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A OUEM LER.
"'"'

o bom acolhi mento. que Icye aI." edição do Indicador
da Le(Jislaç(lo 1I1ilitar, nos animou a publicar uma 2.",.
mais correcta c considcravelmcnte augmcntada com a
disposições conccrnentcs no excrcito até hoje promul
gadas.

A 1." edição estava esgotada e havia sahido 'com
erros e lacunas; cumpria preencher e tas e emendar
aquelles, reunindo e codificando ao mesmo tempo
grande copia de disposições reln ti vas aos deveres e ti i
rei tos rio militar, e muitas outras que dizem respeito
á reparl ição da guerra, quc têm sido publicadas depois
da 1." edição e se acham disseminadas por toda a parte.
Foi o que procuramos fazer ne te trabalho, tendo tam·
bem em vista prestarmos aincla este pequeno serviço
á clas. e, a C[ua n s orgulhamos de pertencer.

Para maior facilidnde na busca de qu~lquer di posi
ção, embora collcccionnda.5 cm capitulos e por materia,
collocamos á margem de c:lda uma doIlas não só oanno
da promul!!:lção, ma. tambem a sua ~uhstancia: são
colas ilH.lic<ili"as. fIlle, seg-un lo pre umimos, mo trarão
som ;,ralldc rlimculLlndo a disposição procurada.

Ne~ta 2." edição clamas em notas, á imitação do
Anditor fJl'I1sileiroJ,!lâ . Ú. formularias de conselbos, com
as nCCrSS:lri;lS modilic:lçõrs, attrnclendo- .. e ao fJllC se



tem publicado l.tILimamente em telaçâo aoS mesmos
conselhos, mas ainda normas de alieios e de requerÍ
mentas sobre diversos objectos e pretençÕes: julgamos
ser este um melhoramento de utilidade aos nossos
camaradas.

Agora duas pàlavras de amizade e gratidão: não é
sem desvanecermo-nas e sem profundo reconhecimento
fIue publicamos cartas que recebemos quando sahiu á:
luz a Ln edição: sempre são agradaveis as manifesta
çãe de apreço recebidas de caracteres tão distinctos e
de tanta autoridade. Inserindo-as nesta edição, pela
muito que nos honram, servem-nos ao mesmo tempo
ue pa lIadio.

Devemos a publicação da i. n edição agenerosidade
de um distinclo e illustrado amigo, o honrado Sr. con"
,çlheiro Dr. Joa::.Iuilll Saldanha Marinho; e a 2. n ao
nosso venerando camarada. e ilmigo, o Exm. SI', tenen te'"
g'eneral JoãO' Frederico Caldwell, quando dirigiu o
negocio da repartição da O"uerra.

A tão nobre protectores !'lO 5a eterna gratidão, e
ri todo os que no lerem, pedimos desculpa pelas in
correcções qne, sem duvi'c1a, encontrarão.

Srllvr-no 'a no. ~r1 hf):l inlrnção.
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111m. SI'. Capilão Anlonio José do Amaral.

Recebi o primeiro volume ela obra que V. S. es·

creveu sobre legislação militar, e muito lhe agradeço

a SUa attenção. Ainda não ti.ve tempo de a lêr, porém só 

pelo seu enunciado, me parece de maximo interesse

para o exercito. Eu prometto a V. S., não só toda a

protecção que estiver a meu alcance, como a minha franca

opinião, a seu respeito, como me pede. V. S. não me

deve o minimo favor, tudo quanto lhe tenho feito é só

devido ao seu merecimento; pois sempre o considerei

no numero dos capitães de artilharia, que mais uteis

podem ser ao nosso exercito pelos seus talentos e dedi·

cação ao serviço, e por isso, sempre que tiver occasião,

o hei de distinguir, como bom camarada e

II migo que o estima,

Marque:: de Caxias.

AndarailY, 26 de Março ele 1.863.



Havendo o tenente genet'al_R.I1'ão de Sumhy recelJido

hontem com a maior satisfação o 1. 0 volume do Indi

cador da Legislação 1I1ilitar em vigor no exercito do Im

perio do Brasil, que lhe remeLLêra o mui dístincto

Sr. capitão Antonio José do Amaral, organizado por S. S.

comll maior esmero, inteItigen::ía, e inter-esse fi bem
'I

de todos os militares do mesmo exercito; tem o dever

de manifesta!' a S. S. o seu reconhecimento por esta

prova de consideração, e igualmente o de dirigit' a S. S.

os devidos ou merecidos louvores pela publícação de'

tão importan te trabalho.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 1863.
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lIIm. SI'. Capitão Antonio José do Amaral.

A obra, de que V. S. publicóu o 1.0 volume, c cujo
\

2." volume V. S. vai dando á luz, satisfez uma grande

necessidade, e não deve deixar de ser apreciada.

MuHo e mui to penhorou-me a olferta que V. S.

teve a bondade de fazer-me, das partes que se acham

impressas; e faço votos para que o insano c intelligente

trabalho, que tem tido, seja devidamente avaliado e

animado.

Com particular estima sou

De V. S.

Camarada e obrigado,

Manoel 'Felizardo de Sousa e Mello.

S. C., 8 de Maio de 1863.
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IlIIlI. :llnil:jIJ c camarada muilO dislillclo SI'. Capilão Amaral.

o Inelic(lclo1' ela Legislaçcto .Militar. que V. S. acaba de
publicar é, em meu conceito, uma obl'a de maior apreço
para o nosso pa iz ; que, ca recido della, viu sem fruc to
j~risconsultos perfei tamen te habi litados deixarem por
sa tisfazer essa necessidade publ ica, apezar de commi5sio
i1ados expressamente para tal fim, apezar de largamente
e,stipendiados pela nação. V. S., colligindo as muitas e
cUsseminadas disposições que entendem e regem a vida
do militar brasileiro, resolveu a questão de, em um
quadro sysLematico, claro e preciso, franquear á classe,
que V. S. com suas luzes e saber abrilhanta, o meio
cerLo para ella conhecer a força de seus deveres, o valor
de seus di rei Los. Facil Leriam sido os encargos que sobre
meus hombros pesaram quan:lo servi na repartição de
ajudanLe general, já como seu deputauo, já mesmo como
ajudan Le general, se en tão cu ti vera á mão trabalho tão
prestimo?o! E comquanto o Anel'itor BTasileiro, tambem
composto por outro digno militar, traga aos que têm
necessidade de compulsar a legi5lação militar muito
auxilio, eu tenho para mim que o seu Indicador possue
nes~e intuito mais prompta e mcthodica satis[açJo.

Heceba, pois, V. S. a saudação profunda que com o
mai Y ivo prazeI' lhe endereça o

De V. S.

Amigo e camarada muito dellicado
e respei tador,

Frederico Carneiro de Campos,
Rio de JaneiJ'o, 11 ([c ~Iaiu de 1863,
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L111ll. SI', Capitão Alltoniu José do Amaral.

'.
Rio, 23 de Maio de 1863.

fIa dous tlias me enLregou meu cunhado, o coronel
João Alvares LleAzevedo Macedo, por parte de V. S., o
Indicador dct Legislação lIfilitm', que ulLimament~ pu
blicou.

P I'mitLa, já que não o posso fazeI' pessoalmenLe, que
por este meio lhe vá ag:radecer o seu valioso mimo, ao
qual dou o devido apreço. Assim fosse o exemplo dado
paI' V, S. seguido por outros em outros ramo, que não
se viriani no meio da maior confusão os que querem
procurar neUes algum esclarecimen to.

Creia que sou com muita consideração e estima

De V. S.

AITecLo venerador e ol.Jrigado criado,

Visconde do UrttfJlll/,Y.
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PROLOGO DA 1.a EDICÃO.,

Tendo colligido para meu uso alguns apontamentos
sobre a legislação do nosso exercito, necessario me foi

ampliaI-os quando, na escola militar, regi a 2.' cadeira
do 2. o anno , que comprehende o ensino dessa ma teria.

A' medida que a estudava, fui reconhecendo logo a
necessidade indeclinavel de uma codificação das nossas
leis, relativas a direitos e deveres, e á administração
mili tal', ordenadas por ma terias, e chronologicamente,
a fim de tiraI-as do c.hãos em que tem existido, dan
do-lhes uma fórma regular e uniforme, que facilite o
seu es tudo.

ln ten tei esse trabalho.
Reunindo os meus apontamentos, e compulsando toda

a nossa legislação impressa, fui compilando daqui e dalli
a disposições em vigor, concernentes ao exercito; me
tbodizei-a , e dei-lhes um corpo, f.ormando um livro,
(lue eu entendi ser de utilidade para todos os meus ca
ma rudas e para aq uelle' que desejarem es tudar a admi
llis tração e legislação do nosso exerci lo.



TV

Org:misei tambem um segundo volume, lia qual in
clui a integra das leis, alvarás e regulamentos, cujo co
nhecimento interessa aos militares que não possuem,
nem podem ter as collecções das leis.

A esses dous volumes addicionei um indice remissivo
para maior facilidade da busca, e assim compuz uma
obra, a que dei o titulo d.e lndicador da legislação militar,
e que ora entrego á publicidade.

Não é um trababalho completo, bem o sei; é apenas
um ensa io cheio de defeitos, omissões e de erros talvez;
foi, porém, elaborado só por mim, e trabalhos deste
genero exigem muitos coadjutores e archivos francos,
onde se possa extractar o que não existe impresso; é,

não obstante essas imperfeições, uma base que ofIereço
para, sobre elIa, organizar-se uma melhor cousa para o
futuro, preenchendo-se as lacunas e corrigindo-se os
erros: nis to consiste o verdadeiro mer,i to da tarefa que
voluntariamente me impul, levado pelo unico incentivo
de prestar mais um serviço aos meus companheiros de
armas e ao paiz.

Se mesquinha é a producção que apre3ento, me qui
nhos foram tambem os meios, que tive ii minha dis
posição em materia lão arida e difficil, que foi julgada
dever ser confiada á commissõe de pessoas importa.ntes
e habilitadas.

Reunindo na codifica"ção que fiz, os avisos, ordens, etc.,
que ordinariamente não fazem parte da mesma codifi
cação, quiz tambem apresentar ao governo uma base
para a o~ganização da ordenança, de que falIa a nossa
constituição politica: com esta base facilmente. e po
derá apreciar os defeito de .tocla a leO'islação militar
em vigor.
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Fiz mais:

Procurei satisfazer, tanIa quanto me foi passiveI, a
disposição, ainda n1l:0 executada, <la imperial re olução
de ii de Outubro de 18!12, tomada sobre consulta do
conselho supremo militar, que mandou reimprimir,

com determinadas ~modificações, certos capitulas do re
gulamento de infantaria de 1763.

No 2.° volume inclui esse regulamento, conforman
do-me com a resolução, que ficou por este modo cum
prida.

Besta-me agora pedir encarecidamente a todas as
pes oas que consultarem o Indicador da Legislação Militar,
queiram indicar-me os erros, lacunas e defei tos, que
neHe encontrarem, para no complemento annual, que

pretendo publicar ~ fazer as devidas correcções.
Tenho tanta convicção de que est-e favor me não será

negado, como certo estou de que censores me não fal
tarão. Com respeito os aguardo, e com docilidade acei
tarei q critico juizo dos homens illustrados e entendidos.

(
\.



INDICADOR

LEGISL ACÃO ~IILITAR.
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TI.TULO 1.

0l'ganiza~ão do exercito.

A orgalliz3ção do exercito é, em geral, a combinação
dos elemen tos constitu ti vos do mesmo exerci to, baseada
nos interesses militares, politicos e eco~omicos do paiz; t

e tem por objecto principal regular o commando, a reu
nião, e a distribuição das forças militares nas circums
tancias em que o seu util emprego se torna necessario.

A força. publica tlo Imperio compõe-se do exercito,
guarda nacional, arm,ada e corpos policiaes.

O exercito tem por fim especial garantir a segurança
externa e interna do paiz, desarmando os seus inimigos;
sustentar e defender as insti tuições pa trias ; desafTron tal'
a honra nacional, e manter ilIesos os direitos do estado
nas suas relações com as outras potencias.

A guarda nacional foi instituida para defender a cons
tilu ição, a liberdacle, indepenclencia e in tegridade do



j'iXil"f,O C].1 r"l'ça
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Imperio; para manter n obediencia ás leis, conservnr ou
restabelec~r a ordem e n tranquillidade publica, c para
auxiliar o exercito de linha na defeza das praçae;, fron
teiras e costas.

A armada tem a nobre missão cle coopr.rar com o
rxercito na snstentação e defoza da honra nacional,
protegendo oe; interesses, direitos e a segurança cio
Imperi o, com especialidade Ilas suas diversas relações
maritimas.

03 corpos policiaes são particuJarm nte destinados á
manutenção da ordem publica, á prevenção do dclictos,
(' ágarantia da propriedade individual.

Pelo art. :WO da nossa constituição politica deve uma
orucnançn e~pecial l'egu lar a organ ização do exerci to,
suas promoções, oldos, disciplina, etc.

Até boje ainda não possuimos essa ordenança, exis
tindo apenas diversos regulamentos " que todos se
firmam nas seguintes ba es constitucionafls:

1\rt. U5. Todos os Brasileiros são obrigados a pegar
em armas para sustentar a independencia, e integridade
do Imperio, e defendel·o dos seus inimigos extel'l1os ou
internos

Art. 1.47. A força militar é essencialmente obediente:
jámais e poderá reunir em que lhe seja ordenado pela
autoridade legitima.

1\l't.1.48. Ao poderexeclltivo compete pl'il'ativamente .
empregar a força armada de mar e tena, como bem lhe

~ p:lreccr conveniente á segurança c defpza do Imperio.
Art. H9. Os officiae do ex.erci LO e armada não podem

ser privados das suas patenLes senão por sentença pro
fcrida cm juizo compelentç.

CAPITULO l.

OHGAXIZ.\çlo DO EX.EllCITO rHOPnIAMENTE rlITA.

A força do exel'cito é fixada annualmenLe por um acto
lc<Yi,lélti'·o. Clll rirlullc do 3rt. Fi, 11 tlél eOIl til,uição



do Imperio , que manda a assembléa geral fixai' annual·
men te sobre a informação do governo, as forças de mal'
e terra ordinarias e extraonlinarias.

A lei de Hj ele Dewmbro de 1830 no seu art. !~1 diz:
« O orçamento da fazenda, e as informações para as

lixaçàes da' frJt'i;as de mal' e terra, serão apresentadas
d'ora em Mante, impressos na camal'a dos deputados até
o dia 8 de l\I1io .•

O art. 146 da mesma constituic;ão determina que,
emquan lo a assembléa geral não desigllar a força militar
permanente de mar e ·telTa, subsisLtl'á a que enLão
houver, atê que pela mesma assemblêa seja alterada
para mais ou para menos.

A organização do nosso exen;i Lo está regulada pelo
decreto n.O 782 de :1.9 de Abril de 1851, que tem sido
mais ou menos. modilicado ; o quadro actual compõe-se
de corpos especiae:, moveis e de guarnição. São corpo
especiaes:

1." O estado J11aior general., com:
{ Marecha l de exerci Lo.
4 Tenen Les generaes.
~ Marechaes de Campo.

16 Brigadeiros.
2." Engenheiros.
O decreto n." 3~26 de 18 de Novel1lLro de 1865 re

duziu o quadro deste corpo, em virtude do art. 6." da
lei n·." 1220 de 20 de Julho de '1864, que autorizou o go
verno a fazer e-sa reducção, c.onforme as necessidades
do serviço, ficando o corpo composto, além de um com·
mandanLe geral e um secretario, de :

8 êoronei .
12 Tenentes coroneis.
16 Majores.
20 Cápitães, e
24 L os Tenen te'.

(Vide 3." volume.)
3. 0 E tado maior de 1.~ classe com;

\ i Commandante geral.
1 Secretario.

OrganiZUI;iÍO do
excrCilu.

Eslilllo llIiliol'
gCllorül. )

Lllgcllheiros.

E~lllllu IlhllOr ue
1.' c1u.sc.



Estado maior de
2. 3 classe.

Repartiçãa
ecclesiastica.

ç;orpo de Saude.

-f1,-

6 Coroneis.
8 Tenentes coroneis.

12 Majores, e
24 Capitães.

Este corpo foi reduzido pelo decreto n.° 3~26 de i8 ele
Novembro de 1865.

(Vide 3.° volume.)
4. ° Estado maior de 2." cla se, que, reduzido pelo

decreto n.· 3522 do :1.0 de Outubro de 186~ ai terando o
de n.o 3082 de' 28 de Abril de 1.863 que dera nova orga
nização ao corpo, se compõe de :

4, Coroneis.
6 Tenentes coronei~.

