o Para a prova oral do exame de qualquer di.

ciplina só haverá duas ('h amadas, . endo a . egunda feita
depois de esgotada a de todo' O' alumno in cripto ,

Art. 82. Para O' alumnos ou outr'os pretendentes
a exame que, por motivo de mole tia prolongada e
provada, não puderem fazer exame na primeira época
do anno escolar, poderá o dire tor, a juizo da conl'Tre
gação, permi.ttil·o em uma 'egunda época, a contai' de
12 de Fevereiro.

Paragrapho unico. E ·ta conces ão podcrlL tambem
estender-se áqueUe que tiver .-ido repl'ovado na pl'imeira
época, no exame de uma só di ciplina e áquelle que,
tendo sido approvado na maioria das di 'ciplina. de Uma
serie, quizer, na segunda época, completal-a ou me mo
prestar all'Tum exame da .-erie immediata.

Art. 83. O 'ecretario faní publicar a relação nominal
dos examinando, que tenham de con. tituil' a turma de
cada dia de exame', Esta relação, authenticada pelo·
secretario, será diariamente remettida á commi' lio exa
minadora.

Art. 84. Cada commis ão examinadol'u 'e comporá
de tres membros do corpo do ente da e cola. sendo um
delles presidente, e entl'am\o na compo 'ição de cada
commissão, sempre que fól' possil'el, o Cjue tivel' regido.
a cadeira.

Paragrapho unico. Na pro\'a oral o pre. idenle da
commissão examinadora al·guil'<Í. ou não, c nfol'me en
tender.

Art. 85. A prova escripta do exame de POl'/llgue;
constará de: composição sobre a.. umpto til'ado;Í orte
dentre uma lista de pontos ol'gani,;ado.- I ela commi sã()
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examinadora, e analy e completa de um trecho ela sico
orteado e dictado por um do membro da mesma com-

mi são.
A prova oral versará sobre questões de grammatica

!li torica e analy. e etymologica de um trecho sorteado.
Art. G. A prova escl'lpta do exame de france~

constará de: traducção de um trecho poetico de cerca
de trinta linha impressas, com auxilio de diccionario.

As provas orae constarão de: leitlll'a, tl'aducção de
um tI'echo de prosa corrente e al'guição sobre as prin-
eipaes re"'ras grammaticaes. .

Art. 7. A prova escripta do exame de ingle;;
constará de: traducção litteral de um trecho de prosa
de cerca de 30 Iinllas impres as com auxilio de dlccio
nario;

As provas oraes con tarão de: leitUl'a, traducção d
um trecho facil e aJ'guição 'obre as principae' regra
gl'ammaticaes.

Art. 8. A prova e cripta das outl'a di ciplina
con tará de uma di ertação 'obre a sumpto de impor
tancia logica no. limites do ponto orteado dentre os
approvados pela commissão exáminadora e da re oluçâo,
pratica de tres questões por ella formulada na occa ião
ou respostas concisas e clara a quesitos propo to~, do
dominio da cadeira. .

Paragrapbo unico. A prova escripta poderiL durar
quatro hora. consecutivas e será comml1m a todos
o~ alumno inscripto na 'me ma cadeira.

Art. S9. A prova oral constará de arguição feita
pelos examinadores sobre um ponto tirado a sorte, de
entre os approvados, um quarto de hora antes de co
meçaI' o acto de cada alumno, sem, entretanto, ficar o
examinador ou pl~esidente inhibido de arguir obre as
sumptos da cadeira extranhos ao ponto sorteado, e
sobre a prova escripta.

Paragrapbo unico. Cada examinador na provo
or.al, não poderá arglÚr o examinando por mai de 30
mInuto.

Art. 90. O re uHa lo do exame será. ajuizado Qela
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'Comparação da dua provas, quando as houve I', e da
conta de anno, que deverá ser presente á ·commi. são, e
será especificado pelas notas "elJ't'ovado, approvado
simples1?tente, app,'ovaclo plenamente e apP"ovado COil1
distincçao, acompanhada dos gráo :

de 1 a 5·....... para ai prova-ção impIes.
de G a 9....... para approvação plena.

lU..... ,. para approvação distincta.
Paragrapho unico. O presidente da commi' são cxa·

minadora escreverá diariamente em uma caderneta a
relação dos alumno que e ubmetteram á prova. com
designação por extenso das notas obtida , rubricando
em seguida os tres' membl'os da commissão esse docu·
mento, auxiliai' do termo gel'al de exames feito pela
secretaria e a, siO'nado pelos me mo. tres membros.

Os examina~ores só terão direito de exigir oco'
nhecimento pleno dos as umptos subministI'ados pelo
respectivo professor de accôrdo com os ns. 3, 4 e (j do
art. 29. .

Art. 91. Diariamente o secretario fará publicar o
re ultados dos exames que se forem fazendo.

Art. 92. Con iderar-se-ha reprovado o alumno que
se retirar do acto antes de terminado, no caso dos mem
bros da commis ão entenderem que a prova até então
exhibida o inhabilita.

Art. 93. Nas provas O'ral~hicas de desenho, pratica
de musica, gymnastica, tra'balhos manuaes e trabalho de
agulha, os alumnos serão distribuidos por turma.

Para cada turma as provas de trabalhos de agulha
,durarão uma hora; as de desenho e trabalho mauuae
,poderão comJ?rehender uma até cinco sessões de tl'e
horas em dIas consecutivo ; as de musica e de gym·
llastica meia hora.

Art. 94. Os all1mnos sel'ão chamados a exame
pela ordem nl1merica da matricula.

Art. 95. 8ó depois de terminados os exames do
all1111nOS, começarão os das pessoas extranhas á escola,

;as quaes serão chamada. pela ordem numerica ~a
inseripção .
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§ L o );enhuma pe ~oa extranha á e'cola poderá
fazer exame de qualquer' materia da- quatro ultima.
série- em previamente exhibir, pela direcção de UlIla
ela e, a pratica e,'colar . afficiente e corre pondente ti
érie a que pertencer a mater'ia. E a 2rova de uili.

ciencia . erá jul<>ada por uma commis ao formada do
profe 01' ou da profe. ~or'a da aula de applicação c
de m~i do).!. membro' tio corpo ,tocente. de-ignatlos
pelo director.

§ 2. o A pe soa.- qu pretenderem fazer exame da
cadeira de phy iea e clIimica ou de biolo"ia ~ujeitar-.e
hão ante' da prova e cripta. a uma prova pr'atica de
u.fficiencia correspondente ao exercicio exigido pelo § 20

do art. 76 para o. alumno .
Art. 06. E' permittido fazer exame de toda. a:

materia. inteS'ralmente, comtanto que . e re 1eite li
ordem da di clplina. e tabelecida para o. cur"o. pela
congre ação.

Art. 9i. A pe .oa em nome de quem e com cujo)
con entimemo alguma outl'a tiver feito exame perderá
este e todos os mais exames que houver prestado e flcal'iÍ
privada, pelo tempo de dou anno de matl'icular'-. e
ou fazer exame em qualquer' estabelecimento municipal
de in. trucçãe, bem como conconer para qualquer cadeil'a
publica,

Art. 9. O exames de admi 'são pal'a o candidato.
que não apre entarem certificado dos estudos pr'imarios
do 20 "ráo terão começo no dia seguinte ao ela abertul'a
da matricula, e con tituirão uma· especie de concur','o
geral, aflm de . erem escolhidos par'a a matl'icula o can
didatos que se mostl'arem mais habilitados.

Art. 99. O exames de que trata o artigo autec >

dente erão vagos e de accórdo com o pron-ramma de
e tudos das e. colas primarias do 20 grão, e, no que lhe
fór applicavel, com o que preceitua este regulamento.

Par'agr'apho nnico. ?-ia pl'ova e cripta exigir-se-Ira
particular'mente calligr'aphia e boa redacçao.
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CAPITULO XII

DA PR.\TICA E COLAR

Art. 100. A pratica e. colar do' normalistas deverá
ser feita na aula de applicação annexa, sob a direcção do
respectivo professor ou da re pectiva professora, de ae
corda com as instrucções do dIrector da escola e com o
regimento das e. 'colas publica. .

Art. 101. No fim de cacla trimestr o profe sorea
profes ora da aula de applicação remetter~o ao director
da escola informação escripta obl'e a as iduidade, apti
dão e merecimento de cada normali ta que tiver frequen
tado a referida aula.

Paragrapho unico. De:sa informação, que erá re
gistracla no livro especial concernente á vida escola)' do'
alumnos. mandará o directo)' da e cola tirar duas cópias,
por elle visadas: uma para ser presen te á congregação:
outra, para 'er remettit1a ao director "cral e apresentada
ao Con. elho de 111 trucç:io.

CAPITULO XIlI

DOS T1T LO E V.\~TAGE~S

Art. 102. Receberão o titulo de habilitação ao ma
gisterio primaria a: pessoas que forem approvadas em
todas a materias da: séries da e cola.

Art. 103. Os titulas de habilitação serão passados
conforme o modelo annexo ao presente regulamento e
impressos em pergaminho por conta do titulado. d

Art. 10-1. Os titulo' serão entreo-ues em ses. ão e
congreo-ação, para a qual o director da e cola, de accórdo
com a Directoria Geral de Instrucção, marcará lagar, dia
e hora, envidando ambos todo o: esforços para que o
acto se revista da olemnidade compatível com o elevado
merecimento do titulo.

Art. 105. Ko verso do: titulas -cJâo declarada a
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notas e grãos de approyação obtido pelo titulado em
cada uma da materia da. érie da escola.

Art, 106. O profes ar cathedratico em escola de l°
grão será nomeado pelo Prefeito dentre os titulados pela
Escola Normal, preferido sempre os de melhores nota~
ou de approvação.

Art. \07, O logar de profes 01' adjunto effectivo
compete de dil'eito ao titulados pela Escola II onnal.

, 1\..rt. lOS. Para a regencia interina de oadei['as pu
blica terão preferencia os adjuntos etrectivo e pal'ti
eulul'lnente os titulados l1ela Escola NOI'mal.

Art. 109. Os profQs 'ol'e do 2° gráo serão nomea·
do pelo prefeito, mediante propo ta do director de
instrucção publica, dent1'e o.' Lllai di tincto profe ores
do l° gráo titulados lJcla E cola iYol'nzal, que tiverem
pelo meno cinco annos de exercicio effectivo ne ta
Cuncção.

Paragrapho unico. "Na falta de pro re. ore diplo
mados, ou tratando-se de cadeira, cuja di. ciplina não
fazia parte do curso da E cola :\'ormal na época em
que o mesmo pl'oCe ore. receberam o diploma, o
p,rovimento será feito por concur:o. Em iO'ualdade de
ClTcumstancias serão então preferidos o prol' ssores do
I' gráo pela ordem de sua anti"uiúaúe e mereci
mento.

C \.PIT LO XIV

DI POSIÇÕES TRA:-iSITORI.\

A~t.. llO, São con i Ierado cathedl'atioo e no gozo
d~s. dIreItos conferidos pela lei do Ensino Publico Mu
mClpal, de 9 de Maio de 1 93, os proCessores, citado no
art. 23 deste regulamento que se achavam em Elxercicio
por occasião da promulgaçao da me ma lei. '

Art, llI. Emquanto não Corem aproveitados em
~utros estabelecimentos de ensino os pro Ces. ores da

scola. Normal que, segundo o estabelecido no art. 23,
ficam eliminados do quadro do corpo docente da mesma
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escola, continuarão a servir ne 'te estabelecimento, au
xiliando o trabalho das clas'e' e percebendo os venci
IJlentos do respectivo car~o.

Art. 112. As normahstas, que fizeram seus pl'i
m"eiros exames de accOrdo com o regulamento de 1 I
da Escola Normal, fica concedido o prazo de dQus annos
para completarem o Clll'SO, de accôl'do com e..'e mesmo
regulamen to.

Art. 113. O alumnos da E. cola )\orll1al. que pre 
aram um ou mai . exame' de accordo com o r guIamento

de cle Novembro cle 1890, poderão concluir. cu curso
'egunclo o plano do mesmo regulamento.

ParaO'rapho unico. Será mantida provisoriamente
para esSe fim a cadeira cle calligraphia.

Art. llL Aos normalistas acljuntos ás escola ]lu
blica' primarias será facultaclo pre tal' seu' exame nas
época' propria', independentemente de frequencia á.
aula. c apenas 'ujeitos á condição da matricula.

Art. 115. A exigencia do certificado de estudo
primario do 20 gráo ou exame equh-alente só se far~

tI'ectiva a datar de 1 de Janeiro de 1 95, devendo ate
lá subsistir como condições para a matricula as estabe
lecidas pelo clecreto D. 982 ele 8 cle Novembro de 1 90.

Paragrapho unico. Applicar-se-ha a este 'exame de
admissão o mesmo processo cle concur '0, de que trata
o art. 98.

!\.rt. 116. Ficam revogada a. di.'posições em con
trarIO.



MODELO A Q(;E E REFERE O ART. 103 DO
PRE E.\'TE REGCL,\~lE.'TO

REPl:BLlC,t DO E TADOS l'. 'IDO' DO BR.\ZIL

A Congregaçcio ela Esco/a .'"0"")((/ do Di ·tdcto
Fedel'al

Attend ndo ao mel' ~imento e ,i aptidão, qu ln
prova publicas ]'c\'clou nc ta E cola .
.............................. na cid a dc :
................. de em , .. confere-lhc

cm nome elo Gove,-;w "lIlll1icipal

c na conformidadc lo art. 103 do Rcgulamcnto annexo
ao Decreto de 22 de AO'o ·to de 1 93 o pI'c'cntc titulo
de habilitação ao magisterio primaria. com o qual go
zará ~as .prerogati"as inhcl'ente ao mc mo tit.ulo.

DI trlcto Federal, cm , de de .. , ,

o Dil'ector,

· ... ,'\"o)'ma/ista, o Secl'elan'o,
...........................





Ite a eleita em 20 de Outubro de 1 93

H





ms eleitas em 20 de Outubro de U9~, que devem servir
dur~nh ~ ~ctu~l legislatura

(O}; ACCURDO CO~I o i: o DO .\RT. o 0.\ I.EI ~. ";; DE
2ó DE J.\:\EIRO UE 1.02 ::\0 ~IEZARIO-; ~;FFE "!'IVO.' o
1°.2°. ao. 50 E tio. E .TI'PLE."l'E· O' 40. 70 E ° DOS
AR.\IXO lH;"'W:\.\DO';.)

UA\'.EA
1" s cção

Antonio da Costa Barros l' rcira UllS 1\ vc;:, Joaquim
Jo~' F mandes. llano I JOI'''e d Culazan' Rodrigues João
Baptista ria Rocha. Antonio Lorr,' Quinta", Antonio da
~ocha J\lbuCJuel'CJu Oini/. ,João Naylor Jo é Lope' , {~
\ lanna.

2" secçdo

Dr, C I. O Eug uio dos Rei. ,João Augusto F I'l'eil'a
ela. Co ta. Fernando Ribeil'o fi arvalho Eugenio Pc
I'en:a Pin o Alfredo Faria, Mario do Rego :Macedo, An
lonlO Xavier da Rocha e Julio Roberto da ilveil'a.

LAGOA
1" secção

DI'. Franci 'co FlIl'cJuim "\Verneck de Almeida, Dr..
{~ .é ~apoles Telle de Men zes, DI'. Jo. é Bernardo de
Plg~lell'edo, DI', Gu, tavo Balduino de Moura Camera,
Jo:'e Rodrigue Barbo.'a, DI'. Alfredo ue Bllrro Madu~

1'~cn'a'.Dr, Fernando Aleixo Pinto de OtlZa e Dr, Joaquim
'Cl'rClra ua Costa Bra"'a ,
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~"" seoçào

Dr. aetano l<'ul"(luim "'ernerk de Almeida, ~lanof'1
.José da Cunha Osorio. Quintino Boearuvu Juniol·. Dr.
José Custodio 'unes Junior, Luiz Mal'io i\!al·tins Con,-a,
Dr. Cados Fernamles Eiras. Luiz ;\Ial'iano de all1jJos o
Dr. Jo.-é Custodio Nun

9"" 8ecç io

Dr. Jlluquinl S,ddanha í\Jarinho. Dr. .Ju.'é AI"lhnr
Farl\le de Amocdo. Adoll'ho FCIT'im do Amaral. DI".
'ados Hodl'iguf's do Yilst"oneello.s..\ll"l"odo lJelll'il1uc da

Costa, Dr. JaYlIle Hpne\·olo.-))r. Luiz 1)1'unIlIlOll(l :\31":11"1"11
e Conrado Jacoh :\icnlf'ycr.

Dr. '"rios Anl!)Ilio de Paula CUllln. II 'nl'iqn AUL:uslu
\lo Aze\'cuo Paiva. Eu" nio Au!!usto ue Brito e'ill"a,
Dr. José Manoel Ol'iqu s. Dr. 'Domingos Antunrs Fer
reira, DI'. Fel'l1ando Candido Ah' ai'. 01) mpio da iiI";)
lIIenezes c ROtlrig-o .José da Roch:L

5"" seoção

Dr. Etlmullllo í\Iuniz Ban to, Dr. Joaquim José da.
Rosa, Julio de Freitas, Francisco alvet 'iqueira Dias.
Francisco Nune;; Pereil'a, .Jo. é Antonio de iqn ira, DI".
Arlindo Augusto de Aguiar c . OU?a c João José de
AgUiar.

6"" secção

Dr. Frcucrico ue Albuquerquc Fl'óes. Dr. Carlos A~I
gusto de Brito c ilva, Dominnos JO'é Lisboa, Jan~lal'lo

Pires Ferrão, Eduardo da 'ilvcira Caldeil'a Juuior, l\llO'uol
Jacintho Noronha Feital, JU,·tillO. l[cnf'iquei; AIl"e,
Jacotinga e Estevão José PiJ·e.' FOI'J'iio Junior.
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;" ,'ecçdo

Lili!. ',Ido'" d FigllCi\' do Co\,\,pa. DI' .•\.I'tItIU' Pinto
Yiei\'H. Ik. ('ado~ 'ah'ct ~iquri\'a Dias. ])\" Fnlllci co
.'oa\'l's I' ]'I'ira o\lhrl'to 1.('\' J. 'ados 'd Ca\'valho. DI'.
FI't'del'i.'o Allgll~ro Liht,t"ltli I' .\!!oHinho ;\liliWo da
Cunlta,

lIugo Blls"llIl'yl'\', !lI', Ell" nio .10 é <!~ Li III H, DI',
Ma\'eio Philol1hial1o . 'rl'r. co\'onel C,\1,1 o , Ellg.'nio de
Andl'ad GllinJaI'ãcf'.lk. Haul F, Avila POltll'éa. Al'llaldo
,lnrf!C Fab\'eg;l" da Costa. ('aJlilão ~hll'('o' 'ul'ius ;\(al'iann
de Calltl'Os 'João Sobl',,1 BittcJlcomt,

Ik, EI'i<:o ;\Iarlilllto da GHltln C(wlltn. ülYlIIl'io '1'clle"
de )(l'IH'I.C'''' ,José d ,'Ollza COS!H. lilll\)"lino M'uloeJ PH
I'Ileco. AlI'\' do d(~ LI'1J10", i\-];11101'1 Pinto d(' .\nllljo "uniOI'.
~Iunorl Si!l'('im .\\'iln d' ~J"l1o e José ~Jnl'ia dr "HStJ'O,

~a '('('ç60

Dr, Candillo ;\/('11<1 'S <1<' .\1111 'ida, José l\aITi!iO BI'Ug"l
'1'01'1' ,'o J('ronJ'IIlO SillIÕe!i. gdllal'do de li eil'a Mai'l,
DI', Allliical' AII1 I'ieo ,\tHliha FCI'nanll('s. 13cmal'lIino de
Al'ulljo 'u"I:1, II 'nl'iljlte ,\Ihã"!i e ;\lanocl Joaljllim '1'''1Ie''.

~.. ecçâo

DI'. And\'é .Jo\'ge Rangel, DI'. Alb \'to aml'os Gou
Ialt, José Antonio da "I'UZ Domingos Alve da ilva
1',nna, D\'. amuei Pel'tenee, Mariano Nune de Mello,
RI ul'do Luiz Felippe de :11'\':11110 e Frede\'ico Augu!;to
de Lemo,
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4"' secção

João Cal'1o' r1n. Costa BalTada • Jo,é JOl'<>e Ran<>el,
Arthur Jo é Pinto Braga, Frenci'co Jo é Vell z Perdigão,
Franei co Pinheiro Guimarãe·. Jo.'ó Antonio de 1<'reita,;
Amal'al, imão de OU7.a Nunes e Antonio ua rtocha
Lemo.

5" secçào

Dr. Joaquim XaYier da i1"eil'a Junior, Antonio Jo é
de Paula Fon eca, João Bemardo de Azevedo Coimbra,
Carlos Alberto Fernandes, Ju'tiniano Galdino de Oliveira
A~uiar, Emiliano João Tinoeo, Augu'to [Hal·tin. Vieira c
Aaherbal de Can:alho.

6" secção

DI', Antonio 1<'clici:lllO ue Castilho, major ilfa rcelino Jo.é
da Costa, Franei 'eo Antonio Ca torino de Faria, Ra)
mundo Joaquim do Lago,Dr, Arthur de Mil'anda Pacheco,
Augusto Gomes da Costa l\Iil'anda Junior, lrineu Jo, c
Ma hado e Albel·to da Costa Lima,

?'" secção

DI'. João Caetano da ilva Lar, Dr. Osc, ,. ]\;el'\'llI
úe Gouvea, Dr. João José ua Cruz Ore)' , Cal'1os l~lI"'el1io
de Lossio de Seyblitz. DI'. Lourenço Ferreira da Silva
Leal, João Ribeil'o ue Qneil'oz•.Jo.,é Alve' da 'ilv c
EÚLtal'tlo ""I'igt.

ó secção

Dr. 'Victor Pereil'a Godinho, 1<'I'anci5co ~lalloel Es
teves, lHario Barbo-a de Magalhães Ca tro, DI', Alfreull
tle Barl'os Madureira, AlfI'edo José E teve', Felippe Jose
Pimentel, Antonio de Aguiar Tei eira e Antonio de
Paula Dantas.
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s" ecção

Dr. Joaquim .\n' -Imo r\ogurira. Llliz .\c a io d(~

Araujo Ro'o Euri o Augu:to Xavi l' de Brito, Julio
,lo é Barbo'a João BOI'''' - da o ta, 7. f I'luO Ferreil'a
de lt'aria, Eru slo Lour 'iro Ba-to,.; e Jo~é ria Costa Fllr
nundes,

C.\NI)]O]LAllA

ecção

111'10' 1'01'1' : Ran o ,\. B('njamilll l';u-lacltio d' l.a
cerda 131' ndão, U I'mano Block, Alberto d' Freita:>
Amaral, Ernesto Adolplt Fesq, UOl'a 'io Vil'iato do
l"reita., I'idol'o Ernosto Munirl' e J ão AI'I'onso d'
Miraml .

i" s cçüo

AlIlonio F 'rreil'a de \lmcida, Antoni Gon~alvo" dll
Araujo Peuna, Antonio Ernesto RanO'el da Costa, Fralt
ci ·co Xl1vi I' Ramos Fazer Joaquim Vidato de r"l'eitas,
~'osé d Oliv il'a ,raça, JoaC'[uim P dl'o de Alcantara e
[aooel da VeiO'a Menezes,

5" socrão

DI', \ugusto Alntres de Aze\'("[o Felix L mgruber.
l~uzebio Lourenç úo Oliveira, João de ouza Martin:>,
Jo.sé Augusto de 'ouza Menezes, Manoel l\IaI-tins de
MII'anda, Abel Pel'eira Guimarães e Fl'ancisc CanToso
Laport,

4" secção

Joaquim Jo,.;é úa '- ilva Fel'nalHlos Couto, Enelido5
Alve' de l?reitas,eoronol José de Mil'anda e ilva al'aiva,
José l"erl'eira Pinto Bastos, ,José Manoel Miguez, F['an-
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d 'co de Paula Rodrig-nl'~O,u·Cl'z. DOlningos Ahe~ Ueira
c Julio BOJ'gc:; Leitão,

ó" secç(lo

João Cado: de Oliveira Ros:ll'io. c\lJtlre Fl'unci co
Goulart, Antonio 110 PI'cita: GuiU1arãe~..\.Iltollio Madeira
lle Bano>; Junior, Llliz Eduardo da 'ilyôl .\.raujo, Lllcio
Candido 'J'eixeil'a, Zcrel'ino Gonçalv S ('alJ1po' c Jo~é
Moreir:l )\c\·c;:.

ca , ('~'ão

Rod01pho Emc"to dr Ahl'en. 11 'nl'Íqnc BIII'it)', SilviilO
1 une: Teixcira, Luiz i111011. COlIllllC'lldadol' Emilio de
Bal'l'os. Joaquim da ilva AI'OIIC'l. lJolning();; da ('ostn
lI1iranda e capitão Franklin .... Iv,u· ;: .Junior.

ia s CçãO

COlnlllC'lllladol' 111 all 01'1 Ano. a dr li\·cira. JaYIM
de Ahl' u. Antonio João "\lv', da Clln11a e Silva, Jel'o
)lymo Jo.' PCITCil'a Brag-a .Jllniol·..Jo;:(j d .\nllljo Hall
gel. Augu~to Llldolph. lIJ igllr1 FI'anci.,I'() Rodriglll'fl 1'1
niIeil' e Franci~co D()rningo~ O,JIlI ijn .

.s" seq'ão

Tenen(e-coronr] .\11'1'1'(10 .To. é rle Freila;:, Vc'mlncio
Antonio de Oliveil'a e ·ilva. Bralllio .\ntuncs lI1ol' ira.
Tela co Clarp. 'J'homaz Llliz do: ,'antos ViII,} Venlc.
João Antonio Gome. Brandão, FI'ôln i~co GonÇôllyr;: de
Qu il'oz e Azal'ia;: ElIgenio dr .\zevrdo.

SAl'\T.\ 1 1'1'-\

lODI TRICTO

1a secção

Luil de Paulo lIfaseill'enlH1S trn nte Avelino Ribeiro
da MendoJlça, Jontjllim l' ixoLo Cn>'tro, DomintTol> L~'I'a



217

.[a ,ih':l ~taLt(H. .\dolpho :';,'llInidt. ,Jo<é ,JO:Hlltil11 La

.lal"Ío..\l.o,.:liltilo ;-';oar\'< 1l1'a1,il e Jo<', de :->OUZ:I Lima.

,João Bnllln..José :\Jaria de :->ouza ('aITalho. Alnlro
Jost' i\louleil'o..\Irom.o Coolho :\(II'hl'l'tO dI' .\Imoida.
Autonio IIpnl'iqnC' .11' ~1<'~(l'lif:l. :\'oé i\lOI1t<'ZlIIl1<l. ,Jo1io
de D n!'< l'allllC'it,o BI'illl:lJItl' .\dol]>ho L<'itc 'al'l'ijo,

.\ntonio P 'rcira d(' .\I'anjo Be"~Il. .\ntonio _\1\'C'~

\'ieil'a de Cf\;.;tro, Jo"é F('l'J'cil':1 MOllleiro. (;ustavo T.
I'al' dl1 'ilva. Ripal'do Call1illo Dius. D:II'dlio ;uara
cih I'aha, .\ntonio da Cnnlm ~l'l"alll:1c's ,Iunioj' e Ilcl1
l'iqltC' llil'd.

411. erç<lo

.\u!ouio d(' Patina 31;I<'hado .Juuiol'. ,José Lym d'l
'ih'a 3Ja\to,.:. Joiio .Jo«~ Lopc.· .Juniol'. :-; 'bastiã,o de Al

l1Ieida ;o,[ouwil'o XOg-IIl'il':1 da 0:\10:1. AU:,t'11;;tO i\l<'dciro,.:
da il"'l Le;i1. 'I'1'Hj<lno .\ntollio P 'j"il'a. J/PIII'i'luP Jose
"('I'I'1iO C' .Jo:i.) 1;I'h:lno dI' ';lI'I'i11110,

:20 IlI"THICTO

ln. secçci.o

All'r('do Pinto cI., ("I1'\'alho. ,\lbC1'i o llc'lIl'iqu de'
Olil'eil':I. Alrr do \'ieit'a. Autonio da Rocha Ba to: 0
hl'inho, A lv<\I'o cio ~ OllZIl. eH 'tI'o..~ntonio Jo é de Al)l'cu
GuimarâC's JlIniOI', Joaquim llias da ('J'UZ C' i\lfll'ra.no
J sê Hodl'igne;;,

[li. s cção

l\lano'l Maximiano d(' ollza a 11'0. AnJlihal ,~ilgtl'tO.
1[1' Olil'eil'<\ 111 11 zes, Feli:\) I'to Augusto Monteiro. ,Joã
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Alve de Oli\'eira Dias.' ,João Cli
maco da Costa Lima. João ,Jo.'é dr Oli\'ci,'a Costa c Mar
celino Ro Irigue- de Azevedo,

,sa S tção

João A1berl0 Caetano B uça.', Domingo>; Gom s Ju
nior, O"car da Costa Lima, Joaquim On'gol'io Gome',
Gabriel de ouza Guimal'ães. Nol"ilcrto Augusto Morcira
Guimal'ãe , João Garcia da Silva c .)o,;é Anlonio de
Abreu Guimal'ães JUllior,

S.\:\T.\ A:\l\.\

l° DISTRICTO

la secção

Commendadol' João Ribeiro da .. ilva ~lcn(Jl.es. Cal'
los Pinto B:Hreto, Agenor Viriato d. Senna, Antolli~)
Antunes Pereira, Antonio MOI' ira de Va, eon ellos, capI
tão Jo é l\1ol'cil'a da Silva Menez ' Juniol', J ão ~lunocl
Rodl'iguc' e Guinez Antonio da A.'sulI1pção,

~a secção

Dr, José Joaquim da ilva Borg ,", I "'IHl.(' io d' Azl'
vedo Lima. padl'e A"ellor da 'osta Araujo, FIOI'iaI~o
Alve Baptista, Ga par de Araujo Ba:tos, AntonIO
Augusto Caruo,-o de Almeida, B nto Rodrigues, Damas
ceno 'algado e Voltail'e dos antos MOlltcil'O,

.sa secção

Capitão João Femandes la -'ilva Guimarães, Manoel
José Teixeira Ketto Guimal'ães. Albino Antonio Mon
teiro, Manoel imas da 'ilveil'a, David Thadeu, Alfreúo
Ignacio da Silva, Jo é Leite Gome e Alexandre Antonio
.da Clmha,
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~ .. secção

POllciano EUITcnio de Carvalho, lanoel andill0
P I'eira da Silva, Eduar lo Pedi' s Ive lagalhãos,
Fernando ilveira Rosa amillo Lolis Teixeil'a, Arthul'
Reinaldo Glümarã s, [edro Nolasco do BarJ' ' o II nl'i
'lu Mal' IUO,' d Olil'oil'U,

ta 'ecção

Coronel <11'10:< ('orl,.~a da :ill'a La'" • Anlonio Lui"
~ral,tin de AI'uujo. alI' r .- Al1I<'I,to Barbosa, ,João Feli·
ciano da ilva Monl iro ,Junior, capitão Ol''',u'io Pinto
FerI' ira i\lorado, ~!anoel do ,'on,,;l Basto,' o AI'thl1l'
('oelho oal'CS.

6a 'ecção

i\lanoel Joa'luim COI'rea de i\!cno"e-, AIl'r l\ ]';unl1s
Ramalho. iHelchiados Joaquim Cypl'iano, i\fan cl de
,Je u Pl'iuio Juniol', lIIano 1 Antonio de Almoida Barros,
,[,homa" Baritol' Mill 1', Arthnr \'ietor do astl'o e AI ,.
xundl'o Jo;:;é Pim nta.

i\lajOI' i\I,u,tiniano ,José Ali' s Ferl'cim, lldofonso
O 'blVio 'l'eixeir.t de <ln'alho, E1I7.lJbio Alvos de l\Iour,l,
Podl'o da ilva Lessa, Fernando 1ntti l'I'e7.. al'1 Oon
calve de CanlJlo AI xallllr<' Lui" Tinoco e 1\111 I'ico de
Araujo ii Vil,

2" IH'TIlICTO

l" secção

'ol'onol João José do ouza o \lmoida, Antonio
.10 é tia Cunha, anrlitlo Alve- Pel'cira de Cal'valho,Llli"
Spindola Dl'lllllmontl d') AII1) 'ida, Arnaldo Pel'cil'a da
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Motta. Sall1stiano ~Ial1oel tios Reis. Cnillo Jo.'é dc Cai11
po.' Edlo I' AI XHJllIi'c Pereira Li III,\. -

ta secçdo

CIlI'istovão Hihcil'o de' ;\[OI':1C. R<,~o. ,JUUtl11i11l Passo'
<Tc Olil'cir<l, Lili!. JII~til1o dI' .\Inll'ida ,,'oma. LOIll' nço
Vianna. lJalll o CanL!illo Cal'1o;: (l,m'ia. ~laI1O('[ I? l'l'eir:l
de Al'alljo ~il\',1. Pedl'o ;\1iduzi dos .\njo 1':sl'oz('1 'a
JJlU 'I Augll. to Ilia,; Lpile,

}))-, 11('III'iqlll' L:lgd('II, ,José ;\[ul'pim Hio~. Frnncilicll
CIlI'istino d<, ,\lill"it..ia (' SOllza. ,/o"é J.'I'nl1l,is('o do Na.
Clrllcnto, ,Jo,;é 1'I'I'('il';[ ('al'llo"o Tltoml'son. ,10';1' .\Iw·s
1:lal'hosa. Manopl ,/lIilqllilll Hil,('il'o (' .\n/onio ,JO<I<IIIIIII
TcixC'il'a l.opl'';,

4" " q:ào

AUglIsto Hal'lt:tl'l J'lI·solo. Dabilio .Jusé Gonws tI'l
,'il\·a. Edllardo de .\lilleida ?>ligon. Juão José de ~I ne
zcs. Alrl'('do dI' Siqlll'il'a Anlazoll<\s. Joãu de Olil'cil'a 1'<1
('!Ic 'o. ;\1<lnol'l Gaspar !lias' ,\11'1' do l mlolpllo 'ill'<'il'i1
Macicl,

l\1;\nocl José dI' Castilllo. ,João ,10';1' da Cllnlta. ,10sé
,Toaqllim Ramos, ,Jo,'é ~Iaria da ~il\'a. Juão UlIilllal'ã<'s
Muniz. ,Josino J';rnili,ano da Sill'l'il'a, ,João ll,ltw\scI'no til'
Azcvedo I' A I'UIIII' .\ugllsto Pinto.

ln secção

CllI'istiano LlIiz Stol'kllley<'!'. LUe.:i'IIlO AI" s d~ ~ill'a
Nct!o. I{O(pw Jacilltl10 Oa, SI'. Alrl' do de Paula ])i,l',
AI('~all(ll'c AI'i'lide::; Pilll1l'iJ'u. Alr!'<,do Pillto' (:uede,::., ra-
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"ilva.
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S.\ 1t.\:\lE~TO

I" DI. TRI TO

1" ecçào

nl' .•;\uLOllin .Io.<é dr MorM's (' l3dlo. Manucl ebu:-I
lião Gon~':1IYo$ Yiauul1. ClIl'1o,;,Tol'g I ailly, João amiHo
Alv 5. Alvaro Dia,; PaI I'il'io, 2° [rJll'ute I"raucisc(l FCI'
I'cil'n ~ral'qn s ,)nniol', LlIi~, Laholii'I'l', 1"raIH'i"l'o Fel'
I1UI1410", (1l1iIlW6if'''.

CommOllllHllol' .luão Alvl" .\I'I'on"o, .\I·istido.< do<
Passo.' 'osla. Fl'an i- o 1'intu dc Almeida. Cal'los e
I'criuno avalieI' Dal·hilll'. O':;Clll' ele Olil'l'im Loho. .\n·
tonio "asqnes da Co ln." José Lanl'i:lIl1J ,lc'n< l' 11Iajol'
.fulio Ribeiro da ,'ilva i\!l'nozos.

])1', Alrr do oelllo Rnrl'uln, .Joãu 'a!"lus da Costa,
.Tosé .\n!l'll:<to g-trllc pl'ore. 01' ElicJlnC' vah'lldl1. Itllrhide
E. tCI·CS. al'1os PCI' il'l1 dn Fonsoca. Lni7. Antonio Fel'
!'eira c ,Tose lIenrique Adl'I'no Jlllliol·.

enadol' Antonio Justiniano E -[01' 's Juniol'. lnlC:hal'pl
Alberto Alvares Gomo' Bal'I' o. Arn-emiro Gahriol do Fi
'uoiredo Coimbra. ]ll'of SOl' Antonio Carlos Velho ela ilva,
Annibal E. tel'cs. majol' Ralha I AI' hanjo tia Fon'oea,
AUg11"tO Dllnrtc <Ia 'ill'u o I!: lllartlo Yelho da 'ilvu.
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Dr, P <11'0 ]-idoro de ~rora ~, RaYIl1lllldo AI\'aJ'c~

Pereira, Raull1.ope, Cardoso, DI', Cario Lui ... Mcyer,
José Pinto d GOJlv~a. Juvencio 'ado.- de A...eyello, Jo, é
Jcronymo imõe,' e Enéa' 'imõe' da Fon~pca,

~", erção

DI', Clrlllenlc <1a Ilnlm PeI'l'cil'[l, tenrllte ,Iuão AII
gll, to de Figuei)'edo tenent' All'l'edo ti Matto C'lrdosll,
José J\laria Gomp.', ]o' lici;1no da Co, ln Bl'[l<ra. Jo~é 1.011
zada !I1end s, Raplia I Al'clianjo i\1:u,tins Vit:1i FI'I'
Jlande, Fam.

;", e ção

Dr. ,To é Fl'ancisco Oon aly s .\gra. nl'1o,' Pinto
Ferra ... , tenente João Alye" atazal', Jo é ~laxil11ino 1'

zcdelIo, Franci,' o rIo Nascim nto Cn1'\1080 Florindo Joa
quim da 'ilva JuniO!' tenente ~ranoel ,Jo.é Gonle,' de Car-
valho e RapJHl 1 I'vio, '

lia sect;âo

Capitão José Caetano ue Alv31' n"a Fon;;ec;1, lJlHlI'
lIlaceutico Franci co BOJ:ja Dias, ;20 tenente Al'thUl'
HebelIo Lobo, José "enel'ando da Graça 'ob)'inho, pl'O
f('ssol' ,Jo.-é Fl'ederico Velho da ilva, Balthazal' Odol'ico
i\fende_, Alfl'edo Gaudencio d ~laia UI't.- e CarIo l"l'r
d rico LOl1l'cnço Potz.