8 Majores.
12 Capitães.
i6 Tenen tes, e
20 Alferes.

(Vide 3. 0 volume.)
5.° Repartição ecclesiastica, que se rege pelo regula

mento que baixou com o decreto n. ° H7 de 2'! de
Dezembro de 1.8~0.

Em virtude do § 6.° da lei n.o 8~2 de 30 de Julho
de i8~6, que autorizou o governo a elevar o quadro do
pessoal desta repartição, ficou o mesmo quadro, pelo
decreto n.O 1.826 do LO-de Outubro do dito anno, com
posto de:

4, Capellães capitães.
6 Capellães tenen tes, e

30 Capellães alferes.
6. o Corpo de saude com:

! Cirurgião-mór do exercito, coronel.
4, Cirurgiões-móres, de divisões, tenentes co

roneis.
8 Cirurgiões-móres de brigada, majores.

42 L os Cirurgiões, capi tães.
94 2. os Cirurgiões, tenen tes, e
20 Pharmaceuticos, alferes.

Uma companhil!- de enfermeiros, com:
1 i.° Sargen to.
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!~ 2.°5 ::iar"cntos.
Cabos.

loo Soldado' eufermeiro;:, e
50 Soldauo ajudantcs de elll' 'rlllciro;:.

Este é o quarlro do coI'( o de audç conforme :l 1I0ra
<Jrganização, mandada fazcr pelo decreto n.° 2715 de 2G
de Dezembro de t 60.

O deL:relo n. 8 3"26 dc 1 de Novembro de 1865, r.xpe
dido em virtude da faculdade concedida pelo art. 6.° da
lei n. ° 1220 de 20 do Julho {lc 18Gci, prorogada pelo
art. 2.° da lei n.O 1~46 de 28 dc Julho llt.: 18fi5 GI'l'OU o
'orpo do estado maior de artilharia com. o pessoal ~e

guinte:
Commando gcral da arma:

i -Commandante geral. ti

1 Secretario.
Quadro dos omciae,;:

6 Coroncis.
8 Tenentes coronei'.

tO Majores, e
20 Capi tãe .

Os corpos moveis compunham-s0:
L° De 14 batalhões de n.o. i a 14~ enclo os oilo pri

meiros de fuzileiro e os seis ultimo de caçadores.
2.° De cinco regimento de cavallaria ligeira d-c

n. o. { a 5.
3.° De um regimento de artilharia á cavallo c quatro

batalhões de artilharia a pé de n.o·i a <l.
O decreto n.° i074 de 30 de Novembro de 1852 sup

primiu o 7.° batalhão de infantaria, e creOll o 5.° regi
mento de cavallaria; reorganizou o 1.0 batalhão de
infantaria, augmentando-lhe a força' o decreto porém,
n. ° {69i> de 24 de Dezembro de 1.855 , estabeleceu no pé
de igual força todo os sete batalhões de fuzileiros do
excrcito, appticando-se para esse fim o augmento que
teve o 1..° dós ditos batalhões, em virtude daquellc
outro decreto.

O decreto n. ° 35ã5, de 9 dc Dezembro de 1865, extin
gllÍU os corpos cle guarnição do exercito, elevou o

Corpo ue Estado
maior

ue artilharia.

Corpos moveis.



.·ova
organiza,ãl'

d'Js corpos das
Ires arma~ do

t:xercltll.

Batalhão
de engenheiros.

-6-

numero dos moveis, deu' nova fórm:l aos corpos e 'GOm
panhias de artilharia, reduziu os ele cavallélrla, creou
corpos de .caçadores a cavallo, companhias de operarias
em substituição ás ele artifices, estabeleceu depu
sitos especiaes de in trucr;ão e de di ciplina, e com
panhias ou vaterias, e deposito.~ ue Jprendizes arti
lheiros.

(Vide :.1.0 volume.)
O decreto n. o 45n ue 12 de Ago~to de 1870, em vir

tude da autorização concedida pelo art. 3.° da lei
n. o 1765 de 23 de JuniJo do mesmo anno, approvou o
plano da organização dos corpos das armas de arti
1haria, cavallaria e infantaria, pelo ·eguinte mo::1o:

Art. LO O qllaúro elos corpos das armas de artilharia,
'availaria e infantaria compõe-se dos corpos moveis,
dos corpo, esquadrão e companhias de guarnirjão abqixo
ueclarados. \

Art. 2.° Do' corpo. moveis:
,: 1.0 Um batalhão rle ellgenheiros.
:' 2. 0 ·m regimento de artilharia a t:availo.
~ 3.° Cinco batalliões de artilharia :l pé de ll'" 1 a t.:
~ q,.o Cinco regimentos ue c~vallat'ia ligeira de

n.osi a5.
§ 5. 0 Seis batalhões de infantaria pesada de n. os 1 a Ô.*6. 0 15 batalhões de infantaria ligeira de 11."& 7 a 2L.
Aá. 3.° Dos corpos de gual'l1ição :
§ '1. ° Dous corpos de cavallaria das provincias de

Mato Grosso e Goyaz de n. OS 1 e 2.
~ 2. 0 Um esquadrão de cavallaria da do Paraná.'
§ 3.° Qt.+atro companhias de cavaHaria das de Minas

Geraes, S. Paulo"Bahia e Pernambuco.
§ q,.o Oito companhias de infantaria ligeira das do

Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba do Norte,
Alagóas, Sergipe, Espitito Santo, S. 'Paulo e Santa
Catharina.

Os officiaes do batalhão de engenheiros, na fórma do
arte 2. 0 do plano de sua organização approvado pelo
decreto n. o 1535 de 23 de Janeiro de 1855, servirão por
commi~são, c serão tira,los de qualquer das armas scien-
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fifica.- podendo ser empregado em ca a companhia um
snba1terno que não pertença ãquellas armas.

A provisão de ;) de Fevereiro de 1853, expedida em
virtude da imperial resolução de -1;5 do mez de Janeiro
do mesmo anno, tomada sobre consulta do cónselho
snpremo mililar, sanccionou a pratica de haver por
ta-machados nos rorpos ·de flizileiros, na razão de
dous por companhia es quaes serão commandados por
nm cabo de esquadra da escoLha do commandante do
corpo.

O aviso de 16 de Feverriro do mi' mo anno deter
mina que nos corpos de inflntaria haja um corneta por
ompanhia, ficando todo addidos sob o commando de

um cabo.
N. B .-Os commanLlos dos cerpos poderão ser con

feridos ás patentes immediatamellte superiores, assim
como recahir nas immediatamente inferiores; mas neste
caso serão commandos interinos.

O postos ue alferes nos corpos de guarnição, não
obstante irell designados a dous por companhia, po
derão reduzi'r-se a um, segundo convier ao serviço,
deixando· e de promover o outro nos corpo em que
não forem precisos.

Em todos os corpos arregimen tados "do exerci to o
ajudantes, quarteis-mestres e secretarias podem ser
tenen tes ou 1. os tenentes, alferes ou 2. os tenente "

.(Vide o 2. 0 volume.)
O batalhão de engenheiros, que hoje faz parte do

xercito, como corpo moveI, foi creado em vi rtude da
3utorizJ.ção dada ao governo pelo art. 4." da lei n." 752
de H> de Julho de i8ti~, prlo decreto n." 1535 de 23 de
Janeiro de 18i>5, com quatro companhias, um estado
maior com sete oficiaes, um e. t.ado-menor com oito
praças de pret., s0ndo a força elas companhias de 4J)O
praças de pl'et.

O" officiaes do estado-maior e o~ subalternos da~

companhias não faz"TTl parte do quadro do batalhão, e
servem por commissão de qu~lquer das a]'ma~ scienti·
ficas do exer,~i t.o.

Porta-;nachados.

Cornetas.
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etc.
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Poderá ser rmpregado em cada companhia um subal
terno que não seja de arma scien tifica.

Não se admittem cadete no batalhão de engenheiros.
(Veja-se o 2.° volume.)

O decreto n. ° 10;)1 de 20 de Outubro d 1852 manda
que o corpo de e tado-maior general seja considerado
como residente na côrte, e que cada uma das duas
classes do estado-maior tenba um commandante no
meado pelo governo com as me-mas attl'ibuições per
tencente!> aos das outras armas do exercito.

A provisão de 23 de Julho de 1853, expedida em
virtude da imperial resolução de 8 de Junho do mesmo
anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, determina que ~ada um dos batalhões de fuzi
leiros, caçadores e artilharia, visto terem oito com
panhias, tenha uma banda de musica de 17 musicos,
inclusive o mestre, além de mais seis praças aprendiz.es
de musica, e de mais quatro praças para a pancadaria,
percebendo esses dez ultimo? individuas sómen te os
vencimentos que· lhes competirem como praças das com
panhias, d'onde deverão' ser com a possivel igualdade
tiradas, visto não serem musicas; ficando ao arbi trio dos
commandantes dos corpos a designação dos instrumen
tos que deverão usar-se nas mesmas banda de musica.

O att. 3.° da lei n.o BOi de 20 de Setembro de 1860
autorizou o governo a organizar a força dos corpos de
guarnição fixa, como mais conveniente fosse ao serviço
publico, e a distribuil-a segundo as exigencias do ser
viço; e o decreto n,O 2662 de 6 de Outubro desse mesmo
anno realizou essa autorização; ficando assim revogada,
na parte relativa, a lei de 19 ele Abril de 1851. (Veja-se
o 3.° volume.) I

O mesmo de reto mandou extinguir as companhias
de pedestres, creadas pelo decreto de 19 de Abri1 de
1851, distribuindo-se as praças de pret pelos corpos
organizados. .

A'força efIectiva dos corpos será augmenLada ou res
tringida, segundo o que fútdecretado annualmente pélo
corpo legislativo; e as companhias de cavallaria e arti-
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ll13ria
J

que até enlã faziam parte de al,yuns corpos de
. guarniç.Io, ficam deltcs dC'!igados. (Vcja-se o 3.° "O

lume.)
A nomeação dos commandantes das força~ de terra,

r a sua remoção, quando o pedir o serviço da na li\), é
da allribuiçl0 do chefe do pod r executivo, segundo
declara ° 5.° do art. 102 da constituição do Im-
p ;'io. _

186't.-A lei n.o1220 de 20deJulhode1864, declara
no seu art. 5.°, que fica no seu inteiro "iO"ol", e consi
derada como li rmanente, a disposição do art. 6.° da
1 i n.o H43 de 1.1 de Setembro de i 61, que autorizou
o governo a transferir de uns para outros 'corpos, Oll

armas, o' 2.°5 tenentes ou alferes, .em prejudicar a
antiguidade dos fficiaes dos corpos, ou a1'lll:ls, para os
(Juae e realiz a tran-ferencia.

1864.---;0 arl. G.O da cilaua lei de 20 de Julho ue 1864,
declarou que Oc. ra m su ppri miu o os pu tos de, nlfere-

tenentes do estado-maior de L8 class ,salvos os di·
]' ilos adquir'idos pelos actuaes. Os capitães do dito·
corpo serão ti rados d'en tre os omciacs das ou tras arma ,
que tiverem o cur-o do estado-maior de L" classe: C

que o "'ovci'no 11 ani autorizado a crcar um cstado
maior de artilharia, hannonizmdo o quadro re-pecliro
com os do corpos de engenh iras e de estado-maior de
i,' e 2." classe, que poderão ser reduzido' de modo que
a elespeza da nova creação não exceda á economia rc, ul
tante da reducções feitas nos dito corpos.

1865.-.'\ orelem do dia da secretaria da "'uert'3 do 1.0
de Junho de 1865, sob n.· 449, declarou que o lntalhão
de engenheiros ficava elevado a quatro companhia e
gundo o plano decretado em 23 de Janeiro de 1865.

'186iL-A lei de fixação das forças de terra n.o 1246
de 28 de Junho de 1865 autorizou ao go, erno:

A eliminar do quadro elo ex.ercioto a segunda elas e
do estado-maior, distribuindo pelos corpos o orticiae
ela mesma que puderem prestar serviço activo, ficando
os demais ou na 2." classe, ou reformado". (.' 3.° do
al't. ~.')

. r. 2.
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A oonferir d.urante a guerra floslos de cOffimi~são.

(ei t. art. õ. o § 4. 0
)

1865.-0 aviso de ti de Agost.o de i865 declaroll
q1ue os corpos não podem tel' elous ajudantes, quarteis
mestres c secre,tarios, devendo os-que sobt'arem da actua I
'01'gallização do ex~rcito passar a aleil'a, ou ficar aggre
gados, em cugo caso não devem pel'ceber vantagens de
IÚxcrcicqo.

-18G5.-Pe'la onlem do dia ela secl'eLaria da guerra
n. O 1,76 de 29 de Setembl'o de -1865 mandoll-se crear
provisol'iamente na .côrte um deposito de voluntarios
da patria e guardas ll.acionaes que se forem reunindo
com destino ao exercito .

-1865.-0 decreto n. o 3522 do L o de Outubro de 1865
lleu nova organização ao corpo de es tado-maior de 2. a

cla se, (Veja-se 3. o volume.)
:1.865. -O 'decre to n, o 3526 de '18 de Nlwembro de

Hl65 ,creou o corpo do estado-maior de artilharia, e deu
neva erganização aos corpos de engenheil'os e de estado
maior de 1.' classe. (Veja-se 3. o volume.)

1865.-A ordem do dia da secreta'ria da guerra n." 486
de 5 de Dezembl'o de i86ã plililicou as instrucções para
o commando geral de artilharia e olIiciaes do estado
maior da mesma arma. (Veja-se 3. 0 volume.)

1.865.-0 art. 1.0 da lei n." -1246 de 28 de Junho
de i86i::i autorizou ao governo, se julgar canveniente ao
sel'viço publico, a extinguir os corpos de guarnição e
,augmentar o numero d0s moveis, dando a estes uma
Jl0Va organização, isto dur,an te a guerra.

!865.- A ordem do dia da secretaria da guerra n.0489
'oe 20 de Dezembl'o de 1865 exped iu instrucções que
devem ser observadas na organização dos corpos de
.caçadores a cavallo, creados pelo decreto n. o 3555 de 9
do mesmo mez. (Veja-se 3." volume.)

i865.- A imperial resolução de 22 de Dezembre
de i865, tomada sobre cansulta da secção de guerra c
marinha do conselho de estado de 28 de Novembro
de 1865, ácerca ela intelligencia que se deve dar ao § LO
do art. 2. o do decreto n." 260 do L o de Dezembro



-11-

de i84J a re peito da p:}lavra-profissão-&onformou.-se,
com o parecer da referida secção na parte em que fixa
a significação da palavra-profissão-empregada no ci
tauo artigo, em relação ás funcções de engenharia ci vil
oxercida por engenheiros milita-re , devendo, para que
estes sejão empregados em serviços extranhos do mini 
terio da guerra, preceder licença especial do mesmo
mini terio, cujos erreito se acham definidos e marcado
muito expres amen te pelas disposições do ar t. 9. ° d::J
lei 11.° 585 de 6 de Setembro de 1.850, as quaes não
foram ampliadas, nem alteradas por outra qualquer dis
posição legislativa de data posterior.

O parecer da ecção é o seguinte:
« Parece portanto á secção que a palavl'a-profis ão

do . :i.° art. 2. o da lei do 1.° de Dezembro de 184,1, com
prehellde ~al1to as commissões militares proprimentc
dita, como as de qualquer ramo ae engenharia, e . e
algum inconveniente pMe dahi resultar para a· di ci
pLina do exercito, o governo se acha autorizado para
crear um ~orpo de engenheiro' civis·, e reformar o
militar, e usando de tas faculdades poderá regular o
serviço como fór mais cOllvenien te. (Vide 3.° volume.)

1.86fL-Com o aviso de 3 de Janeiro de 1.866 r e- nu
conformidadedosarts.2.oe4.0 d.o deare-to n.o 3õ~ã

de 9 de Dezembro de i865, se expediram instrucções
sobre a organização das compa.nhia dos operarios mi
litares. (Vide 3.° vol.)

1.866. -O aviso de 14 de Fevereiro de 1.866, na con.
midade dos arts. 3. ° e 4.° do decreto n. ° 3555 de 9;de
Dezembro de 1,865, expediu instrucções para o· serviçO'
dos deposi tos espeaiaes de instrucção. (Veja-se o 3..°vaI.)

1.866.-0 avisode 26 de Fevereiro de 1.866, na· con
formi.cladedoart. 1,3 do decreto 11.° 3526 de 1.8 de No
vembro de i865, expediu instrucções para o- serviço do
corpo de engenheiros. (Veja-se o 3. ° vo.l.) .

i866.-0 aviso de27 de Fevereiro de 1.866, na con
formi'dade do aft. 3. ° do decreto n. ° 3522 do 1. o de
Outubro de i865, e art. 3.° do decreto n.o 3526 de 18 de
Kavembro do IlJ. mo all!10, determina 11lLC 0- officiaes

Operarios:
militares.

lleposit-o s
ue instrucçãO'.."

Engen-hei r05_

Estado-maior
de I. a e 2.' classe-.,

inslrucç.ões.
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I o.estado-maior de 1. 3 C 2. 3 cla se no exercício de ~uas

altribuicuc ob Cl'Vcm certas in trucç0es. (Veja-se o
:J.on!.)

18e6.-:\ ordem do dia da ecretaria da guerra
n.050Dde17 de Março de 1866 mandou crcar na for~

tafeza de S. João, c em cada uma lla pro\incias de
Pedro do Rio Grande <.lo ui, Santa Catharina, Bahia,
Pernambuco, S. Paulo e Paraná, um depo~ito especial
de instrucção, segundo as instrucç0es de 1.'1: do m z de
Fevereiro, observando-se :l respeito dos me~mos de
po ito~ as <.lisposiç0e: egllintes:

.Oda fortaleza ue S. João será para a arma de arti
lha ria;

Oda provincia tlo Rio Grande do uI, qne se eslau 
lccerá na cidade de S. Gabriel, par:l a arma <.le cav:dlaria ;

Otla provincia de Santa Catharina, na cidade tio Des
terro, para a arma de infantaria;

Os da o provincias da Bahia, Pernambnco, S. Paulo e
Iaraná, n;]s respectivas capitae', para caç:ldorcs' a
·anllo.

O deposito~ de instrucção lias provincias tle S. Pedro
do Rio Grande do Sul e de Santa Catharina serão ele
L" ordem, ficando, entretanto, considerados de 2.",
emquanto n~o tivercm o numero sulIiciente de praças
para constituir duas ou mais companhias, na fúrma do
art. 2. °das referidas instrucçõe .

1866.-Pela citada ordem do dia da sccretaria da
gucrra TI. °50D de 17 de .Ma rço de 1866 se declarou que
ficayam deflnitivamcnte creadas, na conformidade do
S3. ° do art. 3.° do dccret.o n. ° 35i>'5 de 9 de Dezembro de
1865, as escolas de tambores, pifaros, cornetas e cla r ins,
que em virtude do aYiso de 30 de 1\1aio do anterior
foram mandados crear, tanto no depo ito da proyincia
de Santa Catharina como na fortaleza da Praia Ver
melha, onde se estabelecerá uma esr,ola de musicas, á
qual scrvir~l de base a actual musica da escola militar.

1866.-0 aviso de 27 de Março de 1866 declara que
os operarias militares devem ser classificados por am
eias, e pelo a(li~nlamenl.o que no. mp.smos til' 'rem,
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marcando-se- he o jornal, que mereçam confurme :.t

classificação e que não pouerá ser alterado sem ordem
do governo. Ao jornal deve ::ccrescel' o valor da etapa,
arbitrauo semestralmente, cuja importancia entrará
para o rancho, devendo-se, no arbitramento semestral,
ter em vi-ta o preço dos generos e o saldo e:üstente em
cofre.

1866.-0 aviso LIe 3 de Abril de 1866 declara I]ue os
commandantes uas armas devem ter sobre as compa
nhias de operarias a mesmas attribuiçües, que sobre os
arsenaes.

1866, -O Llecrcto n. ° 36lJ,~~ do 1.0 de Maio de 1866 con
cedeu ao batalhiio <le engenheiros o uso da bandeira
nacional em remuneração de "eus feitos e serviços na
gu na contra o Paraguay, emCIu<lnto sub istir um 001
eial ou praça de pret, que tiver tomado parte n'os seus
trabalho naquella c.ampanha.

O avi-o do 1. Ode Jlaio de 18G6 tlúclarou que o s ra
citado decr to lcgalisoq o uso, '111 que e'tava o mesmo
batalhão, visto como não lhe podia ser exten iva a dis
posição da proYisão·de i l de Janeiro de 1853, que unica
mente concedeu t:n. honra aos corpos de duas ou Illai~

companhias, organizado' pelo plano publicado com o
decreto de 19 de Abril de 18 '1, e o ba talhão de enge
nheiros teye orlTanização mui to postenormcn te pelo'
decreto n. °1535 de 23 ele Janeiro de 1855.

1866. -O aviso de 8 de :Maio de 1866 autoriza o
fot'ficcimento dos objectos preciso:> para a aula theorica
do deposito de apl'endizcs artilheiros, mediante pedidos
directamente apresentados no arsenal de ,guerra da
côrte.

J 66. -O a\'i o de H de Maio de 1SJ6 autoriza a
transfúrencia dos aprendizes menores, que desertarem,
para a companhia de aprendize" al'Lilheiro-.

18G6.-0 aYi o de 11 ele Julho de 1866 declara:
L° Que os aprendize'artillleiros maiore do20anno

não devem ser acei to', e sim seguirem para o corpos
de artilharia depois de concluidos os e tudo theoricos
~ pratico": na fÓl'Ill1 do art. 21 da_ in trllcCÕ'~ de 3 de
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Janeiro do mesmo anno,.devendo-se, are peiLo, observar
a disposição do art. 25 das mesmas instrucções; .

2. o Que o pedido que faz o commandan te do respec
tivo deposiLo para que os aprendizes habilitados nas
duas primeiras clas3es possam já estuclar as materias da
terceira, além de trazer uma revogação das instrucções
tanto permanentes, como provisorias, ha pouco man
da~as executar, apresentaria o inconveniente ele se
alterar; a divisão do trapalho e das attribuições confe
ridas em virtude das mesmas instrucções entre o PI'O

fessor e seus adjun tos, accrescendo que em continuarem
os ditos aprendizes habilitados a passarem para a 3.'
classe, a se fortalecerem por mais seis mezes nas mate
rias da 2 3 clas e em nada os prej udica ;

3. o Finalmente, que a respeito da derogação ou alte
ração da disposição do § 2. o do art. 6. o das ci tadas ins
truc.ções de 3 de Janeiro, não ha por ora conveniencia
na ua modificação, sendo claro, que, emquanto não
houver o numero de cem, todas as praças, formando uma
secção, devem ser aggregadas á 1. 3 companbia até que
tenha numero sufficienLe para formar uma nova com
panhia, na fárma do 31.0 do ci tado al't. G. o da referidas
instrucções.

1.866.-0 aviso de 28 de Setembro de 1866 determina:
1. o Toda a correspondencia e propostas, que tenham

de ser l'emettidas ao ministerio da guerra, o serão unica
mente por intermedio do commandante geral de arti
lharia, que a respei/to dará as necessarias informações;

2. o A commissão de exames annuaes será nomeada
pelo commandante geral de artilharia, continuando a
fazer parte delIa o commandante do deposito;

3. o O almoxarife da fortaleza de S. João exercerá as
funcções de quartel-mes tre do deposi to ;

4. o O commandante do deposito não poderá applicar
castigos sem permissão do commandan te geral de arti
lharia, salvo o de repreh(:lnsão e prisão simples;

5. o O regimen economit~o do depási lo se regulará' pelo
decreto n. o 16~9 de 6 de Outubro de 1855 c outras dis
po içües em vigor.
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1866.-A ortlem do dia da secl'etaria da guerra
n. o 531 de 1.0 de Outubro de 1856, publicou as se
guin tes

Illstrocções ransrerindo llara a fortaleza de S. Joã~ o
lleposito de apreJUlizes artilheiros.

,Ad. 1. o O deposito de aprendizes artilheiros, de
que tratam os arts. 3. o do decreto n. o 3555 de 9 de De
zembro de 1.865, e 1.0 das instrucções expe~idas pelo
ministerio da guerra em data de 3 de Janeiro do cor
renLe anno, passará para a fortaleza de S. João.

Art. 2. o Ao commandantedo reTerido deposito per
tencerá o commando da mesma fortaleza.

Art. 3. o Den tI'O do recinLo da forta leza não poderá
habi tal' ou 1'e idir individuo algum, que não seja militar
ou sujeito ao1'egimen e disciplina do exercito ..

, Art. 4,. o Ficam revogadas as instrucções de 3 de
Janeiro cIo corrente anno, na parte que manda aquar
telar o refer-ido depo ito na fortaleza da Praia' er
melha.

Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Setembro de
1866.-Angelo .Moni~ da Silva Ferraz.

i866.-0 aviso ele 3 de Dezembro de 1.866 approva
os programmas para os exames que devem prestar ns
praças do deposito de aprendizes artilheiros.

i867.-A imperial resolução de 2 de. Janeiro de 1867,
tomada sobre consulta da secção de guerra e marinha
do conselho de estado, 1'e'commenda a conveniencia de
serem os orphãos tlesvalidos, e mesmo quaesquer outros
menores, que a isso se prestem, enviados de preferencia
para as companhias de aprendizes militares do exercito
e armada.

1.867.-0 aviso de 21 deMarço de 1.867 deu instrucções
sobre a organização e regimen dos depositas de apren
dizes artilheiros. (Veja-se 3. 0 volume.)

1.867.-A. ordem do dia da secretaria da guerra n. 0548
de 8 de Maio de 1.867 declara que o omcial inferior,
que; segundo o art. 1.3 das instrucções de 2'1 delHarço
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do mesmo anno, lem de cr amprC'gaJo m s cret;]ria do
mesmo deposito, dere s r L° n:io 2.° ~argento como
por engano se publicou.

i867.-0 aviso de 2'1, ue OUlUbro de 1867 àetel'luinl
que o deposito de instrucção d' Santa Catharina ~eja

reduzido ao plano manu;]do adoptar pelas in tl'UCç,õcs
de H, de Fevereiro de 18G6, qu vem publicada em a
ordem do dia eb se retaria da guerra n.o v05 de õ ele
Março subsequente.

1868.-0 a,-iso de 1.1 de Setembro de 1868 deter
mi,na que o aviso de 11 de Julho do mesmo anno
fosse obserrado com as eguinte instrucçãe : LOque
a metade dos dous terços do soldo dos aprendizes ar
t.ilheiros, do qual se deve tirar mcns:llmente a impor
tancia da lavagem da roupa do unil'ol'luc, seja como um
limite, que não póde ser excedido, ~evendo-se ajuntar
o que della sobrar á outra metacle dos mesmos dou
terços destinada para accumulação na caixa economica ;
2. ° que a mudança de roupa de caIUl tenha lugar por
via de regra, de duas em dua semanas; 3.°, finalmente,
que as contas de tal despeza, organizada pelo comman
danle do deposito, e competentemente documentadas,
sejam rubricadas pelo commando geral aRtes de sa
tisfeitas pela pagacluria das tropas.

1870.-0 art.. 3.° da lei n." 1765 de 28 de Junho de
i870 autoriza o' governo a alterar o quadro dós corpo
de artilharia, cavallaria e infantaria, reduzindo os
de guarnição, organ'izando-os como CDn vier ao ser
viço.

1870.-:-0 art. 4.° da cilada lei n.o 1765 declara que o
goyel'l1o poderá permi LUr que os officiaes de La linha,
commissionados durante a guel'1'a do Paraguay cm postos
superiores aos de snas patentes, continuem a usar do
distinctivos dos mesmos postos, emquanto não forem
promovidos, sem prejuizo dos officiaes mais antigos nos
postos em que ellcs forem efIectivos.

1870.-0 decreto n." 41)72 de 12 de 'Agosto dê 1870,
em virtude da aut.orização concedida pelo art. 3.° da
citada lei n.o 1765, approva o plano d:! organização elos
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corpos das armas de artilharia, cavallaria e infantaria.
(Vide 3. 0 volume.)

1870.-A lei n. o 184:3 de 6 de Outllbro de 1870, que fixa
as forças de terra para o anno financeiro de 1871-1872,
dispõe o seguinte:

« Art. L o As forças de terra para o anno financeiro
de 1871-1872 constarão,:

« § 1. 0 Dos efficiaes das differentes classes do quadro
do exercito.

( § 2. 0 Em circumstancias ardinarias de 16.000 praças
de pret, e de 32.000 em circumstancias extraordinarias ;
podendo, na insufficiencia de outros meios, ser as forças
extraordinarias preenchidas por guarda nacional des
tacada.

« § 3. o Das companhias de deposito e de aprendizes
.artilheiro, não excedendo de :1..000 praças.

« Art. 2. 0 ·A disposição do art. 3. o da lei de 20 de
Julho de 1864:, que a lei de 28 de Junho de 1.865 declarou
permanente, observar-se-ha de conformidade com a lei
n. o 1471 de 25 de Setembro de 1867, art. 3. 0

« Ar t. 3. o Serão cOFlsiderados, desde já, como se gra
duados fossem, os officiaes do exercito e praças de pret,
que foram commissionados pelos generaes em chefe du
rante a guerra e que se acham actualmente cànservados
nestas commissões.

«Art. 4. 0 Ficam revogadas as disposições em con4

trari o. »

O art. 3. 0 da citada lei n. o :1471 diz assim: «Os re
crutados, voluntarios e guardas nacionaes des~gnados,

poderão eximir-se do serviço militar por substituição
de individuos que tenham a idoneidade precisa para o
mesmo serviço, ou mediante a quantia de um conto e
duzentos mil réis em circumstancias ordinarias, com.
tanto que em um e outro caso o façam dentro dos pri
meiros seis mezes de praça. »

1. 3.
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CAPITULO II.

ALFERES ALuMNOS.
I .

18iO.-A instituição dos alferes alumnos, .que hoje
entram na organização do exercito, teve lugar em vir
tude do art. 7. 0 da lei n. o i49 de 27 de Agosto de 184,0,
que determinou que o alumno approvado em dous annos
da e~cola mi,\jtar pudesse ser nomea::!o alferes alumno.

i84i.-A lei n. o 190 de 24 de Agosto de 18U deter
min9~ que as approvações nos dous primeiros annos,
exigidas para ser alferes alumno, fo sem plenas.

18&.9.-0 decreto n. o 621 de 8 de Julbo de 18í9 deter"
mina que os alferes alumnos, que forem demittidos por
não haverem preenchido as condições do seu accesso,
regressem ás suas an tigas\ praças.

1850.-0 aviso de i4 de Maio de 1850 declara que os
alumnos das escolas militares, que quizerem gozar das
vantagens de ser promovidos a alferes alumnos, se preen
cherem as condições das leis, devem assentar praça,
quando se matricularem.

1856.-0 decreto n. o n60 de 7 de Maio de 1856 limitou
a 60 o numero de alferes alumnos que devem existir no
e.xercito, e declara que elles não pertencer'ão a nenbuma
das armas, nem aos corpos especiaes, e terão a denomi
nação de alferes alumnos do exercito.

1860.-0 d~creto n. o 2õ82 de 21 de Abril de 1860, que
approvou o regulamento organico das escolas militares
d,o Imperio, estàtue nos arts. 102, W3 e W4 do mesmo
regulamento: .
. L ô Q~e os alumnos militares com approvação plena
e~ dous~annos em quaesquer das escolas da capital, e que
obtiverem notas corresponden tes a essas approvações nos
exercicios pra ticos, serão despachados alferes alumnos;

2. 0 Os alferes alumnos serão confirmado's em suas pa
tentes, nas armas de infantaria ou cavallaria, quando,
concluido o curso destas armas, tiverem um anno de
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exercicio eIJectivo no" respectivos corpos; e nas armas
scientificas, quando ti verem qua tro annos dos respec
tivos cursos e mais as habilitações exigida~ pela lei de
promoção'; não podendo depois de confirmado ser pro
movidos a 1. os tenente ou a tenentes sem concluir o
curso da respectiva arma ou corpo, tendo tamb,em sa
tisfei to as c(tnd ições da lei de promoções.

3. o O alferes alumno, inhabilitando-se para concluir
o curso de sua arma, será rebaixado á SU~ primitiva
pl'aça e recolhido ao corpo; se porém já tivEr o curso
de infantaria ou cavallaria poderá ser na mesma qua
lidade de alferes alumno remettido para um dos ba
talhões ele infanta ria ou regimen (.0 ele cava lIa ria, onde
podcr-á ter aceesso preenchendo as exigencias legaes.

1862.-1\ imperial resolução de 6 de Setembro de
1862 declara que o alferes alumno julgado desertor
pelo conselho de investigação, pela ausencia illegal
que commetter, deve ser demittido do quadro dos
alferes alumnos,. na conformidade do decreto n, q 621
de 8 de Julho de 184.9, sentlo remcttido aO seu corpo
a fim de ser processado.