,20 DI'TRICTO

l"secção

Manoel Fel'l' ira do Nascimento. Izaltino Alvc~
Bal'bosa, Lourenço Roubel'tie, Vicente Fel')'eil'a da Cunha
Avellal', El'llesto Dias de ]I)ol'aes Antonio José Ribeiro
Bllel'ing, Leopoldo de Almeida e DI'. L. Queiroz Cm'
rera.
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,aseccão

Pharll1Rceulico EduArdo Jos' Pereil'a Rabo ira. '1

calão Augu 'lo Borge , Vicente Joséde Brito Juniol', Jo é
,\ntonio de ' oma Br:1!!f1. Geraldo Andido da o ta. Ma
110('1 Fl'edNic 1 d ,'(lll/a, Lud!!cro .\I\"c ~[onleil'o ,João
Felippe Pinll(>il'o.

ta ecçào

Yil'golino .\ulonio 1'I'Of'n,a, tenC'nle .\rn('1"Í 'o Autonio
P('l" irA de ,'iqlleil'a. FI':ln 'i co FerJ' ira de AlbufJu rqu('.
Pedro J .é d' Olin'il'.l. J\nlonio Diaf; Lop . Fl'Ancisco
Lucio Alt "lil"l. :ahino :\I\'cs Minhoto f' ~lflno I ~f<lI'lin'

Pereil'a,

.ça ccÇào

DI'. José Ilrlll'iqllc d Souza Ramos . .\u!!u~lo Falu'c
;.:a" Irnell\(' Cuslodio H:ll"t'OS :il\":1. 1I11'('I"cl; Leonidio
José Oon 'ah' 'S, capitão .\1'111111' Difls da ('o"ln. Euzebio
Altrll1ira, .\doll'ho 'l-tnoel F,'I'n'lndel'; (' Is:la' \,il'ga,..

la secção

Pedl'o MOZf'I', Vennncio Xavi(']' da FOIlf; n, Prc1I'o
lIa ilva Mont iro. capitão Dnlli 'I Francisco Lisboa, Luiz
Cardo.o rle?ll nez('~, Fl'aoci 'co d .\s is L aI. Luiz Fe
lippe Ton 'I'olli e l.nil. 'iUlfo. .

P secção

Alb('rlo Ben('c (, (neme :llnnoel Jo é da Co t;t
Junior. Jo,'é Gon~'al\"e de Jesu., José Nogueira JuniOJ'.
~laxillliano de 'ollza Valente capitão Jose de Andrade
Peçanlla Jagual'ibe. tenente Eduardo JO'é Gon,al\"e.
Reao e AlI'l'cdo Luca u' ouza. .



lE" ecção

·João Theophilo rTa Costa. tenento-coronel Luiz de
Oli,'eira o ouza., oter YictOI'ino do. antos. Alexandre
Ranrrel de Ahreu. Mal'cellino PaFe : Sanchez. Albino
CoelYlO Ana tacio. i\fanoel Antonio Barroil'O. e Franc-isco
de Paula Kry.

S" secçãO

D. BI'nz rle ,ouza da ,il\'eil'a. Antonio Gome' rle
,·ou7.a. Alherto Cotl'im ria ,'il\'1l i\lpllo, Prdl'o GUlllh rLO
Qlleil'oz Peçanltn. C'apitão l+'ol'lunHlo Mal'ia da ('on eição•
.loaquim F I'I'cil'fl Pimo, (':lrt:1UO :cpe majOl' AI'lninrlo
Pennu Yieil':1,

4a .·pcçrio

Joiio Fi'rlnino Di'l~. (;l'nl1dino tia Co~ta Ka":lI'I'O ,Tn
niol\ llenrique Dias Paes ].onll'. i\lannel ,José Pinto r1 .
Andr::1I1 . Fl'l1nciscn dI' , OllZU !\I'vc:-;. 1'c(lI· Angnsto rie
BalTos. João 'J'holllaz de AI'llujo \'ianna e AlIgu to ado.>
de All'lrid,l.

'J'acillllo Accioli Monteil'O, Cado. Manoel de Andrade,
cupiUio BenenúlIIto de ouza Na:-;cimenlo. Llliz José til!
Ya.·concellos, Antonio MUl'tins Vianna. Cado. E "11 11
g-eli. ta , ayão, .Jo;'é POI'ei,'a Barhosa e Azal·ia. Baptista
de Aze\' ti .

DI', Thomllz Delpllino ,lo;;: 'anlos, lIonOl'io Ximene.
do PI·ado. Joaquim Gonçalyes Amaro. Antonio Lopes 10
1'eira 'une,. Oscar Kinsmann FCI'I'eirll, Antonio Ferl'eil'a
de aT"'alho..José ,\ccioli MOllteiro e Th muz Antonio
rle , 0111,11 ); ei ,·a.
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,o. eoção

'l'enente Antonio Li io eTe Oliveil'a, Antonio Fmn i'co
lIe Azevedo, lI"'U to iUm'tin;; de Brito. ,João B rnardo da

ruz Juniol" De11ltino Cario" de fi. Malaqllias Joaquim
de ouza. Joaquim Fernande da Co:ta e João ~ascente:
Pinto.

óa eoção

João oellto de Mcllo. conselheiro Fl'ancisco Au
gu to de Lima e 'ilvu. 11 I'eul' han. P:wlo Augu. to
Tavares. JO'é Joaquim da Co ta F rreil'a. a"'ador pi
nelli, Franci:sco 'il\'eira de Oliveil'a Junior e Manoel da

unha Lima.

1,"8eoção

Jesuino José de Medeil'o . João Pedro Pel'eil'a de
Mello. Antonio 1 ereira Vallado, Olympio de Mattos.
Antonio Bento Raymunclo Ballia. Lanoel Joaquim da
ilva Junior, .Jo é Domin"'o da 'ilva Ramo' e João Ma

noel da Fon, eca.

1(," s(Joçl10

Capitão Joaquim Fernande de Lima Martin, Jacin
tho i\Iartins Paulino, Antonio Luiz Pel'eira Amaro Luiz
Alve de Carvalho, Alfredo Joaquim Ferl'eira de Car
valho. Luiz da França Fernand s, Franei eo Dia, Maia
e Manoel Gomes Laei I.

JO 'E'

l° D[ 'TRICTO

la seoção

, Dr, Antonio Maria Teixeira, eapitão Fabrieio Fer
('eira 1Ilattos, Francisco Barcello: Lima Junior, tenente·
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coronel Cypriano José Pires Fortuna, Antonio Alves do
Valle, Paulo Gustavo Henz, José Olympio da Conceição

eixal e Manoel José de Oliveira Filho,

[a secção

DI', Llliz 'llapot ['I'eyo.,t Fillio, Dr, AJ'thur Erne. to
Pereira e Souza, Proto Meirelle, da . 'ilva, Alberto Pe
reira Guimarães, Joaquim i\lilitão ela Motta, Zelino An
tonio Pinto de Mil'anda, Euge.nio \Vandeck e Augu:to
Affonso Morwand.

la secção

Dr, JoslÍ Vieira Fazenda, Manoel da Costa Sampaio,
Eduardo dOI Reis Roltz, Manoel Fl'anci 'co Conea, Ru
l1no i\lendes, Americo SoteJ'o da ,'ilveira Castro, José de
Paiva Legey e Alberto Ribeiro Penna,

4a secção

Antonio Jo 'é da Co ta Rodl'igues, João José de
Abreu, Ulrich Carlos Rohe, Raymundo 1 ennafort de
Araujo, Alcidcs Freitas, ArtIJur Luiz Ribeil'o Kial pc,
Major Benedicto Novella da ilva e José Fel'reira DIa
Junior.

[,& secção

Jacomo Azali, Chl'istovão Gonçalve de Moura, Ma
noel Dias Martins, Antonio Cecilio da Silva Edmundo de
Azevedo Quintaes, Marcellino de Araujo Penna, José Ro
drigues Chaves Junior e Antonio Feneira Mendes.

("asecção

João FJ'ancisco de Magalhães, Ismael Fructuoso de
Azevedo, Justiniano Alves de Mattos, Annibal Procoro
de Andrade, José Pereira Mil Homens, Felix Madeira de



.\raujo Brn<Ta.
Lintz.

2° DI STRlCTO

j"secção
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nnt'anna e Augu to

JO'é úe Barl'o. FI'anco. João L opolllino :reixei\'1l
Ba to , DI'. Henrique Toledo Dod \Vorth. Firmino Fl'an
ei.co !,'onte;;. B('nevenuto Bel'na, 19nacio Pedro da Clmha,
~tanocl Jo~é Lope' e João Paulo Hildebrand.

:;: .. secção

Dr. Jo~é Buarque de Macedo. tenente-coronel Theo
dulo Puro lIe Morae . Antonio Manoel de Lima. DI'. Leo
nel Ju IlniaDO úa Rocha. Cario Francisco Xavier, Pedro
Freire Bruno, Bernardo Eugenio de Oliveira Pinto e
Franci co Oliva da Fon eca.

!,a secção

. 11ajor Au"'u , to Cesar Diogo, capitão João Bernar
chila Cruz obl'lnho, major Cario' Alberto da Cunha, Manoel
Alves dos antosFluminen e~, capitão Luiz Antonio de lIlei
relles Pedro Couto Furtado Dr. hl'i tino do Vn]Je eJo'é
Antonio Gonçnlve Lemo .

E. 'GENHO 1\01"0

l° DI TRICTO

1" secçl10

Dr. Ataliba de ouza Lima, Dama90 de Proença
romes, Raphael Augusto da ilva Veiga, João de Castro

obo, major Jo é Antonio de Araujo COita, João do
Rego Amaral Franci co Moniz Freire e Luiz José de
anl'Anna.
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!to. secção

Dr. José Ricardo Pirc de Almei [a, "ic nt Mal'quc.
Lisbôa, Raul Valentim de Figueil'ó tenente LeoJloldo
Viriato de Freitas, Francisco Xader Pinheiro. Jo e An
tonio Iachado, Henl'ique Candido da Fonseca e Alfl'cdo
José Tavares.

[,a. secção

Majol' Adriano Alves de Almeidu, cOl'Onel Mode-to
Lins de Va concello , DI'. Manoel da ilva Pel'eira, Bel"
nardo José de Araujo, Femando Moniz Freil'e, Alfredo
Au"usto de Souza, Jocelyn Cardo o úe Menezes e ouza o
Antonio José de Carvalho.

4a. secção

DI'. Manoel Victor de ouza Monteil'o, DI'. José Pinto
de [i'igueirecto, DI'. Ernesto Moniz COI'deil'o Gitahr.
Dr. Francisco Souza Ferreira, Hel1l'ique Eduardo Cussen,
Antonio José de Carvalho, Augusto Manoel Gonçalvo~ •
Joaquim Gonçalves da Rocha Mattos.

2° DrSTRrCTO

la. secção

Claudio José da Silva, Henrique Alves Mow'a, a
luueI José Pereira Neves, Salustiano Pereira de Almeida
Sebrão, José Antonio da Cunha Guimarãe, Augusto
Mello Cordeiro Gitahy, Antonio Henrique Bittenco\u't o
José Pedro- Meirelles.

!to. secção

DI'. Arcltias Eurico Cordeiro, José Alves da Visitação,
.l\Ianoel Martins Gouvêa, Jo é Abreu Coutinho, Adriano
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Joaquim de ouza Pereira Luiz da Rocha Pereira, José
Amaro Fel'reil'a de Meneze e Luiz Cesario Paes Leme.

~ .. secção

DI', Antonio PedI'o Monteiro Drummond, Henrique
Henrique oare Antonio Bernardino da Co ta Aguiar,
Antoruo de Azevedo anto, Antonili José Leite Maga
lhãe , Antonio Gonçalve Lima Torre, Antonio Thomaz.
de O1iveil'a e alomond Gilberto Cordeiro.

4" seçção

Dr. Luiz To ta da ilva Nune ,Antonio Carlos Cor
deiro, Alípio de ouza Rei ,José Pedro da ilva Camacho,
.\ugusto Meneze E piJ'ito anto, Manoel Antonio Arêas,
Manoel Fortlmato aldanha da Gama e Jo é de Albu
(IUerquc Barbo a.

ta secção

DI'. Jo é Ferreira Cabral, João Alves da Visitação,
Alfredo Dut!'a da ilva, Manoel Luiz Cordeiro, João Alves
Guimarãe Cotia, Arthul' Ernesto da Silva Chaves, José
Rodrigues de Almeida Carvalho e Joaquim Oliveira
Durão.

(,1' secção

,Dr'. Guido de ollza Carvalho, José Lyra de Oliveira,
Jose Franci co da Cruz Pimentel commendador João
'r~ixeira Abreu Manoel Ferreil'a Flores, Joaquim Antonio
PInto Bravo, Camillo enechal Godofredo e Manoel Gomes
de Ca tI'O Meirelle .

,a secção

Dr. Fabio Lope dos Santos Luz Gu tavo Meyel'
de ~arro., Manoel Luiz Alexandre Ribeiro, Luiz Espin-
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doia Drummond Almeida, tenente José Julio, Franci~co
Maria Pedreira Ferreil'a, Martinho Jo é Rodrigues c
Paulo Barbosa Pereira da Cunha.

E~GE~HO VELHO

l° DISTRICTO

la sec9ãn

Henrique Mes~eder Rocha Freire, Dr. Roherto Jor"c
Haddock Lobo, Dr. Antonio attamini, José AntoUlo
de Oliveira Castro, Pedro Alvares de Andrade, Alfredo
Augusto da Cunha, Dr. Fernando Alvares de ouza c
Eduardo Pimentel do Vabo.

,!& 6ec9ão

DI'. João Baptista Augusto Marque, Joaquim Benici~
Alves Pellna, Camillo José Gomes de San&'Anna, Jose
Raymundo de Miranda Machado, Ignacio Gabl'iel Pessoa,
Paulo Joaquim Ferreil'a '1'orres, Ricardo de ouza ~ra
cllado e Arnaldo José Soares.

5& sec9líO

Dr. Joiio Franklin de Alencar Lima, DI'. lIfanoel
Alvaro de Sá. Vianna, Pedro Rodolpho Alvares, AfI'onso
Herculano de Lima, DI'. José Ferreira Anjo Coutinho.
coronel Bernardino Antonio da S. Cardoso, José de Paula
FI'eitas e Francisco Moura.

';" sec9ão

Dr'. Joaquim lIIarcellino de B1'Íto, João Carlos i\I~r:.a
tori, Francisco José da Fonseca Braga Junior, capltao
A ntonio José Fel'l'eira Junior, Jorge de Ar'aujo soter,
Clodomir Godofredo de Oliveira Godin, Dr. José Ro·
drigues de Azevedo Pinheiro e DI'. José Manoel da

ilva.
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to. secção
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Luiz José Cun'ello, Nerccs Jobim Bal'l'O o de Almeida,
capitão Antonio Barro'o de Almeida, Guilherme Cyrillo
do Carmo, Dr, Caetano José de Azevedo, capitão Manoel
Jos, de Araujo, João Jo é 1'01'1' o Ped,'o Antonio de
Paiva,

2 0 D['TRrCTO

lO. secção

DI', Alexandl'ino Froire úo Amaral DI', Alexandre
José oeiro de Faria Gual'any, majol' Al'thur Adato Ca 
tCllo Branco, Julio Gonçalves de Pinho, major El'Oe to
Diniz do Amaral, capitão Cados Teixeira de Ma~alhães
Leite, major Candido Jo é de Mendonça e Dr, Guilherme
Caetano do Valle,

~& secção

Va'co José Massafel'l'o, Cado.' Pinto de i, João
Luiz Espindola Luiz Maxwel Ba tos, commendadol'
Ignacio Ferl'eil'a t\unes, DI', lIIiO'uel Lopes do Amaral
e Silva, DI', José Chapot Pl'evost c Joaquim Luiz de
Avila,

~a secção

Julio Richal'd, commendador João Jo é Gonçah'es
Junior, Jo é Christovão do Oliveira, coronel Carlos Forte~
de Bustamante Sá, Joaquim Pel'eil'a da Silva Guimarães,
Joaquim 'fhomaz Alve I Afl'onso ervullo de ouza Guedel!
e José Augusto Martins,

~a secção

'l'enente João Alves Pinto Guedes, majol' José Pel'eim,
Carneiro, João Rical'do Ferreim Maia, Fclicio de Lacuda
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Braga, major Antonio Jo é de Mello Junior, Manoel
Borges de Aguiar Co 'ta, PcdJ'o I' ol'tllnato Rabello e João
do Rego BaJ'J'o '

"a. secção

Coronel Ricardo onstantino Vieira Junior. João
Anastacio Lopes, capitão eba tião ,Tosé do, antos An
drade, DominO'os Gonçalves PereiJ'a une, tenente Ma
noel Lopes de Azevedo, Ubaldo Pinto da Uva Leal,
Alfredo José Senão e Rodolpho Mal'que Perdigão.

La. secção

Dr. João Bapti ·ta Bernardino da ilva, capitão Jo ~
de Oliveira Rosa, Alberto de Alencastro Autl'an, Dr. Jo e
Candido de Albuquerque M. Matto , João everiano de
Avellar ,Junior, Alfredo Victor 'rhompS0n, Cados Ame
rico dos Reis e Domingos JOI'gc Pires.

,a. secção

Dr. Augusto Gomes de Almeida Lima, Al1lerico
Cardoso, Armando Pereil'a de Figueiredo, Manoel
Ferreira Pinhanço, Franci 'co Bernardino de Moura,
Dr. Francisco Moreira Sampaio, Jo é Luiz de Avila
e Olympio Moreno.

lNBAUMA

1"' secção

Gaspar Teixeil'a de Carvalho, Jo:é Joaquim d~
Costa V;isconcellos Junior Domingos Vaz da Costa, RI
cardo José de Oliveira, Antonio Manoel Pereira dos an
tos, Leurbespin de Castro Bi ttenl:Ollrt, Leocadio Josó
da Silva e Antonio Coelho Mendes de Almeida.
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ia secção

Cado lIillt rme !,preil'a Lima. Dr. PI'imo Teixejl'a
lle Carvalho. al'lo FClTcinl. Bl"aga. Jo é Candido da
Rocha, Jo . Cardo o lia 'ilv8, Jo'(} 'oares Barbosa,
João orel iro el Ca tro c t'apitão :'-licanor Gonçalve da
'jlva.

:.a secção

Jo é Teixeira ri arvalho, Antonio andido Maciel
Vicente JO'é de Oliveil'a Bal'bosa, H nl'ique Rodrigues
Vieira. Antonio Jo é Lope da Guarda, João Fernande
da Costa Paiva. Jo é ado da Rocha e Leocadio Ro a de
Lima.

.,a secção

Firmino Al'thuI' de GOllvêa, Jo é Al'thuI' de Ca. tI'O
Bittencourt, Edual'do QlIil'Íno lia. 'ilvaAraujo André José
Barbo a, Augusto}o é Gal'cia. Tenente Alexandl'e Pinto
de ampaio ado EI'n('~to da 'ilva ouza. Pedro
1I0urcad.

JRAJA'

ia secçdo

João Jo é de Gouvêa Fran o, Jos' Pedro Pere
grino Ferreira, Ayres Pinto.l'l.e,ymão Luiz Lucio Caetano
da ilva, om'ado Corr~a Bal'bo a Luiz Lopes Frago o,
João Femandc. Fortes e Anton.io Joaquim de ouza .

.ta secção

DI'. Joaquim da ilva GomeI;, coronel arlo de Anta'
Rangel do a cimento, Leon3l'do Antonio Teixeira Leite,
Rodolpho Arthur da Cunha, Processo l\Iartiniano de
Almeida Ro a Jo é Goulart de Oliveira,. pharmaceutico.
Alfr do Boyd e Luiz da ilva. AllUIraI..
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ta. secção

Tenente-coronel Carlos José de Azevedo l'lIagalhãe ,
DI'. Manoel Honorato Peix.oto de Azevedo, João Pedro
Re~azzi, Maooel da Silva Grey, An~lIlio IIeOI'ique de
Mel1o, Joaquim Januar'io dc li. Barbo a, major' Jo.é
Joaquim ela Fonseca e João da Silva Alvc .

JAC \RÉPAGUA'

1& secção

Manoel Henriquc Pereira de Carvalho, cal itão Joaquim
Firmino de Menezes Campo:>, pharmaceutico Fr'ancisco
Justino de Almeida, Americo Carlos Siqueira, Carlos
Gottquett'oz, Joaquim Monteiro de CarvallLO, Gabriel
Joaquim Coelho e Ignacio de Souza Botelho.

~a. secção

Manoel Alvesoa Fonseca Almcida, Manoel Cord irode
Castro, Luiz Dantas de Paiva Barbosa, Joaquim E lo)' Penoa
Mattoso, Francisco de Almeida al'ooso ·obrinho. Ana
deto de Souza Coutinho, Francisco Bar'bosa dos Santos
~ Manoel Fernandes de MOl'aes,

GUARATIBA

l° DISTRlCTO

Major Bento Barbosa Pereira,José Martiniano oare,
Antonio José Pereir'a Por'tuzal, Antonio Jo é Innocenci~.
José Pinto da lotta, AntoUlo Garcia de Almeida, LUlz
Benedicto Rangel e Valeriano José Lisboa.

~& secção

João ntunes Alve, Balthazar Rangel Lopes. de
onza, Gr'egorio Carlos de Paiva, Manoel FrancisCO
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Borges, Joaquim Elias Antonio Lopes de 'ouza. Aurc
Iiano Jo é da Trindade, Joaquim Dias Cal'doso e' iriato
José da Tl'iudad .

2° Dr-TR1CTO

la secção

Francisco aldeira de lvarenga, Joaquim Leonal'do
Pereil'a, Antonio Luiz ler adante, Cbri tovão Gervasio
Pereira, Firmo Machado Botelho, andido Jo é Vieira,
Joaquim Francisco de Maceuo c Quintiliano Lope de

ouza.

.t" secção

Joaquim Corrêa de Araujo ebastião 'uio de
Gusmão Machado, Antonio Fernandes Brazil, ,João de
Souza Ferreira Luiz de ouza Ferl'eil'a, All'r'edo Leonal'do
de Carvalho, i'llathia- Ramo dos antos e Antonio Alves
Pereira.

ANTA CRUZ

1" secção

José Bernardino Fel'nandes, eapitão Cs ntlido Bazil io
Cardoso Pires, Antonio Manoel da os ta, Joaquim Hen
rique de Ca tI' , Jo:é Benicio de \zev do, capitão Ma
noel Gomes Arl'u la, João 'ictor Moniz e Autonio da
Costa Bl'aga,

~a secção

Mathias Fel'llandes da Co ta, ,loão Telle:> de Menezes
José Polycarpo Penn,1 Firme, Antonio Gomes da ilva,
Manoel Cespede Barbo-a, Celestino Manoel la Costa,
Franci co Basilio Teixeira e Dr. Felippe Basilio Car
doso Pires.
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ta. secção

Capitão Ronorio do anto. Pimentel, Manoel Ba-
zilio Teixeira Pire. Antonio da Co ta Barros Sayão,
Miguel Telles de Menezes, Antonio da Costa Braga
Manoel José Gome Arruda, Emygdio do Santos Souza
e Joaquim Baylão da Silva Maia.

PAQUETA'

Secção unica

Dr. João Bapti ·ta de Lacerda. Alfredo da Silva
Pinlleil'o Freire, Pedro Cerqueira de Alambary Luz,
Manoel Martins 'unes, Jo é Falcão Pinheiro, PedJ'o de
Araujo Feneira, Augu to ampos l"erreira e João Dia'
do. Santo.

ILHA DO GOVERNADOR

1'" secção

Carlos rbalo de Oliveira, João Victorino do' anto',
Januario da ilva Bittencourt, Antonio Joaquim de ouza
Pinheil'o, 'Felismino Antonio da Cruz Leopoldo José de
Meneze , Alberto Pedro FelTeil'a e Thomaz Jo é de
Oliveira.

P secção

Manuel Leite BittencoUl·t, Joaquim Telles Coutinho,
Alfredo Pereira de Jesu , João Bernardo de Carvalho,
Antonio José de ouza Pinheiro, Pedro Rattes Ferreira,
'Antonio Rodrigues Franco e Simão da ilva Reis Filho.

, CHRISTOVÃO

1" secção

DT'. João Pereira Lope , Eugenio Alves de Brito,
Eugenio Pereira, João A tonio Roul'igues Dantas Juniol',
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Anlouio Jo é de Freitas "aI li m, Atlluulpa Inca YidirTal,
Fl'anci'co Leopoldo DlIlll'te :'i'une:l Julio Fl'unclsco
lachado,

1& secção

FI'llncisco arlo Burl'Oso, Joiio José da J'UZ obraI.
JO'é Cados de Abreu e ilva. Antonio ,T o é Pereira fie
Carvalho, João RodrirTue Pach 00 'illa Nova, João
Bl'usco de Oliveira Matto. , José lIful'lins de á e ~oberto
Forte, de Bu tamente á,

sa secção

DI', Franci;:;co .\.lIgu. to ele Almeida. Pedro Carl o.'
da Uva Rabello. Antonio Henrique de 01iveiJ'a,
Viriato oares de Caryalho, João Pinto de Faria, Dr.
Rodolpho Ramalho, Ari tide Dias Brandão e Manoel
·José Vaz da Motta.

4a secção

Dr. Luiz José Pereira da il\·a. al'lo Eustaquio da
Costa, Bernardo Felippe da ilva e ouza, Jo é Bento
de Faria Bl'aga, Alfredo Carneil'o de Barro Azevedo.
Bento JQsé Torres, Jo é Antonio da I osa e Uly . es José
da Co ta Cabral.

Da secção

Bernardo Pedro Monteiro de ouza, Antonio Lope'
Duque-Estrada, capitão Jo é Mal'ia Vaz Lobo, Manoel
Alexandre Gubian, I aia Primo das Chaga, ero-io Au
"usto de Azevedo, Antonio Joaquim Cordovil e Manoel e
Graeiano oares da ilva anto.

6a secção

Commendador Angelo BittencoLu't, Bernardo Julio
Tavares, Francisco Fernan [e Araujo Mattos, Thomaz
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Lourenço Machado, Antonio da Fon eca Lobo, Narci o
Joaquim Martin, Antonio Coutinho de Mora s e Gau
dencio da Cunha Ro 'a,

; a~ secção

Dr, Daniel tugu 'to <Te AI'anjo Lill][\. Antonio POl'
ilrio Fel'l' ira da 'ilva, ROliJ'igo Cal'lo' 'esar, ~larco de
Menezes Corrêa e Castl'o. Maximiano P ,'eira Monteiro,

isalpino do Paty Cordeiro, Fl'al1cisco de A is al'vallJo
e ~o é Luiz Roda )lonteil'o.

la secção

Fl'edel'ico Julio da i1Ya TI'nnqueira. AI'tIiUl' Mnria
Teixeira de Azeve lo. Antonio P dro Alvare Jardim,
Franci. co la Co~ta Barros Vianna de Lima, Jo é Alves
RolIa. Edual'cTo Fmnci 'co do' 'antos. José Joaquim Car
do o Guimarãe,' e Franci co Jo 'é )tal,tin Palllplona,

~a secção

TelHmte-coronel João 1'avare Guerra, Henrique
Alves de Brito, João i\Iaximo ele Mello. Joaquim Inno
cencio de Siqueira Nune, FI'ancisco José Lope
r eves, .lanoel Joaquim Pinto Pereira ayão, Guilherme
Alves da 'ilva Porto e Francisco de Paula Frago O,

lC" secção

Antonio Gonçalves P reira da ilva, Manoel Ribeil'o
Peixoto, Dyoni io de Oliveil'a Amaral, Carlos Pinto
l\lonteiro, João arJos 'oares Caldeira, Antonio José
lTilarião Barata, J.oão Silveira da 'ilva Damas e Liborio
Ribeiro 'unes.

ESPIRITO .\.:\1'0

1" secção
Benigno Yicente de Souza, Candido Migon, Maxi

miano Antonio ConGa, Alberto de Almeida 'aylor, Jo é
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Albano Cordeiro Junior. Leopoldo Antonio Teixeil'a
Pinheiro. i\Iano 1 Luiz Vieira da iha Mello e Jo. é Ri
beiro Pire. Machado.

[a secção

Ou. bll'o .1. Albel'to, Ago tinho Pinto de ,i, Antonio
Arnaldo Vieil'a da ostll. Antonio do 'anto Lill'a, Jo. é
Rodl'iglle,; Cabral No)';] .•\O'ostillho Thomaz Martin .. Dr.
Luiz eH tano ~Jnrtin' DI'. Antoni Mende Lim il'o.

~a secção

Manoel Mar iano de Leão, Julio Guilherme do an
to Barbo a. João Corrêa da. 'ilnt 1I10ul'a. i\Iol'en Baker,
,Julio Portlrio Pereira. de al'\·alho. Dr. Laurindo Mar
tin~ Neve, Paulo Rib iro de ampos e Dr. Adolpho Ma
noel Mourão do 'anto.

40. secção

Pedro ba. Linne, Herm negildo Bonifueio Lope .
Antonio Leocadio onfeiro. Adolpho Pereira dos antos,
Antonio' Rodl'igue la I'UZ, Antonio Alves Fel'l'eil'a,
Franci co Caetano ~bl'tin. cor nel Fclippe Nel'y Pi
nheiro.

la secção

I.eopoldo Ribeiro Pires Machado, Firmino l\Ianoel"
do Reis, l\Iarcello netano Martin, Jose Caneio da Fon
seca Co ta, Bernal'do Coelho de Faria, Paulino oares
Pereira, Joaquim Ferreira de Moura e Jacintho Alves
da Silva.

60. secção

. Jo é Ribeiro Pire Machado, Eleuterio Pereira tIa
.llva Lima, Manoel Luiz lelra da ilva Mell0, Fran

CISCO Caetano da ilva Caldas, Leopoldo Antonio Tei-
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xeiJ'a Pinheiro. José Antunc Perei/'a, João P /' i~a da
ilva e Dr. FeI'llando I' ran i' co da '05ta Fel'I·M:.

7'aSecção

Coronel João Fl'ancisco da Co 'ta Fel·/'eil'a. COIIlI1JCn
dador Manoel Antonio Baptista. JCl'onymo da Co ta

oares, Luiz Cabral de Meneze., Ped/'o Rodriglle Mo
reira Soare, Guilherme Alvcs Torres, João Ferreira

·e Antonio COl'I'êa de Olivcira.

Tenente-cOJ1()Jlcl Frederico JO'é dos antos Rodri
gues, Joaquim Rodl'igues Pizal'!'O Junior, Luiz Carla
Freitas Junior, Francisco de Olivei/'a, Verissii110 Caetano
:Martin, Manoel Antonio 'oite Dia Junior, Bellarmino
BI'aziliense Pessoa de Mollo e Joaquim ela ilva Ca troo

CAMPO GRANDE

ja sect;ão

Francisoo Alves da Silva Castilho. Llliz Fernande Ba
rata, ~ostinho Coelho ela Silva, Candido da Costa
.Magalhaes, Luiz Antonio Gonzaga Suzano, Joaquim Luiz
da Silva, Joaquim de Oliveira antos, o AntonIO José de
Oliveira.

,2" secção

Cados Au~usto Rodriguos l\Iartins, Fl'ancisco Jo ó
de Moraes, LUlZ Joaquim de Azeveclo, José Mario 1\'1en
des, Jose Maria Ribeiro, Tertlt1iano José da ilva Tino
co, Dr. Manoel Lourenço Estrella o Antonio de ouza
.Barbosa.
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oS" secção

Jusé Scyrrino Cr, tril'a, PlaC'itlo ;\[{'irrllps ,r" .\llllcil!a
Hci>:. Tlicopllilo .To, é Ribcil'o l!:l .'ih'a..Jonl[lIilll .Tos(' da
Silra Moura. Antonio PCI'cil'a i\lonlril'o Torl' , \lhino
AII'p~ I ill('iro. ,lo, ; Calnzall" l'illlclltrl c );ol'h('i'lo .\1l1ollio
Bal'ho~:l.

4" secção

I.:JlIl'illdo PPI'I'il'a nO":1. Illll!'iqllr da Co:'ta Ft'ITl'im,
Juão C:llllillo 01" Aglli:II'. :\[:1110('\ ("('1'111111"(':; 1I:1l':1t9. DI',
l'al'isio .I:) HO"lia "Sil\":\ . .TOS(; l'('dl'o dI' .'ollza Filho .
.lllão .\11111111'5 F"rJ'az e FI':lIl{'i:>{'o .\I\'('s \ iúil':l.

.t· 111('1.:1:> clri[ol':ll':' 11, 'illl rOIl.liluid:1:' pre~illil'iío a
folias I1S h'i 'ilr jl:1I':\ PI'ccl1l'himrnlo dc Y:Jga qlle:ip
derl'1ll 110 pCI'iq,[o da lcgisla[III':1. (~ :ln tio al'L ln da Il'i
n. 3:; d ;?tj dc J:JlIcil" dc II;!!;?,)
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Lei das Elei~õn Federm
X. 3:; DE :!O DE J.IXEIflO lJE 180:2

'1'1'1T1. T

(':\1'11' 'L

DO ' EI.EITlIRE

AI'L 1. o ,tio eleitor s os cidadão' hl'aziieil' S IIlaio
rc~ d' 21 unno~, j:'~ qualiJicados e ali -tudo rOnrOl'llle lei
anterior ou que, e ali tarem na rôrma desta il'i,

li 1." ~ão cidu<l:ios hl'azileiros:
1° os na ciclos no BI'azil, a illda q u de ]1:1(' e~tl':1l\-

, il'o. não I'e idind a rviço d tulna 'ão;
2° O~ filho' de ]Jae hl'a7.ill'il'o c os ill('giLill10S de mãe

iJl'aziloim na, cido' elll paiz (', tl'aur'l'il'o si stuhl'le el' m
dOlniciiio na Re)llllJli a;

3" os tlIho' <lo pae bl'2zileil'O quI' (' 'Li \'('1' ('111 oub'o
paiz ao 'e!"Viço <Ia [{(']llIblicn, eIllhom 1I('lIa não y nham
dOl1licilial'- ;

.]0 o' ('SII':111"<'iI'0 quI'. 'lchan<lo-, I' no BI'a"il a l:i
110 No\'elnbro de 1" 'lI, não declararam, denll'O de sei,'
IlIr,zes d pois de t I' entrado em Yigol' a Con, Lituição o
1I1IIIno de consel'l'ar a naciolllllidnde de l'igem;

5° os e,'tl'llng iro' que )la J;ui!'om bens immoveis no
13I'azil rol' m casados com bl'azileil'll, ou tiverem fIIho~
h!'azil i1'05, com tanto que residam no Bl'azil, . alvo i ma
IlIre, tarem a intenção de não mudar de nacionalidade.

5° o' .-tl'an"eiro· por Olltl'O modo natl1l'ali ados.
§ 2.° O' di!'eitos de ridadão brazil iro ,6 e .11

1I0lldoll1 ou p(,l'd m no, cnso. R!]ni padicul:1I'i ados.
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1, o Sll~pcndelll-sr:

a) por illcapacidadc I'li~sil";1 011 IlIllml:
Z,) por ondelllnação crilllillnl. l'1I1l1'I;llltO dlll'il!'PII1

()' C1I:o' Ir ilo::L
2, o 1'en[ '11l-se :
a) pOJ' natul'alisaçào ('III paiz cslr'llli!pil'o:
iJ) pOl' acr itação de '11l!)I't'i!O ou 1"'Il~iio du ~ll

TCl"I10 c lrall'" iro, ,Cm licellça do I'odl'r Executivo F~

deral:
C) [1111' rilkgação Ile ('I't'll('n I'()\i~iosa Cll1l10 fim de

isenlar-se de qualquel' OIlU,; illlpostO por \pi ~IOS ('idndiio '
d) pOI' IH;cei lação dI' cOllcleeoraçij(', ou li tull), Ilobi-

lial'cJlictls ('~tJ'ilng('iro-,

li 3," ,'fio podem a\i,lal'-so II'itlll'I":
Jr' O l1l('llI[io-o '
,)0 Os Hllalplfah~to,:;:
:1° As 1)1'aça" de pn'r. XCC[,llladlls o, :ilIIIIIOOS ,I,,,

e,.;col:u' militares dc clI.'ino sup rior;
4° O, relibio, os de ol'dells 11I0lla -lica~, eom[\anhilh,

c ngr gaçücs ou cOlllmullidadc,; dr qual I'lel' dunomin~
ção, sujcita, a \'oto de ohrdiCllcia, I' ~I'a 011 estalutO
ql1c illlpOr\P a I', Ilullci<l 01,1 lihel'dade indi\ idual,

C,\ I' [1' Li LO IJ

Il tl ,\ L I .. T ,\ )1 Jo: :-; T l)

Art, 2," O ali.I;lII1('IIlo do eiPillll'I'S scr:í ])1'('[\>11'111111

jiOl' ClJlIlllIis"'I" ,I'C 'ionars, (' dt~finitiYalll('lltt' Ol'ganis:lllll
em ('aela nllLoicipio 1'01' IlIlIa 'OLllJllissão municipal.