1863.-Sobre alferes alu,mnos vejam-se as disposi
ções dos arts. 169 a 173 do regulamento que baixou
com o decreto n. o 3083 de 28 de Abri! de -1863, no
3. o volume.

CAPITULO III.

CORPO DE SAFDI:.

18~0.-o corpo de saude do exercito fOI creado
pelQ decreto n. o 601 de 19 de Abril de 1849.

Anteriormente a este decreto os cirurgiões mili
tares não constituíam um corpo especial, pertenciam
ao batalhão ou regimento para que eram nomeados.

O serviço de sande do exercito é feito por dou
tores em medicina J pharmaceuticos approvados e rn-
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fermeiros convenientemente habilitados, constituindo
o corpo de saude do exercitb, cujo qual1ro está men
cionado no capi tulo 1..

Os officiaes do corpo de saude gozam de todas a!;
honras, privilegias, liberdade, isenções e franquezas.
que pelas leis do Imperio competem aos officiaes com
batentes de postos iguaes. São sujei tos a todas as regras,
preceitos e eondições da disciplina militar, que se
contiverem nas leis, disposlções, ordens e regula
mentos geraes do exercito.

Os officiaes do corpo de saude sã(} nomeado. paI
decreto do governo, sob informação do .cjrn~·gião-Olór

do, exercito.
Quando em qualquer provincia bouyer falta abso

luta de cil'Urgião militar para o serviço de saude da
força que neHa se achar, o respectivo presidente po
der~ engajar cirurgiões civis para esse serviço, com
as vantagens de 2.· cirurgião, até que o governo re
solva definitivamente conforme as cj.rcul11!'Lanc.ias de
haver ou não no quadro do corpo de . aud > officiaes
disponiveis para o mencionado serviço.

Ninguem poderá ser admittido no quadro ,dos fa
cultativos do corpo de saude senão no posto ue 2.°&
cirurgiões tenentes sob as condições seguintes:

1.. a Ser doutor em medicina pela~ faculdades d(},
Imperio, ou por eIlas legalmente habilitado;

2.' Ser cidadão brasileiro e e tal' no gozo de seus
direitos ciyjs e pol.iticos ;

3.' Ser bem morigerado'
4,.' Ter a conveniente robl1~te7. e sane! para o ser

viço da profissão, na paz e na guerra.
Poderá, porém, ser admittido no posto de 1. .• ci

rurgião o medico que, estando nas condições ·xigida.
de habilitação scientifica e idoneidade individual, tiver
mais de doze annos de clinica, e houver servido pelo
menos dous annos em algum corpo do exercito em cam
panha, no qual desempenhasse satisfactoriamente os
deveres de sua profissão.

Para a admissão dos pharmaceuticos são necessa-
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rÍas as mesmas condições de idoneidade exigida para
os faeultativos, em relação a arte e á individuali
dade do pretendente.

!8;)7.-São disposições estas do regulamento que
hoje rege o serviço do corpo de saude do e..~erci to,
e que baixou com o decreto n. o 1.900 de 7 de Março
de 18;)7, promulgado em virtude de autorização con
ferida ao governo pelo ~ 8. 0 do art. ;).0 da Lei n.O 862
de 30 de Júlho de !8;)6. (Veja-se o 3.° vaI.)

!857.-A imperial resolução de 6 de Março de !851,
tomada sobre- consulta do conselho supremo mil i tal',
declara que os individuas que houver'em servido no
hospital militar da guarnição da curte e passarem
a pertencer ao corpo de saude do exercito, contam
para sua reforma o tempo que serviram naquelle es
tabelecimento.

18;)7.-0 aviso de 2! de Abril de 1.857 manda or
ganizar a companhia de enfermeiros, fIe que trata o
art. 164 do regulamento acima citado, com praças
tiradas do corpo do exercito e companhia de inva
lidas, mandando-a aquartelar na casa destinada aos
con vale cen tes na fortaleza de S. João.

:18;)7.-0 aviso circular de :19 de Maio' de -1857,
autoriza ós inspectores tdas thesourarias de fazenda
a satisfazerem a despeza com o expediente dos dele
gados do cil'Urgião-mór do exerci to.

1857.-0 aviso circular de 23 de Julho de 1.857 manda
estabelecer como regra, que não se admitta a erviço
por conta do ministerio da guerra cirurgião enrrajado,
senão:

LO Na falta de cirurgião-militar do exercito:
2.° Para servir nas enfermaria dos 110 pitae das

províncias;
3.° Sendo o contracto dependente de ilpprovação do

governo, antes da qual poderá o engajado sómente em
caso de urgencia motivada, entrar Jogo em serviço até
que o mesmo governo resolver.

!857.-0 decreto de 23 de Setembro de 1.8;)7, man·
dado pór em execução por avi o de 24 do mesmo mez e
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anno, elevou nos termos do regulamento de 7 d'e Mal'ço
de 1857 os L°S cirUl'giões-tenentes, existentes então, a
capitães, os 2.°5 cirurgiões-alferes a tenentes.

1.857..-A ordem do dia uo exerci to n. ° 35 de 2ll, de
Nove!llbro ele 1.857 publicou, mandando 'pór em execu
ção, as seguintes instrucções de 25 de OutUUl'O ele 1.857,
or~anizadas pelo cirurgião-mór do exerci to para o ser
viço diario de escala dos 1.05 e 2."5 cirul'giões do (torpo
de saude elo exercito, e em virtude do art. 22 do regu
lamento ele 7 de Março de 1.857.

Instrucções para O' seI'viço' diaI'io de escala dos pl·imeh·os.
e segllndlts ciI'urgiões do COI·p. de sande do excl··
cito.

, Art. 1..0 A's horas marcadas no art. 68 do regula
mento do corpo de sande do exercito, que baixou com
o decreto n." 1.900 de 7 de Março do mesmo anno, os

, officiaes de saude de sel'viço nos corpos se apresentarão
aos respectivos commandantes, ou a quem suas vezes
fizer; e inspeccionarão com a maior attenção possive,l
os'doentes que por ordem elelles lhes forem apresen
tados, p3.ssando baixa para o hospital ou enfermaria
militar, segundo as regras estabelecidas) áquelles que
precisarem de tra tamento.

Art. 2.° Para a revista das prisões, de qUI} trata o
a1't. 22 do regulamento, os oIIiéiae: ele sal1de do ser-

I ,

viço' nos corpos se enteneleJ;ão cOJJj as au toridades 111l-

litares competentes, áúrca do modo por que deve er
ft:ita a visita interior elas ditas prisões, e se confórma
rão com as precauções que aql1ella au toridadcs t?marem
a bem da segurança dos presos.

Art. 3." A,parte por escripto que os oillciaes de saude
ele serviço nos corpos devem dar diariamente aos com·
mand:.Illtes destes, depois da parte verbal, :::erá exarada
no livro a que se refere o art. 78 do regulamento. Esta
parte constará não sómente das 'observações sobre 'as
faltas que encontrarem no que diz respeito á limpeza
dos quarteis e SU[\:. clcpenclencias, o modo por que se
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preparam os aUmentos, e a qualidade e quantidade
delles, mas tambem sobre a qualidade dos generos ali
menticios nos dias em que os oorpos lhes derem entrada
na arrecadação, e sobre tudo mais que houverem notado
rela tivamen te a seu erviço especial.

Al't. 4:.0 Quando houver nos corpos castigos corpo
racs, os olliciaes de saude de serviço assistirão a elles
segundo o disposto no arts. 76 e 77 do regulamento
do corpo de saude; e na parte diaria, que tem de es
crever no livro a que se refere o artigo antecedente,
mencionarão todas as circumsl.ancias que acompanharem
esses castigos, taes como intensidade, effeitos pa tho
logicos immediatos, e mesmo os consecutivos pro
vaveis.

Art. 5.° Os officiaes de saude de serviço nos corpos
serão insepara.veis deltes, havendo epidemia; mas não
havendo-a .pernoitarão fói'u dos quarteis, declarando
sua m,orada ao omcial de estado-maior, quando se re
tirarem, a fim de que possam ser ctamados, no caso
de haver necessidade. Aquelles que não forem encon
trados quando sua presen'ia fÔr reclamada no quartel
terão commeltitlo uma faltà.

AI't. 6.° Occorrendo a'falta prevista no artigo ante
cedente, será chamado o oficial de saude de serviço
no corpo mais vizinho; e se na guarnição houver só
ment.e um corpo, ou se as distancias a percorrer para
.g chamamento forem muito longas, chamar-se-ha o
omcial de saude que residir mais proximo do quartel,
em que se der o caso da necessidade de medico.

Art. 7.· Os officiacs de saude de serviço nos corpos
não poderão considerar-se exoneríldos desse serviço
antes de serem rendidos por outros.

Art. 8.· Quando os officiaes de saude, depois de ha
verem procedido a todos os .exames necessarios para re
conhecerem o estado sani tario das praças que lhes forem
apresentadas por doentes, não se puderem decidir a
respeito da veracidade desse estado, por supporem que
as praças fingem, ou pretextam molestia, poderão dei
xaI-as em observação 00 quartel por vinte e quatro
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boras; e duran te esse tempo as observarão as vezes que
julgarem conveniente para formarem seu juizo.

Art. 9. 0 Quando as praças que pedirem baixa do ser
viço, reforma, licença ou isenção do serviço activo,
por molestia, houverem de ser inspeceionadas pela
junta militar de sallde, os om.ci~es de saude de serviço
nos corpos emiltirão sempre seu juizo bem circums
tanciado sobre o diagnostico, curabilidade, ou incura
bilidad~ da moles tia de taes praças.

1858.-0 aviso círcular de 8 de Janeiro de 1858
estabelece que nos contractos feitos com os cirurgiões
paisanos se consigne a condição, delles tratarem em
todas as enfermidades fóra dos hospi taes, os olIiciaes
do exercito, suas mulheres e' filhos; obrigação que
elles têm, não só pelo regulamento do corpo de saude,
como pela doutrina do aviso acima citado de 23 de
1ulho tle 1.857.

1858.-0 aviso de 11 de Março de 1808 declara que
ficam nas provincias á disposição e escala dos delegados
da chefe do corpo de saude, onde os houver, os faculta
tivos pertencentes ao mesmo corpo; e que a lei não
concede, nempermitte ao governo, quantitativo algum
para aluguel de casa para secretaria dos mesmos dele-
~d~. .

:1.858.-0 aviso de 7 de Agosto de l8õ8 determina
que, considerados como formando uma brigada, os
corpos do exercito existentes na côrte, seja encarregado
da fiscalisação do serviço de saude dos ditos corpos
um cirurgião-mór de brigada sob as immediatas ordens
do cirurgião-mór do exercito. o

(Este aviso foi revoga~o pela ordem do dia da se
cretaria da guerra n. o 247 de 13 de Fevereiro de
1861. )
. 1859. -O avjso de 24 de Março de l809 declara que
o cirurgião-mór do exercito fica au torizado a distribuir'
es cirurgiões mili tares como melhor convier ao ser
viço, e fôr mais justo e equitativo, não obstante o que
determinaram os avisos do L o de Setembro, 28 de Outu
bro, e 30 de De~embro de 1857; o primeiro mandando
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que Toss'e organizada uma escala de serviço, e os outros
dispensando de entrar nessa escala varios cirurgiões
'empregados em 'estabelecimentos militares.

1859'.-0 aviso de 2 de Setembro de 1.859 declara,
em virtllde da imperial l'esolução de 24 de Agost,o do
mesmo :mno, que quando o cirurgião-mór do exercito
tivel' de dirigir ordens aos individuos do COI'PO de
'Saade, poderá transmittir-lh'as directamente, com
municando-as, porém, aos che"fes d'Os 'e tabelecimentos
militares, a cuja ordem elles se acharem sujeitos, e
que se proceda de accôrdo com as di posições do art. 32
do regulamento do mesmo corpo de saude.
, 1860, -O aviso circular de 6 de Setembro de 1860 de
clara que aospresidentes das provincia deverão ser di
rectamente dirigidas as requisições que os conselhos
de -qualificação e revisão da guarda naci'Onal fizerem de
cirUl:gião elo corpo de saude do. exercito para inspec
cionar os guardas nacionaes.

1860.-0 aviso de 21' de Dezembro de 1860 estabe
lece que, em virtude das disposições vigentes, não d-eve 'O

delegado do cirurgião-mór do exercito entrar em exames
propri()s de olI1ciaes de fazenda, e que sua fisca/isação
deve limitar-se ao serviço de salide.

1860.-0 decreto n.· 2715 de 26 de bezembro de i860
'alterou o regulamento do corpo desaude de7 de l\Iarço
de 1857, em virtude da autorização conferida ao governo
pelo art. 9.° da lei. n.o 1101 de 20 d'e Setembro de '1860,
revogando os seus al'ts. 6.°, 9U, (J 100: aboliu a classe
dos a sistentes -dos d'elegados do cirurgião-mór, pas
sando os mesmos delegados a exercer as funcçães que
tinham os seus assistentes; competindo ómente ao
cirurgião-mór ter 'um a sistente pai'a o scrvico do
corpo, o qual, para desempenho dos deveres que lhe
são commettidos pelo art. 60 do cilado regulamento de '
7 de Março de 18J7, será obrigado a comparecer dia-

, riamenLe na secretaria do corpo de sauue, auxiliando o
secl'etario na expetlição das ordens, c cm quaesquer
outros tl'abalhos, excepto quando, nos termos cio me mo
artigo, houve!' de acompanhar °chefe do corpo: aboliu
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tambem nas pl'oYincia a jun tas militares de saude, as
quaes passaram a ser praticadas pelas cirurgiões mili
tares, que possám existi·r nas mesmas provincias, e ntl
falta deites os presidentes das provincias nomearão me
dicas civis, que se prestem a substituil-os nesse, ser
viço: ueu nova organização ao corpo de saude, se
gundo o quadro já mencionado no cap. 1. o

1.861.-A imperial resolução de 16 de Março de 1.861
declara que os cirurgiões militares não podem ter de
missão emquanlo não prestarem ao Estado os annos de
serviço a que é obrigado qualquer voluntario.

186J .-A ordem <.lo dia da secretaria do governo
n. o 250 de 26 de Março' de 1.861. determina que fique
suspensa na provincia do Rio Grande do Sul, até se
gunda ordem do governo imperial, a execução dos
art:;. 8 e 1.0 do regulamento acima citado de 26 de
Dezembro de·1.8GO, ficando por conseguinte em vigor na
dita provincia, sob as mesmas condiçoes, as disposições
do regulamento de 7 de Março :de 1.851, que foram al
teradas por aquelles dous artigos, isto é, que por ora
con tinua m os assisten tes do delegado 0.0 cirurgião-mór
e asjuntas de saude na provincia do Rio Grande 0.0 Sul.

1.861.-03 facultativos d'e serviço nos quarteis são
inseparaveis dos mesmos quarteis.-Assim o determinou
o aviso expedido ao cirurgião-mór do exercito em 24 de
Outubro de 1.86l.

1862.-0 aviso circular de 26 de Setembro de 1862'
declara que, <.leverrdo todas as operações de cirurgia ser
fei tas pelos officiaes do corpo de saude, e correndo a estes
odever de amestrar os enfermeiros na applicação de san
guesugas, ventosas e outros' serviços, que costumavam
ser feitos por barbeiros, as thesourarias não devem pagar
por con ta do ministerio da guerra qualquer documen to
que represente retribuição de serviço de tal natureza,
ainda mesmo de extracção de dentes.

1863.-0 aviso de ii de Dezembro de 1.8'63 deglara
que os officiaes do corpo ie saude do exerci to não devem
ser exceptuados da disposição da ordem do dia da se
cretaria da guerra n. o 290, rela qual se mandou que se
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l'ecolhamaos hospitaes militares os olli 'iaes do exercito,
que derem parte de doente, os qllaes só poderão tra tar
se em suas casas quando para isso olJlenham a necessari,!
licença.

1.86t>.-A ordem do dia d'a secretaria da guerra n. o 1j,57
do Lo de Julho de IS65 determina que, quando as
juntas de saude tiverem de inspeccionar quaesquer olli
ciaes, ou praças do exercito, deverão declarar em
termos concisos e claros a natureza da moles tia, ou do
defeito physico.

Se a molestia fOr curavel, o devel'ão declarar, in
dicando não só o tempo prova vel da duração do cura ti vo,
como as condições que por ventura possam influir
sobre a brevidade do mesmo, e o lugar em que possa ser
feito com vantagem. ,

Se julgarem incuravel a molestia, o deverão de·
clarar, acompanhando essa declaração a formula :-ln~

capaz, ou inutilizado para o serviço do exercito.
Se o inspeccionado não estiver em circumstancia que

o inhabilitem de todo ° serviço, mas sim unicamente
-incapaz do serviço de sua arma, o devem declarar nos
seguintes termos :-Inhabilitado para o serviço da sua
arma. .

Se a molestia que fôr declarada incuravel proceder
de feridas, ou contusões, ou úe solTrimcntos adquiri
dos no serviço da guerra, devem mencionar essa cir
cumstancia, se puder ser conhecida.

Nos caSos duvidoso,. ou ob curos devem declarar:
-Duvidoso; precisa ser recolhido ao ho pital, ou en
fermaria, a fim de ser devidamente observado,

Quando, finalmente, pelo exame de sanidade se co
nhecer que o individuo está nas circum~tancias de
pertencer ao exercito, o devem declarar bem explici
tamente: -Em circumstancias de pre'star serviço no
exercito:

i865.-Segundo a ordem do dia da secretaria da
guerra n.· 468 âe 12 de Ag,osto de 186:.1, quando o cio
rurgião-mór do exercito tiver de se retirar da cOrte
em commissão, se devé observar o se!TlüJlle ;. ~

Termos
ue i 11 . pecção ue

saude.

CirurglHo-mÓr
quandu fóra da

uôrle.
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« O cirurgião do corpo Ue sande mais graduado, -que
estiyer na côrte, substituirá o cil'Urgião-mór do exer~

ci to na direcção dos trabalhos da respectiva secretaria,
onde servirão os dous amanuenses existentes, sendo
um delles designadq para authenticar as oerticlões ~

outros actos que exigirem esta formalidade, submet~

tendo-os á l'ubrica do substItuto do mesmo cirurgião~

mór.
« A j un ta mili tal' de saude, composta, segundo o re ~

guiamento respectivo, do '1. o medico e do 1. o oirur~

gião do hospital militar, será presidi1a pelo dito subs-
titu~o. '

«Sobre materia importante ooncernente ao serviço
medico, poderá ser ouvida a menoionadajunta desaude'
ou sómente o seu presidente. »

. '1866.-0 aviso de 27 de Junho de :1866 declara que a
5. a observação da tabella annexa ao regulamento,
que baixou com o decreto n.o, 1.900 de 7 de Marl;io de
1.81$1, refere-se ao secretario do corpo de saude do
exerci to e não aos secretarias dos encarregados das f{)"

par lições de saude nos exerci tos.
1.866.-0 aviso de 31 de Julho de 1.866 declara que as

ins tmcções para oserviço medico do exerci to devem ser·
ob 'er-vadas com as seguintes corr·ecções :

« At't. ii. Os alumnos das ftlculdades de medicina do
5. oe 6. oanno poderão ex.ercer, as fUllcções de medicos
coadj uvantes ; os do 3. oe 4,.o'anno como se fossem alllrn
nos pensionistas; os de~ais conforme a sua aptidão.

« At't. 1.4. Os professor.es e 'al umnos das faculdades
poderão, etq. (Omaisco.moestán@anigo.)

An. f{j. (2.0' periodo.) O deseIlwenho deste enoargo
poderá ter lugar por meio de delegados de sua escolha,
IJodendo o dos hospitaes e enfermarias dirigidos por,
medicas e cirurgiões contractados ficar a cargo de ai.,
gum des tcs, que seja de sua confiança.

1.86ü.- O decreto n. o 1.341 de 24 do Agosto de :1866
doela ra o , eguin te:

Ar,L 3. o Poderão pertellC(?~', se o requererem, ao
corpo de 'i.\uLle do exercito e ~ll'lnaüa os estudan tcs Ho
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B.o e 6. 0 anno medico, empregado~ actualmente' no
serviço do mesmo exercito em campanha.

Art. 4. 0 Serão émpregados de preferencia, nas prç)
"incias, onde estão assen tadas as faculdades de medi
cina para completarem seus estudos e obterem os res-'
pectivos titulos, osestudan.tes de que trata o.art. 3. 8

:1.868.-0 aviso de :1.8 de Agost.o de :1.868 declara que
nas informações Rresta'das sobre os omciaes e praças
inspeccionadas de sande, se mencionem no respectivo
termo relativamente os que estiverem no caso de se
rem reformados, e qual o tempo de serviço, que contam

1869.- O aviso de :1.7 de Maio de :1.869 declara que o
delegado do cirurgião-mór dei exercito em caso ne
nhum d,eve prestai' serviços como cirurgião em algum
hospital,
. :1.869,-0 aviso de 20 de Jlllho de :l.86ü recommenda

a observancia do que dispõe a ordem do dia n.o 270 de
20 de Julho de :1.861, que se mandou ficar ellllnteiro
vigor pela de n. o .lJ:77 de 4 de Outubro de 1865, ácerca
d.as inspeccõeli de saude das praças de pret do exer
cito.

-186ü.-0 aviso de ode Agosto de :l.86ü declara que
no, termos de inspecção de saude, a que forem submet
tidas as praças em tratamento no hospital militar de
Santa Catharina, e que forem julgadas incapazes, se
deverá consignar se poderão ganhar facilmente os meios
de subsistencia.

:1.869.-0 aviso circular de 8 de Outubro de :1.869
manda cessar as commissões de postos do' cirurgiões
milit.ares, 1)01' só serem admissiveis 'm sel'vir;o de
guerra.

--1869.- Outro avi o circular t.ambem de8deOutubro
de :1.860 re 'ommenda que os presiLlentes de provinl'Ía
remeLtam á ecretaria da guel'l'a uma relação nominal
dos cirurgiõe mi li tare ox isten tes nas prov i ncia com
declaração elo erviço que dosempenham, ~onvindo que
a reme. sa ele semelltan te relação seja regular e que
nella se comprehendam o' cirurgiõe' reformados c civi
emprcgauos pcl~ ministcrio da guerra..
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, 1869:- Oaviso circular de HS de Outubro de 1869 re-'
commenda a observancia do regulamento, que baixou
com o decreto n. o 217-1 do L o de Maio de 1858, ácerca
das inspecções dos indi viduos, que são destinados ao
serviço do exerci to.

REP.\IlTIÇÃO ECCLESIASTICA.

18DO e 1856. - Todo o serviço religioso é feito n()
ex.ercito pela repartição ecclesia tica, que actualmente
se rege pelo regulamento que baixou com o decreto
n. o 747 de 24 de Dezembro de 18DO, que lhe deu uma
nova organização, alterada pelo decreto do 1. o de Ou
tubro de 1856, n.o 1826, conforme o plano mencionado
no capitulo U '

Segundo esse regulamento ha quatro classes de ca
pellães elo ex.erci to: L" de capellães eITectivos ; '2.' dos
aggregados; 3." dos avulsos; 4." do reformados.

Só podem pertencer á primeira classe os capellães
capazes de todo o serviço de paz, e de guerra.

Passarão para a 2." os capellães ua primeira classe:
LO que estiverem empregados por mais de um anno em
serviço alheio ao de capellão militar; 2.0 que, por mo
lestia continuada por mais de um anno se acharem im
possibilitados de prestar serviço activo; 3. 0 que, por se

, acharem pri ioneiros de guerra, estiverem ausentes do
exercito por mais de um anno.

Pertencerão á 3." classe os que, achando se incapazes
de seI'viço activo de paz e de guerra, puuerem ainda
prestar serviço moderado; bem como aquelles que de
verem ser collocaclos nesta classe, segunào o di posto
no art. 2.· § 2.· do decreto n. o260 do Lo de Oezem\)r()
de 184l.

Pertencerão á 4." classe os capellãe. reformados.
O' capellães do ex.ercito gozam do fôro militar, e em

tudo são sujeito' á disciplina do exercito, po l-nua ser
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presos, não cumprindo os seus deveres, pelos seus su
periores, a quem são subordinados, (Veja-se o 2.0 vo
lume.)

1810.- Os cape\Jães do exercito, com pa ten te de of
ficiaes, parochos dos soldados e sujeitos ate á visita dos
ordinarios, como declara o aviso de 24: de Março de '17.\1,
podem usar, como os parochos collados, do annel e solidéo
,Çm virtude das cartas regias de 24: de Novembro de
1808 e 16 de Novembro de 1810.

1850.- Pelo art. 10 da lei n. ° 5li2 de 21 de Maio de
18,50, os capellães têm direito ás mesmas graduações
qüe competem ao~ 1.°0 e 2.00 cirurgiões do exercito, e
ficam tambem comprehendidos nas disposições em vigor
do alvará de 16 de Dezembro de :1.790 para a reforma.

1852.- O arL. 7 do decreto n.o 101)l.a, de 20 de Ou
tubro de 1852, declara que, não sendo os capellães como
os cirurgiÕes militares numericamente incluidos nos
corpos do exercito, devem ser mencionados nos mappas
ç assentamentos como addidos.

i857.-0s capellães com patente de officiaes do exer
cito re pondem, por faltas olIensivas á disciplina, a
nonselho de inquirição; quando, porém, essas faltas
forem graves, responderão a conselho de guerra, do
mesmo modo que os officiaes do exerci to, exceptuando
dessa regra as faltas consideradas simplesmente correc
cionaes, ou da competencia do f6ro ecclesiastico. Assim
decidiu a imperial resolução de :1.4 de Outubro de :1.857
sabre consulta das secções de guerra e marinha do con
selho de estado de 22 de Setembro antecedente e publi
cada em aviso de 23 do mesmo mez de Outubro.

i857.-..0 aviso circular de 22 de Julho de 1857 de
termina que o engajamento de sacerdotes para capellães
nas fortalezas só'terá lugar por contracto, arbHrando
se-lhes uma esportula razoavel por missas nos dias antos
e nos de guarda, ministrando-se-Ihes conducção ou
transporte, disposição esta que ficou sem elfeito só
mente para a fortaloza da barra da provincia do Rio
Grande do Norte, por assim haver declarado o aviso de
!~. de Dezembro de 1857. -
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!8tl9.-A imperial re olução de 6 de Setembl'o dê
J8õ9 declara que ao capellão do exercito, a quem fil/'

infligida suspensão, pele> respectivo bispo, das funcçõcs
do seu ministerio, não pMe ser abonado vencimento
algum, nem contado, no tempo de serviço, o lapso por
que durar a suspensão.

1859.- O aviso de 16 de Novembro de 1859 manda
servir nos corpos moveis e fixos os capellães da repar
tição ecclesiastica elo exercito, que forem suficientes
para todos eHes, e a contraetar, para servirem nas for
talezas e estabelecimentos militares, sacerdotes civis.

CAPITULO V.

QUADRq DOS OFFICIAES DO EXERCITO.

t8U. - A lei n.· 2GO de 1 de Dezembro de 1.8~1..

mandando distribuir os olliciaes do exercito em quatro
classes, a saber: La dos olliciaes effectivos, que consti
tuirão o quadro do exercito; 2.' dos ofliciaes aggregados;
3.' dos ofliciaes avulsos; 4. a dos officiaes reformados,
estabeleceu que, quando o governo entender que deve
passar algum official da L" para a 2.· classe,o não poderá
fazer senão em virtude ue decreto, e por algum dos mo
tivos seguintes: 1... estar empregado por mais de
um anno em serviço alheio á sua repartição; 2.· molestia
continuada por mais de um anno, e que o impossibilite
para prestar serviço activo; 3. 0 achar-se prisioneiro
de guerra, e estar por isso ausente por mais de um
anno.

1852.- A lei' n. o 648 de 1.8 de Agasta de 1852 declara,
no seu art. 9.·, qne ficava extincta a 3.' classe do
exercito, e supprimida a denominação de 4.', dada aos
oiliciaes reformados.

i860.-A lei n.· BOI d'e2D de Setembro de 1.860, art.
8. o determina que os ofliciaes transferidos para a 2.'
classe, nos termos do art. 2. n, ~ L·, n. o 2 do decreto
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n. n 260 do 1. n de Dezembro de 1.84,1, e que nessa cla~se

se conservarem pormais de um anno, não contarão de
entãopordiante antiguidade de posto.

1.865.- A ordem do dia da secretaria da guerr:J n. o

4tsO de 3 de Junho de 1805 publica as seguintes dispo
sições rela tivas aos oillciaes nomeados para servi rem ef!1
com missão nos corpos de volun tarios da patria :

« 1... o Os officiaes de commissão dos corpos de "olun
tarios da patria, já nomeados ou que o forem para o fu
turo, prestarão juramento dos seus postos.

« 2. o Tanto no termo, como nas formalidades do jura
men to, se obsel'vará o que está estabelecido 110 cap.
27 do regulamento de infantaria de i763, com as modifi
cações do aviso de Ui de Feverei1'0 de 1.834, e ordem do
dia n. o 78 de i2 de Agosto dei8~.

c 3. o A todos os refer'idos officiaes expedir-se-hão por
esta secretaria de estado titulas de nomeação segundo o
modelo que fica estabelecido, nos quaes se mencionará
a data do juramento.

c 4. o Serão exonerados dos seus postos os que recusa·
rem prestar juramento. »

1..86ã.- A ordem do dia da secretaria da guerra D. O

463 de 1..9 de Julho de 1865 determina que os comman
dantes dos corpos 4e voluntarios da patria nas propostas
para officiaes de commissão prefiram os que já são da
gua rda nacional.

1..8M.-A ordem do dia n. o 466 da secretari·a da guer
ra, de 31'de Julho de 1..865, declara que os officiaes de com
missão que vierem á côrte com licença, sem vencimen
to algum para tratar de súa saude serão dispensados da
commissão se não se apresentarem para voltar ao exer
cito dentro de trinta dias cõntados daquelle em que
terminar a licença_ Os que forem licenciadós com
vencimentos, para o mesmo fim, serão privados delles
logo que chegarem a esta c6rte,e dispensados da commis
são, se, terminada a licença, não se apresentarem para
voHar ao exerci to dentro do mesmo pra?:O.

I. ;).
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TITULO II.

ToJa;; as disposições legisla ti vas, e outras (fue regem
o pessoal do exercito, formando um complexo de ga
rantias, attribuições, direitos e deveres, constituem o'
regimen militar.

Tem por objecto:
O recrutamento, substituição, e baixas.
A promoção.
A remuneração de serviços.
As honras.
As licenças.
O jur'lrt;len to, an tiguiLlade, e outras disposições re

la tivas a ollciaes.
O testamento, luto, nojo e a disciplina.

CAPITULO I.

n~C[lUTA..1\IENTO, SUBSTITUIÇÃO E DtdXAS •

.LO

Reçnttas, VO~ltntarios, e engajados.

O recrutamento é a base de toda a organização mili
tal'. ElIe se eíIectua em cada nação por modo diíIerente
em relação ii indole dos habitantes, á natureza. do

.governo, a seu systema hyerarchico, ao caracter in
dustrial, e recursos de que dispõe, ao grão de jmpor
taneia politica que deseja represe.ntar, emfi.m aos r.ecur
sos militares dos paizes circumvizinhos.

E sendo ene o meio de constituir-se o exercito, ou
a força destinada á deCeza do paiz, poucos cidadãos
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devem ser exceptuados, por isso que o serviço mili
tar, o mais arduo e arriscado, com quanto o màis
honroso, deve estender-se a todos aquelles, que forem
julgados aptos para elle, com as restricções, porém,
reclamadas por outros ramos de serviço publico, e me
diante as cautelas conyenientemente expressas cm leis
especiaes.

No Imperio do Brasil a iniciativa sobre recrutamento
é privativa da camara dos deputados, segundo declara
o S2.° do art. 36 d1 constituição; elle se faz por meio
do alistamento

De recrutas.
De yolun tarios.
De engajado .
Recruta é o individuo forçado pela lei a se alistar

na. fileiras do exerci to.
Voluntario é o que se contracta expontaneamente

para o serviço das armas.
Engajado é a ex.-praça ou o solLlado, recrutado ou.

voluntario, que, concluindo o prazo de tempo,.a que
é obrigado a servir, se contracta de OOyO yoluntaria
mente.