An, a,o No dia 5 ([ A!JI'il rle eada anilo. o mcu,
hro do go\' 1'110 mUllicipn[ (cal'l:lI':l, illll'ndrnria 011
eOl1s(1110), e os scus immcdiutos ('III \'nlo.', Cll1 I1\UIl('1'O
jnllal. flI'OI'l'I!cl'â á divisão ÚO lIluuicipio e!1l i'oecr,Õc",
Clll IlUIlII'I'O Ilunca inf'el'iol' a quall'o, :í e\c'i 'ão de CIIH'U
mcmbr erre li vos e dons sUflplentt''': c~colhido tlt'
enn'c os l'\t'itol'cS tIo Illllni 'ipio, O' ([IIBes l'orllllll'ão carla
\lma lIas ('olllmissõc:, PIII'fU'J'('gatlas dn llli,tlllll('Uto U:l
l'C, pcdi YlI ';I'cç:io,
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:\a r,dla <I.' JllIllI"I"O igllal ,I ill1ll1 llialo,; "'tI \'010'
ao,; IIIClllbJ"ll, elo gn\'rl'no lIlunil'ipal. Sl'l"Yll'aO os qlle
cxiblil"CIll. e. lia falta ahsolllta dc illllllc<liatoi1. n tiirisâo
.10 lIlunicípio ('III >'Cl'('.)I''; c a clci,ão das ~ol'IIHi 'SÜCS
sccrionars ,rl'ão f('ita~ ~"'IIII'lIt' prlo>' nll'llIhl"o' elo !l0
rrl'no IIllllli~ipal,

.\I't. .1." Dcz dia;; <lnlr,; tio ell',;ignndo 110 :ld, 3" °
JlI'r,idrnl cJo gO\' I'no 1I11111i 'ipal, I'. 11<1 falll1, o ~lIbsti

tlltollgal. IIrancJar;, nllixal' I'dital no:; lo!!nn,; IIlais pu
h1iro. e l'I'}'I'odIlZil-o na illlpl" 'nsa. ~i houvel'. ronvitiall<lo
n,; 1IH'llIbros elo m .1110 go\'rl'no c .-cu,; illllllc<liato: 1'111
roto,. 111 11111111'1'0 igual. a COII1}llll'('C'I'. no .lia I' hora
t1rclnl',lllo-< n(',..t:l I<'i. na snla ela ... ,f'~SÜ S elo !.:O\' 'I'no
Il1uni 'ipnl para o 11111 dI' l'I"Ol"l'til'l' :', elh'i,;âo do III uni
l'ipio (,1111 :--C'(~(:lll''''I (' :'1 t'l{'j(:no da~ 'oIJlIl1i:"",;:i1(l~ d{' itli:.;ta
Il1ento,

.\I'l. ~,," 1:I'lIl1itio>, 110 l'pfpl'ido elia. o>' 1I1L'I'lbf'(). do
"O\"'J'IIII '1IIIIIIí"ip:11 I' ';('11" illlllll'<lialob 1"'Ol'l'dl'l'ão á.
dirisno <lo tl'l'l'it,"'io do IIlllllicipio 1'1'1 :CC 11(',; I' ti ~ígl1a
1':\0 }oQa I' Jllll'a a i II "ta Ila,ão da t'01111l1 is,'õcs. tlevendo
toel"s a~ delih"I'a\'tJt'-< sl'l' IOI,':1cJ:1S pOl' Illaiol'ia I'clalivà
til' votos, telldo o I'I'I'si<l('1I1c (l "oto ti" qllalitlatll' ('III C:1"O
dc lopatt"

A1'l. (L" Ht':lli'l.:ltla a tli\'i ão tias ;;rc,0 s. proc'
,I I'-se-I,a ,í 1'1 i ';'0 <1,1>' ('Ollllllis;;õc,' dp "li .. tanICllto, vo
lllndo :Ida UIlI do,; IllcmiJl'o;; IlJ'C,'cntl1l', 111 li,'l,~ ab 1't;l
C n, signada. em 'IlIntl'O nOlllCS I'scollii(lo,; til' nrl'e os
rlcitol' ',S <ln 1I11111i('il'io. cUIlf'01'1I1 O alistan1l'nlu ultima
ln nte f'l'ilo,

'" 1. o ~('I';'t1 dt'rl"I'ndo,; lIlel111)l'os l'f\'pc[i\'O'; (1<,,; l'onl
miss!)",; n1'. :?". ;1". ~," I' I;' Il1ui,; \'nlado>', c sl1pplrnles
0.1°, 10 I' K". tlc{'itlindo a ;;ode 1'111 ('aso tlc cmpalt',

!'l :2," 'ol1cluit! I o tl'"iJalho tlc di\'isão do Il1l1aicipio
" da eleição <ln" l'olllllli,;sões, la\'I'''I'-sl'-lia 1I1lln a 'ta, IlIe
a"signal'ão lodo>' o,; pI' scnt('s. no PI'Olll'io li\'I'o ti",;
s 'ssil " ol'dillnl'ias d gO\'(~I'no 1lIllni('ipal,

li 3," A <li\'is1jo do 1111111 i ipio CIII sl.'cçôr" I' a l'1cição
dc (Pll' 11':1la1l1 I',;tp,; t' os al-tigos nntl'cctlcntl.''; S pl'Qrc
tlcl'ào. ainda 'III" não c,;tl'.ia ('olllpl 'lo () 1I11nlCI'O tlns
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cidadiio,' 'oO\'ocluTos, cOll1tõlnlo qlle ,'e a,'I'(,111 J>I'c~l'ntcs

pelo IIll'nos cioco,
):a fnlta t!C:Le lIum 1'0, o: pl'('~ent('ti cOlll'idõll'ão

talllos 'Icilol'es quantos sejalll Jll' ci,;o:; para ,'()Jllplelal-o,
.\1'L, í," ,\:; 'ommi,:sõe' d alistamento 'e 1'('lInirão

110 ,Tia:'1 de alril, c dal'ão com ço a seu trabalho:;,

1\.1't, c," 1{ IInidos os mCllil),'os da l'Olllll1i~,;ã • pro
c 01 'J'ão Ú Icição Ic Jll'csid IIte 'secl'ct:lI'io (' ('III :('g'uida
fal'á aqu Ile Jlubli 'lU' pcla impl'cnsn, c, III falta desla,
aflixar, IlO logar mlli:; puulico, UIII edilal. cm que deda
ral'á quc I'ae ter logal' o ali:;lalllento do.; <'1('ilol'(',;, l:

quc 'ão cOlll'idndo: o: cidndãos quc :e at;h:u'clll nas
coodições tia Ici a alll'cs otal'-:c l' 'I'alltc a ('oll1ll1i,;são
ou a n,iaI' o: ,; us ,'C(l'lel'ilJlcIIlO:; dc'l'id:lulI'lIle ill
,;tl'llÍdM, do: quncs se dal':-' ,'ct;ibo,

!i 1." (~uando o pl'csi I nte da C'Ollllllis,;ão d('ixal',
por Cjualqu I' motivo, dc far, 'I' :1 publi 'a 'üo do' "cfcl'it1o
cdital, qualrjll r dos m 0.1)1'0'; da cOll1l1iÍ,;;;ão pod('I'(1 fn
zel-a e b m as ill1 o: cidadão: que ';1' al'hal' 'nl o:"
condiçõr: Icgac: ]lod rão, illllepcndellte da Jluhlil'õI,iio 110
('dita! al'1' :;ental' o: :CUS 1'C'rlIlCI'itoClItO' de,;dl' ) dia da
instalJa,IlO da comll1i ,ão,

§ 2," Xo "a~o de falt:l ou illlJ1 dillH'l1ltl do pl'c~i
dCI1~e da c IIIllli,;,;áo. scr:\' Ilc ,;llh:tituido 1'01' :\lpIl'lle
cle entrc os Illclllhl'OS clfecLivos CJlle el1tão f<il' '1l'iLo, ;\(},
caso de Cll1pat '. a .'ol'te del'idil':i,

!i :3, o Os sUl'plrntcs rlritos 11:\ 1'1;I'll1a do :11'[. li" ~,'I'

vil'ão ,ó 110-; casos 1[(' illljll'dilllrllto 011 falta do,.; 1I1l'IIIiJras
cfl'cc Li 1'0'; ,

"\.: ,.;u!JstiLuiçõcs :c farão illdI'J1elldl'IIL,' dI' :n'i,;o OIL
COlllllllllli 'a 'iio do.' impedido,;, dc:de 'III(' l'OI1,;l:II' aoS
substitutos a falta de qUlllCJlIC" I11Clllhl'O elr"l'til'o,

!i 4," ~:l falta do,' sUJ1plcllt "3, o.; 11Il'mbl'os 01:\
('ollll1lissão 1I0ll1eal'ÜO qlH'1I1 0,-; :uh,;tillla d' I'llil'(' o.'
elcitol'cs d:1 :C'cção.

Iht, U, o Uma vez ill,;t:dlada a COlllllli,.;-:iio. ll>ln po
derá. sall'O laso dc força loaiol' c fazcndo as nc"eti~:lI·i:l.'
Jlotificaçõe,;, Illlldal' o local dos seu tJ'abalho~. qU(' ,.;criío
l'xcclltado,; ('nl dias SUl' 'rs,;i,'o,.;. desde :i' Jt) Jloras 'd:L
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ll1anhã .l" C[uatro da tardl', dlll'anle o prazo d' ll'Ínta
dia contado" do da in"ta!1:lçüo,

\I't. lJ). .\ ('Olllllli""üo 'Ollle' ar.l I' la l'l'vi"üo do
ali tamento anL I'ÍOI' allln d ll':ln"pol'tal' pam o nOl'O,
independente dl' r c[u<'rilllcnto, todus O" 110111 ' .. d' lei
tore' que re~idil'Clll na I'('!;pedil':.l. sceçã .

Paragrapho unico, Para L:l1 fiul l't'qui;:itari da auto
ridade cOn1petentc '(ll'ia auth ntica do ali"t:lIl1cnto xi
lento no lI1unkipio e, xtl'ahidos deli s nOl1ll'. do!;
<'leitor<" da e<'çii, <'n\'i:lI·;Í. uma e6pia da lista :t.'sirn
formada a ada ulI\a das outra' cOlnllli ,..õe.. 'cecionacs,
afim de evital'-' a inelu5iio do 1I1eSlll0 nomc CIII mui
do uma secção.

~a falta de cópia autlll'nLie:l (10 :llist:lll1l'nto, sl'l'vÍI'á
qualquel' eópia manll cripta ou illll"'<'s,;.\. até Ilue po . a
sei' 'ub tituida ou autlt nticad:l.

Art. 11. A' eomllli~sõcs 110111 'al'iío ,,'ri Ião arl ADe
para o lançamento do ali"l:lI11cnto, das :lI'l., - c d todo
o papei n ('C "31'ios.

AI'L I=? O ali -t.UI1('nLO a - ada" "cril') \an 'mio
/lO livl'o l11'Ojll'io, ab nu I'elo presid nt do gOI'cI'no
ulUnieipal e 1'11 !.J I·i aúu por <',;t c pl'lo PI'illl il'o dos
immediato /ll voto' '[uc Livl'l' tOlll:ldo p'lI'tc na clciçãu
da eOIl1l11i"õc',

Na falta d' 'st. li\'ro, ' el'Vir:'L qualqll l' outl'O aherlo
p lo jJl'c iú<'nt da' l'Ollllllis 'uc' O rubricado 1'01' o"t e
II lo luinto lIlembro úa 11IO~IllU comll1issão.

1\rt, 13. ,'óm mc 110 ali tamonto da ,ceçiio 001 lue
tivel' a ,ua I'C 'id n 'ia habitual ou domicilio, poder{\ SCI'
incluido o ('i,ladão (lU' l'equcI'C'1' a sua qualiHeação I:omo
('Ieitol'.

li 1. o l'aJ':l quc e eon~iderc o tillmlüo dOlllieiliado
lia "CCÇilO, é noeo 'al'io 'lU ncl\:l. rcsida jl lo 1I1cnos
dUI'anlc O' dous mczc,; illllllcdiatanl('ntc anteriol'c" ao
dia da lIuHlilicação.

;i 2. o Os cidadão,; qll<' I'C 'idil'elll .1 m no.. tcmpo
(lue o exigido no panlgmpilo al1tC'I'iol' sC'rüo alistado' nu
'ccção CI11 que allt!'s I'C idiam.

§ 3. o Os cida lüo,,; qUI', vindos de I'aiz f'stl·all!!Cil'O,.
de OUU'O cstado ou de OUtl'O lllunil'il'io 10 IIlrSlno [·"tado ..
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,ostahel cCI'cm-,; na "t't:çâo Illanirestandn :lllilllO d(' ahi
Te, idiJ', ~el'ão ali$tado~ qnalquer 'III' ~t'.iil o tCIllJlO de
residencia na ('poc'a do nli:itall1r'II[U,

Art, II. A eomnlissiío não JlOd(,l'il ali, tal' ,cm 1'1'
quc'I'illlcnto ou pOl' l'onhe 'illlcnto I J'()pl'io. ainda IIH'smo
quc tenha II 'iclacIão llntol'i:tlllclltl' as 'lualidild('s lh'
e!r'irol',

'J'anl!Jl'lIl não l'odel';i elilllin<tl' o IIt1111C di) eítiadãll
ille!uido lia allt ,,'iol' fjuillilil'i1(';in,

Al't. I~l, .Ué ao IIltilllO dia do pl'llZll do :lI't, no. a
C'onlmi:sâo l'c('ebedL os reqIlNill1r'lIfo:< ram inC'!u"iio nu
alistamento, Em caua I' 'qu('I'irll nto IHio 1'001 '1':1 ligul'al'
mais qne Ulll ciuadão,

Pal'agl'apho unico, J'olll'riín [anl!,elll 'lLé r"sr' dia
pcrlil' a .'ua in 'Iusão, CIII ,'irtlltll' til' llllldallça dc domi
cilio. os cidad:iO$ .iá alistado..; lia mais tell1po ('1l1 ouLra
l'ccção do IIlllnicipio,

,\I't, lü, Pal'a que IH>SS:tlll os eida(!ijo" SPI' fjualifi
ea los o alistndos pcla ellllllllissiin, 'indisJll'ns:I\, 'I qlH'
perante lia l)I'o,'om:

a) que, abem lei' r' ('S('I'I'\'(,/', ,1'I"'indo dI' pro,'a o
l'e ollheeim nto da lt'ttl'a c 1íl'ln:l do 1'(''IllOI'illll'lltO;
aehanclo-~e presente o rcqlH'I'l'lItl', :t l'I'oJlI'ia InC'sa far:l
c, 'e reconh cimento:

IJ) que teell1 21 anno: cl(' iclacll' ou rpll' (lS ('ull1pl 'tam
n;t data ua oro':lni 'aÇrlO dl'finiti\';l do ali:f:lllll'nlo. ser
l-indo de pronl li I' speelil';l ('C'l,ticliio ou outrl) fjllalqllol'
clOClll11l'nto (lll(, 1'1'0\'0 11 lIlaioridade ci,'il.

,\1'[. 17, O cid'ldão.iii (llIalifiear!o (In(' 1'(''IlIerel' a
~ua inl'llI~ãD, 1'01' l11udan '" I e dOlllicilio, cll'\'l'ni oxhihir
o seu titula de eleito(' ou l'erlicliío rle lia' el' sido quali
ficado cm outl'a -'ec<:ii ,

,\I't. 1, Nenhllm rl'qlll'I'ill1lnto :il'!'á l't'r'l'hi lo pola
-eoll1ll1i:;:;ão, sem qlle delle con:;\l', dI' mU'!<l <'XPI'I'5 o,
além do nome. idade e I'osideneia, 11 pl'oli 'são e~tado e
Jiljação cio aI istamlo,

Al,t, l!.J, O pl'e"idente da ('Ilmlllissâo fará IaYI'1l 1',

",Iia/'iamont " a ta do' trabalhos, mcncionando a~ inclu
,sôos, as não inl'!lIsõ s quo forem ~r'ndo dceidicla:i, bem



251EI.EII'Õr. FEDERA E,
-------

('0100 as f'alra~ ,11' compal·ecimento. jll,;liJi 'atlas 0\1 não,
(' as sub:,tit\liçije~ do;; membro;; da commi,;,:;âo,

I\a \Iltin a l1L'la sortio m ncionado.-, om inf'OI'nwç:i.t),
o' lIome. do" eleiror ~ f'allocidos, do.- quo tivol'om mu
dndo dc dOllli 'ilio. com rloclal'aeão do novo domicilio ('
rio:, que ti,' I'Cm pCi'dirlo :1 capacida'lc politi 'u e o' 1111
II oro' que tinllall1 na qualificação l1nl.dol',

,\ rt. 20, O ai i;;tamento gcral sei'" organ isado pOl'
,;ccções dl' munkipio, COIlOCRlldo-'c o:; nonlPS do,; elei
tore,; em OI'dcll1 alphahotica, nlllr1<'rallos ;;IIC 'os i\'ll
II1CIÜ(', ('0111 a illllil'ação rIa ida dr, (',;latio, PI'o/i;;.ão e
liliação,

\rl. 21, Trrminadll /) ali~lallll'l1lo, ,;er;; elll' lançatl o
00 li\!i'o de '1uo tl'ata o ,ut, 12 l' a;;;;ignado pela '0111
loi,:;"ão, ;;e.ndo Clll "eg"uida cllnrt'l'idu (' III o,; docII1l1rnlos
'1ue llle :el','il':1I11 de lIa;;e e 'lutlll'nticullo pelo ,;01'1' 'tal'io
ria C01l11I1i;;"ão,

1)0 alis[;tllll'nto ral',í o \)I'I';;idrIHl' ex ll'l1 II i I' dila" co
pia~: IIll1a que "PI'<; publicaI li p lo jOI'nal quo se impl'i1oil'
Il1ai' pl'oxilllO da soc~ão c Olnl'a p I' edital allixado 110
logal' mui;; pnhlieo, no pn17.0 do Oito dias. I' motlol'ú.
lia 1I)(',;llIa o('('a:<ião. ao prosidrnt do go"orno municipal
os li\'l'o~ tio lan :1111C'nlo, do ali,i1illl1 nLO da: Actas o
lodo" ,; t!Ol'llllll'lItO;; lI"r :l'rvil' m do base ao ali 'ta
l11ento,

§ L" 111 l'diLaI:1 quo;;" 1'('l'l'I'I' stc at'bigo '(1nstnl'ão
iltuall11ellte o,; nOIJlc,: tio,; 'itlml,ios cl1jos I'cqllol'illlcntos
nno 1'01'0111 tll'rf'I'ido;;. a 'sim 'onlo a inl'Ol'll1l1çâu de qUl'
tl·ata o 3rt. 1!) sohrl' O':; quo th'cl'om fallocitlo, IlIudado
de tlolnil'ilio ou perdido 3 capac'itla,lc politil·;l.

§ 2,0 ])0 ol1il'io tia l'0I110S,,:1 do,; li\'l'os '10 pro 'i it.:IIlC
dI) gU\'{'I'no nlllnÍl:il'aI. l[\l soroi assirrnatlo I' 'Ia COIll
IIli"sào, deI l'I'Ü 'onstar II puhli ,tlçào no euilnl c O (lia
('111 que tL'vr logal',

O pI' sitll'nh' ri .. I'Olllnlis,:ão é 1'l'';IH11l,;:lI'l'j pela en
II'('I-:;! tios li\'l'Us du albtllllll'llto c ;\l'tn,; ao pre,;idente
do gun'l'no 1IIIIIlil'ip;lI. assilll COlllO prlas :'>u1J,;titlliçõos
011 altl'ra~'li('~ do,: nOIIlC,; do~ cidalhio" lIell (llIalitl
cado,;,

.\1'1, '22, :-;,q'ii.1l 111 ,"tido: IlU alist'lIl1Cntu o.; c'l 'i to 1'0,':
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analplJabetos. qualit'lr'a,lo' ('01 "irrnd' ,!:l ]C'i 11, :)IJ2U. o
U de Janeiro úe 1 "I, salvo 'i ti" relll I' 'l'úido o: direito'
politi 'os ou Iclle: c>itivcrcnl >iUSp 11';0' P(Il' alguma das
'au,;a: ('spccitirada,; lIo art, it da ('un"titlliç:IO,

C\.llT eLO 1lI

DA C{l)DIIS '~o ~1U:':ll'IP,\I.

,\I't, ;2:3, EIII cada lIllllli<:ipio da ['lIiao l,a\'('I,il UIlIa
,'olJllllis:;ão 11111t1icil'al. 'OlllpO 'ta uO p,'e 'idC'ntC' do go
,"cI'no 111utlicipal, COI'1O pl'/'"idellt(', ' do"' tia 'Ollllllis>iõC
>iecciol1ac:, ~L qual <:01.11' '[idio as ;ntriblliçõe:s d"lillioa
lia Jll'psellLe lei,

, I, o ~H auselleia ou il1ll'edinll'lIllJ do pI' ',;iUC'lItC,
>icr;! c.. te >iub titlliclo pclo IlIC'III!JI'O llli1i.- ,'otado do nJ(':,\11l0
go,'erno. e, na falta U qllalqu"l' do.. pI' ':sidctllc' da
"OI11I1IÍSSÕC:; '('ecionac... :S I'" ('"Lp, uhsritllido pclo 111('II)bl'O
Hlais "otado da sc'cçào a CJue pC'I'r"l:cl'I' o JIl',;:<id ntc qu'
falta,',

li ;2," :\a ord('1I1 da:'\ :'\1I!Jstilllicü,':'\ :'\",'ão ,'lJallla"u:'\
o: :lIb -titulo, lega,'s. .

"\rt, 2·1. .\ cOI,lIl1i,,>iDo 1IlIlIli('il'al" 1'('Ulli"'l 110 c',li-
fi 'io 1l1uni<:ipal 110 dia lU dc' .iUIlIIO. par,) "ai' "rin ,i pio
aos ,;('U: t,'aimllto...

!:\ Lu ]{culli(ltl a Olllllli .. "ão 1IIIIIIkipal. ",'I','iIlOO dc
>iccl'ctal'io o flll1cc:iollal'io que e "C' c'"'go "X"l' 'er 110 "0
verno lJ1unicipal ou qualquer OUII'O l'um'donario lllunidpal
designado pelo ]Jl'e, itlcnte liA fa!w tla'lllcll('. lal'l';1I'-se-lI:<
acta 110 livl'o da' ..e ,..õe" ol'din'lI'ia" tio 111<'''1110 ~OY('I'n().

a <Jual scr'~L"assi!?nada POI' totlo' o' I'I'f~SClltC';,' , _
§ 2, o 1 ate ao tlHt tia ln,'[;llla(;ao da COIl1II1I""ao

não Li"el'elll a: cOlllll1i .."o .. :sc('('iolla(',.; 1'(,III"tti"o tllll,'
(I" lin ", ° I'I'C, id nt da oll1ll1i",,:,'io 1II1IIIi"ipal os I'C
{Jui,'ital'Íl illllll('diatalllCllt(', CIl1 pI' juizo da,; " la: rC'lIl1ioc's
ol'uillal'ias,

!l 3,0 lnstalIada :l eOlllniÍ,.;"ãn 1IIIIIIi 'il'al, flll'lí o
prf' 'id<'lIte. 110 dia illlll1p.dinto. ]JlIulieal' pela illl"'('IlSIl. ,'.
lia t'aIlII. I'(ll' cditM'>; alJixndo' rn lO"IIl'e: mal,,: l"lhlil'o",
a >;lIa l'l'llIliiio, tle('};Il'alldo n' lin.. tll',,:la.



i' l.0 .\ l'Ol1l1l1iS;;;ãO 1I1unicipal Irahalha1':l.C'oll"eculi
"am ntr durantc rinte dia!;, das 111 hOl'<l da manhã:!
quatro ela turde, rl11 :cssõos publicas, omo a.' C'ommi$
õe: l' l'ion:H' , lavl'anllo-. r diariam nl uma acla. en.

lil'l'o r"pr,·i:lI. lia 'Illnl "r I11rl1ciol1nrú qunnto OCeOITl'I'.
A!'!. 2~1..\' "IIII1I1,i""üo mllni ipal incumhc:
I. [ler!'r o. ,lIi"taIl1cnLO" ))I'('parad ;; pela-- rOl11ll1is

sol''; sl'c,·ion:I('''. dl'\ l'ndo l'xl'!llil' os cidadão '1111' lIãn
Irnh:1111 1'1'0\ '1110 :1,; 'Iualid'ld ''i d l'lritOI' (' r!illlill:lI' o
IllrlH'ionado" na i II 1'01'111 <1 {'ão dr 'lU Irata li :11'1. I!I. dl'"d,'
II1'e haja )"'O\'a dr I'alll'cillll'nlo, mudan';1 u,' dOIIlÍ<:ilio
ou I'rl'da d,' ('ap:Il'id:Il!<' polilÍl'a.

II. Rc"olnl' a~ !'('cl:1m:1 '(il''' qLII' I'OI'l'111 alll'('senlad:ls
,obrr a" in IU!;Ol" , inde\'ida" (' ns não inclusoes, sendo
qu e 'ta. ,,{, podl'I'ão . ri' :1pl'r!;C'nt,ula pC'lo pi'rjlldicado
ou pOl' ;;C'U 1))'o('ul'auor, c n'luC'lIa" pOl' qualcl1lel' el('itol'
do municipio, ri H'ndo Iodas :rl' por rscripto.

, 1." Tod:l. :1" rl'l'1nlna<;ur" II pn 'hadn" scl'iio nH'n
('ionndn: lia ael;1 do dia r publicadas no dia s guinl"
por edital.

§ 'J, o )\cnlllllll r(''Iu('l'ill1 nlo al,,'p:,C'ntado ('III 1111111
sC'ccão pOdel",l ficai' sem dc:,pa 'ho por lllni:, dr 4' hOI'as:
e de todo, o;; quc rol' l1l nl"'. ntndu:, iI C'olllmi:,:ão o
. ecretnl'io (fará I'ceibo, :i a pal'le o exigir.

§ 3," Durante o pl'l17.0 do, sens tl'aballw:" a COIl1
mi- ão I'an', a revi,-ão do ali. tam nlo cm li\'l'o ,;pe ial
para cada, ccção. r no ultimo dia ali ató ao 1;)" dia
:ub equent , fm':'t o lal1c:amenlo g ral cm li\'l'o proprio,
aberto, rub1'i :<do c n crJ'l111 pelo P" ,i,[ ntr. O'U~ll'

dando-"c :1 ordem 11111l1CI'i n. da: R cçõe:; c a OI'delll aipha
beti a. r JHUl1cl'ica (,oll,;tantl's do Innçul1C'l1to das 0111
mi . õe" sc iOl1ae;;.

" 4, o Con luido <l laJl<;:ll11 nlo, Rel','t COI1I' 'l'i,1! c
u.. ignado pclol'; mClnhl'os pre. C'11lC'5, ('xtmhindo-sc imll1r
diatamel1tc {,pia. 'lu de\·cril. ri' publicalla clcl1tI'o de
olto dias pela im(l,'ensn, C', 1111 I'alla, por clIital fil'llludo
pelo prc id nte. d rendo conslal' ele tacs publicaçõ s qllll
aos intcl'cssar[os cabe intcrpôr o' recUl','OS leg :;. A
cópia do alist:<1l1rnto !;rr:í a.signada pclo sr 1'l:tlll'io
1'ubric:1da pC'lo p,'esident" ('111 to,[as as rolhas,
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§ 3. o O' lino' c papcis .la. commi.'·u s ,.;C'ccioll:lf"
C da commis. ão municipal fjcarão sob a gllarda do "0
vemo municipal. e delJe.' serão dada, as cCI'tidõe' pe
dida' , indepcndcnte de requel'im nto o u de 'paclt dr
'eu pro 'idontr. ;.:ondo licito ao secl'ebll'io cobl'al' POl' ta.:':;
'el'tidões os n1(' nlo-; rrnolulllontos quo COhl';\l'Onl u,.; rs

C1'i\,[irs do cin'l.
§ ti. U (~llal\(l1 r ('l('itol' POdP1';l \'('1' a :1<"1:1 diari:l do"

tJ·aballlO.' da ·OIlIlBi.',,[io. pal'a inl'ul'mar-:;(' tios d('spll
ehos e decisões Jll·OI'Cl·irlo~.

,,7,0 Do ulisbul1 'lItn .'N:1o l'xtl'ailida,.; dila,.; r('l'i:l
r I' II1rttida' Ullla ao gO\'C'!'lIadlll' do o'tado (' ollU'a ;10
l'especUI'o jlliz seccional.

No Distl'icto 1"Ol101'al ";(,1':10 I'elllrtliua, 1IIIIa :lll IlIi
lli;.:rro do illtl'l'iol' r Olltr:l ao 1'(':1 r ti\'o jlliz ''''CI'iOIl;d,

C,\PI'lTl.O I\'

B"5 IlE Til, OS

AI't. 2lJ. na:' decisõe' da CUlllllli:,s:11) IIIUllicil'HI,
incluindo ou não incluindo cidadão no a!iStnlllrnto. rli
minando Oll não, a,f'-o/Iicio ou a l'eqllel'irnOllto d(' ('Ioito
re', haveI';', .' m]1J' l'eCUI'so. :>0111 elr ito su:pellsivo, parn
llmajunla eleitOl'al, na capital do:> ('stado;<, fIlIC s(' COlll
por<Í. do juiz seccional. do . II ;.:uhstiluto " do III'OClll':!
dor eccional.

I. A junt..'l..' I' unil';'ln:1 'ala da audiellcia \10 jlliz
seccional trinta e CiIH'O dia~ pl'e i 'amolltc d('pois da
quelle em que .'e del'cm tOI' in 'tallado as cOl1lll1i.'sõrs
municipa s e tl'abalJlal'tí. ('111 dias con.'ecutil'o,,; ,[a,; 10
horas da manhã ás quab'o da lal'll ]1elo tel11po nocr~-

sario pal'a decio ão de todo' o.' recLlI' o' interpo, tos. ,
II. .\..0 juiz 'cccional incumbe I'azer a.' COl11l11llnl

rações ou rcqui.'içõe.' e dar as Irovidencia.' indi.'pcn fi
v i~ para a compo.'i ão c installação dajunta.

§ 1. o O recurso pod l'à ser i ntCl'po to :
a) pelo cidadão nao in luido ou elimina rio: ,
b) por qualquer eleitor do municipio. no ca>:o de 111

c1usão IndeYida ou ele não oJi1Jlinação.



.. Z, o o I"I'CIII'"O 1'01' indn tio indevida (III n;lo limi-
Ilação Ó podel'ú I' f I,il'- a 11m l:idadti, lião Jl 'ando,
Jlr~iudicada a -lia intcl'po iÇ'1O lH'la apl'cselltaçtio d outr
sobr m mo individuo,

l' 3" Todo: o' I' CUI" 0,- li n'I,ão ' I' intel'po.-to no
IlI'azo uc oito dia,. contado' da publicaçã lo ali ta
mento gCl'nl do l1Iuni ipio, 101' P tit;ão apr, ntada ao
"l'e~idC'lItt' da cOIIIII,i""fio 1llIlniciplll, qllr dad, I'ccibo ao
I' Clll'l'C'ntC',

!l .1." Findo o 1'I':lZO l'al':I :1l'I'(''':('lIw,iín do..: I'('CIII',;O"'_
o III'c>'iti"nll' "nhnJ('w'I':' a lIl:ltl'l'i:l dp c:lda 11111 :í delihe
1':I<;ão da COI,lIl1i,N:LO. 1', "i 1'. ta. no pl'azo dr IIlni, dI' ll'cs
dia, ainda IlIalltin',· a d('ci -ito I'C'('ol'l'ida. o pl'C'"idclllp
,'nviar:í " "("'111'''0 :i jlllll:1 "!Pito,'al. l'pgi"t1':lndo-o no
cOI'l'eio.

s :;.01 .\ jllllta l'I"il<II':II do' l'I't'III'SO P ohl'igad:l 11 dl'ci-
dil', dC'ntl'o d,' dl'z dia..:, O" I'('CIII'"O" I(n' 11,1' fOI'('1I1 C'1l11'e
;.!II 1'1'10 CIII'I'(,io,

íi n," I1ll1l11'1I i:l ta 1111'11 tI' "l'I':' d,'nlll'ido :10 pl"'sidcntl'
da o'()lllllli",iio IlIunicip:I1 o 1','cilJO do 'ol'I'C'io. as ignado
1ll'lojlliz :;l'ccional 011 1'01' 01111'0 do,; 111 ml1l'o,; dn juntn,
COIIIO pl'o\'n dn l'ntJ'l';!a do,; pl1lwi,; do l'll'III',,(): l' o 11I'csi
d('ntc n l'CIIIl'tt('I':i :IU I'C'C()IT,'nIC,

~ í," 1~,;gOI:ldo o I'l'azo uo,; 1I1'z di:l" SCIII !ta \'Cl' a
.i"llta JlI'Oro I'ido ,;pnlo'n!;:l, cntcndel'-s -lia pl'ovido o I'C
CIII' o: ". tnnto IIC'stC', COII10 110 ca,o de pl'orel'il' sentença,
d 1'011'<'1':' os papl'i,; IH'lo cOl'l'eio :, l'Oll1mi. ão muni
dpa!. alIlIl ti.,,;C' r:lr,C'I'CIlI :," lll'~l'isn' nlLel':l,õl'. no ali 
t:\llll'nto,

~ ," :\0 ,'aso d,' ~<'I' nc'glltiol'l'ol'illll'lIlo :lO I'C 111',-0.
o Pl'C idcnlc' <I:l COlllll1i"fjo lllnnicipal rllll,pgar:í. :'~ pal'te
()' do nml'ltlos !lpl'c,cnl<ldos .

.\J-t. Zi. (~lInrcnt:1 dias d'poi de puhlicmlo o ali-o
t:,Ill1l'nto (al't, í'ii, ~ -lO) pela commi., ão municipal da Ca
pital sc :l'nta dias depois ela publi arão fcit:l pela: do:
ontJ'o. muni ipio>:, 1'l'lInil" ('-lião <'lia" ]J<I1';J 11 eon lllsão
<lo ali 'lamento. in 'llIindo 0\1 excluindo os cont , t:lelo,..
confOI'lll a sentl'n<;a da junta d y mio , te ll'abalho
terminal' no pl'azo dr l'in('o dia', lindo o ((lIal 1:1I'I'al'-, c-ha
IImn ncta, onrl, dl'<'lnral'i'io as :J1tem<;õc: fc ira.. Inn-
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çundo a ayerbações nece 'Ul'ia~, em ,l rrllirnonto n ea,la
nome no liHO re pectiYo,

§ 1." Concluido paI' tnl r61'nu1. o ali:tnmento e pu
blicado um edital relati,'o óí alterações ord nada na,
, entenças, se extl'ahirão tras c6pias ri todo o nli la
mento, da, qllae, uma ~erá I'emmeltida ao ministro do
ínteriQl', olltrn ao goycrno do Estado c Olltl'l1. ao juiz sec
cional.

§ 2," O mini b'o dI! inlOl'il!l' IIlalulad imprimil' n
me, ma c"piu l'emeUl'I';" () uriginal óí se["I'dnl'ia da ról-
mal'a dos Depu tados,

!l 3," Concluido o ali,'lamenlo, ;I "OllllllÍs,iio ll1uni
'cipalmandarói immediatam('nte tI'allel'OH'1' no lil'l'o rir
notas do tnhellião o. lista do {'leitores I)ualilieadns, da
CJual do\'C!';', dar (,cl'tillão :1 (1'10111 n solicitai',

',\PITeL \'

DI)- TI'!'I 1.0" 1Jf)' EI.ElrunE,

Art, 28, .\.01'1' si,knte da eornlllissiiu Illllnicipal in
'umbe mandar pl'epal'al' lino,; de talõcs, "onrorllle o m~'

rlelo n, 1, do, qIIa(,,; :el'ão ('xtl'ólitilios.'o liLillos dos cl I'

tOI'e, ,
§ 1," O.. til'lios deycl'ão ["on[el' indil'a6in dI! Estado,

comal'ca, muni 'ipio c, acção a Cjue 11el'ton(,(,I' o eleitor.
nOO1e,idade, estaria, filiação, proJlssao C nUIll('I'O dOI"
dem no a1 istamento,

§ 2," Del'oi de assigna,lo,., os titulos I' I'uhl'icadps
os talões pclo presidentc da cOllnllis ão municipal. ;:;CI'UO
aqllelles remetlidos, pelo meio Illais s guro, aos 111' ,iden
tes das cOlllmissões seccionae , para que esl.,' raÇnOl
a entrega nos eleitores 011 no, ,eus pl'ocmadore" de
vendo para i. 50 seI' inr1ica lo por edital o lognl' onde po'
derão I'e ebel-o, ,

§ 3," 0:- titulo de\'el'üo estai' uial'ió1llH'nte óí dis
posição do, eleitol'es no l11e-I11O <lificio ('lil que fun~
GlOnOll a cOl11lllis ão ,eccional; da !'l hora, d;) Illanl~ã_:ls
.'3 da tareIe. Yinte dia- pelo meno ante.- ele carla elelçao,
,c não, el'üo entrcgue: ,CII1 qne o eleilol' ou ~t'n pro·
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curador o a i"'n . deixando ficar recibo; endo admit
tido a a signar pelo eleitor que não puder escrever, outro
por elle indicado.

§ 4. o No ca. o de e~travio ou eno poderá. o eleitoi'
. requerer outro titulo que lhe será elado, com a declaração

de 'er egunda via. averbando- e aquella nos talões do
anti"o e do novo titulo.

ti titulo errado ficará arcbivado na Municipalidade.
§ 5. o ]'io ea o de Temom ou reeu a de entrega dos

titnlos por part do Iwe idente das commi õe. eccionaes,
o eleitor poderá requerei-o ao da commi ão municipal.
o qual pro\'id ncial'a, de modo a el' entregue immeelia
mente, podendo xpedir por i me mo no\'o titulo.

!'io ca o de demol'a ou I'ecn a do pre idente da com
mi ão municipal. o leitor terá. l'eCUI"O pam a junta
oloitoml do 1'(' prcli vo B -tado.

TITULO 11

DO ELEGlVETS E DA, ELE1ÇOES

'APITULO I

no ELJ:GIVEIS

Art. 29. To condições de elegibilidade pam o on
"1'0.. o na ional:

lo, star na posse dos direito de cidadão bl'flzileiro c
el' ali tavel como eleitor;

20 , para a Camara do, Deputado" ter mai. de quatro
an.nos ele cida Ião bl'azileiro e, para o ,enado, maIs de
seIS c 'er maior de 35 anno de idade.

Esta condição, excepção feita ela ida le, não compre
hende os c b'an"'eil'o que, achanelo- c no Brazil a 15 de
Novembro ele 18 9, não eleclararam dentro ele eis meze ,
depoi . de promu.1~ada a Constituição, conservar a na
clonahdade de ol'l"'em.

Art. 30. Não°poelerão er votado para enador ou
deputado ao Congre o acional:
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I. Os ministros do Pre idente da Republica e o
directores de suas secretarias e do Thesoul'o Ka ional i

II. Os governadores ou presidentes e os vice-go
vernadoJ'es ou vice-presidentes do estados'

III. Os ajudantes generaes do exercito e flJ'mada i
IV. Os commandantes de districto militar no re pe

cti vo districto.
V. Os funccionarios militare- investidos de com

mandos de forças de terra e mar de policia e milicia
nos estados em que os exercerem, equiparado a e te
o Districto Federal:

VI. As autol'idade. policiae. e o omciae dos
corJlos de policia e de milicia ;

VII. Os membl'o' do Poder Judiciario Federal;
VIII. Os marristI'ados estadoae... salvo .. i e ·tiverem

avulsos ou em di.-ponibilidade mai.. de um anno ante
da eleição;

IX. Os funccionario. admini 'trativo federae ou
estadoaes demi "ivei. independentemente d entença.
nos re. pecti vos e tado .

Paragrapho unico. As incompatibili lades acima de
finidas, excepto a do n. VII r. vigorarão até. eis meze
depoi de cessadas as funcçõe do' referido funccío
narios.

Art. 31. Conforme o di -po 'to no art. 2·J da onsti
tuição, não pôde ser eleito deputado ou senador ao
Congresso Nacional o cidadão que fór presidente ou
director de banco, companhia ou empreza que gozar
favores do governo federal, indicados nos numero
abaixo:

lo, garantia de juro. ou outra subvenções;
2°, privilegio para emissão de nola' ao portador,

com lastro em ouro ou não; _
3°, isenção de direitos ou taxa. federaes ou reducçao

delles em leis ou con tracl o ;
4°, privilegio de zona, de navegação, contl'acto de

tarifas ou concessões de terras.
Paragrapho unico. O cidadão que, eleito deputado

ou senador, acceitar qualquer do favores con tantes do
artigo anterior, tem por esse facto renwlciado o man-
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dato leg:i lativo, ficando con iderado vago o logar, para
se manaar proc der a nova eleição.

Art. 32. ão condiçõc e.. encia G para ser presi-
dente ou vice-pre iuente da Republica;

l° er b.razileiro nato;
2° e tal' na po e "ozo do direito politico;
3° ser maior de 35 anno·.
Art. 33. ão podem er votado pal'a taes cargo :
l°, o parentes con. anguineo' e altins nos l° e 2°

gráos do prcsidente e vice.-pre idente que se achar em
xerci io no momento da eleição ou que o tenha deixado

até ei.' mezes ante, ;
2°, o mini tros de estado ou os quc o ti" rem ido

até ei' mezc antc da lcição'
3°, o vicc-prc identc que exercer apre idencia no

ultimo anno do pcriodo 11'esi I ncial para o periodo c
guintc e o quc a e tivcl' ex rl:cnuo ]lor cca 'ião da
eleição.

Para~ra]lho unico. Entellllcr-. e-ha IJOI ultimo anno
do pcrioao pl'C id n ia!. para o efl'cito' do pre cnte ar
ligo. o em que . e der a "a"a que ti"cr de er preen
chida. contando-o c até no"cnta dia dcpoi da me ma
vaga.

.\Pl'l'l:LO II

DA ELE I ÇÕE

Art. 34. A eleição ordiDaria para o cargo de de
putado ou enador e procederá cm toda a Republica
no dia trinta de Outubro do ultimo anno da legi latura,
e será feita mcdiantc o suffragio dirccto do eleitores
alistados de conformidade CQffi e ta lei.

Paragrapho unico. Nas secções municipae cm quc,
por Çlualquer circum tancia, se não tiver procedi lo li.
revi ao do alistamento. serão admittidos a votar o ci
dadãos incluidos no ali tamento antcrior.

Art. 35. A eleição de senador será feita por estado,
votando o eleitor em um s6 nome para ub tituir o se
nador cujo mandato houver terminado.
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Paragrapho unico. i houver mai de uma \'aera, a
eleição será feita na me ma occa. ião votando o eleitor
separadamente para cada uma della..

. Art. 36. Pal'a a eleição de LI putados, o,; estado.'
da União serão diyididos em listI'ietos eleitol·ae.~ Lle tl'e~

deputados, equipal'an [o-se ao;; e:'t:\Llos, pal'a tal fim. a
Capital Federal.