:1.822.- As instrucções de ia de Julho de 182:.., que
regem. o recrutamento, attendentlo em parte ás cir
cUlÍls'tancias peculiares do nosso paiz, isentam do
mesmo recrutamento: L", os homens casado; 2.°, o
irmão de orphãos, que tiver a seu cargo a subsisten
cia e educação delles; 3.0, o filho unico tIo lavradbr
ou em sua escolha,qualquer outro, quando ti ver mais de
um cultivando terreno propl:io, aforadQ ou arrendado;
4.·, o filh(} da viuva; 5.°, o feitol' ou admiDi~trador

da fazenda, quéT de plantação, quér de criação ou de
olaria de mais de seis escravos; 6.0, os trapeiras e os
hOiadeiros; 7.°, mes-tres de officinas com loja aberta;
8.·, pedreiros, carpinteiros, canteiros, pescadores c
todos os ameias fabris, uma vez que exerci tem o seu
omcio e1Iecth'amente, e tenham bom comportamen to;
9.", até oito baleeiros em cada cocheira publica con
forme o numero de seges, até dous nas- particulares,

Rccrulamrnto.
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que liverem mais de Juas seges, e um nas que tiverem
ue uma a duas seges; 1.0.., os marinheiros, grumetes,
e .moços que se acharem embarcados; H.·, os arraes
etrectivos dos barcos de conduzir mantimentos ou o'u
tros generos; 12.°, tres caixeiros de casas commer
ciaes, nacionaes ou estrangeiras de grosso trato, dous
nas de 2." ordem, e um nas pequenas; 13.·, os estudan
tes que I resentarem attes.ados de seus professores
que ·certitiquem o seu aproveitamento e applicação.

Todos os cidadãos brllsileiros, s lteiros, livres ou
libertos, e os caixeiros solteiros de lojas de bebidas
e tavernas de 18 a 3D annos de idade, que não tive
rem a seu .;11'01' alguma das isençõ.;s legaes, ficam
sujeitos ao recrutamento.

18,17.- O .aviso de 26 de Setembro de 18i7 declara
que as praças vol'untaria ou engajadas, quando pos
teriormente se tornem invalidas, uão perdem por isso
o gozo de todas as vantagens, que as leis garantem

•aos voluntarios ou engajados, emquanto ellas se con
servarem comQ pr::lç.1 no exercito, e não tiver con
cluido o te~po do ~ru contracto.

1824.-A portaria de 7 de Janeiro de 1824 ordena
que fiquem isentos do recru lamen to os trapeiras, na
razão de um para cada lote de sete bestas; os boiadei r05
na razão de quatro para 100 bois; os mestres de officios
de loja aberta sua, os directores de obras, os pesca
dores de rede e os conductores de porcos, na razão
de um para 25.

1824.-A portaria de 3D (11" MA1'ÇO de 1824 isenta
do recrutamentQ os alumnos das aulas publicas, fican
do os professores obrigatlos a dar· conta dos alumnos
que passarem de 18 annos de idade, e não derem pro
vas e esperança de applicação.

1830.-Segundo o art. 4. o da lei de 7 de Dezem
bro de 1830, os cDJpl'egados da typographia nacional
s~o ise'ntos do rccl'u:tamento.

1833.-0 aviso de 27 de Fevereiro de 1833 manda
que lião se .. dmittam n,· I.(·nu tamento individuas
incorrigiveis, ébrios ou desmoralisaclos.
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1835.- A lei ue (j ue Outubro de 1835 determina
que o recrutamento só deve ter lugar quando não hou
ver voluntarios, e será feito conforme as instrucções
acima citadas; ficando o governo au torizado a impÔr
até tres mezes de prisão pelas infracções dos regulamen
tos que expedir para o recrutamento, em quanto este
não rÔr fixamente regulado por uma lei.

1836.- O aviso de 26 de Março de '1836 declará que
o votuntario que, tendo-se offerecido e assign~do termo,
recusar marchar para seu destino, deve ser constran
gido do mesmo modo que se pratica com os recru
tados.

1836.- O aviso do ministerio da justiça de' 20 de
Julho de 1836 declare:. que são sujeitos ao recruta
mento, embora estejam alistados na guarda nacional,
todos os ciuadãos filhos familias de pessoas, que têm

.3 renda necessaria para serem eleitores, com tanto que
tenham 18 annos de idade para cima, sendo residentes
na cÔrte, e nas cidades da Bahia, Recife, Maranhão e
seu respecti vos termos; e em todos os ou tros mu
nicipios do imperio, os cidadãos filhos familias de pes
soas, que têm a renda necessaria, para poderem votar
nas eleições primadas, com tanto que tenham 18 an
nos de idade para cima, salvo se em favor de qual
quer dos sobreditos cidadãos, militar alguma das
excepções marcauas nas instrucções de 1.0 de Julho
de 1822.

i836.- O aviso de 10 de Outubro de 1836 estabe
lece que o recruta, recusando obstinado a jurar ban
deiras, circumstancia que não annulla a praça que se
111(' assentar, deve responder a conselho de guerra por
desobediencia.

:1837.- A lei de 29 de Agosto de ·J837 sujeitou ao
recrutamento os cidadãos guardas na~ionaes de 18 a
35 annos, que não ti vessem a seu favor as isenc,ões
mencionadas .

.1837.-0 aviso de 3 de Novembro de :1837 declara
que os pretos crioulo' não e tão is('nto~ do recruta
mento.
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18(lJ.-As instrucções, mandadas observar pelo de
creto n. ° 73 de G de.Abril de t8U, ordenam que se
jam recrutados, de preferencia, os guardas nacionaes
que, nos corpos a que pertencem, mostrarem-se rela
chad03 no cnmprimento de seus deveres, e, na faita
denes, aqueHes que e acharem nas circumstancias
de serem recrutados.

4842.-0 art. 6.° do regulamemto n.0191do 1.0 de
Julho de 1.84:2 declara que o volun tario, que servir
no corpo ele permanentes da côrte por 'eis annos
con ecutivos, não se levando em conta o tempo de
púsâo cumprindo sentença, ficará isento do serviço
do exercito, o que será declarado no seu respectivo
ti tulo de escusa.

1.84:5.-Segundo o aviso de 1.5 de Fevereiro de 18M>,
o estrangeiro que, occulLando esta qualidade, volunta
riamente assenta praça, e depois delinque, deve ser
julgado ,pelos respectivos tribunaes militares compe
tentes.

:184:9.-0 aviso de () de Julho de :184,\) declara que
os paisanos, alumnos da escola militar,' inhabilita
dos no exame de suillciencia, perdem a isenção do
recrutamento.

1.850.-0 aviso de 2D de Julho de :1850 recommen
da a disposição, que veda o engajamento de meno
res de 1.8 anuas e maiores de ML

i850.-A lei n. ° G02 de 19 tIe Setembro de 1850, no
seu art. ~3, declara que recrutados serão os guar
.das nacionaes que, não tendo motivo legal tIe isenção,
recusarem, fazer o serviço de corpos destacados que
lhes competir.

:1850.-0 aviso de 2B de Novembro de 1850 declara
que não é isenção de recru tamento, ser ma triculado
como pescador lla capitania do porto, se não exercer
etrectivamente a pesca.

:1850.-0 aviso circular de 23 de Dezembro de 1850
recommenda aos presidentes das provincias a obser
vancia das ordens para que não remettam recrutas sem
serem va ·cinados.
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18Jl.- Outro aviso· circulai' de 1.1 de Abl'il de 1.851.
determina que aos aprendizes menores do arsenal de
guerril, quando passarem para a companhia de artifices,
se não abra assentamento de voluntarios, sendo pelo
contrario declarados nas guias' soldados obrigados, e
indicando-se a época em que completaram 18 annos
de idade, a fim de que possa cumprir-se a disposição
do art. iO uo regulamento de 3 de Janeiro de 1842.

183'1.- O arl. iO da l.ei q. o 6'15 de 23 de Agosto de 18Gl,
tornado p rmamente peloart. 7. 0 da lei de 1.8 ue Agosto
de 1852, autoriza o go erno a prestrar aos recrutas,
que forem isentados, os necessarios meios de trans
porte para cu domicilios.

1.851.- Oavi. o icular àe 10 de Outubro de ,1851 re
commenda aos presidentes das provincias, em conformi
dade do que já 'e havia determinado em aviso circular
de 29 de Novembro de 1.850, que, quando remetterem
recrutas para o exercito, os mandem relaciunar em
separado dos da marinha, expedindo neste senticlo as
orel ns sobl'e o embarque dos mesmos nos vapores.

1.85L.- Outro avi o circular de 23 de Dezem.bro
de 1851. recommenda aos presidentes das provincias, e
commandan te das armas da cur te, que não e admi t ti}. o
engajamen to de imlividuos, 'que não tenham boa di 
posição, physica.

1852.- A pl'ovisão de õ ·de Outubro de '1852, ex.
pedida cm virtude da imperial resolução de Ui de Se
tembro do mesmo anno, tomada sobre consulta do
conselho upremo militar, determina que as praça&
que do corpo municipal permanente passam, cm vir
tude do art. 64 do regulamento n. o 191 do LO de Julho
de 1842, para os corpos ue L" linha do exercito, devem
ahi servir sómente G tempo que lhes faltar, á vis ta do
contracto, se estiverem livres do recrutamento por
~utros motivos; estando porém em circumstancias de
ser recrutados, servirão os annos á que seriam obri
gados, se assentassem praça contra· a vontade.

1.852.- Outra provisão da mesma data, ex:pedida
em virtude da imperial resolução de i8 de etembro
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de i8;)~, determina que, posto não tenha ainda a:>sen~

tamento de praça no respectivo livro-mestre, e nem
jurado bandeiras, o recruta, desde que é apurado para
'0 serviço do exerci to, deve perceber todos os venci
mentos de soldado, e ficar inteiramente sujeito ás leis
e regulamentos militares, sendo qualificado e punido
como desertor, quando se ausentar, seguQdo as mesmas
leis e I'egulamentos.

i8;:;3.- O '§ 7.° do aviso de 7 de Janeiro de 181$3
determina que os voluntarios sirvam com preferencia
nas provincias, que escolherem, excepto se alguma
circumstancia import.ante aconselhar que não façam
parte da guarnição de uma ou outra.

1853.- O aviso circular de 22 de Abril de i8fí3
_manda que os contractos de engajamento sejam por es
cripto, consignando-se todas as condições e vantagens.

1853.- O aviso de 19 de' Agosto de 1853 declara
que os cadetes e particulares não são excluídos de po
derem engajar-se pelos commandantes das armas.

i8l)~.- O aviso, de 25 de Novembro de .1804, ex
plicando a doutrina da circular de 3 de Junho da
mesmo anno, ueclara que um soldado recrutado teJ?l

.o soldo simples: se, acabado o tempo a que está obri
gado, se engajar para continuar a servir, deve perceber
as vantagens garantida~ para os engajados; s~ porém~

não quer engajar-se e continuar a servir, porque as
circumstancias não permlttem que seja excuso, recebe
sómente o soldo simples, que lhe compete, e não outrJS 
vantagens, como se engajado f6ra Osoldado voluntario
tem o soldo e mais metade deste: acabado seu tempo,
se se engajou, abonam-se-Ihe as vantagens de enga
jado, isto é, o soldo dohrado, etc. : se porém, não quer
engajar-se, e continua a servir por qualquer outro mo
tivo, percebe sómente o soldo e meio de que primi
tivamente estava de posse, e nunca os dous soldos como
engajado. O soldado engajado tem soldo dobrado, e
o conserva mesmo depois de completo o tempo do
seu engajamgnto, porqup. já estava de posse dE's~a van
tagem.
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,181)'1:,- O aviso de 27 de Novembro ue 18õ~ de
clara que a prohibição para cngajamen to de estran
géiros é quanto a corpos nrregimentados, e não quanlo
a individuas isolados.

1.855.- O aviso de 23 'ele Janeiro de :1.81)5 declara
que as praças de pret, promovidas a omcial, perdem
o direi to desde essa da ta a indemnizações de van la
gens, ou pr(Jstações de voluntarios engajado, cu o o
tC'nl1am sido.

1855.- O :JI'L 5. 0 da lei n." '821 de 14 de Julho dc
:t.8õ5 autoriza o governo a conceder á provincias o
numero de recruta!' para preenchimento do corpos
de policia, não sendo este meio excluído pelas res
pectivas leis provinciaes, que regularem a ol'gan i
zação de taes corpos.

1855.- O aviso de '17 de Julho de 1855 declara
que o aprendiz mcnor, que complet.a i8 annos c11~

idade, deve assentar praça, em conformidade das or
dens em vigor, ainda mesmo que seja filho unico de .
viuva.

1855.-'O aviso circular de 21 de Julho de 1855
declara que as praças do exercito, que, tendo con
cluido o tempo continuam a servir sem engajamento,
devem perceber soldo dobrado de 1. 3 pl'ólça, como se
engajadas fossem, • não percebendo porém o premio
estabele::ido para os engajados.

:1855.- O aviso de :li de Setembro de :1851) declara
que a concessão de soldo dobrado as praças do exercito,
que continuam a servir sem novo engajamento, não
é applicavel ás das companhias de invalido .

:1.855.- O decreto n/ 1658 de i7 de Outubro de 1855
faz extensiv:J a gr:Jtíficação de soldo dobrado nos termos
do art. 4. o da lei n. o 648 de i8 de Agosto de :185_.

; ás praças do exercito que, tendo acabado o seu tempo ele
serviço, nelle con tinuam sem engajamento,

:1855. - O aviso de 30 ue Outubro ue 1855 reitera
que o voluntario menor de i8 annos não tem direito
á gratificação e vantagen. elos engajados. elllbor:J
con te o tempo ele praça.

1. 6.
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f8~m.- O aviso ue 13 de Novembro de 18õü ueclara
que, sendo os officiaes infcriores praças de pret, a res
pei to das quaes versa o aviso do i. o de Abril de 1.848,
não obstante ter-se designado a palavra -soldado-,
é claro que nas disposições do citado aviso se compre
hendem os officiaes inferiores dos corpos do exerci to.

'1856.- Os avisos circulares de 15 e 1.8 de Março
de 18õ6 determinam que os individuas, que assentarem
praça voluntariamente antcs' de 1.8 annos de idad ,
passem a receber a gl'a tilicação especial, logo que
completem essa idade, sob condição porém de contar-se
dessa época .em diante o prazo que devem s rvir
como voluntarios, sem comtudo perderem direito ao
tempo de serviço anterior para outros eIJeitos que não
a baixa; ficando-lhes a faculdade de resignar a gl'ati
licação especial, se preferirem a contagem do tempo·
par.aa sua baixa. De tudo se fará menção no. assen~

Lamen tos de praça respecti vos.
1856.- O aviso de 12 de Maio e circular de 10 de

Junho de IBM declaram que os voluntarios que, findo o
prazo de seu engajamento, continuam a servir, e per
cebem por isso soldo dobrado, não perdem a grati
ficação, que como taes anteriormente percebiam.

1856.- Oaviso de 31 de Julho de 1856 excita a ob-.
servancia do aviso de 14, ie Janeiro de 1851, e re
gulamento n. o i089 de 14 de Dezembro de I&!2 sobre
as inspecções de saude dos recrutas, quêr volun tario ,
quér -obrigados.

1856.- O aviso circular de 16 de Agosto de 1856
determina que os recrutas sejam logo juramentado,
e vençam soldo e fardamento da data de praça, sendo
vaccinados antes de serem removidos.

1856.- O aviso de 27 de Setembro de 1856 declara
que os recrutas juramentados deverão ser conduzidos
com toda a segurança, mas livres de ferros.

1856.- O aviso de 3 e circular de 28 de Outubro
de 1856 declaram que a isenção do serviço, mediante
o pagamento de 600aOOO, só aproveita aos recrutas, e
não ás praças alistadas.
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18117. - O aviso de 20 de Marco de 1857 declara
que, para o gozo das van tagens conferidas pela cir
culaI' de 21. de Julho de 1.8ÕÕ aos que continuam a
servir sem engajamento, não foram comprehendidas as
praças de máo comportamento, e que portanto para
estas devia elle cessar.

18õ7.- O aviso de 1.7 de Julho de 1.857 determina
que os voluntarios, que concluirem o seu tempo de
praça ex.igido pela lei, e continuarem no serviço sem
engajamento, ou com olle, têm direito á gratificação
que percebiam como votuntarios, e a de soldo igual
ao" de primeira praça, que pelo facto da continuação
no serviço lhes compele em virtude do decreto de 1. 7
de Outubro de 1.8õ5.

i8õ7.- O aviso de 22 de Ago to de 1.8õ7 declara
não proceder a isenção allegada de ser um guarda
nacional prompto para o serviço, a fim de eximir-se
do recrutamento para o. exercito, pois que e tava
nas circumstancias das in trucções de 6 dé' Abril de
i8fJ:l.

1"857.- O aviso de26 de Setembr'o de 1.8õ7 deter
minaque o voluntarios, e engajado ,ainda que invalido,
conti'lluem a fruir todas as vantagens garantidas por lei,
em quanto praças cio exerci to.

1.858.- A ordem do di:a. do quartel-"'eneral do exer
cito n.O 57 de ,12 de Abril cle 18õ8, recommenda que
nas provincia só se admittam como simples soldados,
na qualidade de engajados e não na categoria de cn
dete , ou particulares, aquelles que como tae já tenham
sorvido no ex.ercito, ficando-lhe todavia o direito de
jusLilicarem-se de novo para serem reconhecidos, caso
não prefiram fazel-o antes do engajamen to .

1858.- (). decreto n.O 21.71 do 1..0 de Maio de 1858
estabelece regras sobre o recrutalllento, e sobre o modo
pra·tico de distribuição d.e recru tas' pela córLe e pro
vincias; e reformou os decretos n. o '1089 cle 14, de
Dezembro de 185.. , e n.o 1401 de 10 de Junho de 18o{l,
c.'J1cclilldo para esse fim o scguinlc ren'ulamento:
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Regulmnento sobre a clistribuição do nwnero de 1'ec/'ulas
annttalmente precisos lJara o serviço do exercito, e o moda
lJor que det1erão proceder os encarregados do recruta
mento,

Art. 1.0 O governo fixará, com a antecedencia pre
cisa, o numero de individuas que tiverem de assentar
praca no exercito durante o anno financeiro eguinte,
e distribuil-o-ha pelo municipio da cOrte e provin
cias, atten:1endo á população livre e nacional, e mais
circumstancias peculiarias de cada um.

Arl. 2. 0 Os rccmtadores serão nomeado!: por fre
guezia : as nomeações serão feitas, na côrte pelo mi
Jli tro da guerra, e nas provincias pelos pres-identes.
podendo recahir as nomeações em qualquer autoridade
civil ou judiciaria, officiacs da guard·a nacional, ou
hOl1orarios, olliciaes de linlta reformados, e (ambem
cm algum omcial de linha em erviço, e pertencente
ao quadro do e'Xerci to, quando o encargo do recruta
mento fór compativel com esse serviço.

Art. 3. o A distribuição dos recrutas, que, em cir
cumstancias ordinarias, competir a cada provincia', será
feita pelos presidentes por comarcas na propÜ'rção cio
numero de freguezias, que as mesmas comarcas conti
verem, cabendo a cada freguezia um numero de re
crutas na proporção do numero de cidadãos qualifi
cados votantes nas eleições primarias.

Art. 4. 0 Nas mesmas circumstancias, e dentro do
dous primeiros mezes da cpoca em cada anno fixada para
o recru tamen to, serão recebidos como vaI nn tal' ias os
individuo, que se otlereceram para o serviço militar,
e no fim do dito prazo se procederá ao recrutamento for
çado, na fórma das leis em vigor, para completar-se em
cada freguezia o numero 1e recrutas que lhe tiver ca
hido na di tribuição; mas nem por isso deixarão de ser
recebidos duran te todo o anno os que se apresentarem
voluntariamente. Em cada anno, 'na época do recruta
mento, 'e publicará nas freguezia um edHal conforme
o modelo n." 1..
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Art. 5.° Completo o numero que tocar a cada fregue
zia, não se continuará nella o recrutamento sem ordem
especial; naquellas freguezias, porém, que o não com
pletarem, continuará aberto o recrutamento por lodo
o tempo que neces ario fór.

Art. 6.° Aos voluntarios, depois de inspeccionados,
e julO'ados capazes para o serviço, se dará o premio
de 300~OOO, pago em tres prestações: a primeira no
acto de assen Lar praça, a segunda depoi ele tres annos de
praça, e a terceira quando findar o tempo de seis
anllos d serviço', a que é obrigado como volun tario ;
e além do premio e do soldo que lhe competir,-per
ceberá a gra Lificação dial'ia de meio soldo de primeira
praça. Se o voJuntario já tiver antes servido como

'}Jraça do exercito o tempo marcado na lei, o premio sera
de 400~OOO, pago pela mesma maneira, e a gratificação
diaria será de soldo inteiro de primeira praça.

Art. 7." 03 encarJ'egados do recrutamento nas fre
guezias abonarão aos yoluntarios e engajados as sommas
estrictamen te necessarias para as de pezas de viagem
aLé a capital da respectiva provincia, ou até qualquer
ponto para ollde as remessa dos mesmos voluntario.
lhes tenha sido ordenada.

Art. 8.° Aos voluntario., d'ora em diante, a autori
dade militaI' competente, perantc quem a sentarem
praça, e jurarem bandeiras, pas ará um titulo conforme
o modelo junto n. o 2, em' que se declare a data de sua
praça, numero de anilas de serviço a que é obrigado, e
bem assim as condições pecuniarias do respectivo en
gajarnen to. O ti tulo será registrado em liVJ'O especial
do corpo, batalhão, regimento ou companhia em que se

'verificar a praça, e no verso do me mo ti tulo serão no-
tadas as quantias que o voluntario receber, c fôr rece
bendo por eon ta do mesmo premio, bem como quaes
quer oceurrencias que inGuam sobre as condições do seu
engajamento e tempo de praça.

Art. 9." Ao volunLario, que forem reeu ado. peja
inspecção de aude, serão dados pelo presiden te da res
peeti va provinc.ia o meio indispen a, cis para seu



transporte, ou viagem de volta para as freguezias d'onde
tiverem vindo.
. Art. tO. Perdem as vantagens do premio, a gratífi
cação do soldo ou meio soldo, e o tempo de serviço a11
..terior, e são considerados como simples recrutados, os.
voluntarios que desertarem. O tempo de prisão em
virtude de sentença, será descontado no respeetivo en
gajamen to, fazendo-se declaração desse desconto, e da
perua daquellas vantagens no titulo do engajado.

Art. 11. Os individuos sujeitos ao recrutamento nas
fregnezias (que não completarem o numero), que se
ausen tarem para ou tras, serão reeru tados no lugar em
que forem encon traJos, e levados em con ta á·s fi'egueúas ...
cujas autoridades os recrutarem, no numero de recrutas
que tiverem de dar no anno seguinte, salvo se foremre
crutados em virtude de requisição das autoridades das·
freguezias, d'onde se ausentarem.

Art. 12. Os recrutas que foremj-ulgados incapazes para'
o serviço pela inspecção de sande, e os que fore91 dispen
sados por efTeito de isenções legaes, devidamentC' ve
rificadas, serão immedjatamente soltos, e não levados em
conta ás freguezias onde foram recrutados, devendo as
mesmas freguezias substituil-os pOI' ontros idoneos no
prazo de dons mezes. Nestes casos ficam os recru<tadores
responsaveis, na fórma db art. 24 e ~brigados a indem
nizar t.odas as despezas que se fizerem Gorn taes l'eCrllitas,
se no acto do recrutamento li'verem preterido alguma
das prescripções impostas neste regulamento, e antes
de serem responsabilisados serão previamente eu
vidos.

Art. 1.3. Os encarregados do recrutamen to nas 1'1'0

gueziac; remetLerão os recl'Utas, que fizerem, ao en
carregado do recrutamento na villa de seu termo, oul

na cabeça da comarca, o qual os nvioará com segu
rança e commodidade para a capital la província, ou
para o lugar que lhe f6r indicado pelo respectivo, pt'e
sidcnte, attendendo às distancias e à maior faeUidade
das commun icações.

Art. 1.4. O,' prc..ictenLe das províncias. logo que s
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voluntarios e recrutas chegarem á respectiva capital,
ordenarão que sejam vaccinados, e na guia, que os
acompanhar, far-se-ha seltlpre menção do acto e re
sultado da vaccinação. Na côrte a vaccinação será or
denada e fiscalisada pela repartição de ajudante gene-
ral do exercito. .

Art. Ui. Os voluntarios e recrutas remettidos e jul
gados idoneos para o .serviço receberão logo o com
petente fardamento; e quando tenham de seguil' para
outra provincia, se lhes dará mais uma camisa, um
par de calças e uma fardeta branca: se tiverem, porém,
de ir para Santa Catharina ou Rio Grande do Sul, se
lhes dará mais um capote.

Os presidentes das provincias providenciarão para
que haja sempre prompto {) numero de fardamen tos
precisos, conforme o numero de recrutas que fór dis
tribuido á provincia: na côrte estes silpprimentos serão
feitos pelo arsenal de guerra, mediante os necessa
rios pedidos dos corpos onde se verificar a praça.

Art. 16. Quando os recrutas tenham de embarcar
ou marchar para algum destino, o oflicial, ou om
cial inferior, que os acompanhar, terá o maior cui
dado durante a marcha ou viagem, para que os far
damentos "Se não ex.traviem, e ao mesmo tempo cui
dará no asseio, commodos e alimentação dos volunta
rios e recrutados, de cuja conducção fór incumbido.

Art. 17. Aos voluntarios e recrutados, que, tendo
completado o seu tempo de serviço no exerci to, qui
zerem neHe continuar a servir, dar-se-ha a quantia
do 400ROOO, maximo do premio de engajamento, con
forme o a1't. 2. o da lei n. o 648 de :l8 de Agosto de
181>2, com tanto que sejam robustos, o que se veri
ficará por inspecção de saude, e de bom comportamen
to, e se engajem por mais seis annos.

Art. :18. Os commandantes dos corpos, assim que as
praças de pret forem completando o seu tempo de ser
viço, tratarão de engajai-as de novo, dando immediata
mente parte dos engajamentos, que fizerem t ao ajudan
~e general na côrte, ou aos commandantes de armas ou



- 48-

assistentes, e estes aos presidente na provincias, Estes
engajamentos serão pubLic.ados na ordem do dia, dal1~

do-se copia della aos engajadôs, que receberão o pr mio
fixado na ultima parte do art. 6. o, pago em tres pres
tações e pela maneira ahi prescrjpla, notando- e a
quantias que receberem, no verso da mesma copia, que
lhes servirá de titulo. Se o engajado já tiver titulo
de engajamento anterior, bastará nelle fazer nota de
reengajamento, com referencia á ordem elo dia. A's
pr.aças ,assim engajadas compete a gratificação diaria de
soldo de primeira praça; e se forem voluntarios, á
essa gratificação accumularão a que an tes percebiam
ne sa qualidade. A's me ma praças é applicavel a dis
posição do art. 10 nos casos nelle previstos..

Art. 1.9. Nas inspecções annuaes, os in pectores de
verão examinar cuidadosamente a escripturação relati
va aos engajamentos, confrontando-a com as copias
das ordens elo dia, e notas que nellas se acharem
lançadas.

Art. 20. Os encarregados <.lo recrutamento nas fre
guezias receberão por cada recruta que apurarem,
idoneo para praça, uma gratificação de 1O,~OOO, e de
20~OOO por cada voluntario, que ápresentarem, de
vendo neste caso preceder declaração do 1ndividuo,
apresentada p'erante o juiz de paz do d~stricto, acom
panhando a sua remessa copia authentica do termo de
claratorio. Para esta despe7.a, como para outras, que
devam ser feitas nas localidade, o presidente da res~
pectiva provincia fornecerá, e pela fórma que julgar
mais conveniente, os meios necessarios.

Art. 21.. Aos recrutados antes de jurarem bandeiras,
se inquirirá se têm que apresentar alguma isenção legal
das comprehendidas rias instrucções de 1.0 de Julho de
1.822. Se a resposta fdr affirmativa, lhes será marcado
um prazo para apresentarem o documentos, ou provas
incontestaveis da isenção que allegarem.

Art. 22. O prazo para apresentação das pr:ovas de
insenção será fixado em 8 a Ui dias no lugar da residen
,cia do recrutado; c achando-se este em ou tro lugar,



diverso do da résidencia, lhes seJ'ão concedidos, sendo
a viagem por terra, mais tantos dias, na razão de quatro
leguas por dia de ida e volla, quantos forem precisos
para que elle possa apresentar as provas da isenção. Se
a viagem fór por mar ou rio, lhe arbitrará o recru
tador, ou a autoridade militar a quem estiver sujeito,
os dias que razoavelmetl te forem necessarios, e do
mesmo modo se arbitrará quando a viagem fôr parte
por mal' e parte pOl' terra.' .

Art. 23. 03 recrutados, que não puderem provar as
condiç.ões de isenção, antes de jurarem bandeiras, o po
derão fazer em qualquer tempo; porém a baixa nesse
caso sómel1 te poderá ser ordenada pelo mi.nistro da
guerra, se tiver decorrido o prazo de dous mezes depois
da praça. Dentro deste prazo os presidentes das pro
vi.ncias poderão ordenar a baixa, dando conta ao go
verno.

Art. 24. Os recru tadores remetterão com os recru
tados um mappa circumstanciado, com declaração das
inquirições feitas aos mesmos recrutas, do prazo que

. lhes foi concedido para exhibição dos documentos com
probatorios da isenção, e o por que não foram e]]es
attendidos; ficando os mesmos recrutadores respon
saveis por qualquer abuso em recrutarem individuos
isen tos, quando as provas de isenção lhe:; tiverem sido
apl'esentadas, e desattendidas; e neste caso serão obri
gados a sa tisfazer todas as despezas, que se fizerem com
os recrutas, se forem estes julgados comprebendidos
nas isenções marcadas por lei. O recru tador rubricará
todos os documentos comprobatorios de isenção, que
lhe forem apresentados, para se verificar se e]]e obrou
ou não com perfeito conhecimento das circumstancias
do recrutado.

Art. 25. Os individuos recrutados são considerados
recru tas duran te os prime i t'os seis mezes depois de veri
ficada sua praça, e dentro deste período poderão entrar
com a quantia estabelecida por lei para serem isentos
do serviço. Silo competentes para ordenar orec bimenLo
da di La CJl1an Lia; o govemo na côrte e os pre iden Les nas

L 7. .
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provincias, deyepuo nestas preceuer informação dos
commandantes das armas ou dos assistentes do ajudante
general.

Art. 26. Os recrutados podem oliereccl' substitu to ido
neo para serem isento., como púmitte a lei, obsenando
se as seguintes disposições:

L o Será verificada a robustez e idoneidade mediante
i nspecção de saude ;

2. ° Não podem ser oITerecidas, nem aceitas como sub
stitutos, as praças de pret do exerci to que aimla não te
nham sido escusas, posto que tenham completado o seu
tempo de praça;

3.0 Osubstituto é úmente obrigado ao tempo comple
mentar da praça substituida, não se lhe levando em conta
os primeiros seis mezes, em que deve ser considerado
como recruta;

~.o Se o substituto não tiver isenção legal, será obri
gado, além do tempo complementar da praça substituida,
a servir por si um tempo ig-ual ao marcado para os vo
Juntados, sendo considerado como tal;

5:° Osu·bstitutO, durante o tempo complementar, goza
de t0das as vantagens, e é sujeito a todos os onus do sub
stituido;

6. ° A autoridade militar competente, perante quem
deve correr 'o processo da sllbstituição, é na cOrte o
ajudante general r:lo exercito, e nas provinciasos com
mandan tes das·armas, e os assi stentes do mesmo aj ullan te
general;

7.° Concluido o j:lrer.esso da substituição, e verificada
por elle a idoneÍ'Clade tio subsLi tu to, e sendo Ludo presen te
ao ministro da guerra na côrte, e aos presidentes nas
provincias, será ordenada a suh. tiLuição.

Art. 27. Os encarregados do recruLnmento lleverão
regular-se pela l'ei de 20 de Agosto de 1837, insLrucçõcs
de WdeJunho de 18221 não alterados pela <;iLada lei, e
pelo decreto de 6 de Abril de 1811, na parte não alLerada
pelo presente regulamento.

i837.-A lei de 29de Agoslo de 1837 decla ra no seu art.
LOque, para completar as forças de t'erra, ogOVCt'IlO Oca
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nUlorizado a recrutar, d'entre os cidadãos bra ileÍl'os
de 18 a 35 annos de idade, os que forem idoneos para
o scrviço, ainda que sejam qualificados guardas nacio
Ilaes, com tanto que não tenham a seu favor alguma das
ex.cepções designadas nas instrucções de 10 de Julho de
1822, no seu ai' t. 3. o, que os subst i tutos, quc não forem
iscn tos, accumlllarão ao tempo da sllbs ti tuição o de ser
viço que lhe. compila prestar.

i8'IJ. - O decreto de 6 de Abril de ·1841 acompanhou
instrucçõe , cujos artigos, não alterados pelo actualrc
guiamento, ~ão os seguintes:

Art. i. o O recrutamento deverá verificar-se entre os
cidadãos brasilei ros de i8 a 3~ annos de idade, que não
ti verem a seu fa \'01' algu ma das exc'epções designadas
nas instrucções de 1.0 de Jui ho cle 182'2, e111 conformidade
da carta de lei de 6 de Outubro de 1835 : e estando sujei
tos ao mesmo recrutamen to os guardas nacionaes inde
vidamente qua I ificados, que se não acllarem comprehen
didos nas excepçõe5 das di tas instrucçõe na [órma da
lei de 29 de Ago. to de 1837, mandada observar pelo art.
6. o da de 26 de etembro de 1839, relativamente a estes;
serão recrutados com preferencia aquelle , que nos cor
pos a que pertencerem se houverem mostrado relaxad'o
no umprimento dos ~u deveres; e só na falta deHes os
outros que se acharem !Jas circumstancias de poderem ser
recrutados; tendo-se por esta fórma a consideraç,10 que
permitte a urgencia do recrutamento, e a fiel execl1ção
das referidas leis, com os guarda uacio laes que t \m pres
tado aturado servico activo, scm nota cm ua conducta
militar na 1'alta,de tropas de L" linha.