Ne ta divisão. e attender{~ á população do - estado'
e do Di ·tI'ieto FeLleral, de modo que ea:da di tricto tenha.
quanto po'.'ivel, populaçã igual, re'peitando-. e a ccn
tiguidade do tel'l'itorio e integl'idade do municipio.

§ 1. o O.' estados que derem cinco deputados ou
meno con. titLlÍrão um ó districto eleitol'al.

§ 2. o Quando o numel'o de deputados não fUI' per
feitan'lente divisivel por tI'es, para a formação do di
trictos, juntar-o e-ha a fmcção ao di ·tricto da capital do
estado. Assim, si um e tado der sete deputados será
dividido em dous di. tI'ictos, sendo um de tres e outro
de quatro, tendo po' séde a c:tpital: 'i o numero mI'
de 10, haverá tre di trieto., cabendo ao da capital quatro
deputados; quando o numero mI' de 17, o di tl'ieto da
capital dará cinco deputado. ; e assim ncce. ivamente.
adj udicando-se as fracções excedentes de tl'es ao di.-
tl'icto da capital do estado. _

Si o numero de deputados do Di. tricto Federal nuo
(ôr perfeitamente divisivel por tl'es, juntar- e-11a a
fracção ao districto que maior numero de eleitores
tiver.

§ 3. o Cada eleitor yotarú, em dous terço. do nu
mero dos deputado do districto.

§ 4. o 'os di trictos de quatro .ou cinco deputado
cada eleitor votará em tres nome .

§ 5. o O governo or~anisará e submetterá á appro
vação do Poder Legislatlvo a divisão dos districto.. _

§ 6. o Os districtos eleitoraes de cada estado serao
designados por numeros ordinaes, e para cabeça de cada
um seI'i designado o logar mais centI'al e importante
delle.

Art. 37. A eleição ordinaria cIo pre. idente e vicc
LPre. idente da Republica ser'ú, feita no dia primeiro de
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Março no ultimo anno do rel'iodo pl'csid IH:ial. por uf
fragio directo da nação e maioria ab alma de votos,
de"endo cada eleitor votar em dou nome. e criptos em
cedulas di tincta, endo uma para pre idente outra
para vice-pre idente.

Paragrapho unico. ::\0 ca o de va"a da presidencia
ou vice-pre idencia não havendo decorrido dou. annos
do periodo pre idencial. deverá etl'ectuar-..:e a leição
para pr enchim nto da vaga dentro de tre me? de
pois de aberta.

DO PROCE o ELEITORAL

Art. 3e. As I içõe.' erâo fei la rol' ecçõ s de
municipio. qu não c1e\'er50 conter 111m. lle 250 elei
tore.

Art. 3D. 'l'l?rminado o ali. tamento eleitoral no ul
timo anno da le"i latura. erá immediatamente feita
pelo pre idente da. ommi. 'ão muni ipal a divi. ão do
municipio em 'ecções onv ni nte e, Jlum radas estas,
ierão logo indicado o edil'! io cm qu se procederá
.ís eleições, os quaes poderão s r publico. ou particu
la-:e., comtanto que c t 5 fiquem equiparados aos pu
bl1eo. durante o proce 50 eleitoral.

§ 1. o A numel'ação das secções c de.'ignação do_
ediflcios serão publicada rol' editaes e não mais poderão
ser alteradas até á leiçao, salvo quanto iÍ designação
do ediflcio quand'o e ·tes não po 'sam mais. ervir, por
forç~maior provada, caso em que se fará nova desi
"naçao, que se tornará publica ror edital pela imprensa
no lagar mai' proximo, com antecedencia pelo menos,
de oito dia..

§ 2, o 'empre que e. tiver de proced r á eleição
no municipio, cm virtude desta lei. o mesmo presidente
mandará alUxar. com antecedencia de vinte dia. editaelJ
e publicai-o. pela impren a convidando os eleitores a
dar o eu voto. declarando o dia. logar e hora da elei-
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ção e O numerO do" nomes Q.ue o eleitor deve incluir'
na sua cedula.

§ 3. o Quando o dito presidente, até cinco dias antes
'<la eleição, não tiver publicado o edital com a designação
·dos edificios, Q.ualquer dos membros eleitos para fazer
parte das mesas eleitoraes poderá fazeI-o, devendo tal
designação prevalecer em relacão a Q.ualQ.uer outra que
posteriormente se faça.

Art. 40. Em cada secção de municipio haverá uma
mesa eleitoral encarregada do recebimento da cedula,
apuração dos votos e mais trabalhos inherent s ao pro
cesso eleitoral.

§ 1. o As me::;as eleitoraes serão nomeadas pela
mesma fórma que as com missões seccionaes do alista
mento, nos termo:- do ti 1. I cap. 20 e se comporão da
mesma fÓl'ma.

§ 2. 0 -Vinte dias antes de qualquer eleição o presi
dente do governo municipal, e na ua falta qualquer
I()utro membro do mesmo governo, ou o ecretario, far:i
a convocação dos outros membros e seu immediatos
r 01' meio de edit:les e cal'tas oiliciaes, convidando-os a
se reunir.

§ 3. o As mesas eleitoraes assim con tituidas presi
dirão a todas as eleições para prehenchimento de vagas
que se derem no periodo da legislatura.

§ 4. o Terminada a eleiçao das mesas, o pI'e. idente
fará lavrar uma acta no livro Ias sessões ordll1al'ias do
governo municipal, na qual sel'ão mencionado os nome
dos mesal'ios eleitos, 'devendo ella ser assignada por
quantos tomarem pal'te na eleição e pelos cidadãos que o
quizerem. .

Art. 41. O presidente da eomm;ssão municipal farll
em tempo extrahir cópias authenticas do alistamento .das
secções, segundo a divisão feita, para serem remettIdas
ao presidente das respectivas mesas no dia immediato ao
da sua eleição.' .

Paragl'apho unieo. A remess:! dessas cópias s.em
feita pelo cOI'reio sob registro, ou por omcial de justIç~,
-cumprindo áQ.lIelle a quem CÓI' entregue accus:!r o recebi
mento.
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Ant. 4.2. Quando, até dias antes da eleição,o pre
sidente d:< mesa não tiver recebido a cópia do ali tamento
referente á ua secção, poderá qualquer dos membro
della requisitai-a do se reta rio do governo municipal, que,
sob pena de responsabilidade, satisfará immedjatamente a
reqwsição.

Art. 43. Os membros das me a eleitorae reunir
e-hão no dia da eleição ás 9 horas da manhã, no logar

desirrnado, e elegendo, {I pluralidade de votos, o seu
pre Idente e seCl'etario, aquelle desi"nará de entre os
demais membro os que devem fazer a chamada do"
eleitore , receber a li tu e examinar os titulos, lavrando o
.secretario immediatamente a acta cm livro proprio, aberto,
numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do go
verno municipal.

A eleição come~ará e lerminari no meS1l1O dia.
§ 1. o Proceder-se-ha a eleição sempre que compare

cerem treo' membro dos que compõel'1 a mesa, ejam
estes etre tivo ou uJlplentes.

i at' a o asião de procedel'-se á apul'lIção não ti
verem com pai' cido mais dous me arios, convidará. a mesa
um ou dou do eleitores present&": afim de occupar o
lagar ou logarts va"os.

§ 2, o Nãu se podendo realizar a organização da
mesa eleitoral atô ,IS 10 hOI'as do dia, não terá logar a
eleição,

§ 3. o Installada a mesa, terá com ço a chamada dos
eleitores pela Ql'dem cm que e"tiverem na respectiva
cópia do alistamento. .

A falta dessa cópia de lllistamento, porém, não im
pedirá o recebimento da ceclulas dos eleitores que com
parecerem c exibil'em os cus titulas devidamente lega
lisados,

§ 4, o O eleitor não loderá ser admittido a votar
sem. apre entar o seu titulo, não podendo em ca o algum,
,exhlbldo este, Ih sei' I'ecusado o voto, nem tomado em
separado, excepçã'o dos caso pl'evisto no § 13, n, 1
de 'te aJ'ti"O,

. No dia da eleição, i nenhum dos mesarios h.0uvel'
.amda I'ecebido a cópia do alistamento, a eleição "e



264 MANUAL DO I:-ITEXDEXTE

realizará fazendo-se a ehamada por qualquer cópia, que
'erá posteriormente authenticada. ou me, mo na falta

de cópia se procederá á eleição em chamada, endo
admittido a votar todos os eleitores que e apl' senta
rem munidos de eus titulas.

§ 5. 0 O recinto em que estiver a mesa leitoral será
separado do resto da sala por um gradil, proximo
daquella, para que eja poso ivel ao' eleitore' presen
tes flscali 'arem de fóra do recinto todo o proces, o
eleitol'al; dentro do recinto e junto aos mesada, e tarão
o f1scaes do candidato..

§ 6. o A eleição erá por e cru tinia ,'ecreto. A urna
se con,'erva)'{L fechada á chaye, emquanto dUI'ar a vo
tação.

'§ 7. o A cedulas que tivel'em nomes em numero
inferiOI' ao que deverem contei', erào. não obstante.
apurada.

Das que contiverem numero 'upel'i r, .·eJ'ão de. pre
zados os nomes excedentes, gU<lI'dada a ol'dem em que os
mesmos estiverem eollocados.

§ 8. o Antes ela chamada, a uma . l'á aberta a
mostrada ao eleitorado para que verifique estai'
vasia.

§ 9. 0 O eleitor, logo que tenha depo itado na uma
sua cedula ou cedulas, as ignal'{L o livro de pl'esença,
aberto, nU01el'ado, rubricado e ncelTado pelo pl'esielente
da commis ão municipal.

§ 10. Tel'minada a chamada, o pt'e. idente faI',i la
vrar um termo de encerramento m 'e"'uida fi as igna
tura do ultimo eleitol', no qual .'erá decfamelo o numero
dos que houverem votado.

§ 11. O eleitol' que comparccel' d<'poi.· d. termi
nada a chamada e antes de com çal'-se a lavI'al' o t I'mo
ele encermmento no livl'o de pl'esença, crá admittido a
votar.

'e a occasião votarão os me 'al'ios que não tiverem
seu. nome incluido.' na li ta da chamada, paI' acharem-se
alistados em oub'a secção.

§ 12. Lavl'ado o termo de enCet'rllmento no livI'()o
de presença, passar-se-ha {L apuração pelo modo .'cguinte:
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aberta a mna pelo pI' idente, contará e ·te a ceúula
)'ecebida , e d pois de annunciar o numero dellas, a
emassará, recolhendo-a: 10....0 após, a dita uma. Em se
guida, o escrutador que as enta)'- e á direita do presi
dente, tirará da UI'na uma cedula, de dobral-a-ha, len
do-a e pa ando-a ao pr sidente. que. depoi de leI-a,
pa al-a-ha ao outro e crutador á . ua e querda. o qual a
lerá em voz alta, endo pelo. outro me,ario, como
secretario. tomada a apur'ação. razendo m voz alta
a addição do, voto que tocarem ao nome que e fOl'em
lendo.

13. Embora não ache fe Ilada por todo o
lado alguma eeduJa, erá, não ob tante, apurada ..

Tambem ,erá apuI'ada " cedula que não trouxe)' 1'0
lulo, exeepto quando 'e pl'oceder onjunctam nte a mais
de uma eleição, e cada eleitor Yotal' com mai' de uma
cedula.

I. erão apurada. lJ1 eparado a cedulas que con-
tiverem alteração pOl' falta, augmento ou upIJr _ 'ão de
sobrenome ou appellido do ci ladão votado. ainda qu e
rellra Yi iyelment a individuo determinad .

II. !'ião erào apmadas a cedulas:
a) quando contiv rem nome ri cado ou ub titlliuo;
b) quando, ])1'0 edendo-se a mai de uma leição

conjun tamente, conti"erem declaração cont)'!lria á do
rotulo;
. c) quando e encontrm' mai duma d ntro tle um s6
Inyolucro, quel' sejaln l'ipta em papeis eparado, quel'
uma dellas no proprio involucJ'o.

A cedula e involucro a que e referem o n. 1 e II
de te paragrapho devidamente rubricado' pelo pre. idente
da me a erão remettida ao poder competente com a
rc pectiva acta'.

§ 14, T l'minada a apmação das c dula.. o j)J'e i
dente rará e crey r em resumo o resultado da eleição,
de ignando- e o nomes do cidadãos votados e o nu
mero de yoto, , em tantos exemplares quantos forem os
mesarios e o flscae, o, quae J'ão rubricado pelos
me. arios e fi 'caes, entregando-se um xemplar a cada. um .

§ 15, O presidente, em seguida. proclamará o re-
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·sultado da eleição pela lista de apuração procedendo a
qualquer verificação si alguma reclamação fôrapresentada
por me a'rio, fi calou eleitor, e fará lavrar a acta no
livro proprio, a qual sel'áa signada pelos mesal'ios, fiscaes
e eleitol'es que quizerem. .

§ 16. Os candidatos que disputarem a eleiç50 po
derão nomear cada um o seu fiscal, que tomará assento na
mesa eleitoral e terá direito de exigir da mesma, con
-cluida a apul'ação e antes de lavrar-se a acta dos traba
lhos, um boletim assignado pelos mesario contendo o
nomes do candidatos, os votos recebidos e o numero do
eleitores que compareceram á eleição.

Estes boletins, com as firmas dos mesados reconhe
cidas por notal'io publico, podel'ão s r apre entados na
apUl'ação geral da eleição para ubstituir a acta.

A nomeação do fiscal será feita em omcio dirigido á
mesa, e assignado pelo. candidato. ou seus pl'ocura
dores, devendo el' entl'egue no acto da installação
da mesa.

§ ]7. Sempre que um grupo de 30 eleitores, pelo
'menos, da secçao, indicar á mesa, 111 do umento assig
nado, o nome de qualquer eleitol' para fi cal da eleição.
deverá este ser admittido na me a, ""ozando dos dil'eitos
confel'ido aos flscaes dos candidatos.

§ 18. Na acta da eleição devel'ão ser tl'ans riptos
os nomes dos cidadfios votados com o nUI11Cl'O de voto
que obtive I' cada UI11, sendo escriptos e tes em ordem
Ilumerica. '

Da mesma acta con tará:
a) o cIia da eleição e hora em que teve começo;
b) O' nomes cIos eleitores que não cOl1lparecerem;
c) o numero de cedulas recebidas apul'Udas promi

.cuamente, para cada eleição;
d) o numero das recebida e apul'adas el11 separado,

com declaração cIos motive, os nome: dos votados e o
cIos eleitores que della forem portadol'es ;

e) os nomes dos mesarios que não assignal'am a
.acta, declarando-se o motivo;

f) os nomes dos cidadãos que assignaram no livro
-de presença .pelos eleitores que o não puderem fazer;



ELEIÇÕES FEDERA E' 267

g) toda' a-o occlu'l'encia:; que se derem no pl'ocesso
da eleição.

§ 19. Qualquer do' me'arios poderá a signar-. e
vencido-na acta oand os motivo ; no a o de não
querer a maioria da mesa assiO"nal-a, deverão fazel-o os
demais me ario' e o ii c es, que convidarão para isso
os eleitore que o quizerem.

§ 20. Cada tlscal terá o direito de tirar cópia da
acta, subscrevendo-a o presidente e os mesario'.

Finda a eleição e lavrada a acta, sp.rá e ta imme
diatamente transcripta no livro de notas do tabellião ou
outro qualquer serventuario de justiça ou e cri vão ad hoe
nomeado pela me a, o qual dará certidão a quem a
pedil',

a) a transcripção ela acta por escrivão ad !toe erá
feita em livro special, abel'to pelo presidente da com
mis ão seccional e I'llbricado por um dos membros ela
minoria'

b) a'di tl'ibuição do;; tabelliães e erventual'ios de
justiça para el'virem na commi 'ões eccionae in
cumbe ao presidente da commis ão municipal, o que
fará publico por edital, com antecedencia de dez dias,
pelo meno '

c) a tran. cripção ela acta deverá, er a signada pelos
membro da me'a fiscaes e eleitore presentes que o
quizeren•.

§ 24. Qualquer eleitor da secç:io e bem a. 'im o.
tlscae poderão oll'el'ecer l)l'ote~tos por escl'ipto, relati
vamente ao pro esso da eleição passando- e recibo ao
protestante.

Esse prote.~to.~ . rão rubricados pela mesa que,
contra-prote tando ou não, appen 'al-o'-l1a á cópia da
aeta, que el'lí. I'emettida :\ junta apuradora.

§ 22. A mesa fará extrahir duas cópia da acta das
a ignatlll'a. dos eleitores no livro de pre ença, a quaes,
depoi de assignadas pelos mesal'ios e concertadas por
tabellião ou qualquer serventual'io de ju tiça ou escl'ivão
ad !toe, serão enviadas ao ecretario da Camal'a do
Deputados Oll ao Senado, e ao pl'esidente da junta apu
fadom.



§ 23. Ames. funccionará. ob a direcção do pre i
dente, a que cumpre de accordo com os me. ario , re
solver as questões que se suscitarem; regular a policia
no recinto da assembléa fazendo retirar os que per
turbarem a ordem, prendcr os que commetterem cl'irne,
lavrar o respectivo auto, remettendo immediatamente
com o auto o delinquente á autoridade competente,

Jão serão permittida.' ao.' me arios di, cussõe pro
longadas,

§ 2-1. A subo tituição uo mcsario,:; que faltarem
far-se-ha na fórma pl'e, cl'ipt.t no art. ao e seus para
graphos.

§ 25. A eleição e ajul'ação nào dC\'cl"dO .'cr intel'
rompidas .'ob qualquel' pretexto.

26. E' cxpre, amcnte prohibida a PI'C ença de
força publica dentro do edillcio em que .'e procedcr á
cleição e em suas immcdiaçõcs, .'oh qualquel' funda
mento, ainda me mo ti requisição da m a pal'a manter
a ol'dem.

§ 27. i a me'a não accei tal' os pro testos de que
tl'ata o "21, poderão e.'te.' ser lavrado no livro ue
notas do tabellião, d ntro de 2-1 hora. após a cleição.

§ 28. Os lino. e mai. papeis concernente á eleição
devem cr remettido , no prazo de dez dia,. ao prc i
dente do governo municipal, afim dc SCl'cn I'ecolhido.'
ao archiro da municipalidade.

,\PJTUJ.O IV

DA AP 'RAÇ:\O GEllAL D.\· ELEiÇÕES

Al't. -l-l. 'l'rintl dias dcpoi dc finda a rleiçiio, re
unidos na .'ala da.' se, sõ . do govel'no municipal. nas
sédes da.' circumscl'ipções elcitorae.' e no Di trieto Fe
deral, o presiden te do me. mo governo. os cinco mcmbros
mais votados e os cinco immediato.' ao mcnos ,'otado,
pro~eder- 'e-lIa á apllI'ação gcral do, votos da eleição.

§ I, o O dia, logar e 110m para a apur'ação . erão
pelo dito presidente annunciados pcla impl'en.'a e por
edital affixado na porta do cdificio da municipaliuarle,
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com antecedencia de tres dia, pelo meno~, 'endo con
,'idados todo. os que devem tomar parte ne te tra,
balho.

~ 2. o .\ apuJ'ação deverá terminar dentro de 20
dia. da data do come o do tJ'abalho, e e far{\ pelas
allthentica - J'ccebidas e pelas certidõe. que fOl'em apre-
enLada: por qualC]ueJ' eleitOl', de. de que nenhuma du

vida otrer c rem. lanallClo-. e, dial'iamente uma acta,
em que e dir{ em re. limo O tmbalho feito no lia, de
. ignan 10-. e o total da votação de cada cidadão.

g 3. o A e õe. Ia junta apul'lldol'a erão publicas
e o eleitore que comparecerem e o fi cae , em qual
quer numero que forem perante ella' apl'esentado pelo
candidato. podel'ão a' j"'nal' a acta .

.1. o ln. tallada a junta, o pre. idente fará abrir 0
olicio recebidos, e, mandando contar a authentica~,
designará um do' membros pal'a proceder á leitlU'a e
dividirá pOl' lettt'a entre os demai' o nomes do cida
dãos votados para que, com toda a regularidade, e
proceda á ap,uração, que ser{\ feita em voz alta.

§ 5, o Não e realizando a reunião da junta no dia.
marcado, o presidenLede ignar:í. o dia. immediato, fazendo
publico por edital que sempre : e1';\. lublicado na im
pren a, exi tindo e, ta.

§ O. o A' junta apura 101'a cab sómente sommar os
votos constantes ela' authentica , devendo, todavia, men
cionar na acta qualquer duvida que tenha ,obre a
organização de al"'uma me a de ,ecção eleitoml, bem
como, expre . amente, o votos obtidos pelos candillato.
nossa ecção,

Outro im, level'üo ser declal'ado na acta, além de
todas as occul'rencias, os motivos pelos quaes a junta fuI'
levada. a. apurar o voto tomados em separado pelas me-
sas seccionaes. ,

§ 7. 0 Em ca~o de duplicata, dever{\ a junta apLll'al'
s6mente os votos dados na eleição que til' r ido feita no
logar préviamente de i"'nado.

§ 8. o Terminada a apuração . erão publicado: os
nomes dos cidadãos votados, na ordem numerica .do
voto' rocebidos, lavI'ada fi acta, em que se mencio-
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nará, em re uma. todo o trabalho da apuração, as repre
sentações, reclamações ou protesto que forem apresen
tados perante ajunta ou perante a' me'a' . eCClOnaes,
coro declaração dos motivos em que e fundarem.

§ 9. o Da acta geral da apUl'ação de quae quer elei
çüe' . el'~o extrahidas as cópias nece_. aria, as quae,
depoi' de assignada pela junta apuradora. . erão remet
tidas: uma ao ministl'o do interior tratando-~e de elei
ção do Districto Federal, ou ao governador. nos E tado ..
uma á ,ccret' ria da Camara ou do cnaelo. e uma a
cada um do eleito', para lhe scrvir de diploma.

I!; sas c<Jpia podcrão .·cr impres. as. devendo toda
via. cr concertadas e as ignada pelos mcmbro' da
junta.

§ 10. A' cópia, da neta de aI mação gcml nas elei
çõe. para Pl'e 'idente ou "ice-Presidente lia Republica
'erão remettidas ao governador do Estado. Illinistro do
interior e secretario da Camara do Deputados.

Art. 45. A plmalidade relativa dos voto decidirá
da eleição de senadore. e deputados; no caso de empate,
con .. ideI'ar-se-ha eleito amai' velho.

Art, 46. A Camara ou o enado. 'empre que no
exercício do dil'eito de reconhecimento do' podel·e dai
seus membros annuJlar uma eleição ob qualquer funda·
menta, resultando lesse acto J1car o candidato diplomado
inferior em numero de votos ao immediato. d verá de
terminar que e realize no\'a eleição.

rrrl'1JLü TIl
Dlsposrç'õE. PENAES

Art. 47. Além dos definidos no Codigo Penal. serão
considerado crimes contl'a o livre exercicio do dil'eitos
politicas os facto mencionado' nos artigos e~uintes.

Art. 48. Deixar qualquer cidadão, iDve tIdo das
funcções do governo municipal ou chamado a exercei' as
attriboições definida na presente lei de cumprir res
trictamente os deveres que lhe são impo to' e no' pra
zos prescripto , sem causa justificada:
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Pena:
uspen ão do direito politicas por dou a quatro

aonos.
Art. 49. Deixar o cidadão eleito par:t fazcr parte

da commi õe. do ali tamento ou eleitoracs de sati
fazer a determinações da lei no prazo e labelecido,
quer no tocantc ao erviço que lhe é exigido, quer no
que diz re, peito ti. garantias quc deve di ;pen ar aos ali 
tando' ou cleitorc', :cm motivo justificado:

P na:
u pen-ão do t1ircito- politico por dou ::I qualJ'o

IInno .
Art. 50. Dcixar lualqucl' do, mcmbro da me a

leitoral dc rubricar a cópia da acta da eleição til'ada
pelo flscal quando i . o lhc /'óI' exigido:

P na: .
De dou a "ei meze. dc pl'i âo.
1\rt. 51. A f'raud le qualqucr' natur za, praticada

pela m ,a lcitora!, ou pela junta apuradOl'a, sent pu
nida com a eguintc

Pena:
D ei - mezcs a um anno Ic pri ão.
Paragra[ 110 unico. . rão i ento' dc.. a pena o

membr'o da junta apui'adol'a ou me:a eleitoml, que
contra a fl'audc protcstarem no acto.

AI't. 52. O cidadão q le usar de documento falo
para s l' incluido no ali tamento :

Pena:
De prisão por dou a quatr'o mezes.
Art. 53. O cidadão quc, cm virtudc da. di po içãc

da pre entc I i, l'ôr cond mnado na pcna dc su pensão
do dircitos politi::o , não poderá, em juanlo durarem os
effeito' da pcna, votar nem er votado em qualquer elei
ção do Estado ou municipio.

Art. 5-1. Os crimc definido na pJ'esente lei e o
de igual natureza do Codigo Penal serao de acção pu
blica, cabendo dar a denuncia, nas comarcas das capi
taes dos E tado , ao procui'acTor ela Republica ou eccio
nal, perante o juiz seccional e na aemai comal'ca,
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aos promotores publico pel'ante a aulol'idade judiciaria
competente.

, § 1. o A denuncia por taes cT'ime Joderá igualmente
ser dada perante as referidas autol'ida es por cinco elei
tores, em uma s6 petição.

§ 2. o A f6rma do processo de taes crimes será a
estabelecida na legi lação vigente para o crimes de re5
llonsabilidade dos empreITados publico .

§ 3. o A pOlra será graduada, attendendo-se ao valor
uas circum 'tancias do cleliclo.

Art. 5-. Será punido com a: penas de seis mezes ;\
11m anno de pri ão e uspensão de direito. politico por
tres a seis anno , o mesal'io que subtraltil', accre:cental'
ou alterar eedula eleitoraes. ou ler nome ou nome' dif
ferentes dos que foram escriptos.

DI PO IÇÕES GEIUEs

Art. 56. Os requcl'imentos e documento.- para fins
eleitorae' sel'ão i ento: de ello e de quaesquer direito",
sendo gratuito o I'e onltecimento da flrma.

Art. 57. O tl'abalho eleitol'al pl'efel'e a outro qual
quer erviço publico. sQndo eon. idcl'aC!o rel'iado o dia
das eleiçãe .

Art. 5. As attJ'ibuiçõe conferidas por esta lei aos
juizes e procuradore' seccionaes dos Estados erão ex 1'

cicias, no Districto Federal, pelo juiz secciona.l, ,cu
substituto e pelo sub-proclll'adol' geral da Repubhca.

Art. 59. Pam o preenchimento da valTas, actual
mente ex.istente' na repl'esentação nacional, proeedel'
se-ha á. eleição depoi. de eleitos o membros do governo
municipal, de accôrdo com as leis que nos Estados
tenham sido decretadas, sendo observadas, quanto ao
mais, as disposições da presente lei. O governaclor do
Estado em que tal organização se !louvei' realizado,
communical-o-ha á mesa da Camara a que pertencer ~
vaga ou as vagas, fazendo ao me, mo tempo pro edol' ;l

eleição em confOl'midade de. ta lei.
§ 1. o '0 E 'tados ou mlulicipios em que não tenha

havido eleiç:lo para a constituição do governo JUunicipal.
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por oeca mo eTc ser exe utatla a !we 'entc lei, competirá.
ao membro: tia!'; lLltimas amara, mUllicipae cleltas o
de empenilo de totla [l attl'ibuições que na me. ma vão
cspeciilca la:,

Para, e pl'ccllcilel' m f;' va"'a 011 im!le limcnto!';
exi. tente•. poderão I' chamado,', dcpois tio,' upplentc'
do. "ereadol'c.. o juizc, dc paz da éd do municipio
c dos di;;ll'ido:' mais vizinho:,. guardada 11 :,lla ord m
~uccc, si I'" ,

§ 2." (JulIlqIlCI' qUI' "l'ja o nlllOCl'O dt' I'a~as qu
OCCOI'I'Crrlll no 'ong'I'rs:;o :\ational. da promulgaçao dc'la
lei cm drantr. por 1110lil'O de I' nllnciaf:. pel'dll' d
mandatos 011 f'1I11 cimrntos, cada lima la' ('alllal'as, com
qualquel' nUIIl 1'0. conhecendo d s a!'; o cllrl'encill', pro
vicIen iar.í pal'a lU tae I'a"'as. e pl'een ham pelo mo lo

tatu ido na P" :cntr I i: I. pOl'Olll, não stil' 'I' l'cl1l1ido
o Congrcs;,) :>-:acional. a mesa dc cada luna da: camal'lls
o fal':\ ,('m d l'endencia lc int l'I'cnção d" camara I'C,'
pecti I'a .

•\n, 00, .\ leic;üo 1)111'" pI' cn 'ilimrnt dn, I'agas
de d pUlados durantc a aclual legi,'latur;l fal'-se-lia POI'
E tIdo.

Os "'01 rnlle!orcs tIo:' g 'lad " ondr, pOI' fOl'ça do
§ l° do art. 2" da on, lituição. xi. til'rlll I'a"'as por
augmcnto das respcctivas rcpre ntaçõ . de"rrão mandai'
proccdel' immediatament á eleição pal'a o sell pl'een
chimento.

Al't, 61, );a' va"'ll' que sc d I' m posteriormente
na l'epl'esentação nacIOnal. uma I'ez eompl'ol'ada . o go
I'ernadol' do l!: tado em que ella :e tenham lado ou. no
Distl'icto F deral, o mini 'tI'O do interiOl'. mandal'ão im
mediatamente proceder a nOl'a eleição,

Pal'agl'apho unieo, Quando a vaga ah rta fÔI' devida
a renuncia de algum rell'esentante, dar-, e-lia por com
provada quando o governador elo l!: ·tado ou o mini tl'O
do intel'ior tiverem della conhecimento oJJicial, por com
municação da me a da I'espectiva camal'a, ~~ qual tenha
o repl'esentante enviado a , ua renuncia,

Al't. 62, A mesas da Camara e do enado têm
competencia pal'a e dirigir aos O'ol'ernadores do Esta-
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dos e mai autoridade.' administJ'ativas ou judiciaria
federaes ou estadoaes solicitando qualquer infol'mação
ou documento referente :.I. materia eleitoral.

Art, 63, Emquanto se não pl'oceder:.l. determinação,
do numero dos representantes de cada E. tado, de ae
cõrdo com o recenseamento da população e em obscr
vancia cTo di posto no art, 2 §§ l° e 2° da Con tituição
Federal, prevalecer:.\. o estatuido no decreto n, 511 de 23
úe Junho de 1 DO, combinado com o § l° do art. 28 chI
Constituiçâo.

Art. 64. O prc,'idcllte úo gO\'crno Illuni 'ipal 1'01'-,
necer:.\. todos os livro:> nece, sJrio' pam O alistam nto c
para as eleições, cOI'I'endo as d peza' cLue 0111 cllc.
o os mais apl'cstos na fórma ele ta lei fizel', por conta
da União.

Art. 65. Aç mesas eleitorae: têm comp tencia para
lavrar nuto de flagl'ante delieto contra o cidadão quc
votar ou tentar fazeI-o com o titulo que não lhe pertença,
e para appreheneler o titulo suspeito, devendo Iivl'a!'- c
solto, independentem ntc de Jiança o crelinquentc, 10"0
que estiver lavrado o auto, que ser.i remeWdo, om a
prova: do crime, {I autoridade competente. .

.">.1't. 66, Rcvogam- e as di:posiçocs ('01 contl'al'lO,
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ln lruqõe para a Eleirõc Fed fae

(en"l con:f'orJuidade do dispos'to no
ar't. 34 da lei D. 35 de z6 de Ja
neiro de I89z.- Decreto n. I54z
de I de Se't n ... b1'o do I893).





jnstruc~ões pm as Elei~ões Federaes,

.\I't. I." .\ ('lci~ão de .'cnadol' será fcila pOl' Es
ludo. rolal1do II C'lcitol' e/l1 um Ó nome pal'a ,ubstituil'
o cnadOl' clljo 1I1111H1<1lo llourer tCI'milHldo. (L, n. 3:>
111'1. 35.)

1\rl. 2. n ::\05 E bulo>, ond til'Cl' occol'l'ido vaga pOl'
qualqucr onll'o motivo. a C'lcição ,el'(l fita na me"ma
occa ião. votando o C'I HOI' paJ'adamcnte pam cada
uma da, ri i,0cs. ( L. n. 35. arl. 33, paragrapho
Imico.)

Al't. :l." I <1I'a a I ição de leputados . cril ob CI"
l'ada II. diri:iio d 5 di 'b'i lo: eleitol'ae. e. tabelecida ]10
decl' to lcgislatiro n. 1'3 de 3 de Agosto deste anno.
não ompl' llendidos O E. laelos do Amazona, Piauhy,
P8I'ahyba, Sergipe, E pirito- IInto, Paraná, Santa Ca
Iharina e latto-GI'osso, visto constituil' raela um dell.e.
um só di. t"ido J10S termos do UI't. 3G § 10 da lei n. :>
de 2ü de ,Janeil'o de 1 02.

AI'l. .1. o O el itor votará 01 dous noml'S, corres
pOl1denl s ao dou te I' os do nUl1,el'O UD deputa los que
,Ioro dll!' cadl! distl'icto cl itoral. (L. n. 33, n. 3ü
§ 3".)

MI. :i. o ::\0 ui'tl'Íctos rI ilol'lles, cllja' éde forem
capita s d E tado e que tivel'el'1 quatro ou cinco de
putados, o ]ritol' "otlll'á cm t;' nomes, e o me mo -e
ob Ol'\'[ll'll no 20 di-tl'i to eleitoral do Di. b'ido Fedeml
por el1cel"'al' maiol' nUl1lCI'0 de el itores. (L. n. 3',
al'l 36 .}o)

'AI·(. ·(t,,· Cada E-tarlo dal'li 11 11\1111erO II deputado
. (''''ninl!' :
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o Estado do .\.mazona.'........... . . . . . 4
O do Pará............................. 7
O do l\Iaranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O do Piauhy , .[
O do Ceará... lO
O do Rio Grande do ~01t 4
O úa Parahyba........................ fi
O de Pernambuco..................... 17
O das Alagoa (j
O de Sergipe.......................... ·1
O da Bahia. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . ;22-
O do E. pirito 'ai to................... ·1
O do Rio de Janeiro.......... o.. .... .. 17
O de , . Paulo........................ 22
O do Pal'aná. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1
O de anta Cathal'ina................. -l
O do Rio Orande lo :;ul , . .. . . !li
O de Minas Ocraes..... .. ;]7
O de Ooyaz , .J
O de l\Iatto 01'0 50 . .. -l
O Di.'tl'icto F del'al . .. lO

Total. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 212

(Dccreto n. ;:'11 \le 2:3 de Junlio ú 1 (lO. 111'1. (jo:
Constituição, Hrt. 28, § l°; Lci n, 35. :11'L. ü3.)

Art. 7. o Yotal'ão na. lci ões IJara . cnallol' li c úc
putado. todo.' os cidadão.' bl·a1.ileiros. maiol'cs dc 21
anno , qualificado.' e alislado' de ont'orllJidade COII1 as
Jeis em vigor.

§ 1. o Entendem-sc COII1JlI' lienlido. nc ta di posição
não só os clei tOl'C' qualilicado scO'undo o proc ' . .'0 ta-o
belecido na Lei ns. 35 dc'2ü de Janciro (' ü!J do 10 dc·,
Agosto de 1892. mas tamhclIl os ali. lado. cont'ol'mc o
;Decreto n. 200 A de 8 do FOl'el'cil'o de 1 00 o a Lei
n. 3029 de 9 do JaneiJ'o do 1 81. (Lri II. 3:1, ans. 1.
22 e 34.)

§ 2. 0 O.' cidadãos as.'im qunlifl ado)';, ape1.al' d não
inoluido. no nltimo ali. tall1ento, ('f'iio adOlitUdos a
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,'atar cxhibindo o resI cctivos titulo. perante a meza
eleitoral da 'ecção que comprehender o quarteirão onde
. e achavam alistado , e"undo a' declarações con tantes
dos me mo. titulo, alvo . i tiverem ido eliminado
do alistamento por deci 'ão fundada' em alguma <.la causas
c pecificada nos al't . 7L e 72 20 da Con tituição da
Republica. (D':lcreto n. (H de Ode Ago to de I 90.)

§ 3. o ~o municipio. ou cções er.1 que não tiver
havido alistamento de accórdo com a Lei n. 35 e 69
citada , far-se-Ila a chamada do' I itore' pelo ali ta
Iflcnto errectuado egundo o Decreto n. 200 A de de
]·'evereiro de I 90 e na falta de te pela ultima revisão
J' alizada cm \'iI·tude da lei n. 302() le 9 d Janeiro
de] 1.

Art. . o A eleiçõe erijo feita. POI' secçõ . de mu
nicipio qu não levcrão contar mais de 230 eleitol'e.•
(Lei n. 35, al't. 3 ,)

Art. O. o Nos municipios em que[lâo ' e deu cum
primento 1\ di po. içõe do art. 39 da Lei n. 35 de 26 de
Janeiro de 1 92, por não ter havido ali tamento ou por
ler sido est iniciado de accor [o com a Lei n. GO em
época divel' a da mal'cada nos art . 30 e .JO da citada
Lei n. 35 e upprimido o alistamento do ultimo anno da
leaislatUJ'a, immediatamente que tiver conhecimento
(estas instrucções, o presidente da commis ão municipal
proce<.lerá á divi ão do municipio em - cçõe.. conve
niente , cada uma das quae não contel'li. num 1'0 de
eleitore. superior ao mal'cado no artigo anteriol' e a
nom ará ordinalmenle.

§ 1. o O mesmo pr id nte cle ignar:l o ediflcio
onde hão de funccionar a., me a eleitora " llistinguin
I(O-OS pelos numeros das secçõe.. , a im por exemplo:
1" ecção. paço do con elho municipal' 2" secção, escola
publica de ; 3& ecção, casa de mOl'ada do r. F ....
no lo~al' de ; 4" secção, cdificio tal etc. : e publicará
por euitae' e a divi ..ão, e..peciftcando todas a indica
çõe neces al'ia..

§ 2. o A numi'ração das sccçõe e d si'TIl!\çâo dos
ediflcio assim publicada não mais podel'ão er alteradas
até a eleição . a!Yo quanto ;', dcsignnção do' edifício.
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quando e:;te" não pos';lm mai.; l'. I·Yil·. por força luaior
provada, caso em que fie faní a no- a designação, que
se tornaJ'{t publica POI' edital pela impren:a, no Jogai'
mais p,'oximo.

§ 3. o A nOl,;[l ele 'iflnarâo de eúificio a que e refel'c
o pal'agl'apho anterior, por fOl'ça maiOI' provada, erá.
feita pelo pI'esidente tia comIl1iss~o municipal si a dita
força se verificar mais de oito dias antes do mal'cado
para a eleição, d :'orl que so ]lo:,,;< tomai-a publica
:por editaes.

§ 4. o .t11"·O'/i[l da {oiTa maio;' l'cr'á. feita por qual
quer genero della , como sejam: Yi;;toria' )lOI' pedto ,
de plano e . em for/llali lades fOI'en e', alént do exame
c laudo dado por e. cdpto, lactado e assiO'lIado ; depoi
,mellto de te. temunha' dignas de fé, que cjam cleitorc
e maiores de toda a excepç"o; ilttestações le pc oa:;
que occupem cargo: omcmes, quel' de eleição popular
.quer rle nomeação do ~overno.

5. o Os pel'itos serao nomeado' o depoimentos
tomado. I elo presidente da comlllis 'ão lI1unicipal ou,
em ca o de urgencia, pelo pI'esidente .da respectiva
.secção el(;itoraJ. gntenrie· e caso urgente o que e d I'
tão J11'oximamente ao.' oito dias a que. e refere o arl.
39 § ]0 in fine rIa lei, que o edital lião possa sei' aflixado
com es e prazo.

(L. n. 35, art. 3D InstI'. annexas ao decl'eto 11.760
.de 16 de Março de 1 D2; alt. 2°, letras a, b e c.)

Alt. lO, Quando o dito presidente, até cinco dias
antes úa el ição não tivel' publicado o edital com a de i
gnação do:; edilicio", qualquer dos m mbl'os eleito
para fazer parte da.' mesa eleitoraes )Jodad. fazeI-o,
devendo tal designação pl'evalecer ('m I'elação a qual
quer outr'a que ]lo. terioJ'mente se faça (L. n. 35, al't.
'39 § 3°.)

Al't. 11. Em cada ocção 1I0 mllnicípio hal'erá I1l1\a
mesa eleitOI'al encal'l'egatTa do I'e ebimento da: cedula ,
.apuração dos I'otos e mai tr'abalho:' illhel'elltes ao PI'O
ces O. (L. n. 35 art. '10, pr.)

§ I. o Yinte dias antes da leição, o pl'e:idente do
..ool'eI'll ou con»elho municipal. e na sua falta fIllalquer



outr melnhro do mesmo ;ol'el'l1o Oll con elho, Oll ° .e
cretario fará a convo açao do outro membl'O e seus
immeuialo' em votos, )lor meio de editae::> e Rrtas om
oiae ,convidai tlo-o a:; reunir dentro de 10 dia no
paço municipal afllfl de eleg-erem o membl'os da me 'as
eleilol'a s. (L. n. 1;) al't. -la s 20 e ln tI'. annexa ao
Decr. n. 7(i0 arl. 2", I tl'aD,)

§ 2. n 1 eunid , no dia u i"'nauo, proceel 1'-. e-lia ;i
eleição da' me:as, volando cada um do membros ]>re-
entes, ('11 li la aberla e assignada, em C1uab'o nomes

e colhillo;' de ntre os el il res tlo municipio. confol'm o
ali tamento que tivcl' sitl feil por ullimo, (L i n. 3;),
a1t. 6°.)

, 3. n Serão Ill'rhll'ado:,; I1lclllbl'Os effeclil'o tia: me
a o l°, 2°. 3°. :;0 e ti,) mai: votados. e upplent" o 4°,

70 e 0, del'itlindo a sorle em caso de empate. (L i II. 33,
al'l. 6°::; 1° 111'[. -lO ~ 10 e L i n. G!> al't. l°,)

§ -l,O A eleição de que tratalll o' uoi, ultimos para
graphos se )ll'oc'derá, ainda qne não e teja completo o
num 1'0 do cidadão::; ron\'o atlos. com tanto que. e achem
Iro enle pelo meno' inco. Na falta de ·te numero os
]>I'e enl ' convidarão tantos eleitore' quanto, sejam
pI'eoiso::; pam complet:ll-o, (Lei n. 3;). arl. (j0 § 30,)

5. ° Terminada a 01 ição das me as, o pro:ident
fará lavJ'[lI' uma acta no livro dll. e 'õe" ol'llll1al'ias d
govel'no ou conselho Illunicipal. na qual . erão mencio
nado O nome. do m arios leito', devendo ella ,el'
a ignacla 2°1' quantos tomarem 11111>[0 na leição c
pelo ciúadaos qpc o qui~, rem. (Lei n. 3;;. <1rt. 40
§ 4°.)

AI'l. 12. \,inl di'" ant tambem tia I içã o pre-
sidente da commissão nÚlIlicipal manuar{l allixar editae
e publicaI-o p la illlpr n a, convidando os eleitor a
dar o eu votll, declarando o dia, Jo"'al' e hOI'a da eleição
e o mlmel'O do' n Jl1('S que o eleitor del'c incluir Jl1

,ua cdula. (Lei II. 33, ad. 30 § 2°.)
.\I't. 1:3. O I'esultau da loição las mrsa será.

immcúiatalllcnt publicado notificado por cal'ta ao
me urio leilo', tanto elr clil'os como UI plontes.

Alt. ] l. O pl'csidente cJ,l 'oml1li. são municipal fará.
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em tempo extrah ir cópias au then tieas do ai i -tamento
das secções, gundo a divi'ão feita, pal'a serem l'emeL
tidas ao presidente das l' pcciLI'as Il1eSa n dia imme
diato ao da sua eleição,

Oub'osim fará remettcr ao prc idente da me'a o,
livros ul'l1as e ll1a~ objecto, n ce ::\I'ios a lei 'ão,

Pal'agl'aplto unico, A remessa daquella CÓI ias el'á
feita pelo coneio sob registro, ou por o1licial deju liça,
I'umprindo áqu lIe a quem roJ' ntrcgu accu ar o rece
bimento, (Lei n, 35, art, 41.)

AI'L 1;:;, Quando, ate oito dias depois da I'leição, o
pre idente da me a não tiver l' cebido a c<'.pia do alis
tamento ret'er nte {L sua se 'ção, po I I'<í. qualqu I' dos
rnel11bl'Os della requi ital-a do ,ecrctario rio gov('J'no
municipal, rlue, ob pena de I'espon abilillade. sati -fad
iLnmediatamcnte a requi ição, (Lei n, 3;:;, Ilrt. '+2,)

Art, 16, O IJI'C idente da IIlesa 'Icitoml pI'ovidclI
cianí. sobre o mais que t'aItUl' " malldará, pOl' Ull el itOI',
que !lle servirá de 'cret:lI'io, lavl'ar o' COIllI tentes
termo de abertlll'u e de encel'ramento. em lil'ros que
erão nllmel'ados e I'uhl'icados p lo m 'mn III'C, idcnte

quando taes livro não forem fOl'n- cídos. uel' 'ndo turlo
eon tal' ela J'esp cti 1':1 acta,

ArL 17, Os mell1bJ'o, dll~ lnesa. eleitoJ'o s reunil'
se-hão no di;] da leição .is !) hora, dil III!lnhã, no lo"al'
designado, e legendo.•í. pI\I1'lIlidad' de l'OtO, o seu
preSidente e secretal'io. aquclle dcsignlll'á ele enb'e o
demais membros 05 qu Uel'elll faz l' a chamalla do
eleitore , receber a' li tas e examinar o titulo" lavl'ando
o secretario immediutamente a acta em lino l)J'opri ,
aberto, numerado, ruIJI'icallo e enc nado pelo pl'c:ident<'
do governo municipal.

A eleição começará e terminal'à no ll1 smo din,
§ I, o Pl'oceder-se-hu á eleição sel11[1I' qll' compa

I' ceI' m tres m mbl'Os do que compõel11 u lJ1e a. sejam
estes ('('ectivos ou $upplentcs,

i até á oe asião de procedel'- :í. npul'açiío não
til-eI'em o01pal'ecido mais dous mcs<ll'ios. convidaI';' a
mesa um ou dous dos eleitol'e pre entes, af1m li' occupal'
o logal' ou logares vagos.
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§ 2. o J\ão poden lo I'eali -ar 11 ol'ganisação da
me"lt eleitoral até ~ 10 hora. rio dia. nüo tm'fi 10""11.1'
:t clei ão,

§ 3." Tn"tnllada a m sa. I I'ii eOI\1 ço a chamada
dos r] ilol'(',; p la onl!'ill ('m rlu estirereJ11 na l"O. pectil'a
cópia do ali. laJ11l'nlo.

A falta des-a cópia de ali;.;tamento. porém. não impo
dil',i ° I' cehim nto da cedulns dos I itol'Cs qu!' comp,\
recer lU (' exhihin'ill os "CUS titulo;.; del'idallll'lIte le
""ali -ados.

§ 4. o O clt'ilOI' não POdCI"i. ser ndlllillido a rolai'
'em apresentar o u titulo. não pod ndo m l'a o al""um.

exllibido este. lhe ,'CI' l'eclI"ado o Yoto. nem tomado. 0\
. epara lo. xCl'pção dos casos ]11' l'i.-tO no" 13 n. 1 dest!'
al'tiO'o.

'0 dia da el ição. si nrnliuJ11 (10- mesal'ios houl'l'I'
ainda recebido a cópia tIo ali tamento, a eleição e I'eali
zarú, fazendo-se a chamada pOl' qual lU I' cópia, que ser{1
po teriormente authenticada. ou me mo, na falta de cópia,
se proceder.i. ,i eleir,ão. m Ilamada.. endo admittido_ ::t
votar t0dos o' el itoros qlle, apl'c.' ntal" 111 mUllido,;
de seu titulo '

§ 5. o O reci nto m que estil'el' n mesa leitoral
. er<Í separado do re to da ala por UI\1 g'I'adil. proximo
daquella, para que eja po il'el ao eleitol'es presentes
flscalisarem de f6ra do recinto todo o proce. so eleitoral;
dentro do recinto e junto aos me'aI'io' e tarão os flscaes
dos eandidato. .

§ G. o A eleiçã scní. ]101' .'cI'uLinio :cndo. A
urna, e consel'rl\l'á t'echadtl a chal'e. emqll:mto tIUI'H!' 1\
yotação.

§ 7. 0 _\ cetlulu- qu til' I' 111 nOil1es ('111 numero
inferior ao que d I' 111 conter ,el'ão. não oh:'tantc,
apurada-o

Da que contivel"ll1 l\umel'O ,upel'ior, ,el'~lo lI' pl'C
zados os nome excedente, O'uardada ti ord Jl1 m C[1l o
mesmos estiverem collocado '

§ 8, o Antes da chamada, a uma erá ab rta e mo 
trada ao eleitorado. para que verifique e. tal' va ia.

" O, o O eleitol" 10""0 que tenha depositado na lima
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duas ce\lulas em im'olucro distincto!'. um:1 ]1:11'.\ de
putado.' e oub'a l,ara. enadol' a: ignará o lino de pre
ença. aberto, numerado. rubricado cnccrl'ado p lo pl'e

sidente da commis 'ão municipal.
§ 10. 'l'crminada a chamada o IJI'C-idclltC far(t la\"l'al'

um trrmo de cnccnamento Cl1 seguida á a . ignatUl'a do
ultimo clcitol' no qual SCI'''' dcrlm'ado o nllmcl'O dos
qu' hOllvcl'em votado.

§ 11. O lcitor qur comI al'ce I' depoh e11) tel'mi
nada a chamada r antcs de comc,al'-s a la\"l'al' o
tel'mo \le enCCI"l'al.1cnto no li\"l'o ([r pI' ·en,a. s( ní admit
tido a I'otar.

Xessa occasião I'otarão o: mcsal"io C] 11 lllio til'el'cm
. eu nomes incluidos na li ·ta da chamada. paI' acha
I' m-se alistados em outra se ção.

§ li. Lal'l'ado o termo de encel'ramento no livl'o
de pl'esença, pas ar- e-ha {I apura ão pelo II10do e
,,"uinte: abcrta a UI'na pelo 1 re idente, contal'à e te as
~edulas recebida., c depoi::; de annuncial' o numero
della, , as emmas arfl. l'ecolhendo-as, logo apôs ;í. dita
urna. Em seguida o cl'utador que a sental'- e á Iireita
do pre idente til'ará da urna uma cedula. de. dobral-a-ha,
lendo-a e passando-a ao presidente. (ue, lepoi de
leI-a, pas al-a-ha ao outro e:crutadOI' :'1 :ua csquerda, o
qual a lerá em voz alta, sei do I elo olltros me al'ios,
como secretario', tomada a apuração. fazendo em \'oz
alta a adrlição dos voto. que tocarem ao::; nomcs Cjue e
forem lendo.

§ 13. Embora não se ache fechada por todo os
lados alguma cedula, será, não obstante, apurada.

I. Serão apuradas em separado as cedulas que con
tiverem alteraçao por falta, augmento ou suppressão de
sobrenome ou appellido do cidadão votado ainda rlue se
refira visivelmente a individuo determinado.

II. Não serão apuradas a cedula :
. a) 'tuando contiverem nome ri cada ali -nb títui [0,

declaraçao contraria á do rotulo ou quan lo não houl'el'
indicação no involucl'o ;

b) fIuando se encolltl'al' nlais ele uma d ntl'o de um
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~6 involucro. qll I' ~cjam SCI'iptas cnl papeis . C'parados,
qller uma d lia no proprio involucro.

As cedula e involucl'o a qu se referem o. n. 1 e 2
deste paragrapho, devidamente rubricado.' pelo presi
dente da me a, erão I'emettidos ao poder competente·

on1 as respectiva a tas.
§ 14. 'l'erminada a apul'ação lIas celIula , o pre, i

dente farlL escrevei' em l'e.'U1110 o 1'e ultad tia lição,
d 'i"'nllntlo-.. o nQme tio' cida Ião "otado;' e o IlU
lI1ero ue votos, m tantos x mi 1III'e.. quantos f l'el11 o,
me ario, e o J1j;cae-, o' qllae' .. I'ão rubI'icado, pelo.
lI1('sa1'io~ e fi 'cne', cl1Ll·c.....aIHlo- e um xempla1' a cada um.

15, O pr id nt, 111 ,c"'llid,t lll'oclamará o I'C
'ullado da lição p la li ta (Ie apUI'açao. procedendo a
qualqucr v rificnçã , .. i ltlgul11a rcclamação fUI' apre en
lada pOI' me'ari . J1.cal ou leit I', c fal'á lavrai' a acta
no livro proprio,:l qual sel',i as,ign:u[a pelo.. !11C'sflI'io '
fiscae:' e eleitol' que l(uizC'I'cm,

§ lV, O.. l'andidalo~ quC' dis\,utal' 111 n cl i 'ão po
t1cl'ào nom :11' l'ada um o. eu fi ca, lU tomal'IL a.. ento
na m sa eleitol'al, ter;l dil' ito ti exigil' tia me ma,
l'OnClllida a. apul'ação e antC's rl lavrlu'- 'e a a ta [o,
li'abalho" UIl1 lJ letinl assignnd pIos m . al'io, on
lendo o nome dos andidato" o.. votos J·ecebido.. e Q
numel'o de eleitore, que tivel'em comparecido lÍ. eleição,

E.. tes boletins om a. fll'mas dos me-arios reco
nhecidas por notllrio publico, podel'ão er alre entacla
na apmação geral da el ição pam ubstituir a acta,

A nomeação do fiscal er:\. fita em omcio dirigido
:L mcsa e a . ignado pclo candidato, ou . eu pro
clU'adOl'e... devendo er 'Iltl'cgue no a ·to da in, tallaçíiu
da me a,

'empl'e que um "'rupo de trinta eleitOl'e pelu
I.leno ,da ecçâo indicar;'l !11esa,em documento a, si~nado,
o nom de qualquor eleitor p:mt fi, ai da eleição, (Iever<Í
('ste er admittido na meza, gozando do.. direito .. confe-
I'idos aos fi caes d candidatos. .

§ 1 ,la a ta da eleição deyeriio ser tran..cripto,
os nOmes do, cidadãos votndo. , com o numel'O de voto,
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que obtivc!' c:lda um, ,endo c cripta' estc. cm ordem
numerica,

Da me ma acta on tará:
a) o dia da eleição e a Itora cm que leve co

meço;
b) o nUlllero do: cleitor s q le não til' I'em com

pal'ecido:
e) o nUlllero lI' cedulas r'cccbida (' ll]1UI'ada. pro

miscuamente, par'a cada leição:
d) o numero da: reeebida, c apul'adll, ('111 separado,

com [eclaração do motivo.. os nomc::; dO!; votados c os
fIos clcitores que deli as fOl'em pOI'tadol'cs:

e) o nomes dos mesal'ios qll )lÜO n'si"'nflrcOl li
acta, declarando-se o mo ti 1'0,

f) os nomcs do cidadão. lju ussi"'lHlI'em no livro
de pl'esença pelo eleitore que o não pud rem fazer:

g) todas as occul'l'cncias que: d I' m no proce, 'o
da elei ão,

!l lO, Qualquel' 1[0'; 111 "urios podcdl us:ignar-se
vencido - )ln actu. dando o motivos: no caso de nüo
querei' a maior'ia da me a a signal-a. del-erâo fazel-o os
{]emais mesario e o, fi cae '. que conl'idarüo para i, o
os eleitores que o quizercm.

§ 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da
acta, subscrevendo-a o pre:idente e os lllesal'io. ,

Finda a eleição e lavrada a acta, ser'á esta immedia
tamente transcripta no livro de notas do tabellião ou
outro qualquer serventuario eTe justiça ou e cri vão acl lIoe
nomeado pela me a, o qual dará certidão a quem pedir,

a) a transcripção da acta por escril'iio ad hoe ,erlí
feita em livro e pecial, aberto pelo presidente ela com
missão seccional e rubl'l ado por um do membros da
minoria;

b) a distriblução do tabelliães e ,cl'vcntual'io de
justiça para scrvirem na commissões seccionaes incumbe
ao presidente da cOO1mis. lio municipal o que fal'á pu
blico por edital, com antecedencia de dez dia" pelo
menos;

e) a transcripçâo da acta deverá er assignada pelos



membro úa me a. f1scae. e eleitore presentes que o
quizerem.

§ 21. Qualquer eleitor da sec~ão e bem assim o.
IIscaes poderão otl'erecer protestos por e-cripto, relati
vamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao
protestante.

E se prote. to.- . erão rubricado pela mesa que
contra-prote tando ou não. appen al-os-ha :i cópia d:J
acta. que eri remettiúa á juma apuradora.

§ 22. .\ me a far{\ extrahir quatro cópia da acta
e da- a signaturas dos eleitore no livro de presença. a
quaes, depois de a siITnadas pelo- mesarios e concertada
por tabelliâo ou qualquer serventuario de justiça ou
e~crivâo acl hoc, erâo enviadas ao secr tal'io da Camal'a
dos Deputados, ao do enado. e aos presidentes das junta.
apuradora.

23. .\ me-a funccionará -ob a dil'ecção du pre-i
dente a quem cumpre, de accôrdo com o mesario.
l'e501ver a questões que se su citarem; regulai' a policia
no rccinto da assembléa, fazendo retirar o que pertur
barem a ordem, prender os que commetterem crime.
lavrar o re pectivo auto. remettendo immediatament
com o auto Odelinquente :i autoridade competente.

Não serão permittidas ao me. arios di cussões pro
longacla~.

§ 2{. A ubstituição dos me. arios que faltarem
far·se~ha independente de aviso ou communicação do
Impedidos, de de que con tal' atls ub. titutos a falta de
qualquer membro eft·ectivo. Xa falta dos ,upplentes os
membros presentes nomeal'ão quem os ubstitua ele entre
os elei tores da secção.

§ 25. A eleição e apuração não deverão el' inter
rompidas sob qualquer ll'etexto.

§ 26. E' expre. samente prcrhibida a presença de
força publica dentro do ediflcio em que se procedei' á
eleição e em suas immediações, sob qualquer funda
mento, ainda mesmo a requisição da mesa, para manter
a ordem.

§ 2i. i a mesa não acceitar o protestos de que
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trata O § 'lI, poderão este ser lllyrados no livro de nota,'
do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição.

§ 2. O livro e mais papeis concernentes :í eleição
devem ser remettidos no prazo de dez dias, ao pre.·idente
do governo municipal, afim de serem recolhido ao
arcluvo da municipalidade. (L. n. 35, aI'L 43.)

Art. 18. O presidente do goveJ'Jlo municipal forne·
cerá todos os livros necessarios para a eleições, correndo
por conta da União as despeza que com elles e mai.

prestas se 'fizer. (L. n. 35, art. 64.)
Art. 19. A. mesas eleitoraes teem competencia

11ara lavrar aula de tlal:!rante delicto contl'a o cidadão
que yotal" ou tentar fazel-o com titulo que não lhe per
tença, e para appl'elJender o ti tulo suspeito: devendo Ii
yrar-se alto. independentemente de fiança o delin
quente. logo que e 'tiver lanado o auto. que será remet
tido, com as provas do crime. á autol'idade competent .
(L. n. 35, art. Q5.)

Art. 20. Trinta dia, depois le flnlla a 1 ição,
reunidos, na sala das se' ões lo governo municipal Jlas
capitaes dos Estados. pal'a a apuração da leição de e
nadar. e nas sédes da circum 'cripções eleitOl'ae. para II
de deputados, bem como na do governo municipal do
Districto Federal para amba.. as apurações. o presidente
do mesmo governo, os cinco membl'os mais votados e
os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha ii
apuração geral dos votos de cada uma das eleições.

§ 1. o O dia, lagar a. hora para a apuração erão
pelo dito presidento annunciados pela imprensa e pOI'
edital alfixado na porta do ediflcio da municipalidade, com
antecedencia de tres dias, pelo menos sendo conviuados
todos os que devem tomar parte neste trabalho.

§ 2. o A apuração deverá terminar dentro de 20 dia
da data do começo dos trabalho , e se fará pela au·
thenticas recebida e pelas certidõe que forem apre en
tadas por qualquer eleitor, desde que nenhnma duviua
otrerecerem, lavrando-se, diariamente, uma acta em que
'e fará a exposição resumida do iTabalho do dia, desi

gnando-se o total da votação de cada cidadiío.
§ 3. 0 A sessões da junta apuradora ..crão publica
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e os eleitore' qu comparecei' ln O fi cae', eUl qual-
quer numero, que forem perame e\la, lIlll'O entados pelo
candidato ' poderão a signal' li' acta ,

§ 4, o lnstallada a junta. o pre-idente fará abrir os
ollicios recebidos, e, mandando contar a authentioas,
llesi~,nartt um do, membro para proceder tt leitura e
lli"üúr(t por lettras entre os demais os nomes dos cida
dão yotado, para que. com toda a regularidade, se
proceda á a}?Ul'ação, que será feita em voz aUa, 'I

5. o • 'ao e realizando a reunião da junta no dia
hlllrcallo, o pre-idenre d -ignul',\ o dia ill1mediato, fa
zcndo publico por edital. que selllpl'e "('I'~\ publicado na
i1upl' n;,;a. existindo sta,

§ li. o A' junta apuradol':I rahe sÓlllentp .'omnlar os
roto cou -tantes da authenticas, devendo. tOllaYia, men
cionar na acta qualqu I' duvi la que tenlm sobre a 01'
gani ação de algurua mesa de sec~ão eleitoral, bem
romo. expre, amentc, O" voto,,' oh tidos [leIo,' candidato
nessa , cçiío,

Outro im, d vcrão ,'Cl' dedal'allo. na acta. além de
toua. as occurrencias . os IIlOti,'o, [leIo quae' a jltnta
fOI' I ,'ada a apurar o;.: ,'ato' tomados 101 sepal'ado pela'
III sas seccionaes,

s 7,0 Em caso de duplicata, dev 1':1 a junta aplll'Ul'
',órnente os voto' dado, na eleição que [h'er ido feita
no lagar préviall1ente designado,

,o Terminada a apmação. 'erão publicado os
nomes do: cidadiío Yotado~, na ordem llu01erica dos
roto recebidos. e lavrada a acta. em que se mencio
nará, cm resumo, todo o trabalho da apuração, as re
prc entaçõe , l'ec]U111ações 011 protestos que forem apre-
entados perante a jw1ta ou perante as mesas seccionaes

com declaração fIos motivos em que se fundarem,
9. 0 Da acta geral da apuração de quaesquer elei

ções erão extralliáa as cópIas necessarias, a quae',
dcpois de assignadas pelá junta apuradora. sel'âo re
mettida : urna ao mini lro do interior. tratando- e de
eleição do Districto Federal. ou ao governador. no 'E
tados: uma á secretaria da Camara ou d enado, e uma
a cada um do eleito. para lhe. ervi!' de diploma.
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Essas cópias-poderão ser impressas, devendo. to
davia, ser'concertadas e assignadas pelos membro. da
junta. (Lei .n. 35, art. 44.) .

Art. 21. A pluralidade relatim dos ,"otos decidirá
da feleição; no caso de empate, con iderar-se-h::t eleito
o mais velho. (Lei n. 35, art. 45.) ~. ,

Art. 22. O requerimentos: e documentos para fins
eleitoraes, são isentos de~ se110 e de quaesquer direitos
e gratuito o ,reconhecimento da firma. (Lei n. 35.
arLj 56.) .

Art. 23. O trabalho eleitoml prefere: a qualquel'
serviço publico, sendo considerado feriado o dia das
eleiçõe..



Decreto n. 14-·· de 23 de Setembro da 1893
I Addit:t:a providencias relat:ivas ás

elei~õesfederaes ).





Decreto n. lB4 - de 2~ de ~ehmbro de IB~~

.\.rt. 1. ° ~a eleições federae de 30 de Outubro
uo corrente anno para membro [o Con res o. e de 1
de lIIarço do anno vindouro. pal'a Pre ldeute e '·ice
Pl'e idente da Republica, serão admittido a votar não
56 o cidadãos qualLflcado eleitore no. ali tamento ini
ciados a 5 de .\.bl'il ou a 5 de Outubro de 1 92. de confor
midade com a- lei n . 35. de 26 de Janeiro, e 69 de 1
de Agosto, mas tambem os qualificado. nos ali tamento
iniciado a 5 ue Abril do conente ann nos municipio
onde o lançamento. se fizeram e rOl'am definitivamente
concluido com a formalidade, do s§ 4° e 7° do art. ~5
da citada lei n. 35.de 26 de Janeiro. e no. em que nenhum
delle~ e ti\'el' feito, o ali. tados na fórllla do decreto
n. 200 \. de de Fevereil'o de ) 90.

Art. 2. o i o pre. idente elo <Toverno municipal OLl
qualquer outro membro ou o ecretario deixar de fazer,
no prazo legal. a convocação de que b'ata o art. 40 § 2° da
lei u. 35 de 26 de Janeil'o. para nomeação da mesas elei
torae ,qualquel' imme liato em votos J)Qderá fazei-a.

Paragrapho unico. Es a mesas nao poderão recusar,
ob qualquer pI'etexto. o~ fiscaes nomeados de accôrdo

Gom os §§ 16 e 17 do al't. 43 Lla citada lei, podendo e sa
nomeação ser feita até á 1101'11 em que começar o proce so
da apuração.

Serâo rubricadas p la mesa eleitoral as ceLlulas apu
rada em. eparado.

Art. 3. o Quando o numero de deputados (Iue tiver de
eleger qualquer Estado não fÓI' exactamente (ivi ivel pOl'
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tres para cada um dos di trictos eleitol'aes em que estiver
dividido, e a fracção fór de um. accre 'cerá ao da capital.
e si fór de dou o primeiro e o segundo districtos elegerão
quatro deputado cada um.

Art. 4. ° Em cada E tado, a sim como no Di tricto
Federal, a Camara, Conselho ou Intendencia Municipal da
respectiva capital compete procederá apuração da eleição
senatorial que nelle se fizer, devendo para es e fim re
unir-se 30 diás depoi de concluida a me ma eleição,
observando-se no que fór applicavel a disposiçõe dos
arts. 44 e 45 da lei de 26 de Janeiro de I 92.

Art. 5.° Fic,a revogado o art. 2° da I i n. 6\) de I
de Agosto de I 92, para o flm de proceder-se annuaJ
mente, de accôrdo com o art. 3° da lei n. 35 do mesmo
anno, ás revisões dos alistamentos eleitorae .

Paragrapho unico. Dentro de 30 dias apó a pu
blicação do alistamento nafórma do al't. 25 § 4° da lei n. 35
de 1892, qualquer eleitor do municipio poderá requerer
á junta eleitoral da capital a annullação desse alista
mento, que só poderá ser decretada no ca o de inobser
vancia de preceitos legaes relativos á organi ação das
commissões seccionaes e municipaes ou ao procesSo da
qualifleação. . .

Da sentença da junta annullando ou não o alista
mento, haverá para o Supremo Tribunal Federal recurso
voluntario, que deverá ser interpo ·to dentro de 10 dia
contados da publicação da mesma sentença.

Art. 6. ° Além das incompatibilidades deflnida no
art. 30, não poderão ser votado nos I'especti vo Estado,
equiparado a este o Districto Federal, o cidadãos que
tiverem emprezas privilegiadas ou gozarem de subven
ções, garantias de juros ou outros favore' do E ·taoo..

Art. 7. ° Revogam-se as di.·po içõe em contrariO,



ln truc,õe para a elei,ào de Presidente
eVice-Pre idelltc da RellUblica

(Decreto D. I668. de 7 de Fevereir
de I 894).





lQatrucyõea pm L eleiyio do Presi dente e Vice
Presidente dl &epub1i C~

APITCLO I

D.t E L E lÇÕ E

Art. 1. o Xa lei ões pal'u membros do Congre so
~~acional e Presidente e i ice-Pre"idente da Republica
a que e lla de proceder a 1 de Março vindouro. o elei
tores "otarão perante as me-as que ji foram eleita. na
f6rma do art. 40 § 30 da lei n. 35 de 26 de Janeil'o de
1 92, para en'irem em toda as eleições fedel'ae que e
realizarem durante o pel'iodo da le"'i, latura.

Art. 2. o Xos municipio em que. por 1J10ti,,0 de
força maior, não. e houver pl'ocedido á eleição de ta.
mesas. nem ás diligencia I'ecommendada pelo art. 39 da
lei citada, o pr identes da commis-ões municipaes.
immediatamente que tiverem conhecimento de tas ins
trucções,cumprirão o que se acha disposto no. art.. o e 9°
das in trucçõe annexa ao decreto n. 15-!2 do l° de e
tembro ultimo, e em tempo Oppol'tuno o presidente
dos "'overnos municipae provirfencial'ão nos t rmos do
art. 11 da mesmas in:tJ'ucções pal'a a ol'ganização da
ditas meza-.

Art. 3. 0 Xas eleições de que trata o art. l° . el'ão
:ldmittido a votar não .6 o cidadão qualificados eleito
res nos alistamentos iniciados a 5 de Abril ou 5 de Outu
bro de 1 92, de conformidade com a. lei. n . 35 citada e
69 de 1 de \go, to. 01:1. tambem o qualifica<Ios no
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ali tamentos iniciado a 5 de \.bril do proximo anno findo
nos municipio onele os lançamentos 'e fizeram e foram
definitivamente concluidos com as formalidade elo'
§§ 4° e 7° do art. 25 da mesma lei n. 35 de 26 de Ja
neiro; e, nos que nenhum elelles se tiver feito, os ali ta
dos na fórma do decreto n. 200 A de de Fevereiro de
de I 90. (D. L. n. 184 de 23 de etembl'O de 1 93.)

Art. 4.· Quando o presidente da commissão muni
cipal, até cinco dias antes da eleição, não tiver publicado
o edital designando os ediflcios em que devam effe
ctuar-se os trabalhos eleitoraes. qualquer do' membros
eleitos para a mesa' eleitoraes poderá fazeI-o, devendo
tal resignação prevalecer em relação a qualquer outra
que posteriormente se effectue. (L. n. 35, art. 39. § 3°.)

Art. 5. ° Yinte elias antes da eleição o presidente
da commissão municipal mandará aJüxar editaes e pu
blicaI-os r)ela imprensa, convidando os eleitore. a dar
o seu valo, declarando o dia, 100'ar e hora da eleição e
o numero dos nome que o eleitor deve incluir em sua
cedulas. prevenindo a discriminação ela' urna' e do'
involucro·. (Lei n. 35, art. 39, § 2°.)

Art. 6. ° Embora simultanea' a' eleições, os votos
'erão depositados eparadamente. havendo urna urna

para a eleição do Presidente e do "ice-presidente da
Republica e outra para senador e deputado, e uma
terceira, e ;pecial, para um senador, quando. além da
renovação do mandato. e tenha de preencher vaga e
natorial aberta por outro motivo.

CAPIT~LO II

-.... DO PROCES o ELEITORAL

ArL 7,0 Os membros da mesa' eleitorae' reunir- 'e
hão no dia da eleição ás nove hora da manhã. no lagar
desiBnado, e. elegendo, á I?luralidade de votos, o seu
preSIdente e o 'eu secretarIO, aquelle designará de entre
os demai membros os que devam fazer a chamada do'
eleitores, receber as listas e examinar o.' titulo: la-
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vrando o secretario immediatamente a acta em liHo
proprio, aberto, numel'ado, rubricado e encerrado pelo
preiiidente do governo municipal.

,\. eleição começará. e terminará. no mesmo dia.
§ 1. o Proceder- e-ha á eleição sempre que compa

I' el'em tl'e, memhros dos que compõem a me a, ' ejam
e:tes eff cti\'os ou supplentes.

i até a occa. ião de proceder-:e á apuração não ti
verem comparecido mai dous mesario-, conviúará il
me a um ou dous dos eleitore. pl'e. ente. , afim de occupar
o 100'ar ou logare. ,·ago.

§ 2. o 'ão, e po lendo reali. ar !1. organisação da
1118'a eleitoral até ;i 10 Itora do dia, não tel'll. logal'
a eleição.

§ 3. o ln, tallatlll a me-a, ter::\. começo :í. chamada dos
eleitore pela ol'dom m que e, tiverem na re, pectiva
cópia do ali tamento.

A falta des a cópia de alistamento. porem, não im
pedirá o recebimento da. cedulas elo eleitore que
comp!,recerem e exhibil'em os, eus titulo, devidamente
legah ado.

§ 4. o O eleitor não . erá admittido a votar em
apreientar o eu titulo não podendo, em ca o algum
exhibido este, el'-lhe recuo auo o voto, nem tomado em
separado, excepção dos ca o, previsto. no § 13, n. I,
de te artigo. .

'o dia da eleição, si nenhum dos mesarios hou"er
ainda recebido a cópia do ali. tamento, a eleição e rea
lizará, fazendo-se a chamada por qualquer cópia. que
será po teriormente authenticada ou me mo, na falta
de cópia, e procederá á eleição sem chamada, sendo
admittidos a votar todos os eleitores que se apresentarem
munidos dos seus titulo. ,

§ 5.. O recinto em que esti"er a mesa eleitoral
será eparado do resto da ala por um gradil proxímo
daquella, para. que seja pos ivel aos eleitores presente
fiscalisar de fóra do recinto todo o proce o eleitoral;
dentro do recinto e j 11IltO aos me, ario estarão os fis
caes dos candidatos.

§ 6.· A eleição ,erá por e crutinio secreto. As
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urnas e conservarão fechada,' fi chave. emquanto durar
a votação.

§ 7. o A cedulas que ti\"erem nomes em numero
inferior ao que deverem conter, seJ'ão, não oh. tante,
apurada '.

Das que contiverem numero ~uperior. serão de-'pre
zatlo' o' nome' excedente,'. guanlar[a a. orrlclJl em que
o mcsmos estiverem collocadoti.

§ 8. o .\.nte· da chalJlada.. as uma' sel'ão a) ~rtas e
mo'trarla ao leicoJ'ado. para que verifirjlle starem
\"aSiaR.

§ 9. o O eleitOl'. logo que tenha depo itndo n:1. pei
meira urna dua.' cedl1la Ihanuscriptas ou impressa., em
involucros c1ititinctos. uma para deputado' e outra para
senadol'. e na segunda uma outra dua no' re. pectivo:
involucros com a' competente. de ignações - para pre
. idente da Republica - e - para vice-pre ident da Re
publica-a signará o lino de pre ença, aberro. numerado.
rubricado e encenado ]leIo pre 'idente da COlomi'"ão
llltmicipal.

§ lO. Termina la a cllamada. o Jlr sillcnte fará
lavrar um termo de encerramento, em :eg-uida :i assigna
tur:1. do ultimo eleitor, no Cjual erá decfararlo o numero
do: que houverem yotado.

§ )). O eleitor Cjue comparecer depoi.' rle terminada
a 'hamada e antes de começar· e a lavrar o termo de
ncerramento no lino de pre.'ença, el·;í. aumiltido a

votar.
l\essa occasiâo'votarâo os mesarios que não tiverem

eus nomes incluidos na lista d e chamada. por acharem
se alistado~ em outra secção.

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro
de presença, passar-se-ha á apuração pelo modo seguinte:
aberta a ]a urna pelo presidente, contaní. este a cerlu
las recebidas, e. depois de annunciar o numero dellas,
as emassará de accôrdo com os rotulas, recolhendo-as,
logo ap6s. á dita urna, e fará o mesmo com relacão fi
2a urna, finda a primeira apuracão. Em e"uida. o es
crutador, que assentar-se á direita do presidente, tirará
da urna uma cedula. desdobral-a-11a, lendo-a e passan-
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do-a ao presidente. que. depois de I l-a. pas al-a-ha ao
outro escrutador á sua esquertla. o qual a lerá em voz
alta. sendo pelos outros mesal·ios. como ecretarios. to
mada a apuração. fazendo em voz alta a addição do
votos que tocarem aos nomes que se forem lendo.

s 13. Embora não se ache fechada por todos os
lados alauma cedula, será. não ob tante. apurada.

1. -erão apurada em separado as cedulas que con
ti\-erem alteraçao por falta, auamento ou suppr s :10 de
obrenome ou appellido do ciClaclão votado. ainda que

se I'eftra visivelmente a individuo d t rminatlo.
II. );ão erão apuradas as cedula :
a) quando contive'rem nome rLcado ouuh tiluido.

declaJ'ação contraria á do rotulo. ou quando não houver
indicação no involucro :

IJ) quando se encontrar lJlai_ elC' 11111:\ dC'lItl'O ri um
_ó involucro. qu I' sejam c criptas em par is ,'C'!'lI rado .
quer uma dellas no proprio involucl'o.

A cedulas e involucl'o a que e refe]'('1I1 o.' ns. I c
11 de te pal'El((rapho. d vidamellte rllbric:\llns pela me.sa.
serão r mettidos ao poder comretC'nlc ('011\ as re pectivas
acta ,

I!. Terminada a apur, ,ão da eeillllas. o pre i
!lente far:t SCI' \'er. cIO resumo. o resultado da eleição,
rlesignando- e os nomes do. cidadãos votados e o numero
eTe votos. cm tantos exemplare, quanto' forem o me-
arios e os fJscae::;. os quaes 'rão rubricado pelos

mesmo mesario. c ti caes. ntl' gando-se um exemplar
a cada um.

§ 15. O Jlre idente. eln s guida. proclamar.i o l'e-
ultado da eleição pela lista d npmação. procedendo a

qualqu r veritlcação. se alguma reclamação fuI' npresen
tada por mesario. ilscal ou eleitor. fará lanar a acta
no li\'1'o prop'rio, a qual será assig-nada pelos mesarios.
fi caes c eleitores que quizerem. ~

§·16. Os canclidatos que disputarem a leição po
derão nomear. cada um. o seu fi ·cal. que tomará assento
na me a eleitoral. e terá direito de exigir da mesma.
concluida a apuração e ante de lanar- 'e a ncta do'
trabalho__ um boletim a. sig-nado pelos lJ1 arios. con-
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-tendo os nomes dos candidato. , os votos recebidos e
o numero de eleitore que tivcrem comparecido á
eleição.

Estes boletins, com as firma d.o mesarios reconhe
cidas por notaria publico poderão ser apresentados na
apuração geral da eleição para ubstituir a acta.

A nomeação do fiscal será feita em oflicio dirigido
á mesa, e assignado pelos candidatos ou seu procura
dores, devendo sei' entregue uo acto da installação da
mesa.

§ 17. empre que um O'rupo .le 30 eleitores, pelo
menos, da secção, indicar a me a, em documento as

ignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da elei
ção, de\'erá este er admittido ua mesa. gozando .ros
direitos conferidos aos fiscaes do. candidato..

As mesas não poderão recu ar. ob qualquer pre
texto. os fiscaes nomeados ua fôrma deste paragl'apho e
do anterior, podendo essa nomeação ser feita até :i hora
em que começar o procesco da apuração.

§ 1. Na acta da eleição dC\'erão ser transcl·ípto.
os nomes dos cidadãos "otados, com o numm'o dos voto,
que obtiver cada um. sendo escl'ipto: esto em ordem
numerica.

Da mesma acta constará:
a) o dia da eleição e a hora em que tevo começo;
b) o llumero de eleitores que nao tiverem compal'c

cido;
c) o numero de cedlllas recebidas e apurada -. pl'O

mi cuamente, para cada eleição;
cl) o numero das recebidas e apUl'adas em separado,

com declaração dos motivos, os nomes dos votados e o:;
dos eleitores que dellas forem portadores;

e) os nomes dos mesarios que não a, signarem a acta,
declarando-se o motivo; .

f) os nomes dos cidadão que a, signarem no lil'l'o dc
presença pelos eleitores que o não puderem fazer:

g) todas aa occurreucias que -e derem no procc. o
da eleição.

§ 19. Qualquer dos me arios poderú, a sill'nar-sc
vencido - na •acta, rlando os motivos; ~10 caso dc não
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(Iuerer a maioria da mesa as io-nal-a, de\'el'ão faze-los
os demai mesarios e os flscaes, que convidarão para
isso os eleitores que quizerem.

§ 20, Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da
acta, subscrevendo-a o presidente e os mesario .

Finda a eleição e lavrada a acta, será e, ta imm 
diatamente tran-cripta no livro de notas do tabelJião ou
outro qualquer serventuario de justiça ou escri\'ão ad
lwe nom 'aúo I ela mesa, o qual dará certidão a quem
a pedir, .

(I) a transcl'ipção da acta por e-crivão acl hoe .-er:l
feita em lino special. aberto pelo presidente da com
mi ão seccional e I'ubl'icatlo por um dos membro da
minoria;

I,) a distl'ibuição elos tabelliãcs e sen'cntuarios de
justiça para se~\'irem nas commissões seccionaes in
cumbe ao [JI'csitlente ehl commis ão municipal. o ([ue
fará publico por edilal. com antecedencia de dez elia "
pelo meno ;

C) a tran.-cripção da acta dc\'erá >;el' as 'ignatla '1J!~los
membros da me 'a, l1'ca '5 Ccl itor s [ll'esentes /, te o
'Iulzerem.

§ 21. QualLluer leitor ela -ecção C bem assim o
fi cae pou rão o/fercc I' prote -tos pOl' e-cripto. rela ti
vamente ao [ll'ocess da 01 ição; pa 'santlo-se recibo ao
prote tante,

Estes Pl'OtC tos scrão rubl'lcados pela mesa que, con
b'a-protestando ou não, appensal-o -ha á cópia da acfa,
tlue será remctlida [t respectiva junta apuradora,

§ 22. \. mesa fará cxtrahir tres cópias ela acta
das assignaturas elos eleitores no lino de presença, as
quaes; depois de a-signadas pelos mesarios e concertadas
por tabellião ou qualquer serventuario de justiça ou
escrivão ad hoe, serão enviadas, re?,istradas pelo correio,
ao secretario da Camara dos Deputaelos, ao elo enado,
e aos presi [ontos da juntas apurudol'as do' distl'ictos
eIeitoraes,

Além dessas tres cópias extrahir--e-hão mai ' é[ull.s
que ~erão remettiela para a apuração da eleição ena-
torial e prcsitlencial, uma á junta apuradora elo eli tricto
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eleitoral da capital nos E tados ou do Districto Federal
e outra ao Yice-Presidente do ena lo.
. § 23. A mesa funccionará sob a direcção do pl'e i

dente, a quem cumpre, de accôrdo com os mesarios,
resolver as questões que se su citarem; regular a policia
no recinto da assembléa. fazendo l'etirar os que pertur
barem a ordem, pl'endel' os que commetterem crime,
lavrar o respecti"o auto. l'emettelldo immediatamente
com o me mo auto o delinquente á autoridade compe
tente.

!\ão erão permittiúas ao· rn sarjo discus õe pro
longadas.

§ 24. A ubstituição do me arios que faltarem far-
e-ha independentemente de aviso ou cOlTIlTIllnicação dos

Impedidos, desde que constar aos sub tituto a falta de
qualquer membro effectivo. :\a falta dos supplentes os
membros presentes nomearão quem os substitua de nti'e
os eleitores da secção,

§ 25. A eleição e apuração não leveJ'ão seI' inter
rompidas sob qualquer pl'etexto.

§ 2(j. E' expressamente pl'oltibida a pl'esença de
forç:l. p\lblica dentro do ediflcio em que s proceder á
eleição e em uas immediações. sob qualluel' fundamento.
ainda mesmo á requisição da mesa. para manter a
ordem.

§ 27. i a mesa não accei tal' os protestos ele que
trata o § 21, poderão estes ser lanados no lino de notas
taeellião, dentro de 24 hora após a eleição.

§ 28. Os livros e mais papeis concernentes á eleiçã.o
devem ser remettidos, no prazo de dez dias, ao presI
dente do governo mlmicipal. afim de serem recolhidos
ao archivo da municilJalidade. (L. n. 35, art. 43; D. L.
n. 184 art. ,20 § unico e ultima parte.)

Art. 8. ° O presidente do governo municipal forne
cerá todos os livros necessarios I ara as eleições, correndo
por conta da União as despezas que com elJas e maIS
aprestos se fizerem. (L. n. 35, art. 64.)

Art. 9.° As mesas eleitoraes têm competencia para
lavrar auto de flagrante delicto contra o cidadão que
votar, ou tentar fazeI-o com titulo que não lhe pertença.
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paI'a apl'rl'liE'ncIer o titulo u peito: deyendo liual'-,e
solto, independentem nte de fiança o delinquente, 100"O
que esti\'el' la\Tado o auto. que será remettido, com as
prova do cl'im",. ,í. autoridade competente. (L. n. 35.
art. ou.)

.\PIT"cLO 1lI
El.EI~ \0 UE PRE IDE:'\TE E 'i'lCE-PRE 'IUE:-iTE

D.\ REPUBLICA

AI-I. IV. :\a el ição de Pre ic1ente e Yice-Presidente
tIa Republica ada el itor votal'á em dou nome escl'i
I'to em cedula di [incta , endo urna pal'a Presid n!e E'
OllL~a pal'a Yice-PI'esillente (L. n, 35. HI't. 37.)

An, 11. Pal'!l fi cHlisação da. I' spcctil'a apuração
o presid n! 5 d s "u\'el'l1o' mllnicipa.es desde já com
municarào no.s E talIo. ao pre idente. ou "o\'ernadol·.
e no Di ·tric!,) Fed rui ao ministro da justiça e negocios
interiore, o numeI'O de ecções m que tiver .ido dividido
o municipio e o me mo Di trieto e o numero de eleitores
de cada secção.

. 1. o O pre 'identes ou "overnadol'c dos E tado e
o ministro na CapitHl Fedel'HI, em vi ta destas commu
nicações, (lU I' qui ital'H.o quando faltarem, organizarão
um cflladro contelll{o touo' os municipio do E tacTo !3
todos os di tl'ioto ntul1icipHes do Distl'icto Federal, bem
as im, gUlIrdad!t a 1'l1E'1ll num I'ica, O numel'O de ecçõe
de cada municipio e districlo e o l"-Ul1ero de eleitores
d cada ecção, .

§ 2. o D te qUllul'o remetterão uma cópia authen
tica ao presidente da junta apuradora do E tado, que
será a nl sma do di tricto da Capital, á do Districlo Fe
deral e ao "ice-pl'esidente do enado.

CAPITULO IV
0.\ ELEiÇÃO DE E:-:AD0R E DEPUTADO

ArL 12. A eleição de enador seriÍ feiia por Estado,
"atando o leilor em um _6 nome llara lIb htllil' o se-



30 )1.\ I'U.-\L DI) I:-1TE;>;OE:-lTE

nádor cl1jo manuato hou\'er terminado. (L. 11. 2::'.
art. 35.) .

Art. 13. Kos E-tados onde tiver oc ol'l'ido vaga 101'
qualquer outr·o moli\'o. a 01 ição . rá feita na lI1esma
occa ião. votanrTo o c1eitor separalTalllont pal'a carla uma
das eleições. (L. n. 33. art. 33. paragrapho unico.)

Art. 14. Pu ra a l'leição c1e ueputaclos será obs f\'uua
a c1ivisão cio. c1is I'jctos eleitoraos o tabeleoic1a no d creta
legislativo n. 1:;3 de 3 de Agosto do anno passaclo, não
comprehendirlos os Estado- cio Amazonas, Piauh.". Rio
Grande do :'íol'te. Pal·ah~'ba.. ergipe. Espirita .'unto,
Paraná. Santa Carharina. Goyaz e latto Grosso. Yisto
constitui I' carla nm delles um . Ó tlistl'icto. no. termo
do alt. 36 s lo da I i n. 25 ue 26 Ire JaneÍl'o de 1'02.

Art. 1~. O eleitor votará en\ dali nome-o cotres
pondentes aos dou tel' os do llUIJ1PI'Ó de çleputa.ros que
deve dar cada di. tricto eleitoral. (L. n. 33, a)'t, 36. § 30.)

Art. 16. No:' di tr'ictos eleitoraes. cujas sMes fo
rem capitaes de E-tado e que tiverem quatro ou cinco
deputados e nos segundos di.strictos eleitoraes que de
vem eleger quatro deputados por força da disposiçãll
do art. 30 do decreto n. 184 de 23 de Setembro do anno
passado, o eleitor votará em tres nomes. e o mesmo. e
observará no 20 di. tricto eleitoral do Distl'icto Federal
pOl' encerral' maior numero de eleitores. (L. n.3::'.
art. 36 § 20 )

An. 11. Cada Esrauo ual'á o nUIl1f,ro c1e t1l}pUl:tUO,
seguinte:

O Estauo lo Al1luzon.a.-. , . . . . . . . . . . . . ·1
O do Pari............ .. 7
O do J\1aranhão . .. . . . . . . . 7
O do Piauhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
O do Ceará....... 10
O do Rio Gumle dó Norte............ ·1
O da Parahyba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
O de Pernambuco...................... 17
O da Alag6a 6
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o de er ipe........................... -I
O da Bahia , . .. . . 22
O do E pi rito anto .. , , . 4
O do Rio de Janeiro................... 17
O de Paulo......................... 22
O de Paraná................... . -I
O de 'anta Catharina.................. -I
O do Rio Grande do ul............... 16
O de ~lina Gerae 37
O de Goyaz............................ 4
O de ~Iatto Gro o..................... -I
O Districto Federal. , . . . . 10

Tot< I. .. , " 212

(D cr. n. 511 Ú 23 <1 Junho ele I 90. al'L (jo: eOIl "
tillli,iio an. 2,". § 10 : Lei n. 35. art. U3.)

APl1TLO Y

liA APlRAÇÃO DIlI.TA='lEA

Art. 1. Trinta e1ia. depoi: de filH!a li eleição, na
'ala das s õe" do governo municipal na capitaes do
li tados. para a apur'a,ão parcial em cada E. taelo d,t
eleição de Pre idente e Vice-Pre idente da Republica,
para a geral de senador por Estado e para a geral de
deputauos, por districto eleitoral, e nas séele das outras
clrcum~cripções eleitoraes para a de deputados. bem
como na do governo municipal do Di tricto Federal para

.ue apuraçõe~, reunidos o presidente do mesmo "'o
\' rno. os cinco membros mais votados e os cinco imme
diato" ao meno votado, proce<1er-se-ha á apuração dos
VOto de cada uma das eleições.
r;';>1 § I. o O dia, logar e hora para a apuração serão pelo
dito presidente annunciados pela imprensa e por edital
amxado na porta do. ediflcio da municipalidade, com ante
cedencia de tre diàs, pelo menos. sendo convidado to-
dos os lJue deY3ID tomar parte ne te trabalho. .
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§ 2. 0 A. apuração demrá terminar denb'o de 20 dias
da data do começo dos t1'abalhos, e se fará pela authen
tica recebidas e pela certidões que forem apl'e entadas
por qualquer eleitor. desde que nenhuma duvida offere
cerem, guardando-se quanto á do presidente e vice
presidente o que se acha dispo to nos arts. 70 § 22 e 11
§ 20 de. tas instruccções. Lavrar- e-ha, diariamente, uma
acta, ein que e fará a expo ição resumida do trabalho
do dia, designando-se o total da votação de cada
cidadão.

§ 3. 0 As sessões dajunta apul'adOI'a el'fio publica
e os eleitol'es que comparecerem e os fi-caes, em qual
quer numel'o que forem perante ella apre;;eutados pelos
candidato.. poderão asslgnal' as acta .

§ 4. o Installada a j unta, o presidente fará abrir os
officios recebidos. e mandando contar a authentica. ,
desiO'nará um dos membros para proceder á. leitura. e
diviã'ir'á por lettra., entre os demais, os nome. dos cida
dãos votados. para que com toda a regularidade, e
proceda ás apul'açõe ,que erão feita em voz alta.

§ 5. o Nao se realizando a reunião da junta no dia
marcado, o pl'e!'\idente designará o dia immedialo, fazendo
publico por edital, que sempre . erá tran. cripta na Íln
pren a. existindo esta.

§ G. o A' junta apUl'adora cabe, ómente SOll1mal' 0.
voto.' constantes das authenlica., devendo, todavia.
mencionál' na acla qualquer' duvida que tenha. obre a
organizlÍção de alguma me. a de secção eleitoral. bem
eomo expres..;amente, os \"oto. obtido pelos candidato'
nessa secção.

Outl'Osill1, devel'âo ser decJar'ados na acta. além de
tod.as 3;s çccurl'encias, os motivos pelo quae. ajunla for
levad'a a apurar 0- votos tomado em. cparado pela.
mesas seccionaes.

§ 7. o Em caso de dU;llicata. del'el';\. a juntn apul:ar
sómente o votos dados na eleição quc tivcl' ido feita
no 100'ar préviamente designauo.

§ 8. o . 'l'er'minadá a apul'ação, serão publicado. os
nO,mes dos cidadão> '·otado., na ordem numerica dos
votos recebido,>. e. lavr'aila a' act:.!. em que se mencio·
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nar:\.. em resumo. todo o tl'abalho das apurações, as
repre entações. reclamaçõe' ou prote'to que forem
apresentado perante a junta ou perante a- me as sec
ClOnaes, com rleclaração do' motivo cm que e fun
darem.

0.° Da acta "'eral da apuI'ação de quae quer elei
ções serão extl'ahida a cópias necessarias. as qua es,
depoi de a- ignada- pela junta apuradol·a. erão remet
tidas: uma ao mini. tro da ju tiça e negocio' interiores,
tratando- e da eleição do Districto Federal, ou ao go\'er
nador oú pra idente W E tado ; uma :.\ ec>retaria da
Camara ou do enado, outra a cada um d<>s eleitos. de
I utado ou senador p&ra er"ir-Ihe de diploma e outra ao
"ice-presidente do enado pata o fin de que trata o
art ..li' e 'eus § da Con'iitllição na Republica.

E ta cópias poderão er impressas de\'endo toda
·"ia.. er concertadas e :ii -ignada - pelo- membro da
junta. (Lei n. 35. art. H. e D. L. n. 1 !, art. 4°.)

DISPOSIÇÕES GER.\E

Art. 19. O requerimentos e documentos para fin
eleitoral': ão i ellto de ello e de quae quer direifo.
·e gratuito o reconhecimento da firma. (Lei u. 35,
.art. 56.)

An. 2. O trabalho eleitoral prefere a qualQ,úér
"er\'iço puhlico. sendo considerado fel'iado o dia das
oeleiçõe' .





Lei que divide em di lriclos a Capital Federal.





Decreto UI m-ie a de Agosto de ma

An. 12. o Di.'trlcto Federal formará. tre' districtoS
eleitorae' .

§ 1. o O Pl'i01eiro di. trieto eleitoral e comporá. dos
districto' da Gavea, Lagôa, Gloria Caudelaria e anta
Rita,

§ 2.· O eO'llndo di trieto eleitoral 'e comporá dos
di trictos do acramento, . Jo é, ant'Anna, Santo An
tonio, E pil'ito anto e S. Chri tovão.

§ 3. o O terceiro di tricto eleitoral e compOl';í. do
districtos do Engenho Novo, Engenho Velho lnhauma,
lrajá, Jacarépaguá, Campo Grande, auta Cru,t., G\.l.àra
tiba e ilha do Governador e Paquetá.

Art. 13. O territorio do' districtos que fOÍ'l~ríl
creados posteriormente á. data de ta lei contiullarã.o a
pertencer, para o' flu' eleitoraes, aos Jist.l'ictos de que
forem desmembrado .

Art. I·!' :RevoO'am-$e a djspoil,iróe..' em c01'l.J;ra.l'io.





Decreto or.ando a receita e fixamlo a despeza
municipal para o exercicio de 1894





Decreto n, 75-de Gde FevereIro de lB~i

Art. 1. o A !'ec ira crel'al do dist!'ido Federal para o
exercicio de 1 !H é or·çadana quantia de 27.321:366,., erá
realisada COIll o prodllcto do que fór arrecadado dentro
c[o rnenrionallo C':.:el'cicio. sob o titulas abaixo desi
"nado,,:

Renda do patl'imonio (fÓI'OS, laude
mias, arrendamentos. inve tidllras.
te. l .

2 Dita dn di!' ('tDl'ia de obl'as (ah ilrás
dobras, y nda de tel'renos, ar-
rua õ s, tc.) .

~ Dita do lllatadoul'o .
4 Dita da praça do Mercado .
~ Imposto obre ,llb idios e YenC'imen-

tos.· .
6 Dito era ·ello .
7 Dito territorial. .
8 Dito predial., .
9 Dito de indu trias e profls ões .

10 Dito de transmissão de propriedade.
11 Dito de penas d'agua .
12 Dito de gado .
13 Licença, alvarás, etc. e 30 % ad-

dicionaes (olltr'Ol'a impo to de pro-
fissões e il~dustria .) .

360.000,000

360:000 000
~50:000 000

70:000,000

100:000 000
100:000 000

. 5. 000:000$000
5.000:000$000
3.000:000$000
1. 000:000 000

360:000,000

3.000:000,000
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H lmposlo de aferição "
15 Dito sobre bebida alcoolica .
16 Dito de e:q ortação de productos ma-

nufacturados no municipio .
li Dito obre enterramentos no. cemi

terios municipaes ......•..........
Taxa para remoção do lixo das ca-

. as particulare .
19 Imposto 50bl'e prado , bool~-mal~ers.

frontões. etc · .
20 Jlultas por infracção de postLu·as. "
21 l\Iultas JJor illf~'acção de conli·aetos ..
22 Renda o Instituto PJ·otls. IOnal. .
23 Dita dos asy10s .
24 Dita do Laboralorio de Bromatolo-

gia. 0.0 •••••••••••••••• ' 0'0 •••• 0.0

25 ConLJ'ihui~ão das clJmpanhia.- de Cal'·
ris .

26 Contl'ihuição da Companhia do Gaz.
27 en'iço tele] honico .
2 Revisão da numeração .
29 Juros de apolices .
30 Premios de depo. itos .
31 Renda revista do al'chivo .
32 Cobl'ança da dil'ida acti,·a .
33 Saldo e deposito .
34 Eventual .

.'onima .

1"'0:000'000
130:000$000

s

120:000 '000
'0;000'000
5:000'000

12:000$000
lJ:OOO$OOO

j:O OSOOO

31;2:000 '000
30:000'000
12:000 000
2:000 000
2.616S000

750 000
24:000$000

.j.000:000$000
3.000:000'000

300:000·000

27.~21 ;366~000

§ 1. o Os impostos sobl'o subsidios () voncimento de
funccional'ios ·municipaes, de se]]o, de industrias e pro
fls ões, predial. de tran ... mi ... ão de propriedade e da
pennas d'agua erão cobrados segundo as leis e regula
mentos federaes que regiam taes materiaes no exercício
de 1 93.

§ 2. o O· impostos territorial. de exportação de pro
.luctos manufacturados no municipio. para a remoção
do lixo de ca as particulares e sobre entel'J'umcnlo. no
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(. IIlil\'I'io, Illll11iripal'f', (')'iio cohl'ado, quantlo hom' l'
Il'i llIunicil':tl l'I'~III:111do lal's :1"'·II11lplo.,

!> :l." O illlpO '10 dI' :lI'l'l il;âo :;('I'a l'ohl'ado sl'gllnJo
(I ilX:l(ln na lal)('lla :lllnpxa.

li 1." 0, IlI'aclus cip C'ul'I'iclas (1Iippolll'onlo) pagal'ão
o i111po'to anJ1llal cip ü:1I110;, ('ltl dila IlI'c,'la,üc'selll stl'acs
I' atli:mtadalllpnlp,

0" ll'nllléi,',.;. lu,lIudl'OlllO' c p,.;lahcl ('inll'nto conge
Jwrp. ,'0111 \ pnfla cll' 1'01111', f' a ('11 ns d nOlllinnf!as booli
nu,I.. ,·"s, P 1I1I:1Iogas, p:U!:lrão O ill1poslo annnal tlc 12: 00 ,
1;111 11>{,1I1 ('III tllla, PI'(',ta<,O('s .CIII 'sll'a s e acliantada
1llcnl. U pagalll{'n!O dn ill1posto fi quI' RC referc o prc
Rcul P:II'11graplio cI \'('I'á s I' lcito alltc' do fllncciona
ment dn tall, "'cimento 1'. n caso cIc conlinuação,
,Ienlro tio 1"'illlPiro 1111.';\ ,10 'cnlC, li', .\ infracção dc, la
tli,.;p , ic;ão spd 1'llIIida 1'0111 a multa ti 200~, c o Prcfeito
('Il,";:ll'lÍ a lir('JI('n para fun,'C'iollal' ai' l'll'n:II'-"; cll' cti\'o
II J'ng:lll1clIln do IIl1pusln (' 1I11111a,°p:I!!alll('11I1I d,',iI' illll'o"tn JlÍln ('XCllll' ° daqllcll(' a
l[III' l"111 dI' ,'ali.,laz('I', 110 I'" o dI' ""I' ~uI'ipd:td :1II0n,I'II111,

li :i. o Fira (,1,,1 ado llê ~,lI" " (I illll'o"lo" )101'(' hebida,
lIkoolicns,

li li." ,b 1I11111a, nÍlo ('OIIlI"'('hl'llllida" 110, IIS, ;20 e 21
.'('1'Í11l :\I'I','r;lll:lda" IIn,.; dil'(,I'"as I'l'l'has dlls I.pspectivos
iJllpI,slos,

li /,0 1'('1 .. ;::1dll bovillO ('111 1',', C'o1J,'nl·-"o·hn o im
)10"'10 "\'I-:lllldo a di,.;pn"kii" cm vi;:'or 110 I'XCITi('il' d(' 18!J:J:

Pl'ln 1:llIi;:('J'O c l':lp,'ino, ('III pé "n :lhalido, 1'01'
C'ahp~',1. ... ", ... "."", "."." ., .'", .,."

1'el:l" lil('lln-, ('111 1'1' nu ahalida , 1'01' l·:lhcta ....
]>elo gado lIillo. elll I"" pOJ' t'ahcr<l."""""" .
1'('10 gndn "lIino. nhalido, pOI' ('ah('l:a .. ".".""
Pelo ;:nd" hOl'illO, nhalido. por cabcça",."""

$300
') 000
1 000
1 000
4 000

,'iin i '1'1!lO' du iml'0stll os hc;\el'J'os cm amam nla~ão
até 11111 :1 nllo. os ('abl'Jlo os cordci 1'0. , e b m a~si III O~
1 'i [,j('s, (j rflll' lil'cl'em IIlcno dc, kilogl', mma~,

" '. o Contillua CIIl vigor a tahclla .\. quI' acompn
IIl1elllo d ('1'('10 lo gOl' 1'110 provi"lll'io, soh n, ~,17, dc 23
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de Junho de 1 DO, supprimintIo- e a di posição gcral, ~ob
n. ]11 do mesmo decreto. .

A eS'a tabella addiciooar-. e-ha:

Toldo e tabol ta até 5 metl'o:' de ext não .
Toldo e taboleta de mai . de 5 metro de exten-

ão .
Placa. coIlocada nas hOlnbreiras, ou extel'iol'-

mente, cada uma .
O caixeil'o de 'pachante pagal'ão o imllisto de

]0$000

20$000

10 000
50$000

§ D.o Em lei c_pccial o conselho re. olverá sobre li
I'evi. ão dos impo 1'0' de inúustl'ia. prof! :õe. de li-
eocas e alvara .

·Art. 2. o .\ dc~peza "eral úo Distl'icto Fe\leral pum
o exel'cicio úe 1 9-! é I1xacla na quantia de 27.]3 :D ti$53ü,

será realisada, dentro do melleionado xel'ci 'io, ob a.
vel'bas abaixo desi"nadas:

1 Conselho MunicipaL .
2 'ecl'etal'ia úo Con>;elho i\lunicipal .
3 PI·efeito .
4 ,abinete do Pl'efeito .
5 Secl'etaria GemI da Prefe-itul'a .
ti Dil'ectol'ia de Fazenda , . " .
7 Dil'ectol·in. do Patrimonio .
d Directol'ia cle ]nstl'l1cçflo Publica .
D Directoria cle Hygiene e As istencia

Publica .
]0 Directoria de Obl'as e Viação .
11 Bibliotheca ..
]2 Al'chivo .
]3 Almoxal'ifado .
J.! Inspectoria das mattas, f1oresta~, jar-

dins publicos, arborisações e caça ..
][j Inspectoria da matta maritima e pe 'a
lü Inspectoria de limpeza publica e par-

tlCular .
]7 Matadourn .
1l) Agencia de imposto de gado .. " " ..

2,1,1:000,000
107:000$000
42:000$000
3 :,100$00.)

236:900$000
[,30:000$000
136:200$000

3.9 (:,:800$000

1.707:696$ono
523:800$000
50:400$000

llD:OOO$ooO
52:000$000

107:000 000
]2 :2-10$000

] .067:000$000
00]:000$000

[j]:OOO$OOO
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6G:000$000
G. 8UO:750 '53G

O: 00 000
20:000$000
]2:000 (\ O
40:000$000

G30:000$0 O

1.219:-00 000
1:500$000

2.500:000 000

2.500.000$000
200:000 000
200:000$000

1.000:000$000
00:000$000
50:000 000

]2 :000,000
~OO:OOO$OOO

19 ,\ "cn 'ia lIa P"rfri lllr:l .
20 :Scrviço' a Clll'''O da 11 ião .
21 Contell io. () .. " ' ' .
22 Apo ·entado: .
23 El içõe .
24 Restituiçõ s : "
23 AmOl'ti 'açüo e jUI'o' do empre.·tin

no e tl·allgeil·o .
2G Amorti ação e juro' do empre -timo

interno .. , , , .
27 Pagamento de fól'O· .••..••.••.... , ••
2 alçamento, constl'l1cção, recon"tru -

ção e con ervação .
3 Obra, ·n'pva de apropriação e con-

ervaçao de predlo ., .
30 JIluminação do di"tJ'ictos suburuanos
31 Divida pas, iva " .. ' "
32 Planta cada. traI .
33 Eventuae .
3+ emiterio ' , ,
35 Entenamento d im!iJClIt .
~l(j 'ubv nçü .

'omnl[\ . 27.13 :0 G•• 33G

§ 1. o De conformidade com o ~\I·t. 31 do ul'crclo
n. 4-1. de 5 de Agosto le 1 93, o v n imcnto dos func
cioTIfIJ'io municipaes ão usfixados na pre ent Ici.

2. o Ficam creados os 10~al'es de paga 101' dou.'
ficis do me mo, na Dircctoria ae Fazenda.

§ 3. o A Directoria de Instrucção Publica terlL trcs
ccções, cabendo: á primeira tudo quanto re, peita ao

ensino primario;' á. segunda o que e refere ao ensino
normal e profl ','ional e á terceIra o que diz re 'peito ás
bibliotheca , museu. municipaes e e tatistica escolar.
Os chefe de, ecção, olliciaes e amanuense de ta uiro
tOl'ia CI'ão: tres chefes de secção, tres primeiros ofliciae ,
trei . l'gnndll, omciae e seis amanuen 'es,

.j, o E' tran, 'feri lo da Dil'ectoria de ll):giene e
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Assi. tencia Publica plll'a fi ,[e Instnl(',:10 PlIhliell o ,\:,.10
tle Menino' Desvalidos. que passará a ,[enoutilllll'-s ln-
tituto Profi, , ional. No instituto fiea ('I'nada a aula de

noções da lingua fl'ance'l.a. sUPJ>ril1lil1l[o-se uma das de
llortuguez, A aul~ls de desrnllo e mu,;ica são subdivi
dida em desenho de f1gul'a, c pa)'sagem, desenho geo
metrico e de ornato, musica theol'Íca e inslrllll1ental.

ão creadas tambem as ofTicina, tle t) pO,"I'apllia e nla
Uladura. O dil'ectol' do Instituto, quando actun 1I1l1l' o
exercicio de prol'es'ol', pel'ceb I'';' o v ncil1l uto iuLe"ral
daquelle cal'go e a gTatifi ação deste.

~ 5, o E' I'euuzido a :'i0 o UUII)<'1'll d' eOlllllli, ;;al'Íos
de lIy"'iene. não :e l'rúenclll'ndo a,; \'llga,; que ';1' den'm,

E' tambem supprilllido o logal' ele sUl't'riutrudenle
dos a ylos, O dil'ectol' dc hygiene c as.'isLrntia jlublica
, erá .'ub:tituitio ell1 ,'cus illlpedill1 nto. p<'lo ,;<'tl'eLIlI'io,
licando assim I'e\'oga,lo o pal'agl'apllo uuieo do l1I't, I~

do resp<'tti\'o l'<'gulam 'uto. d 21 d Junll d 18m,
§ O," ,'úo creado;.; IlIai.' dous lognl'<'s de !lllxiliurr,;

e dous I[e rrsl::lUradOI' s eopi tus no 1\I'ell i \'0,

§ 7, o E', uhstituido p<'lo seguiul o 3\'[. 1-1 da lei
ae de Ago.'to de 1 03: Compelil'(t ao .'ub.. tituto todo
o vencimellto do emprego. si o 'uhstituto lUlI[a pert'eher:
e. ao contl'lll'io. :l respe<:ti va gl'atificação <[lIe I1ttU111111111':í.
ao ol'd nado do empl'ego ]1l'0pl'iO,

§ 8, ° g' lovado a 12 O nUII10ro de gllal't1a,; da
~gencia do ill1posto le galTo,

§ 9,0 Fica o PI' feito allLorbado a nlll'ir ('I'('(fito,
por deficiencia da Y rba t'onsignada no prosellte artigo,
lIOS seguintes ca, os: 1°, alimentação de allllllno, ,[o
ln 'títuto Pl'Ofi', ional e de a ylados: 2° enfermaI'Ías ;
::)0, fOI'I'agem e sustento de animae ; 40, apmientado~ ;
:'0, eu:tas' GO, dift'erencas de cambio, DecreLado o 're
dito pelo Prefeito, sel'(t o seu acto, ubl11ettitlo ao Con!'elllo
Il1nl 'ipal em sua primeira I'eunião.

Art. 3, ° O Prefeito receberá el'o tituirá o dinheil'os
d po.'ilaelos das eguintos ori"en': Depo ito~ para ga
rantia de contractos; idem para finanças, idelll a titulo
d impo:to ,Te 27 0/O . obre vencimentos,

Art, 4,0 O P,'efeito fica auloI'Ísado a tl':lu,;ferir da
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vl'l'ha-tl(·po itOR-todlls :I" '111:lUli:l'; r<'cl'hitla" sol e 'se
titulo até I$dl, inl'illsi\'<" I'al'a Hrel'I' i ta t'\'l'llllIal. lil'ando
.a"'o ao dl'l'0sitaute dir 'iLU til' I' dalllll·;iio ('ln qllallUC\'
~I'OCI',

.\ 1'(. ~), o As 1'lIsta" 1\I'I'I'<'atllllla,; 1'1'10'; Ul'tos pl'ati
<'ado' I' lo,; PI'OCUI'llIlor(',; C sol i<'i tadol'<',; dü,; fl'i to da
fazenua llIunicil'al. lias al',õl',' quI' sI' I'I'OC('S';<II/\ prl0
jllizo do fl'ilo" da raZl'nda 11Iuui<'il'al. "Não ahoua<la '
ao.' ditos fllncciouario,;, cahcudo dila,; pal'tcs ao: p"o
<,murlOI'c: e IIrna aos olil'iwdol'cs, 1'('l'lII'litl:UI1Cllt(',

.\1'(. li. o I'al':l o /i III illdi<'ado uo ul'tígo antl'l'ior, o
I's<'l'ivão 110 .iuil.o tio,; f<'il",; da fllWIHh, lia guia,; que
p.xp <Iii', ('outal'a ,;"h II <I1'"ignação d" I'I'OCU1'l\tol'Ío a
illlporlancia qUI' f"i dl'\'ida' pclos ado..; 1'I':1ti<'ados no
Ill'OCCsso pl'los dilos fnll ('iOIHU'io, cip m'l'l'mlo t01l1 o
IIl'crcto 11, :i7:3, tle 2 de ::-il'll'lI1bl'o Ik I';~ l. na I',u'«lr la-
til'a a", ad\'ogaclo !'olid(;ulorc,',

,\1'[. 7, o Fi"alll cxtt'nsi"a: aos .illil.l''; <los fC'itos da
f:l7.l'nda IllnuÍC'ipal I' eSI'I'i\'llo do .illi/,O, li" tlisl'0.;içôc,' do,
art!;, ,o e ](i, § :30 dll j<'i 11, ;! 12, d(' ;l!) <II' :\o"l'l1Ibl'O UO
1.'11, l'il' '1111\1' I\. :3\J', de :ll d Outull1'o dI' lK~n c :lI't, 13
do dlH'1' to n, 2,3:i~, UI' lu dc Fc"cl'cil'o de IKI!J.

Al't, il, o Fka ° Pl'l'reito :llltOl'isado a I'lIl1':1I' em
ar 'ordo '0111 n ::-iantu Casa cI ' ~lis l'il'OI',lia sohl' ii dcs
llcza eonl cntcl'l'amento de indigcnll's,

J\I't. !l,o O 'on 'olho ti cl'cl:II'Ii. (,I'('dito (', "('('ial pal'a
o eustl'io e COIl!;(,l'vaçiio d ('('III i [rl'io.;. 01':\ a C:II'gO da
Snllta Ca 'n <II' l\Iis I'ieol'dia. Ri no 1"'l'sc'lIt' cx 'I'cicio
passai' cssc l<cl'\'iço J'lU'11 a 11111 lIici"al icladC',

Al't, lO, Fi ':l1l1 isl'ntos <Ill 'lIlI1C:qllC'I' pagHll1ento'
pam 'OIH'I'I'to,; S "1'( dio. da ~alltl\ Cnsa <1(' IIJ jSl'l'icol'(lia
IU'C"l'dl'llClo li('I'II~'a 1!I'atllita c licl1J1UO a,: obl'u' sujeita,
:,1' pO;..;tllJ':l:"\ ('III vig(II'o

,\I't. 11. O alll<>lIcl .Ie <'asa pum o p 1'tCil'O da • e
CI'f'llu'ia do Consl'lIlO SI'I'li pago l/ela \' I'ha·- 1I1atel'ial
da 1I1('SllIa !;ce!'l'lal'ia,

J\lt, 12, O PI'C'rcito pctlidl pOJ' mcnsagem a' quan
tias ]1I'('('isas pam a' de 'apl'opriaçõc~, :í. lIIedilla que e
tOl'nal'l'm I'll'c('ti\':l, , '

A 1'[. 13, Da \'cl'ba - Con tl'lIl'ção, I' construeção e
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conservação de calçam<'ntos - deriuzir- e-lião 1:):000<5000
para a limpeza e eonsenução da.' estl'<Hlas tia illia do
Governari I'.

Art. 1·1. Da verba - Ilhv nções - dedllzil'-se-Iião
6:000$000 para o LJ'ecll cIe Artes e' ameios do Ii~tricto
tlo Engenlio Velho: 24:000$000, para o A:>~'lo da Yelhicu
De amj)ul'ada e 2-1:000'000 pal'a o A$ylo Isabel, com a
condiçao ele re ebel' atI' 25 menina.' desvulitla', I'esidcntes
no Di tI'icto Federal intlica las pela prefeitlll'u.

Art. 15 Reyogam-. e as disposiçõc em cOlltr3rio.

Tllllallas elas ta.l·a.~ de aferi(',io

Pc:>o

»
»
lO

}> •••••••••••••••••••••••••

gT[ltl1l))(\S , .. ' •...

Ilectognllllllla .
dccag'l'rllllUIH .
gt'an11na ....................... ....•
d cigl'al11l1lll .
Illi I ligl'Ulllll1a '" .

1 de ::;0 kilngnllllll\as .
1 »20 ~

1» lO
L» 5
1» :2
1» 1
1 » 112

» 200
1» 1
1» 1
1» 1
1" 1
1» I

Medidas

1 decímetro .
1 metl·o .
1 tI'ena 011 escala : , .
1 de I III'ctol i tro .
1 » 50 litl'o .
1»20» ..
1 ,,10 " a 01,- ..

(j.GOO
3.000
2.500
2.000
1.500
1.200
1.000

01\
tiDO
500
400
300
300

[iDO
'1.000
1. 000
l.OOO

DO
700
GOO
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13<11~1l :a,;

1 ti' pl"(~l·i~ão.........................•........
1 até 4 kilognullllI:IS .
I fie:) " a l~) .
1 »]0 " ,I 20 .
I » iI " pal':I (·ill1n ..
l'anl 11I:IIT111' o IlInxilllO du !'psn .

» " o llIinilllO do » .

I't~!!i..;t I',) d,' ] ;1 lO lllz<':i .. ..... .
), » 1 » ~)O » ..............
» » ~)1 » ]:)0 » ••••••••••• o-o

» » ]31 » 300 " ..............

\'elticulo'

I tl':tn:iIH)ltl' de (':ll'~lh ' " ' .
] ('<II'1'IJl;a (Jl"(linal'ia ................•.......••..
] » puxada a 111;",0 .•••••..•.•••..••••.•..
1 » de l'onduzil' tl'astes.....•••••....•...
1» )~ caril .
I » dI' bois ..
1 ('llI'I'iIlIrO de lIl;i l ) ..
I 'a I'('cl:'ll .....................•......••.•.....
1 dilig<'nl'i,I ...............................•....
J ('fll'l'IJ ..........•.............................
I tilhlll·~ .................•.........•...........
1 ('all'clrc .
J pira 'toll .

1 (';\n.;a ..................................••...•
1 hot<' ..........................•• : .......•....
J "flvcil'o ..•.•............................••.••
1 l'úll'la .

327

G.OOO
4.000
li. 000
7.000
8.000
1.500
1.500

00
l.GOO
2.400
3.200

10.000
10 000
10.000
16.000
20.000
20.000
12.000
20.0 O
10.000
3.000
:3.000
3.000
3.000

2.500
4.000
li. 00\)
8.000
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1 atl·nin .
1 lanC'ha ................•......................
1 11111·('0 .••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•
1 Inll 'ha a \'apor : .
1 I·cbocadol· .
1 bar'o a \'t1]HII· .

taholcil·o .
cuix~1 Cjualq"'·r .
cl1<lpu para Illl·C:I , .
cal'illlho dI' ,) .

Toda" (';;la;; 1:lxa,; l'lIbl'ad: ..; :I 1.1 II lJa 1111<'11 [<'.

T.IHEL!..I EXI'J.Il'.ITll.1 B.I BE:'I'EZ.I ';~:JlAI.

!:; 1"

, ·UOO
~.OOO

X.OOO
:JO.OOO
:JO.OOO
:JO.OOO

3.1)01)
:l.OOO
5.000
5.000

1lj·(: OO(l~OOO
1'{):onO;i;OOO

Conselho .IIUllir·iJw[

'uh.·idio p<lra 27 inten-
dente, ..

Mlllcl'inl llHn1 I) cOlls(,lho. 211:(1)(l.,ono

1'c....oa1 :
1 dil'cctoJ' "'cml .
2 Chefes dc 'ccçâo a 7:200$
2 los o{Uciacs a 6:000$ .
4 20s olUciac' n. 4: '00$ .
4 amanucllscs a 3:600.;; .
1 porteiro : .
4 continuo.. a 1:800$ .
1 cOI·I'cio .

!):OOO$OOO
I~ :-100.'(X'lO
12.000·,000
]D:200 000
H:~OO'OOO

:~:OOO$OOO

7:200'000
1: '00$000
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Uatcrial:

4 . CI'\'C'l1t • a 1:5UOS...... u:OtlUorOOI'
Expcdicllte C\'('lItllal e :t1u-

"uel da 'H"''' an l'ol·t('il'O 20:000 000

]Jre(eilo

](Ii: OOOfOOO

~lIhsidio '" .
RIIIJI·eSl'II!'lI;iio " ..

24:000$000
I, :flOU OOU ·12:IW)() UOO

Pessoal:
1 secretario l'al·LÍl'1I1aJ' ...
4 auxiliar s a 2:UOO' .•...
3 continuo' a 1:800' .. '" ..

1I1atl'l'Íal:
.'cl'\·cnt s. 'x!wdiC'nLC'. a;,-

seio. ete .

§ 50

10:000.00n
u:OOO'OOO
5:-100 000

1:;:000.000

,('c,'f'lal'ia lienc/ da PI 't'reil II/'(I

Pes~oal :
C' 'I'etal'io gCI'al .
ub-sccl'l'taJ'io .

:j cherl" li' .. cção. !l
7:200$ .

lj los otliciac~ l\ ü:OOO; .
12 208 OruCi<ll'R a 4: OOS.. , .
I alllflnllcn;;rs u 3:liO $ .
1 Jl(lI'tcil'o .
1 ujudant dC' pOI'tC'il'o ..

12:000,000
10:000$on

21:600 000
3li:000 000
G?:GOO§OOO
().j: OO~OOO

3:000 000
2:500$000
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IXTE/(l)Ei'\TE

5:-100'000

'en'ontes, cxpeLliente, as
seio, elc.", .. ,',." ... , 21 :OOO·3001l 2:3ü:!)OO'OOO

Dir eforia ria F";('I/(1,,

Pcssoal:

1 etiredOl' grl'<ll." ... ,.
:2 • li b-d i rl'l'Lol'cs a ':-100,3 ..
fi ('Itercs ete ,;ccção a 7:200$
1 tlleSOlll'cil'o "oraL ......
1 pagador", ,"",.,'
1 I'cccbcdol'. , , , , , , , , .
ü fieis: dous tio tilcsolll'ci-

1'0, dOlls do pa~adol' e
dOlls tio I'ccebedol' ii
-I:, DOS,., .. ".,,' ,.,.,' "

2·[ lOs C 'l'J"iLlmll'ios a ü:OOO'
] 2°" c C1·iptlll·'lI'io. a

4: 005 ...... ,., .... , .. ,.,
20 alll<lIlIlI'II..;('5 a :1:üIlO$ .. ,
2-1 p":llic<lntl's ii 2: IIlU$., ..
4 I'Onlillllo,,; <I 1:'1l0.:1,"', ..
1 III('S~/'l' tllJ ollit'ill<l", ...
:3 onici~H\ 111f't"dllit'o~ fi

2:,100$"."', ... ,,.,'" ,
1 eal'illlil<ltllll·."., .. ,.,',.
1 nlllllCl·illllll'.,., .. ,"" ,.,

~LiL('I'i:11 :

GI'utilic,lÇão a tl'C; I'l1lpl'C
gaLl05 pclo »el'viço tle
/Ilonlt'pio. , , . " " , , , , ...

• ' 'I'vcllles, expedionte, as
:seio, etc, " , .. ,' , , . , , . , .

12:J)OOSOOO
\6: 00'000
16:000 001l
]0:000'000

':1'00 ono
:000$000

2,: O 'Ollll
1l1:000 DOO

G: 10 lsnOO
·iZ:IJIJIJ '(1)11
~)7:(i11O"01l1l

7:2I)1)$01l1l
:l:G00301l0

-:20()~OOIl

2:.LOO··000
2:-10 $000

3:GOO$llOU

21:000'000 5:JO:OiJO$OOO
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§ 70

Dir l'loria do Plllrin,ollio

Pcs'oal:
1 dir ctOI· , .. , ,
1 sub-dirc ·tor , .
:3 cher 'de .<'l'çiío. -cnrlo

llm a 9:000$ e O' ou tl'OS
a 7:200~ ,

:3 lO' o1Ueia - a 6:000' .. , ,
6 20 ' omcia s a 4:000......
6 amanuen. c- a 3:6 O .. ,.
2 eonduetol'cs a 3:600$ .. "
1 de enhi tH , .
1 centinuo , .

Iatel'inl:
, r·vellte-. l'xpellicnh'. n~-

seio. etc .

12:000$01)0
: 100~01)0

2:J:400S000
18:000S000
2 : 00'000
21:fiOO$OOIl
7:200'OOl)
U:OOO '01l0
hO SOOI)

1:1ô:200S01l0

1);rl'l'lo/'i" cle illSll'/lcçÚO l)11/Jlil'lI

Pc 0111:
1 rlil·cdol'·gl'l'al .
:1 Cherl'. de secção fi i :200"
:3 lo. omcia S a 6:001l$ .
:l 2"~ olliciacs II ·1: 00 .
ti arnanurn. c:; ;l 3:600$ .
1 ar itivistn .
1 almoxal'i r .
1 pOI-teil'o ...............•
2 continllo:; n 1: 'OOS .
2 coneios li 1:800 .
1 ,1IlHlII IlPII:;I'. arldido .

12:000'000
21:6 0'001l
1 :000,000
14:400$000
:..1:600S001l

4:000S000
4:000S000
2:400S001l
:3:600S000
3:600 000
3:(}00$000
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MatrJ'ial :
cr'vcnt ,', assC'io XjJl'-

dicnlc , ..... , ...
Pr mio' a 'l1I[OI'e~ de tl'a

hallio,.; C,.;eO],lI· S,., .. ,

Publica(·ões. 11 ovei,.;. even-
tuaé: , , .

Aluguel d' ca,.;a pal'a o
pOI·teil·o _" ..

fi:UOU,OOH

ü:OOO"UUO

H:OOO,OOO

l:~OO,OOO

7 mC'rnhl'o,,; do con,.;(']ho a
1:200: ..... _. _..... _...

IospecçfilJ ("coi" J'

12 ill:pcl'tol'('''; ('''l'olal·(''';. a
G:OOO' ... -. _... _.... _..

Auxilio p'l1'a b"luI'pol'l ...
i2:000.0(1)

í:2UO'OOO

1;:;0 11I'ofessol'C'''; do 10 gdlO
a 400$ , .

310 adjunto,.; a 2:-100$ .. , ..
G diJ'cctol'cs de cscola: do

20 grilO a 1:200S .
30 pl'ofes:orcs do 20 gr:ío.

a 4:0()0~ .
15 dito: idem a 3:000', _, .
Gratificaçõcs addir:ionae,.;.
Idem a pI'ofessol'es do,.;

CUI' 'o no ·tul'nos .
Matcl-ia] :

Para a cf)nstl'nc~ão dc s
colas lJ1unicipacs e ac
lJui. i~~o dc ten nos
pai';) as lne~lua:-; .

üOO:OOO$OOO
í-l-l:OOO,OOO

í:~OO~Ú(\O

120:000 000
5-l:000$0()(}

100:000$000

:-'0:0 O 000

-lOO:OOO 000
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_\III~I:1'1 dI' ('a ..a.. 1"'I'a <'~

cola<..; P {'lHIt·l·rtu:-:. d'1s
llH'sllJjt .

Allxil10 il III·Ol"t':-;...;ol'(' ....; par:l
alll:::u,'1 dI' .'a~a""",

Í'>ULH'lll,;'IO a I'_eola I'al'ti-
t'liI li"", .. _ , . , , , . , , , . , •

I-:xp('di"lIt,' olp ,'-,·ola ,.
j\fndalll':l olp ,;('ola~" .
A'·'J"i.ido e 1'<'l'al'o" dc

Illo"ilia ('''''olal'. li\l·o~.
IlIal'l'a'" rt", .... , .....

-130:000$0011

12:100'000

100:000 '000
120:0 (1 'oon

ü:llOO$OUn

"o:ooo.'oon

p{, ...... IHd:

I fi i l·rct'lI· ..... , , , ... " . , .
10 ]J1'orc:'';()I''':< a J:-Ion;:; .
f) dito,; fi t:OOO$ .
2 dilos a ~': 100'; , .. , '., .
1 . cl'I'ctal'io .... , ,
2 UlIlllIltH'n:<c" a 3:600S .
2 1'1'('l'aradOl'c:; a Z:~OO,."
j t·oll:cn"ndol' " ,
ri insjll'dOI'I',; a i:-10ll~.,.",
1 plII,tcil'O " , " .
I continllo , .. , ,., ...

·1 pJ'nr(\~:"Hll"(':'" a(ldjtln~. ~ H

:l:tiUOS ( Z a :?:~Ot)$ .. ,

~laICl'i:ll :

, CITcnt " r a:"l'io ... , ...
]t;~l1('fli<'nl' dt' :,(,cl'dal'ia
nabincl ,.;, , , ,
Aula. dr tI'ahalilos mllnUllC"

c dc lIlu:'ica.,., .... ,.
Matrl'ial til' aulas c lino:,
III"lal.laçã~ do gahin('l' de

hllllogl;\., , .

:1:ü1losoon
-1:000 tlOO
20:000 000
10:000 000
-I: 00 000
7:200 000
4: 00';000
. :600,000

12:000$0 O
2:~00$000

1: 00'000

12:000$nOO

l:onO~OllO

UOO$OOO
:l:OOO$OOO

'1 :800$0(1)
3:000 000

;;:OGO~1100
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l\lobilia e. coll11'. .
gyentua " .

Pc. soal:
1 director'..... , ." . '.' . 0:000$000
1· ajudante do mesmo ... 3:500$000
7 professores a 4:000$... 2, :OCJOSOOu
7 ditos a 2:400$......... 16:800$000
ti ajudantes a 1:800$.... 10:800$000
1 medico ............... 4:800$000
1 escrivão .............. 3:600$001l
1 almoxarife............ 4:000$000
1 fiel do mesmo ........ 2:400$000
1 dentista .............. 2:400$000-o mestres de officinas, I

a 3:600$ e 9 a 3:000$ 30:600$000
7 contra-mestre' aI :200$ 8:-100$000

15 in -pectol'e.· a 1:800$ .. 27:000,000
I enfermeiro ........... 1:200$000
1 ajudante do mesmo .. 600$000
1 maclJini. ta ........... 2:-10 '$000
1 roupeiro.............. 00$000
1 padeiro............... 1:200$000
2 ajudantes do me. mo .. 600$000
1 encarregado tIa lavan-

deria ............... 1:200$UOO
G ajudantes do mesmo

a 600$ .............. 3:000$00a
1 copeiro ............... 1:200$000
G ajudantes do mesn o

a 600S .............. 3:000$000
1 cozinheiro ............ 1:200$000
2 ajudantes do mesmo

a 600H .............. 1:200$000
4 servente a 600$...... 2:-100$000
5 trabalhadores a 600$. 3:0005000

1 feitor ................. 1:200$000



onç.UIE:'<TO

carl'oc iro .
aj 11<1 a IIt <lo me mo ..
pOltciro. '" .
Material:

Alimcntação para 4ÚO alu
mno e 60 mpregado

Ye tuario para 400 alumno
'alçado pal'a 400 alumno

Utcn ilios para lavagem e
enO'ommatl'em de roupa

De peza com a. enfermal'ill
Materia prima para a 01:'

flcina .
IlIuminação , ..
Jllaterial pam aula, rIOI"

mitorio,;, ('te .
Material pal'a o/lkina . no-

va· .
Obra nova,; '"
Evcntuacs ' .
Com a installaçiio (' custeio

de uma. c cola ele com-
m reio .

Id m del1l1l stal I cimen-
to prof!. sion:l \. .

)1l':'<!CIPAL

1:000 000
600$000

1: 00,000

2GO:000 000
24:000 00)
16:000$000

3:00lJ$OOO
6:000$0 O

15:000 000
6:000,000

6:000~0!)J

20:000$000
30:000 000

4:000$000

] 00:000$000

] OO:OOO.~OOO

335

3. (JSG: 06$000

12:000$000
]0:000'000
1NOO$OOO
12:000$000
21:600$000
4:800$000
3:000$000

Directoria ele lJyyielle e .-Is 'isteneia PtliJlic:a

Pcssoal:
1 dil'ector .
I secretario .
2 chefes dc secção a 7:200$
2 olicia a G:OOO$ .... , .. ,
li amanuen'e a 3:000$ ...
1 bibliothecario-archivi ta
1 auxiliar do mesmo .....
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1 porteiro" , , " '" ' , , " "
2 continuo,' a 1: '00$" , " ,
1 cOI'l'eio" ,,' , , " '" , " "

, Material:
,'en'entes e a "cio, ",','
Livl'os. movei,'. expediente

e crentllao, , ...... , ....

2:400 O O
3:600 000
1: 00$000

G: OOSOOO

12:00 $000

Policiei SCll/i(aria

70 conlmi:,,'<1 rios do Jlygiono
a 7:200 .,.,.","", ... ,

1 medi 'o vaccin.adol'" .. ,
2 veterinario~ a 3:000', ..
4 auxiliarcs para a vf\cci-

nação animal a 4: OOS"
Yencill1entos tios encalTe

garlos ria v:ltl'inação.",

-04 :000 '000
4: 00 000
6:000 000

]n:200~()00

2.J.:000SUOO

atlrllillislnlllor, " , , " " ,
1 depositaria."",'" , " .
1 a Ixiliar do m smo"",'
7 om 'iam; a ~:(jOO~ ...... ,
20 desinfectador' s a2:0lltl$
1 machinista .. , ' , , , . , , , .. ,
2 fOCTuista: n 1:000$"",'
1 portei 1'0 ' . , , , • , , , , , . , , . ,

(j cocheil'o' a 1:500 "",'
G. serventes a 1:200~"""
,'u, tento e I'Ol'I'agell1 de 1;;

animaes"",', .. ,",., ,
Combustivel lubl'iJicante.

etc, ,',' "., .. , ".".,.,
Desinfcd<1ntes e tlesinf c-

çõe'""." .. ,",.,"" '
Objectos ti 'xpetlielltc c

asseio", ""',',' ".,
EI'i'lltllues, , , ., . " , , , . , ,'.

4:200$0011
2:000'001)
1:600S0ll0

25:200S000
40:000S000

2:·100SOOO
2:000$000
1: 00 000
9:000 000
7:200 DUO

!l:()IlO,~()OIl

G:OOO$OOO

];):000$000

1:800$000
3:GOO$000
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Assislencia publico

3.'37

1 admillistr·adOI' .
1 auxiliai' ,[o me. mo .

cocheiro a]:- O ••••••
njudantes de 00 h il'O n
1:200 ..............•...

ustento e fOl'l'agem d ·1'
animae .

'on el'vucão do lIlat rial.
]~ventllaes .

3:000 000
1: 00 000

]2:0QO 000

!l:GOO 000

30:000$000
5:000 000
4: 00$000

1 admillisli·ador .
1 auxililll' dll m('.'l11o....•
3 scrvrnte:; II ] ::200~ .
As>:cio .

3:000S000
1: 00,000
:1:GOOSOOO

(i00,000

Ir";[lfI~'âo elo ('idade (' 1(I!'ugrill dl' .'lalcrias de "!lua.•
l J1 /ll'iaes

Pc.'s aI .
Materinl:

Acquisição. ref I'ma e I' 

paros do mat rial ......
Combu tivel lul)1'ifiollnt~.

etc .
Forragem e .'u. tento de

120 animae...........•.
Expedient , illuminução e

eventuues ..... , ....•...
Lavagem das galerins de

aguas pluviue .
Com o . an amento e lim

peza da la"'ôa Rodl'igo
de l<'reita· .

21 :270$1100

2j:001 SOO~

3:GOO'OOO

72:00 ,000

&:000$000

40:000$000

40:000$000
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Ca a de • '. José

Pe' 'oal :
1 director .
1 medico., , .
1 escrivão .
1 almoxarife .
1 ajudante do mesmo .
3 professore' a 3:600$ .
'" ditos a 2:-100$ 00 •

2 adjuntos a 1: 00' .
1 econo01O , ., .
-l inspectol'es a 1: 00' .
1 denti ta .. 00 00 .

1 pOl·teil·o .
1 .·upel·intenúente .

Maçel'ial:
Pessoal interno .
.\lirnentação pal'a 1 Oasy

lado.' e pal'a empl' ga-
dos .

Yestuario e calçado pal'u
1 O asylado· .

Enfermal'ia, illuminação
a. seio .

Obras nova e aluguel do
predio .

Eventuae.' .

6:000 000
-1: 00 000
3:600 000
4:000 000
2:400 000

10:800$000
():600 600
3:600$000
2:400 000
7:2ooS000
~:400 000
1: 110~00G

1i:0 0$000

10:000S000

UO:OOO~OOO

21 :GOO;OOO

12:000$000

4 :000'000
3:600$000

.1 sy lo ele "IIenclic ülade

1 dil' ctOI' 00 ..

2 med~c~s a 3:GOO$ '"
1 e. crlvao 00 00' ..

1 e 'crevente .
1 pharmaceutico : ..
1 almoxarife .
1 porteiro .

7:200000
7:200$000
3:600$000
1:800 000
2:400 000
3:000$000
1:200$000



onç.DIF.:\TO

2 enf rOl iro' a 900$.....
2 guarda' mandante' a

1:0 O ..........•.......
2 guardas ajudunt ~,900~

1 cozinheiro .
1 chacareiro .
1 copeiro .
2 servente a 720· .
Alimentação pal'a 150 asy-

lado e empregado' .....
Yestuario e calçado I ara

150 a ylado .
Jlledicamento e instl'u-

mentos cil'urgico .
Uten ilios para dormito-

rios enfermaria .
llluminação e e goto ,
ExpecLiente e ventllae ..
Com a in. tallação e custeio

cio laboratol'io de 1)1'0-
n1ntolO"ia " .

)1l'XI 'IPAL

): 0'000

2:160 000
1: 00 000
1:200 000

720 000no 000
1:.j..!0 000

62:000,000

4:100 000

2:000 O O

1:800 000
1:2 000
:1:000 000

10
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1.707:690.,,000

P ssoal:
1 dil'cctor g l'al ..........
:3 'llb-dil'ectol'c a 12:000$.
ti n~enheilo' ajudantc'

ll. lu:OOO$ .
18 engenheiro.' de di tl'i-

cto a 9:000 .

2 ~n~~20~e~~s.l~~ .~1.~ .1~i.I~~ ..
ti conductorc. tcclmicos a

6:000$ .
12 conductorcs ajudant.

a 3:600 .

}-:OOOOOO$
:36:000 000

60:000$000

162:000 000

14:400 000

36:000$000

-13:200$000



M.\:\U.\T. DO TNl'ENDE:\n;

::l los oiHcille a G:OOO' .
6 20s officiaes n -I: o\r' .
1 desenhi ta , .
4 ajudante' de desenhista

a 4: 00 .. " , ,
5 continuos a 1: 00 .
fi "'uar la. g ,'ae;:; a 3:00n'
12 guardas a 1:800 .. , ....

Matel'iul :
Servcntc;; (' a: cio .
MOI·cis. cxp('di ntc,' \'\,011-

tuaes .
Ar.qui;:;i,ão dI' in"[I'\III1I'II-

tos. ('te- ..... ·,·· .... ' ...

18:000'000
28: 00 000
0:000$000

19:200SOOO
9:000 00

21:600000
21:600 000

12:000~00ú

1 :0 0'000

3:000$000 :,23: ' 0$000

Pc"oal:
1 dil'eetol' hihliotheclll'in.
2 ollieiae: f1 'I: OOS .
4 auxilial'cs a 2:·WOS , ,.
.'3 continuos a 1:800 , ,'

lIlatcl'ial:
'el'vente . as.'eio e illllllli-

nação " " .
Expediente e el·entuaes ..
A qui irão de livl'os. l'C-

"i"tn;:; c jOl'nnes , ..

§ 12

9:000$000
9:600 000
9:600$000
5:4.00$000

6:000'000
4:800$000

6:000$000 :.0:-100 000

Archi/;o

Pe' oa1:
1 c!i"ectol' al'chi\'ist~l . 10:000$000



ORC.DIE:'\TO ~Il '\I<"IPA" 3-11

2 eh r s <TC' ~c '~ão II 7:200$.
2 los ollicincs a 6:0008 .
2 20s o(ljciae a "4: (O :
2 <lIlUlIlllcnsC'" a 3:600$ .
li auxilial'c" a 2: 100: .
-4 I' stallnH1IJI'C" co!,i -la.. a

2:-100, .
('olltinuo " " '

Mat I'ia[:

Ser"clltc a"sC'io .
Explldicnle e"cllluacs ..
PlIh[icaõ s dl'.pcz<l>; da

Rel'; '/(1, inc[uindo a g"J'a
titlca,ão de 1:200 ao
C'lrlprC'g"ado 1'111'a I'" "-[ltl0
da di"Li'iiJlli~iio..... ' ...

§ [:3

1·1:-100 000
12:000'000
!):ÜOO'OOO
7:200 000

[ J:.!OO$OOO

!l:()OO~OOO

I :1'l00$000

3:000$000
!):000$000

11!):000$ 00

Pc.."oal :

] alrnoxari1" "..
] ajudante .. " ,'
,I an-cI!t<~ COllll~l·a.do~ .. , .
2. e CI'IV<leS a 3:000 ." .
3 fiei>; a 2:·100 .

i\f,ü I'ial:

Ser" ntes as~ io... " .....
Expediente. movei " publi
ca~õ s f''' lltU:H~ - .. , ..

c:0:10'000
4: 00,000
-I: '00 000
7:200$000
7:200,000

:000$000

12:000$000 52:000$000
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Inspcc:lorÍl' rf.as malte!', jlOJ·c.';las, jrrj'rlin llU/Jlicos,
al"borisaçáo e caça

Pc' oal:
1 illSpector gerH I. .
~ escripturario .. : .
1 administrador .
1 ajudante natw·ulista .
1 desenhista : .
1 apontador .
4jardineil'oschefcsa 3:000$
2 pedl'eiros rochistll.' a

1:800$ .
3 feitores jal'dineiros li

1:800$ , , .
1 guarda chefc , .
20 guarda, pOI·tciro:; a

1:500$, .... ' ., ... , ... " .
Matedal :

Ohjecto para jal'llinsc ex-
pediente , '"

1;:;

':0000'0(1
3:600$000
4: 00$000
3:000$000
3:000$000
1: 00 000

12:000$000

3:Goo$000

3:600$000
1: 00 000

:30:000 000

:)0:000'000 107 :OOO~OOO

Insl'CcIO)'ia da mollo Ilwrililllu e pesc{I

Pes..oal :
1 inspector., .
1 ajudantc , , , '" , .
1 apontador , , .
8 zeladol'e a 3:000$ ,
16 guardas a 1: 00$., '
24 auxilial'es para o plan-

tio a 1:~,OO$., ... , , , .....

:OOO~OOO

3:600 000
3:000$000

N:OOO 000
28: 00$000

36:000$000



faterial :
Obj elo" d xp uirnt.' ('

111at I'ial I'I1l'U e :SCI'\"iC:O 21 :c'IO'Ol
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12 :210~OOU

1 in 'pcetO)' gNaI. '
1 cher, d c·cl'ipLol·io .
4 ehcl'e" dc <I j,;tl'icLll :t

4: 00 .
, admini 'll'adol'os a ~:2illJ'

1 almoxal·irc ' .
a e l'iptural'io~ fi :J:OOO$.
4 vetel'inario .
1 r1 cal da in inNaç:l0 .
3 eh r de ponLe fi 2:-10Il'
2 aJudantes lo' l11e:l11o::; n

2:000 .
1 admini'tradol' <lo inci-

neração .
1 ajudunte uo 11Il'SII10 .
MaL rial ! .

10:000~OOO
7::200,0 O

l!1:200 000
33:000,000
4: OO~OOO

!J:OOO.OOO
-1:000'000
3: OOSOOO
7::200'0

4:000~ O

3:000$000
2:000,000

000:00 000 1.007:000$000

" 17

"ll'if(douro

Pe":.:ioal:
1 dil' etol' .
1 lo emeiaI. ..
1 20 oflieial .
2 amanuense;; a 3:üOO~ .
2 medico. a 7:200' .. , .
2 vetel'inul'io a 4:000' .
1 l'here de Il1utança .
1 continuo .

8:000'000
ü:ooo~OOO
4:800'000
7:200'000

1-1:400 000
:000000

3:600 000
1:800'000
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-1 auxili<1l'c: do . cl'viço
medico a 1:800' .

~latel'ial, sel'vente', expe
diente,obl'a,::, p 'soal iu
r riO!' e cons I·vação....

7:20JSOOO

GOO:O SOOO (jlil:OOOWOO

Agencia do impo lo de gado

Pc: 'oal
1 agente' .
1 e:cI'i vão .
1 fis ai do Ii ttOI'al .
]2 guardas a 2:400$ .

)[aterial:
•'cl'ventes, exp diente, mo-

veis e eventuae .
Alugucl do pl'e lio .

li 19

:000000
-I: 00 000
3:6ooSooo

:2 ':Soo$ooo

4:000 000
I: 00$000 51:0:10 000

Agencia ria Preteitura

Pe. :oal:
1G agen tes u1'1):1 nos aG:OOO$

lO/2~nt.~.:. :-~I.b.~I:~~l~.O.: .. ~1
](j e 'crivãe: ul'bano' a

3:0008 .
]0 e crivãcs :uburbanos a

2:400$ .
4 fiscaes ue illflammavei:

a 4:000$ ..
21j(j guarda' Illtlnicipacs a

2:000 .

%:000

42:000$000

4 :0 0$000

24:0) $0 O

1Q:OOOSOOO

G32:000'000
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i'lIatel"Íal:
20 .·<'I·v<'llf<',; a 1:500S .
Expediellw <' ohje\'LO~ ue

a' cio .
Alugu ,I de casa, IIIO\ci',

cte ,
Ev ntll;1(' (' !,lIhlk:I';ÕC';..

li 20

:JfI:OOO'I)OO

13:000'000

30: )00 000
2(;:000 000 dj(i:OOO 000

en'iço' a ('((I'go da l'niüo

Jnstiça do Di,;ll'icro F de,
ra]. llH'tadl' da rlc"pCZ:l,

Policia do ni:<t I'ido Fl'd 
l'a1, 1.1('[::1\1 da d('''pl'za.

Corpo rll' homlwil·u.', 111<'-
lade da dc:;p<'l.a .

Illumin::ll:::io pllhlic:l, inl'llI
sivc dirfcrcllça do cam-
bio , .

Esgotos da cidade .
1'0l'ccnlag'CIII a Alrund ga

peIa 1'0h1';\1]1:;' do i 111 pos
lO dc bl'bida: ai 'ooli 'as.

202:038'000

2.lü, :1l1~2Gll

37. :·lll$l:il)

l..Jil:!.JO$:)fI
2.üO:J:JI9'72

::1$000

~ 21

G. OO:750$53~

Contencioso

:3 PI'ocul'adol'c. :1 7::200$ ..
;J solicitarlol'cs a 3:tiOO~ .
3 cI'cvcn tc>; (l. 2:000$ .
I ollicial dc ju tiça .
.\Iatcl'ial. cxp<,dicntc, 1110-

vci , clIstas c pOl'ccnta-
bl.,cns .

21 :600,000
10:800$000
6:000 000
2:.J00'000

.JO:oooWQO
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22

Apo ontaclos .
§ 23

Eleição .
§ 2~

Ite"tituiçõcs ' ............•...

li 23

Amortização o juros cio ompro'timo no
o:tt'angoi 1'0 •..•...•...........•••.••.

fi 26

20:000 000

]2:000$000

40:000'000

6:>0:000 '000

<1mol·tisaçâo c jW'os do el1lprcstimo ii/terno

Amortisação .
.Juros , ,

600:000'000
7lO:5lJO$000 1.21.:30 '000

§ 27

Paganwntn tle fóro.· . J::;00'000

CII{ç()m(·nlu.~

Con ·tl'U ção, rec n~tl'u(;ção e conservação 2. ~)OO:OOO$OOO

§ 2D

Obras no\'as, llesapropria.,:ões o eOll$ 1'
vação de predios, incluidos ]50:000
pala o rebaixamento da !'ua da Ame
"ica e alargamento da rua enado!'
,pompeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ;;00:000$000
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200:000$000

§ 30

Illumina.;ão do' di ·tricto:s uburbano:s ...

31

Divilla pa- iv!l........................... 200:000$000

§ 3Z

Planta c. da -traI... .. .. .. 1.000:000 000

3

l!lvcntuaes. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 00:000$000

§ 34

Cemit rios municipac.· .

§ 3:>

EntCl:l'amcnto dc indiooentc .

50:000$000

120:000$000

§ 36

'ubvcnçõe. 200:000,000

omn a ".cl'a1............ 27.13:9 6 536





elo do Poder Exe ul.ivo ~llInitipal





Actos ~o Poi9r Emutivo Municip~1

DEORETO

:\. D.\T.\ A~' ~IPTO

189 2

I :31 d nczcmlJ1'o ~hlntl:1 "i1!OI'al' pam o ('x('rci 'io le
I !J3 O OI'~al1lCJlto 11l1lnicir a!.

1893

2 5 tle Jan ii' " ExtinO'lIc O Iogar de PI'OClIl'I.HIOI' tia
amara Municipal de advoga-

do do on elho de Intendenciu
do Di tricto Federal.

3 .J tle F \'CI' il'o Declal'u caduca a conces ão para
abertura de uma avenida em
sub tituição .í rua do enhor dos
Passos .

.j .j de Fe\'cl'eiro Declal'a caduca a conce ão feita
ao DI', CarIo Cezal' de Oliveira

ampaio, para o pl'olongamento
da rua do DI'. João Ricardo e do,
Cajueiro. e abertura de um tun
11 I no morro do LiYl'amento,



352

N. D.\TA

MA;,\UAL DO INTENDENTE

A '1'.\11'1'0

5 4 ti Feyel'eiro Declara caduca a conres~ão feila
ao engenheil'o Tito Barreto ,al
vã6, pam abcl'lm'a tle nma lW('
nida cm . ub 'lituição {I l'lIa 'cte
de etembro,

G Ui tle Fo"el'eiro Declara dI' utilitlnde publica U rTe. a
propl'iaçiio de dÍ\' I' '05 pl'etlio:; e
Il'l'I'ellol'.

,\ bl'l' "1' '.lilo pRrn 0('('01'1'('1' :í~ dr9
p za" COI11 U:; SI n ll'OS 'I'I! 1':I';S<1
1'11m pnra U alil\illi~t~:ll':tO llIuni
cipal. cm \ i,'t'l(lr da 1<'1 II. I'l:i de
20 di' ,ctcmhro d.' I 'V2 l' ('UIn li

Pl'efeitlll'u do 1) i.. ll'l to Frtll'l'lll.
Ab1'c eredll J'; pal'a l'ngallH'nto !Ia

quol" 001 quI' ohl'ig tio a ron
roncl' o gO\'CI'1l0 do ])i~Ll'ido

Feu('1'[l) ]1al'a a:> de~pe:r,n~ 'om li

po]it'i:t do mesmo ,li. L"icLo,
o ,I de i\I:lÍo, ... , Couvor'a o Clm,:edlo \lunicipl1l p:ll'a

srs. ,lO ,e: d '10 ( 11 lo ill.
10 (j dr' Unio.,." Dcclnm cle ut'líclarll' pnblirn :1,:r's

apl'upda~'ão rio..; pl'f'din,; ~ituado'

:i I'"a ]:) tle \laio.



Acto do Poder Legislativo Illlnicipal





Actoa do Foder te~alatívo Munící.pal

DECRE'l'0:-l

A Sll~IPTO

!) de .1nneil·o ..

2 !J d<, .Janl'iro ..

3 !) de J:.1neiro ..

4 14 de Janeiro ..

ti H d Janeiro,.

Autoriza o PI' fl'ito li provid ncim'
para o abastccimento do mercado
de carne, no Districto Federal.

Autoriza a cobranç,a dos impostos
(IUe passal'am para o Dist'ricto
}t'ederal e manda pagar todlls as
despezas exigidas pelos serviço
a cargo do I Conselho Municipal,
até el' promulgada a lei do or
çamento.

Prohibe a salga de carDe verde
. nos açougues, nos mezes de No-

vmpbro a Março, incJu ive.
Reslabele,ce na epoca propria o di
, vertimento charr.ado -Carnaval.

Providencia sobre a abertura de
ruas, beccos;lavenida e. praças,
no Districto Federal.
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MANUAL DO INTENDENTE

AS. UMPTO

6 16 de Janeiro .. Providencia sobre a de. apropriação
e concerto' do predios compre
hendidos pelas ruas de . Pedro,
Nuneio, General Camara e praça
da Republ iea, e eoncurrencia para
apre entação de proJecto do fu
turo palacio da Prel" itura.

7 18 de Jane'il'o " Autoriza a execu ão de obms no
100"ar denominado-C a m P o do
S;e 0-, em Ouaratiba,

8 28 de .Janeil'o " Abl'e um C1'edito de 300:00$ pal'li.
oecorrer á. despezas com difl'e
ren tes erviços do onscl!lo 1\[11

nicipal.
9 28 de Janeiro .. Autoriza a de 'apropriação llo tel

renos neces, ario . para o prolon
gamentos da trave sa Filgueirlls
e rua Azevedo.

10 28 rle .laneiI·o " Autoriza'a desapropriação, por uti
lidade publica do teneno onde
se acha edificado o predio da rua
Estacio de Sá n. 80.

U Autoriza o Prefeito a mandaI' pro-
ce der, administrativamente, ao
levantamento e organisação da
carta cadastral e topograp!lica lo
Districto.Federal,

12 2 de Fevel'eiro Providencia sobre melhoramentos
nas estradas do Marechal Rangel,
Monsenhor Felix, da Bica e de
Santa Cruz.

13 2 de Fevel'eiro Providencia sobre a construcção <le
uma ponte em epinba.
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Ui

13

Iü

21

14 .j de Fe"ereirol.\utoriza a de apropriação de pre
tlios n largo de E tacio de á,
ruas de . hristovão, Haddock
Lobo, S. Bento e traves a e larS"0
de anta Rita a de apropl'iaç:w
do terrenos do predio, já
demolidos, da l'ua Ma c II ad o

oe1ho. ,-tl
4 dr Fc" I'('iro Autol'iza a de apl'opl'iação do' pre

dio tla ruall\lunicipal n. 23 e
largo de anta Rita n. 16.

4- de F vcr il'o Autoriza o prolongamento da tl'a-
vessa Ayre Pinto em hri '-
tovão .

.j dc F('\'el'eil'o ~JaJlda vigorar, provi oriamente, o
regulamento annexo ao lecreto
n, 169 de 24 de Janeiro, obl'e a
lnsp ctol'ià de Hygiene,

4 dI' ]i' v I'eiro I. cnta do parTam nto de impo, tos o
A yl0 1 abel.

ti de F!'vel' il'o TOI'na exten iva á a as de nego-
cio, ituada na. fl'eguezias da
Gavea, Engenho. Velho, . Chl'i 
tovão e Engenho Novo a postura
,'obl'e fe hamento das porta, de
accôl'do com o etlital de 1 de
Outubro de 1892,

7 dI' Fc" reil'o Autoriza o PI'efeito a contl'actar,
mediante concul'rencia publica, o
'erviço le conservação e recon
'trueçâo do' calçamentos da ci-
dade, .

7 tle Feve!' iro Autoriza o PI' feito a mandar eal-

17

20
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çar di VOl"OS trec hos d I'uas d:<
freguezia de lnhauma e tlá outras
providencia, ,

22 7 rle F v I'ciro Antoriza a abertura de um credilo
de 100:000$. para executar diver
sos meltlOl'amentos, nas freguezias
de Campo-G rande e anta-Cruz.

23 7 cI Fevereiro Autorisa o Pl'efeito a chamar con
cur,l'encia pal'a apresentação de
Pl'opl'ostas e planta' cle mata
doul'os.

24 10 de I~everciro Alltol'isa o Prcfeito a contl'ailir um
empre.'tilllo interno, até a qUllnlill
de dez mil contos de réis,

2;; 11 rle Feverciro Alltol'isa o PI'efeito a chamar con
cUl'I'encia para o serviço de na ve
O'ação entre a ilha do Gov mador
e o littoral.

26 11 de Fevol'riro Autoriza o Prefeito a Illandal' pro
ceder os melboramcntos na lonto
tle desembal'que cio Zumb}' e a
confeccionar o orçamento para a
constl'llcçâo de uma ponte na pl'aia
de ,Bento. na ilha lo Gover-
nador. '

27 11 cI FC\'ereiro Autoriza o Pr feito a mandar r 
con truil' a. ponte de Pavuna e
U.ruçan;l'l1 na fregu zia dc Jaca
repagua.

2 27 de Fc\'cl'ciro Autoriza a abertura de creditos
para occorl'el' á, despezas com os
servi('os que passarem para a
admirlÍslra('ão rnunjcipal.
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;12 :li de

:33 118 til!

31 :lI; dI'

29 17 de Ial·~Il .... ConcedI' Aposentadol'ia ao bachar 1
,lo . Antonio d Ma~alhãos Castr'o
'obrinho, secl'etano da antiga

lntenden ia funicipal.
30 17 de Ial·~·o., .. 'I'orna exten iva ás casa de bal'

beil'o e cabelloil'eiros fi postUl'a
sobl' o fechamento da. llortas
ao d mingo..

3l 18 dI' ~lar<:(l .. " I'rorO~H, por 20 HIIL10', o prazo eon
cedino, Jlor decrotO d la d
1\"'05to e 1 i3, á empl'eza encar
rogada da eon tl'ucçao da FITO
Carril d Jaeal'épaguá. .

:\lar~o .. " .\utoriza o Pl'ofeito a conb'actar.
mediante concurl'encia publica e
one s ão de favores a construe
~ão d easa' ]lHI'a, a. cla:-s'
proletal'ia.' .

Ahl'i1 .. ,. 'IAutoriZa!l xc 'uç::io de livorsos
molhol'Ulllento:; na ilha ti Pa-

. qllotá.
.\bl'il. .....\lItol'iza o~ '011' I'to de C[1I ca-

I
I.ecolJl a' escola. d ,' ..Io'é e ~.
'oba:stiiio o o palacio da lnten
delll'iH i\lunieipal.

3:; :lti dI' .\bl·il. .....\utori7.a o PI' feito a jll'ovidonci> I'

. obre o alargamento da I'ua Treze
de faio .

.35 A 29 de Abl·il. ... ' Coneede ('r 'uito J ~ra in;;tallllçâo de
açollgll S IllUlllClpae ..

•'36 I d Maio,.... 'oncedo ulll arllJO úe lie liça ao DI'.
João Brazil ill'ado, inspector lo

Q distrieto ('scolal'. .
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38 O de Maio .....

39 17 de ~Jaio .....

40 17 de Maio,.".

41 17 de Maio, .' , .

42 2 ele Ago ·to .,

43 2 de Agosto

44 5 ele A"ost ".

45 12 (1 . I'tend11·O.

46 1 dI' Setemhro.

37 5 ele Maio ..... Autol'iza a consb'ucção de novo.'
cemitel'Íos nas freguezias subur
banas e concede credito para oc
correr ás despezas com a acqui
sição elos terrenos, constl'ucção,
pessoal e conservação do mesmos.

Regula o en ino publico do Di 
tricto Federal.

Concede credito para occorrer ás
clespeza. com aluguel de ca a
para o Pl'efei to.

1 enta do pagamento do imposto
pl'eelial divel' o ediflcio onde
funccionam associações.

Crêa um imposto para as ca 'as de
negocio que se conservarem aber
tas até á 1 hOI'a da madrugada.

Concecle um anno le licença, com
toclo. os vencimentos, ao DI', An
tonio Calmon de Oliveira Men
des, com missaria de hygien '

Re"'ula a abertul'a d nova, rua e
o prolongam nto ela.' já exist n
teso

Reorganisa as r pal,tiçõe,' da Pre
feitura Municipal.

AutOl'isa o PI' fito a mandai' 'alçar
diversa rua cla fl'eO'llezia do En
genho V lho

PI'oroga até 31 de Outubro a co
brança rio imposto de li enças e
até 31 de Dczemll'o a cobrança
rfe f6ros, •
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~Il 'ele e(embro. 'Autori5a O Prefeito a de pentler, na
.itua~ã actual, até a quantia de
500:000 pal'a att nd I' ás provitIen
cia qucjulgal' ne 'e aria ao bem
e ·tar da população desta capital.

48 ao d Outubro .. Autorisa o Prefeito a acceitar a
otrcl'ta feita 1'01' Antonio Augusto
do nnto tle luas ruas em ter
l' nos de sua prol riedade, á rua
Cond d Bomtlm n. 129, deno
lIIinadas -D. Maria dos anta 
c-Antonio dos 'anto .

.j~j 11) de . 'OV('lIlbl'O Autori a o Pr fito a mandai' fazei'
OS concerto preci o na rua de
Matto a1'0 o e tl'aye sa do me mo
nome e outra .

50 lü de :-':ovenl\1I'o Autori a o Pl'efeito a di pensar do
pa~amentoda multa aquelles que~
ate 31 de Outubro do corrente
anno, tenham requerido licença.
pal'a uas casas le negocio.

,,1 17 de i\o\'f'1l11oro Reconhece o direito do antigo lan
çador Dual'te José Teixeira a ser
consideratIo 10 e cripturario da
dil'ectoria de fazenda.

r.2 20 de ;-\ovelllhl' .\utol'i a o Prefeito'a mandar de
duzir, mensalmente, dos venCl
mento.' dos empregado' que pas
saram de outras repartições para
a Municipalidacle a quota com que
conCOI'l'em para o monte pio ge
I'al, cndo entregue ao .thesour
fedel'al.
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53 20 de l\ovembro Autorisa o Prefeito a mandar fazcr
dil'el'so' l11ell1Ol'al cntos na fl'c
guezia rio Engenho Novo.

54 90 cIo Kovembro Providenl'ia ,.:ohl'c a caça nas zollas
mal'itimas e flul'iae' do Di -lrido
Federal,

53 i] de 1'I'0vcmbl'o :\utol'iza o PI'efeito a aUg'mental' de
40 gual'lfa.; 111unicipaes o lIumero
já appl'o\'ado pal'a os districtos UI"
uanos,

;:;6 24 de 'ov(!In1JI'O Proltib , em to lo>. o dominios da
lUunicipalidade cIo Distrieto Fede
ral, o c6rte ou de truição, por
qualquer mocIo reali -ada, da, RI'
yores denominada - mangue-e
dá outl'U proYiden ias,

51 24 de i\oyembro Autol'i:a o Pref ito li Illandftl' i 11
demnisar' o cicIadão JOilO ~]axilllo

de l\lcllo ria di/rCl'ença de venoi
mentos qun deixou rle perceber,
enb" os do seu anti<>o 'mpr "'0,
do 10 oJlicial da extinta dil' doria
de obnls. e os de 20 oflieial da
::;ecretal'ia da Prefoi tUI'a.

;:;8 2·J do 'oyembl'O Isenta do imposto predial o edi
fício do mosteil'o d ',~, do
1I10ntserrat, da DI'dem Benedi

tina,
59 29 do Noyembl'o Autoriza o Prefeito fi mandar mo

dificar o jUl'llim da pl'aça de 'ri
I'adentes outros jardins muni
eipaes.

<60 () de Dezembro Eleva a cem mil réis a multa de
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qlle trata o edital .le 13 de De
zembro de I H c a vinte mil
réis <l. 'e pecifl 'ada no 5° do
titnlo 3' s('cção 2~ .10 codigo de
po turas.

61 oucede ao ('illll([ão ?-Ianoel úe Oli
veira Mac do tiOdl'é, por si Oll
companhia Iln(' ol'gani ai'. ('"Lau ,
lecer llm en'iço rc"'uJar de navc
gação li vaI 01', para tJ'an porte
d cal'~a ou encoll1menda , entl'e
a ESCOla MiliLal' o a Ponta do

lIjll', tocando em differentc pon
to do littol'aI e nas ilha:; do Go
vernadol' c Paquet<l, JS '111 ol1n da
municipalidad .

ü2 23 de Dez m1>I'o Orca a l' ceita g ral do Di 'tl'ictn
Fedel'al no cOl'I'ente oxol'ci 'io de
1 93, em 22:302:630$197.

6 23 d D z mbl'o Dispõe quo <l. Ii onça llal';( velli
clllos ( ano ou cal'l'oça), na 1'1'0
gnezia ruraos (1I'ajá. Jacar ·pagllá.
Campo Grando, Oll<l.mtiba, 'anla
'ruz, Ilha. do ov 1'lUldol' c Pa-

quetá), u tará, panl I ada UIII, Jozc
mil I'éi annualmentc.

64· 27 .Te Dez 111bro utol'iza o Prcfeito a dOSpClll! l'
annualmente com o Asylo de Men
dicidade a quantia de no: 20$000,
para pa~amento do, empl'egados
e mais aespezas, conforme a ta
bella annexa.





Leis promulgada pelo Con elho Municipal, em
ürlude da rejeição

pelo enado do veto O]lposto á mesma





Leis promulgadas pelo Concelho Municipal. em Tirtude b.
ujeitio pelo Senado do Tito opposto is mesmas

DATA A "",'ll:\1PTO

1 l).~

12 de Jllllho \utOI·i"ando o Prefeito a mandar'
,'alçar a rna de Todos os anto.·.
n:L freguezia da Lagoa, no ponto
omprcbendido entre as ruas c,la

Real Grandeza e D. Jlfarianna.
12 de Junl o... '" " Autorisando o Prefeito a conce

deI' licenças para casas com
rr.er'ciaes antiga., independente
mente do cumprimento das pos
tura de 31 de Dezembro de 1891
e 15'de etembro de 1892.

19 de Junho Autorisando o Prefeito a prorogal',
ate 30 do Junho do corrente anno,
o prazo para o pagamento dos
f6ros em atrazo. .

21 de ,Junho Regulando o serviço da bygien
no Dil!tricto Federal
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6 (le Julho .

17 de ,Julho .

7 de Anosto .

9 de Sell'mbl'o ....

Ó,le R tcmbro ....

'!J de .'ctL'mbl'o ....

9 d ,'ct mbI'O....

Autorisantlo O Prefcito a conceder
previle""io, pOl' 40' anno, salvo
direito' dc tcrceiro,. ao cDg'e
nheiro Felix Antonio Perelra
Lima pal'a n. construcção, u o c
goso cle uma ~trada cle ferl'o dc
bitola de 11m metro, denominada
(h'anrle ircltüo.

Regulanrlo us con~tru çõcs c I'CCOl1
strucçõcs dc pr dios na :ll'ea da
ciclad .

Rc~ulantlo a,; contliçuc' de nom 3
ÇUO c dcmis-<ão rios cmpr ""ados
municipacs.

\.utorisando o calçamcnto, a paralle
Icpipcdos, das mas do Jardim Bo
tanico, na Gflvca, c part~ da do
Humaytá, na fl'cíl'uezia da Lagôa.

Autorisanclo o calcamcnto da l'L~a
Francis o lIiuratol'i, na' frC""UCZla
de Santo AntollÍo.

Autorisando a dcspcza. até fi. quantia
le 100:000~OOO, com a limpcr.a e

embcllezamento da Praça Quinze
de NO\'cmbro, 'ob condicõcs quc
e tab lccc.

Autorisando o calçamento, a parallc
lepidedo • da rua de . Luiz 0011
r.aga,:ua parte compl'chenclida entl'e
a rua S. Januario c o lal'go do
Pedregulho,



Lei não unccionuda nem velada e promul-
gadas Ilel0 Con elho ~Illllicillal





Leia nio unccioud&1 nem vebdu e promulgad&s pelo
Conselho Munioipal

.\: '\")II'TO

17 li ;\[aio .... ,., ....

ID uu ;\Iaio , .

19 lI" Maio, ... ,., ...

5 ri .Jnnho .

Dcl I'luinllllllo o quanto d 'yenl pa
<Tal' de licen('a os bool:-1I1(11:,1/'$
'ociedade. . pOI·Uval". fl·onlões.
bellodromol' • di\"J'lilllt'nl COI\
gen I'e .

Concedeml ao PI'efeilo Mnui 'ip:11.
a titulo de representação. a qnan
tia de 1:500$000.

Autorizando o Jlror,'ilo a Inandar
razer, meuiante concurrencin. pu
blica, os conceitos de fJue care
cem as mas uo Poyoado e do i\Ia
tadouro e os caminhos do ["lII'aI10
c de epetiha, no cnrll lo 11<' ::>anla.
Cmz.

\utori anuo o Prefo: ~0 'I tie~pt'ndeJ'

Rnnualmente com o pessoal da 1'0
pal'tição do impo";o (lo g';ldo a
quaniia d 41:400'Olll).





ln ll'll'çõe' a IIU) 'e refere o Dec[')lo n. i60
rIe 16 de Mar~o de i 92. 1131'a execuçao
rio arl'. a9 e 60 da lei n. 35 de 26 de
Janeiro ri} i( 92.





lnstruc,ões a que se refere o Decreto n. 760 de la
de Marto de imi para mou~ão dos afh, S~ e
ao da Lei n, 35 de 26 de Janúo de 1m.

Al't, 1°, Panl o preenchin ento das yaga_ actual
mente exi. tentes no Congl'e so Nacional, qller por morte
nu renuncia. quer por auermenlo nas representaçõe, do
E'tado', farão os re pectiros governadore, immedia
tamente proceder á eleição, marcando o dia com a ne
ces aria antecedencia, nunca menol' de 3D dias, para que
sejam re trietamente guardados os prazos leeraes, e oom
municando-o, com ul'erencia, ao' pl'esidentes das iUuni
cipalidades eleitas, de accôrdo com as leis e, tadoae, .

\> l°. Nos Estados onde não se haja procedido á
eleil{ão do membro do eroverno municipal (Camara.
lntendencia, Conselho, etc. ), nos terlUos das respectivas
leL, a comlTlunicação será feita ao presidente, ou em . ua
falta ao vice-presidente, ou, em falta de te, ao mai "0
tado dos vereadores da. ultimas camaras municipae:
eleita...

§ 2°. Para, e preencherem as vaga' ou impedimen
to existentes nas camal'a munieipaes, serão chamado••
em !lrimeiro Ioga r, os supplentes dos yereadore ; depoi.. ,
sene o preciso, os juizes de paz da séde do municipio, e.
finalmente, os dos districtos mais vizinhos, por ordem
tia "otação, de sorte que fique completo o numero do Ye
readore e outros tantos supplentes de cada carr,ara.

Art. 2°. Dentro de 2'1 horas depois que os [>re:i
Ilentes rla. mllllicipalidades receberem a eommnniração
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elo dia marcado para a el il;ão, proredel'ão lí eguinte
diliaencias. '

a) Dividirão o municipio e,n secções eleitorae , em
numero nunca inferior a quatro, cada uma das (JIJl:fS não
conterá mais de 250 eleitores e 'erá numerada rdina
riamente (1", 2", 3., 4", etc.) .

b) Designarão os eeliflcio. onde hão <.1e funccionar
as me..as eleltOl'aes, distinguindo-os pelo numero' elas
secções, assim, por exemplo: - 1" secção, paço da ca
mara municipal; 2" secção, escola pub1Jca de.,.; 3" sec
ção, casa de morada do I', F" no loaar de ... ; 4" Sp.c
ção, ediflcio tal, etc.

c) Publicarão por editae. a divisão do municipio
em secções, a numeração de ta e a de ignação dos edi
fiei os;

d) Convocarão por officio e por ditae. o demais
membros da municipalidade eu' imuIediato ,ao quae
se referem o §~ 1· e 2· do al't, 1·, I ara. d ntl'O de 10 dia,
se reunirem no paço municipal, afim de elegerem o mem
bros da. me. a' eleitora

Art. 3°. Cada mesa eleitoral sed. compo ta de cinco
lnembros e dous supplente. , nos termos dos al·t . ü· § 3
c 40 § l° da mesma lei,

Art. 4°. Feita a eleição da. m a el itorae:' e ante
ue finda a sessão, o 'pre idente da municipalidade man
dará lavrar editaes, que serão affixados incontinente no
paço da Municipalidade, fazendo publicos 05 nomes dos
eleito, e convocando os eleitores para dar o seu voto,
declarando o dia, logar e hora da eleição federal e o nu
mero dos nomes que o eleitor eleverá incluir na sua ce
dula.

Art. 5°, A nova designaç:; o de edifieio a que se re
I' re o ~ lo do art. 29 da lei, quando o de il;lnado não po sa
mais servir, por força maior provada, era feita pelo pre
sidente da municipalidade si a dita força se verificar mai.
de oito dias, antes do marcado para a eleição, de sorte
que se possa tornaI-a publica por editaes.

§ l°. A p1'ova da (Ol'çet maio/' ser,i fei ta por qual
qnel' "enero dellas, como sejam: vistoria por perito!'. de
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1)lanO e sem formalidades foren es, além do exame e
audo dado pOl' e cripto, datado e as i"nado; depoimento~
de testemunhas d~nlis de fé, que sejam eleitore e maiores
de toda fl excepçao; aUe taÇÕe, de pessoas que occupem
cargos Jfficiaes, quer de eleicão popular, quer dil no
meação do governo,

R 20. Os peritos 'êrão nomeados e os depoimento'
tomados pelo pre idente da municipalidade, ou, em caiSO
de ur"encia, pel6 pre 'idente da re"pectiva secção eleito
ral. Entende- e ca o w'gente o que -e der tão proxima.
mente aos oito dias a que e refere o Rrt. 39 § lO, iiI
{ine, da lei, que o edital não po -a er afflxado com esse
pra~o.

\.rt, 6", :\as leiçõe- a que se l'eferem e 'tas in, truc
ções, votarão o cidadão" compl'ehendido no ultimo ali 
tamento.

AI't. iO. O proce"o das eleições será o determinado
no~ al't , 41 e -eguintes da lei,





Uecrelo li. 8ã3. de 7 (Ie Juuho de 1892





Decreto n, ~S~ I d9 7de Junho de la~2

Dcclro'a as (alta' verificacla' no ol'iginal (lo decreto do
Conflresso :Yacional q'tC roi convcrtido 11ft tei n, 35
de 26 de Jan"i,'o de 1 02,

o Vicc-Pre3illcnle da Repuhlica do' !!l-lado' Unidos
do Bl'azU, att n lendo {IS indicações das Mesa do enauo
e da Camam dos Deputados, de 1 do conente mez, a.
qun.e", de comlllUIU accordo c autol'isada pelas rcspecti
va' Camal'a, examinaram o original impl'ess do de-
I'eto elo Con"'ro""o Nacional que foi convertido na lei

n, 35 de 26 de Janeil'o de 1 D2, c verificaram qu, por
occa ião de 'el' re\'isto o referido original. ,c deu no ,;
18 B do al'L 43 UI11 engano, empregalldo- e as pala
vra' - o nome' - cm vez de - o numero - c, no 22
do mesmo Rl'tin-o, a llppres ão da conjuncc;ão - e - na:
palavl'as -duas cópias da acta c da,' a~ ignaturas, ue
vendo er - da acta c da a, signatuI'a , conrol'me tudo
tie lê na redacção flnal do pl'ojecto adoptado, rc. olve pu
blicaI' as sllb titlliçõe, acima notada P:1I':.I. conile imento
.)a: autol'idades c revida exccu(',lo,





Lei II. 6\). de 'I do Auo~lo de IXUz





tei UI a9, da I de Agosto de IB~2

Alie/'a a$ rli:;lJosiçoes do (I,'l. .1" ria lei n . •15 c/r' 26 de
Janei,'o de 1 92.

An, 1° Fica levado n tI·e.· o nUIII ro d 'upplen
t s de que trata o a1ot. 3° da 1 i n, 35 de 26 de Janeiro
de 1 02.

AJ't 2°. O primeiro ali tamento el itol'al será inicia
do, independente de regulamento, no dia 5 de Outubro
do corrente anno, no~ E tado que airrda n:io o tivel'em
rito.

§ 1°. A revi.i'iodo ali,tlllnento erá feita no ultimo
anno da legi latura.

li ~o. A primeira revi fio erá iniciada a 5 de abril
de 1896, ultimo anno da s gunda legi latura.

Art. 3. Re\'oCTam-se a" di, posiçõe em conLJ'ario,





1~llIeE ALPll \BETICO

Pêlf!..

.\ '(ns dn l'oder Ex 'l:llLi\' :\lunicipal. "., :l?'']

.\dos 110 Pod',· Legi laLiyo iUllnicipul. ,...... :~;;5

.\11 "<lção das di'p siçõc;' do fil't, ao da lei 11. :1:;
dr 2li d Janeiro de l,02 (Lei n. li!> dI' 1 de
.\gosto) ' ' . . . . . . . . :3t-::)

o
'irl:11I011' dr 'I"'\'i,:o IlIte'l'lIo .. , .. ,.".,', ,. I
'on, titllil;ão da R pul lica................. 17

:o
JJi\'isiio '1;1 'al'ilHll,'cderal <'111 disl!'icw" \Del:rclo

n, 15:3 de :' dr .\~osto ([e 1 O.:» .. ,", .. ,.,.,, :31~

E
Eleiçõe~ Fetl rae" (L i n, "5 tle tu de Janeil'o

fi, 1 !l.2) , ,..................... 215



~ASUALDOISTESDESTE

["alUIR Yel·illt.:ada~ 110 origill,iI dll ii TrIo do COII
gre o Xacional que roi 1"0 Il'"P 1'( iria rlll Ipi
II. :35 de 26 rir Janeiro ri 1 92 (I ecrelo n. >158
de ? de .JulIllo d l c!J2)....................... ;r;.I

.....

..J.,

11l5ll'llc~'-les para as eleitr,()s fedenle", (llel:rl'IO
n. 1.54:2 tle 1 de 'etembro de 1 93) . . . . . . . . . . :? la

Instrucções para a eleição de Presidente e \'ice
Presidente ela Republica (Deel'pto n. 1.66 de
I de Fevereiro de 1 (4).......... . . . . . . . . . . . . 2!1!l

ln t1'ucções para a cxecll'ião do,' arls. ;:;D e ):iO da
lei n. 35 de 26 ele Janciro d 1 '02 (Decreto
n, 760 d 16 de Março d ] a2............... ;Ji3

L

L i r"anica do Dislriclo Fedcral.., .... , .
Lei' pl'olJllllgadas ]leIo Con elho, em "il'Lude de

l'cjeição de Yeto... .. . . . .. ; li?
Lei.' não, anccionaelas n 1.1 velatlaf', prolllulgada

11['10 'on5eII10 ,............ ;371

.\Icza do Cou 'elil '\ll1nit.:ipal, m 2 d F ,·cr['i.O
li 1894 , .

?lIeza do Cou,'elho .\lunicipal, rl1.2 tle .\]ar~·o
de 189·L , , .. , .

.\Icza~ eleit.orae. pal'<\ :t lcgi:latura de 1 D·I-!Ji..

.,
.)

.)

211



INllIl'l-: .UYII.\UETlrO

o
\

01' alllcnlo :\/ullil'ipal pal':I 1~!1I ([)pCI'l'ln 11. j:i dI'
'j dI' '·'t"('I'I'i1·o til' I~~)I).............. 319

Pl'illll'il',1 :\l,'za tio ('onsp!ho .\Illnicipal ..... ,..... :3
I'!'ssunl da S cl'Pllll'ia dn ('on elho .\11lnicip:1I, ... J l
1"'01 i ti1'11 I' i n:< I'e1:1li "'I :,,:< I'il'i 'õf:'S fedel'al'. (DI'-

1'1'.. tO II, Il'il ti., i~. d.' SI'II'lI1hl'o dI' 1 'll:3), ".. ire.

nrlnciio dos Illt ndcn! ':< Disll'iclal':< r nl'l':1C.' .
It giinento Intrl'l1O lo ons I"n , .
Heglllal11euto <ln Sl'CI'etal'ia tio (' Il.'Cllll)., , ..

Jt ol''''ani,,::U'1io das ltcp:ll'ti~õl's <ln PI' r ii III'U .
Regl;Iul11l'llto dr l1,1"'iclH' c .\ sistl'll('ia Pllhlic,l,
H,t'glllall1olllo do F.llsino Pnhliro .
l{e~'ltI:1l1lellto tln. l~s('ol:l );OI'lIlnl., " ,.,'

-"I,'
!li

111
1:2:3
]:i:3
l,i





INI)Jm~ CIIHONOLOtllr.O

('il'l'ulur de ,"'I" iço Inlel'no "", ..
I'I'im im ~leza do ('onsl'lIlO :'Ilunil'il'al. .. ,., .....
:\leza <lo Conselllo 1'111 :2X di' Fe,' I" il'o de I~H~.,

:'Ileza 01 ('0l1sell10 CIIl :2 dI' ~jl11'ÇO 01(' I. \)1, . , ,
H('\al'ijo d(l~ lnl ndcnlc: lliAtl'il'lal'f> I' (,NU(''', .
Pc. ;;oal da ~ecl'rlul'in do ('OH;; 1110 .
('onstiluiçÃ da r cpuhlicll ,""",., ,'
L i Ol'gullica do Di"ll'ido 1<rdcl'ul.""" ... " .
HegillH'nlo 1111 1'1111 do lonselho i\!ullil'ipal., .
Itl'glllnl11rllto da ,'ecl'l'lul'ia do 011"1'1110, , .
l{,I'OI'''nn iSll{'ão uns Hrp~\lti iil'S dn J'I'erl'illll'a ,
Hegl:Tl1IlH'ldll 01<' llygiC'l1r I' A". i"\I'IICill Pllhlica..
lteglllnlll l'IHo do EII"ioo 1'IIhli<·II , .
Rl'glll:lIlll'nto da E;;colu ;\OI'l11nl., , .. " .. , .
:'II<'zns rleiturnrs pal'a a Irgislnllll'a d" ] H-I--moO
Elri<:iic's 1<l'drI'IH'" (l.ri II. :1:; rll' :2(; dr Janeir'lI

dr 1. H:2) , . , ., . " ' .......•.... , .. ' .
III"ll'lIcçõrs 1"\I'n a;; rlri('õr" rrdrl'lIl':; (1)"<'1'<'10

n. 1.:)·12 dC' I dl' .·C'[l'111111'0 ri!' ] !l:l) .
1'1"ll'idcn ('ias l'plalh'us 11 elei~õC's I'Nlel'ile (Ut'

CI' Lp' II. I -I dI' 23 de ~C'tel11 bl'o <118m) .....
Insll'llcçr't C'S p:ll'fl. :l ell'içíio dl' I'r'e irlC'111 (' "icl'

Pr'l'si d 'lItc' da J I'p"hli.'n (Dl'cl'l'to 11. l.(j(j' til'
7 rlt' Fel'C'I'ril'O dI' l'VI) ..

Ili"isíio ria :1pital 1<l'tl!'1'I11 rl11 tlistl'Íl'loi" (I)(,CI'I'III
di' :1 dr' .\go"to dI' J~!):1), , ,

P:lps.

-.,
l.)

nj
111
li:;
1~J: ~

J"
:211

2!1\I



"[ II

OI',Hlnenro )IlIniL'ipal )1:11':1 l~!U (1lt'cTdo lI. I.' .I,'
li d Frvrl'eil'o dr 18!H)...................... :)1\)

.\.·tlls do I'oclrl' J~xrcllti,;o )ItUli<: iI'HI :r.
» »l.rgjslatiHJ )íllni(,ip:ti............ . .I~'

I.pi~ pnlllllllo·uda;.; pclo ('ollsl.'lIlll. C'III \'il'!llll., dc
,'cjciçíio de '·rlo " ,.,.".. .. :lli,

I.(li~ niio ~ilncci(lnad:t~ IH111I \'et:lrl:l~. IJI'lllllltlgndns
pclo COllsrlllO.,.............................. :li J

!llstl'IlC'ÇÕ('s pô] I'H !l c'xrclI,ão rins :11'[;';. ~,!I c' (jll d:1
lt'i II. :r, de ~Ii d(' ,Jalll'il'O dr ],'!Ii (Jll'c'I"'LO
11. 7(il1 dI' lG dc' )Inl'ço dc' Ixn2 , ,. :1,:1

Faltas "PI'ifiead:ls JlO ol·iI.dllal dn l')l'l'I'eto do 011
gTl'SSO :'\:ll'iOIlHl ((Ii(' ,'oi c'oll\'('I,tido lia I.. i II. :l~,
de .iii de J:lllcil'O cip J. 02 (D,'cl'rtl' 11 •• ~.:l d.·
7 dr .Jllllilo d' lH!l2)................ ......... :.l'!1

.\.Itt'ração da!' di.po 'kões do :u'L :1" d:1 Il'i 11. :;~.
de 2 i tie ,Jnneiro de J:;:()~ (J.pi lI. li!' dc" J d,'
Agosto) .. , ,., , .. ,... :lX:l

)I:lJl)l:l do 1~lcitol'Hdo ,.

L C



MAPPA do Eleitorado do nistrlCto Federal, organisado segundo o disposto no paragr. 10 do art. 11 das InstrucÇÕes para as eleiçobc qne
, em 1° de Março proximo, ás quaes se refere o decreto ll. 1668, de 7 de ~Fevereiro de 1894

e hão de realizar

PRIMEIRO DISTRICTO SEGUNDO DISTRICTO . TERCEIRO DISTRICTO

.

.r.>,"I

)
)
' g;

'.:>

207 ')
23:1 f
1!13 (
]20 )

, .932

-=

1& )
212 I
l7!J

202 } ~

2]2 \
H13
287
r·J
212 ,r.>
2:31 ;::!;

% 001

l!l'
17:-<
2]2
222

231

1!l7
13U

2()·j
]!I '
251
178
J '1
:.124 f'
201 :

20' )]83
105
211
22·1

24G

250

23 i' o
1%

\ 00

J

IH:l Jl o
117 c»

1l(j

21G
]21

21.
221

ELEITORES

. "

LOCAE

I
.SCOl:l , UI)/1('a do nl( n inl)~' ..••...........

Escola Puhlica do IllOlliIlOH, no Hr:lll'ngo ..

l<~scullt Public:l~L1e lI1('nino '"

J~scola Puhlica de ll1 'nino, AI'ett!, 11:l s-
tl'ada da Pavuna ". "

LllhOl'atOl'io do CnmpillllU .
Escola Pulllica do IlIcnilloH, !\Ial' O 5°, na

c. ll'ada dc 'anla 'I·UZ ..

A~cllcia da P"C'I'<'itur:l .
EscoJa PuhlÍl'a do 11ll'lIinus........•........

Fazenda da Tuqu!ll·a..

1<~ 'cola Pllblic:l nos Pi!lu·o",. '.' .
I~sco!a da.' Ilicinus, 110 ElIg<'nho dI' IJcnll'O
E,'coln l'uhl icn, na Esllu;1io da Piotlndo ...
Escola l\lullil'ipal, na pstl':ll!a do .'anta ('!'lIZ

Es ola Publica, largo do Ppdl'egullto n ..1..
I~staç"O dc . FI'uncisco X:l\i('I· .. ' .
Esc. nllxtu l\ltmi 'ipal, rUll 2·1 dc l\Iaiu n. 7\1
Eslação do Riuc1tu<'!o , .
Estação do Eng()n1to No o .
J~scol:l Publica- Visilltç50 .
Esta~'flo do AI )'cr... . .
Collogio Santarém .
E ola p:lr'tiI'Ultll', 1'lIa 11111' rial .
Esta~~i() dc 'I'odo. os ·aotos .
Rua D. Adelaid .

Lyceu cio Engenho Vrlho .
E 'cola I'lIblit:t1. ma do l\latlosu .

a II de :). Jo 'é, l'IIU Bal'flO dr lt:lpngiJlo ..
Quartel dc UontllC'il'OS, I'lIa d' '. ClIris.(,vDo
~ 'laf'âo da f~ ·tl·ada de l~cl'l'(). :). CIJI'istnvjj()
I~scoi:t Public'n ma II1111e do 13umrim I\. 125
Ilospital l\lilital· .
I~scola l\lllnicipal, I'ua 'olldo uo 1301l\f1111 .
I~scola l\/lInieipul. !'lut 13I'w:o de Ouro .
l~scola l\luni 'il'al, 1'lIa (:ollzaga 13astos .
ln 'ti luto Pr·oflssiOllal. Villn Izubel .
Instituto Pl'ofls 'iOllal, "iIla Izalll'l. '

Escola I'uhli":l UO IIH'nillos ..

Casa do Manu 'I FI'anci:co AII'c " 110 ar'l'aial
lia pedl·a .

Escola João, Alatlo Altu .

Escola Pu1Jlic:! de menino', na !llIa .
E.'cula Publica ti mellino' lia Banll .

E.-cohl Publica, 110 i\Irndanli:I .

Cu.a L1c Jo é J. Cm'doso d<' Cal'v:lllio, C'n!
ln Iuhyba ' , .

E-cola f'ublic!\ do Illcninos .
Es"oJa d tl'aballlo~ lll:tnIHU'S .
E cola Publioa dc nl<'ninos .

232

(22)

I", 2", 30 e 0\0 ···i·i)··················

lO" 11°, ]2" J3" .
11": I;)", llJ", 17", I '0, !!I", ::-0" e 210

l°, 10°, 11",12°, ]3", 14", ]5" }(j" n"
] ". HJo e 20".•. '" '" : .' .

2°, 3° c 21" .
4", 5" e (i" .
7u, 80 c til. ...... ·(2ij·················

l°, 211 3° ·t u 50 C' (lU
7" !lu' U"' JO:' 11" e l'~""""""""

, , • (12) - .

1°,2°,3° lD", 20°.21° 220 230 2.10
2;>", 20",27" o :2 0 ... ~ .... : ... .'.....

4", 5", ü" 7" ° (l" lO" li" I;)" 130
]lu, 15~, IGo, h~ ~ I ~ .... '.. ~.: ....

(28)

l°, 2°, 30, --10, 50" (j\), 70, 80, 90 10u
}, 12· 7: .

I~", II", 15", llJ.. o I· .
I 0, I!)", 200, 21", 2i", 230, 24", 2;;",

Q(i", 27", 2 " 2!Jo, 30", 310, 32" I) 3:10
3,1", 3;)°, 360 370, 3$0 3t)" 400 .no

·12" 043° "". .. .... ·(13) .. ·· .... ·.. · ....

1",2°, 3u, 4" 50, (j". 7", 8", !.lo , ]0".

11", 12°, 13", ] l0, 1;)0, ](j", 170, I "e 19"
I", 2°, 30, ·1" 5" (i" lI" ]2" 13" II"

15° o](j"' " "
7", ~". 9" e' ió~ ::::: :'.: :::::::::::::::

(:3;))

1° o 2° " '., .
3°, .1", 5" e (j" .
70. Itl e 90 , .
10°, II" c 12" .
8", D", !lI" <' 11" ..
12", J:j" o lJ" ..
1!J0 e 20" .

g~ c ~~~:::::::::::::::::::::::::::::
.Jo, !)U, tiu e 71i......••.....••...•.....
I", 2" e 3".. .. .....···iúj·······

1:, c40 °5~" ú~ ~'i,; 'ó ".,;" '"
H", 1O~, !ln C 120

.... ::::::::::::::::

(12)

~~,t1U~.~~: ::::::::::::::::::::::::::
4" e;," ..
7" e 11"....................... .. , .
~u c !)u ...•..•....•.•.•..•..........

i: ~ J~:::::::::'.'.'.'. '.. '. '. '. '. '. '. '. '. '. :::::.' :
5° e (i".....................•.........
7u o t'{fl

!lo c 12';.:::::::::::::::::::::.:::::::
10° .
11°.............. ·(23)·················

---.-----------=-.'1---------------

{
I"

2"
, 1"

~ 2"
~

.j(i

t:nica. ...

]n .......

la .......

Ia .......

1" ..
2" .

c
CoI

2" ..... ,.

2" ..
3u .

la .

2" ,
:1a , .•....

c....

.1" .......

1" .
2" ..
:3" .

,

\

,

uml11a .

1-----

Ilhado Ilovernado,'!

Ilha de Paquelá.. .. ~
1-----

t:ampo Grande.......

IOhaílma... •........!
IrajL 1

Jacar6paglliÍ , )
(

San ~\ Cmz... ..... j
- -------

Gnaratiba \

{

---------..:

12.!1;!(i

80 ,
Itiü

2:11

23:1 \
20
20:]
IH:1
22D
175 I
IV:1 "1'

22(i } ?
J7.1 I ""
2.J(j I
2:31

2:1\1
J;;1

22;)
I 'I
182 J
J30 I
21:3
200
171

";l~{

2:10 \
223 (2:m
211 p;
tiO ,-
2;17 ~ "'"
HJ2
]!17 j

,"''"''' J U) ICII; l'lIH tio (Jaula 1\lattos II. IR.
I~scoht Puhlica l'lla AUI'C';] II. 2~ .

Oymnasio Nacional, Campo de S. Clll'istuyitu
Sociodade l\lu-i 'nl Rc I'eio do '. CIII'istoviio

Lal''''o da Canc<'lIa .
I~scola Publica de S. Cllr·isl.ovíio, sah da

II·enlo .
I~-coln Publica de Chl'islov:io, sala dos

fundos , .
Ag ncia da PI·et'Oitlll·!l ' I'ua da Igl·C'jiJlha., ..
mscola l\lix!a l\Iunicipal, rua d' .lanUfll·i)
I~scola I'ubli u, l'll:l l30lllfilll "
I';star.ão do Rio do 01.11'0, Cajci ..
[t;scolu 1 IIbli('u do meninos, C:ljli .
I~soola Publicu I'ua 13 lia tle ,'. Juão .

I~scola Pulica ma Yispondo do Ra,,"call~
11. 133 .

Asylo dos l\lendigos '"
Escola Publica, I'ua I~"tacio d ':1 n. 17...
gscola I'lIblim, rua lIuLllloeJ( l.obo II. :l7. "
l';scola Publioa, r'lIn Comi d'Eu n. 278 .
J·]s ola Publica, rua da FlUI' sta II. 6 .
Escola Publica, l'Ua Jtapil'li n. <i7 •...••..••
gseola Puhlioa, !'lIa l\/alvino !teis II. '7 ....

Escola Publica, l'lH! do H.ineliuolo II. lri I .
Escola Publica, I'ua do Lavradio II. 4H .
I~scola Publica, I'ua do Conde d'Eu n. 1:12.
Agencia da PI'el'eitul'a, rua Riachu lo II. :l;!2
Depo 'ito Publico, rlla L10 ellado n. 71 .....
'l'lIoall'o Polythoama, l'lIa do Lavradio n. 101
Escola 1 ublica, I'UU do I czell(le n. ll!) .....
P dag-ogium, rua Vis 'onde do Rio BI'<LlI('O

n. 13 _ .

IntClHlencia l\Iuniripal. .
Pavimcntu tel'l'co do :::lpnado '.' .

ona PI·olol'ia .
Escola Puhlica, I'ua C11fI dOi' I~us<,hio II. XX.
gscola Puhlicu, pl'ara da 1 <'public':! II. 7H .
I';scula l'uhlÍC'a, :::l. Sf'!Jusliiio .
ICstHI;üu tio S. Diogo .
I~s ola Normal. , .
Uibliotltcca do l~xol·l'Ílo I
Estação Crntml da I~sll'ada de l"rITo .
Jt:,'('ola Publica de 1IICllillll~, rua da \llICI'i(':l
I~HtaçilO da .amhõa .
J';scola Publica de lllC'niuo.', pl'aia I,'(lrmusa

Io:scol:\ Polytechnica . " , .
S crot<ll'ia do Intel'iol· .
'ala da vaCf'inn, l'U:t do Nlln 'ill, p,·ereilul'a.
'aguão do 'I'he. 0111'0 Fedcral .

ln 'titulo Na 'iomll de Music:l " ." .. ' ..
gscola P. dc meninos, 1'•• ·llcl·anHlllto II. li
I~difl 'io (lo I"ol'um, I'ua da (}ollslitlli~ão ,
JlIiw do Comm reio, I'ua da Con.'l.ituiçâo .
Acad nda do Uellas AI'tos , .
l.:u·go dc Domin"os n. " !;obl·ado .
I{ua 'onllol' do' Passos n. 175, ]0 alldlll·. "
So('Íodnde l"unCI'ltI'iIl, I'ua d S. P dnl, 'aulo

da do I e"onl .
l~xlol'l1alo do OYll1nllsio Naciullal .

---------------1-

---------------1-----

171

lu 2u, .

1"e4" ..
2° .

]·1", 15", ](i", 17u o ]s ..
(3(i)

7° c 8" .
!-.lo o 11" .
10" '"
13" .
14" e 15" ................••...........
lU" ..........................•......•.

(](i )

3" 12" ' , .

50 e (i" .

21" o 22":::::·.·..... : .. ... ...::::::::
(22)

1" c 2" '" .
:3" O ·1" .
(i0 e 7" , , ..•.
5", 17" c l:l" .
15" e 1(j"........•.•..................
11" e ]2u .

]3u e 1,1" , .
", "o 10" .

30, (lu C Gn .......•..............•.
(i" C 8" .
7° o IS" .
D" e 12" , .. '.' ...•.
10" C 11" .
13", I·J" e lú··.................. ..
lU" e 17" ..

(1 )

I", 2" 3" " .
4° e 5" .
(i0 o 7" .
" e 9" .

1U0 , li" 12" ..
]3" e 10[° ...................•.........
\5° o ](i" .....•.......................
17" e 180 .
I", 2° o 3" .
4". 5" o (ju ..
71), 80 c 90 .......................•...
10", 11°, 12" e 1 "... . . . . . . . . . . . .. ..'

lo, 20, 30, 4 ti (~ !)O ...•••..•..•••..•.•.

GU ~ 70, 'n C tJ0 .•••.•••.•.•••••.•.•...•
lU", II", 12", 13" o 1·lu ..

(z7)

]",2°,3" 04" ..
r,u o 00 .
7°, 8° C U", " '" ......•......
10°, 110, 12", 1:3" e 140 .
15", 1ü", 17" c I " .
lU", 20", 21", 22" c 2:1" .

1",23°, 2(i", 27u 02:;" , ..
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