Art. 6.· :1'odas a. autoridades civi e militare serão
obrigadas a prestar o auxilio a favor do recrutamento,
que lhes 1'ôr requisi tado pelo chefes de policia; e a
informações e quae quer documento. que exigirem,
debaixo da pena de um a tre meze. de pl'i. ão, e multa de
tOOi a 200$, na conformidade da lei n. o 54 de 6 de Outu
bro de 1835 .
.An. 8.° A' c;coHas L1e guardas ll<1t;ionae;::, ql:lc a{;ompa~

1I11arem os recruta., p'~rc('bcrãoos yen 'imcutos de soldo

Recru(nmcnlo.
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e etapa correspondentes ás suas praças, como se fossem
de i. 'linha, desde odia em quo sal1irem de suas casas até
aquelle, em que deverem regressar a ellas, fazendo-se a
conta para a volta á razão de quatro leguas por dia, á
-vista das competentes guias.

Art. H. Topas as contas dedespozas serão competon
temen te legalisadas, a saber: as que forem relati vas ao
pagamento de diarias aos recrutas, com as relações dos
mesmos, aoompanhadas da deolaração dos lugares, d'ondo
vieram, e para onde se remetteram ; as con tas de soldos
e etapas ás escoltas, oom 3S competenles gula. dos cor·
pos a que pertenoerem, nas quaes se averharão todos os
pag,amerrtos que se lhes fizerem; e as contas finalmenle
das gratificações aos empl'egados no recrutamento, com
recibos por elles assignados, declarando,se neHes o numo
ro de recrulas que entregaram,

Art. 13. Todas as reforidas contas serão pagas no mu
nicipio da côrte pelo ministerio lia guerra, nas capllaes
das provinoias pelos presiden tes, e nos mais lugares pe
las oollectorias dos districtos de juizes de direi to, chefos
de polic,ia.

Art. 14. Todos os que occulLarem algum individuo
sujeito ao l'eorutamen to, ou prolegerem, a sua fuga, ou
impedirem· por alguma. fórma qup seja recrutado, ou fo
rem causa de que depois de reerutado seja tirado do poder
.dos oOl:lductores, serão punidos com prisão de um a tres
mezes e lUl-llta de iOO~ a 200~ além de outras penas cri
minaes a que possam estar sujeitos.

18tJ8. -. jl:Iodelo de que {alUa o-qrt. !L o do regulamento
do L o de Ma'bo de 1858.

N. 1. - Ell'it'al'. - Eu F.... (Mme', JJosto ou emprego)
encarr-egad0 do recrutamenlo nesta freguezia :

Faço saber que estando aberto o recrulamen to por
ordem elo governo imperial, faz-se publico o ôeguinte:

LO No prazo de dous lllezes, contados de hoje, ad
mi LLem-se volun tar10s para servil' no excrcil.o. Os

I . I
YOluntal'lOs servirão por tempo cle seis annos.; .
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2." P'indo o prazo de dous mezes, se procederá a re
crutamento forçado na fórma das leis em vigor. Os re
crutados servirão nove ann0S ;

3. o O numero de recrutas, que cabe dai' a esta fre
guezia, é de .... individuas no corrente anno;

4. 0 Aos voluntarios, que se apresentarem para o ser·
viço do exercito, eainda mesmo depois do prazo acima
marcado, se dârá como premio de engajamento a quan
tia de 3005000, e para os que já tiverem antes servitio
na praça o tempo a que eram obrigados pela lei, o pre
mio será de 400j). Os pagamentos serJo em tres prcs~

taç5cs iguaes : a Lu no acto de as entar praça; a 2." de
pois de tres annos; e a 3." quando completar .os seis
annos de serviço;

Õ. o Os voluntarios receberão um titulo em que se
declarem as .circumstancias, e a qualidade de sua praça,
e o numero de annos de serviço a que são obrigados,
afim de receberem a sua escusa, logo que concluimm
o seu tempo de serviço, salvo em tempo de guerra ou em
circumstancbs extrao)'dinarias.

Cidade (Ott villa) de de de i8

F.

i8ii8. -. Modelo con{ol'1ne o al't. 8. o do re[fltlamento do Tilulll
L" de 1l1aio de :1.858. de \'olulIlario..

N. 2. F ... (nome e 7JOstO) commandante do cõrpo,
batalhão, regimento, ou companhia, etc.

(Lug(w da ?"nbl'ica do ajudante
general na c61'te ou dos COm11Ltm
dantes das armas on assistentes
nas prOV'incias.)

Faço saber que ........ , filho de ........ natural
". de sentou praça voluntariamcnte (ou engajado}

a i3 do conente mez e anno, no contingente, carpo
ou batalhão, ou companhia' de .... obrigando-se a ,er
vir por espaço do sei. annos, mediante o premio de
300.'1 (ou 4.O0~ sejá tiver serviL10 o tempo marcaL10 na

.,
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lei), na fórll1a das disposições em vigo·r ; devendo rece
ber esse prem ia em tres prestaçõe' iguaes, sendo-lhe a
1" en tregue no acto de sen tal' praça, a 2: tres anaE>&
depois, e a ultima quando completar o seu tempo €lc
serviço.

E para constar cm todo o tempo lhe mandei passar
o presente titulo, que vai por mim assignado.

Quartel de em de àe- 18

F.

. 18DS.-O aviso de !) de Junho de 18ií8, avivando as
disposições dos avisos de 4: dei\faio e 23 de Dezembro de
18~O, recommenda que sejam vaccinados os recrutas.

18;)8.- O aviso circular de 28 de Junho de 1858
manda que se faça eLIectiva a execqção littel'al do regu
lamento approvado pelo decreto n.o 2171 do 1.0 de
Maio do mesmo anno, sobre o pagamento do premio ga
rantitlo aos individuas, que assentarem praça volunta
r iamen te no exerci to, c aos que se engajarem para con
tinuar a servil' neUe.

18D8. -A ordem do dia n. ° 8'1, de 1ü de Setembro de
1858 modifica o modelo do titulo, a que se refel'c o
art. 8. °do regulamento do 1.0 de Maio de 1858 relati
yamente ao voluntario menores de i8 annos, que, com
pie tando cs ta idalle, quizerem receber o di to premio,
não contando o tempo·lIe praça, que anteriormente ti
verem servido; devendo-se lavrar o referido titulo, se
"'undo aquclle modelo, in traduzi ndo as modi ficações
convenientes, conforme vão expressas na seguinte
formula:

(Rubrica do aIltdante general, on
dos commanclante, de ltr'l1U1S eassis
tentes do ajudant~ general ;ws pro
vincias .)

F .... (nome, condecoraçilo, eposto) 'ommaudan te <.lo ...
(clesigna!;rlo elo corpo)

Faço saher que F .... (nomv do votuntario), fi 1110 de
F.... (/lO/lW cio pai), JJa tura! de .... (lugar do nascilllen-
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tO), ass~ntou pr~ça voluntari~menle ~ (dia,1Jtri.: e
anno do assentamento ele 7waça), no (designaç(to rio
COlIJO) do meu commando (ou em outro qnalquel' onde
houver assentaria J;raça) , sendo menor de ~8 annos,
pelo que se não c tipulou premio especial, em virtud'e
do aviso-circular do ministerio tia guerra de 29 de
Julho de 1850, havendo porém completado aqueJla
idade a.... (dia, me:: e anno em que completou 18 onnos
de idade), e preferindo sujeitar-se ú primeira condição
do outro aviso lambem cirCLllur, do mesmo ministerio
de i5 de Março de 1856, obrigou-se a servir por espaço
de 3eis annos, a contar de de o referido dia do comple
mento de sua ida e de 18 annos, mediante o premio de
trezentos mil réis, na [õrma das diSpo ições em vi
0'01'; devendo receber esse premio em tres presta
ções igu ,es, sendo-lhe entregue: a 1..', Jogo depoi
da presente estipulação; a 2.·, quando se completarem
tre anllos do tempo do seu contraclo ; e a 3.·, no fim
dos seis annos do mesmo.

E para constar em todo o tempo, lhe mandei passar
o presente titulo, que vai por mim as~igllado.

Quartel do commando do (o COI'pO) em .... (a lo-
calielade) em. '" de .... tIe, (dia, me:: e anno em que
se lavl'o/t o tit1ÜO)

F.... (nome do cOll/mandante).

E porquanlo. eja o lilulo estabelecido um documento
especialmente comprovante tia estipulação do premio
conrcdiáo pela lei, do mOclo de se fazer ell'ectivo o pa
gamento deste, e da realização de sua recepção pelo vo
Juntaria, esse litulo não deve sei' pas;ado aos que re
signal'em o prcmio, nem aos menores de 18 annos, -
alvo quando estes, completados aquelles annos, prefe

rirem recebet' o dito premio sob as condições e'tabe
lecidas, emcujoca o, esú então, se Jhespassará o men
cionado titulo.

1858.-0 :l\'iso circular de 2'i, de Setembro tIe 185
Pi'0vitIencía para que os recrutas não sorTram pri
vação ue alilllcllt,\l,:ão, e (10 ve luario.

nccJ'ul~s; SUII
nhwentaçfto, etc.
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18:58.- A ortle111 do dia do quartel-general tlo exer
ci to n. o 9~ de 31 de Outubro de 1.858 dispõe o segu in te:

~ Assim que nas provincias assentarem praça, ou
se engajarem nos corpos alli estacionados, individuas
com destino a outros corpos, que se achem em pro
vincia dilTcrente, cumpre que o commandante das
armas, ou o a.ssistente do ajudante general da provin
cia onde se der o facto, transmitta para o quartel
general certidão completa dos a~sentalIlentos de taes
individuas, a fim de terem o conveniente destino, e
assim tambem as notas mensaes das alterações occor
ridas ácerca delles, que consileram-se addidos aos
mesmos corpos, até que sejam reunidos áquelles a que
pertençam, visto como se acha admittido, por ser li·
cito e conveniente aos interesses dos individuas, serri
prejudicar os da administração do pessoal do exer
cito, o :).ssentarem esses individuas praça nos corpos,
que se acham em uma provincia, com destino aos que
estão em outra. D

18;>9.- A portaria de 3 de Fevereiro de 1.859 decl'ara
.que ao encarregado do recrutamento, ainda quando
omcial reformado, deve-se a gratificação consignada
por cada recruta apurado.

1.859.-A ordem do dia n. o iii do quartel-general
do exercito 'de D de Fevereiro de 1859 manda que os
commanclan tes dos corpos, logo qne o cngajamen to,
que fizerem, fór approvado, passem aos engajados um
titulo conforme o seguinte modelo, com o qnal se se
guirá e111 tudo o mais o que já se acha estabelecitlo.

Modelo.

(lhtb1"ica do ajudante general,
Olt dos commandantes das armas,
Ott assistentes do ajttdante general
nas provincias.)

F ... (nome das condecorações, e posto do coruman
dantedo corpo.)

Faço ~a bel' que o.. , (praça) do batalhão elo meu com
mando F... (nome) , havendo conclui cio o tempo cle



Q7 -

servlçomarcado oa lei á•.• : (dia, mez e anno), foi por
mim engajado para continuar a servir por mais seis
annos a.•• ( data do engajanrento), sendo este engaja
mento approvado, como consta da ordem do dia desta
guarnição (o'u do oflicio do S1'. assistente (lo ajudante ge
neral, nesta provincia) de ( data da ordem do d'ia ou do
oflicio): ficando estipulado que o engajado tem direito
ao premio de 4.00~, pagos em tres prestações iguaes,
devendo receber, a i. a no acto de eITectuar-se o en
gajamento; a 2." quando completar t1'es alluos de ser
viço; e a 3." no fi m de seis annos, por que se obrigou
a servir.

E para constar em todo o tempo, mandei pas ar o
presen te ti tulo, que vai por milU assignado.

Quartel do commando :le ... (corpo) em . .(localidade)
em. .. de... de 18... ( dia, mez e anno em que se lavrou
o titulo.)

F....commandante.

i859.- A ol'dem do dia n. o H2 de '19 de Fevereiro
de i8~9 determina que os voluntarios ou engajados
devem seguir na primeira 0ppol'tunidade para o corpo
a que se destinarem, cumprindo que, quando assim
não se verifique, seja o quartel-general scientificado do
lU.otivo que retarda a ex.ecuçã" deste preceito.

i8~9 .-A imperial resolução de 23 de Abril de 181>9,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar,
publicada em aviso de 28 do mesmo méz e anno,
manda que nenhuma praça de prel perceba como gra
tificação, a titulo de voluntaria, mais 'de um soldo ,
por isso que as leis conferem ao voluntario uma gra-
tificação diaria, igual ao soldo, ou meio soldo da i."
praça, conforme tiverem ou não servido no ex.ercito,
e não duas promiscuamente.

1859.-A ol'dem do dia do quartel-general do exer
citón. o 123 do 30 de Abl'ildc 1859 recommendaque
nenl1um commandante de corpo admitta a engajamento
praça, que não haja completado o tempo, que por lei
deve sel'vir, eliminando-se do decorrido todo o que

I. 8.
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honvel' lido de licença, nos 1.ermos elo decl'elo n. ° '16:lR
de 19 de Setembro de 1855, on de prisão. cumprindo
sentença,' segundo outro decreto n. ° 11.12 de 3i do Ja
neiro de ,1853 art. 0.°, procedendo-sesemelhantemente,
para o abono da gl'atificação igual 'ao soldo, <iquelles
que continuem a servir em engajamento, depoi de
concluido o tempo legal.

,1.809.- O aviso de 23 de faia de 1809 d'etermina :
L 0, que as praças que antes ]e concluido o tempo
ela lei passam a invalidas, e como Laes o concluirem
não possam ser admittidas a engajamento ;'mas tambt3m
que, findo o seu tempo de ~erviço, não lhe fica di
reito á continuaç io rIa gl'a tificação igual ao soldo,
por isso que devem ter baixa, assim que a solicitem;
2.°,. que as praças do exercito, pelo simples facto de
passarem a invalidqs, não perdem o direito ás vanta
gegs que na occasião perceberem come voluntarias' ou
engajadas.

1859.- O aviso de 7 de Setembro de 1809 d'eter
mina que a todo o individuo, que voluntariamente
en traI' para o exerci to, en tregue o chefe do corpo,
onde ~e verificar a praça, uma cautela por elle as
signada, e rubricada: na côrte pelo ajudante general
e nas provincias pelos presidentes ou commalldantes
das armas, na qual se declare que pela sua simples
apresentação, quando concluido seja o prazo do ser
viço, ordenar-se-ha a haixa reclamada, sem pl'ejuizo
das vantagens concedidasnoal't. 6.° do reO'ulamento
do i.° de Maio de 18õ8.

1859.-A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n." :l~9 de 12 de Setembro de 1859, mandando
pôr cm execução esse aviso, declal'ou que as cautelas
dos voluntarios continuavam'a seI' as que ultimamente
se distribuíram impres~as aos corpos emquanio e não
derem outras.

18ã9.- O aviso ele 1!J, ele Setembro rle 1859 manda
continuar em vigor o de 21 de Julho de 1850 que
outorgou ás praças do exercito, que nelle continuam
~em rngajamrn to, n prrcepçiio do solilo ilobraflo de
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1:' praça, como se engajados fo sel11, não tendo toda
via direito ao premio destinado para os que real
mente se engajam.

1859.-0 avi o circular de 26 de Setembro de i8õ9
dando providencias sobre o recrutamento, declarou que
o goverllo, querendo dispen ar toda a contemplação
com a guarda nacional, sujeita nos termo. da lei ao
recrutamento, ordena ao chefe de policia, e mais autori
dades incumbidas lIo recrutamento, que se entendam
sempre com os commandantes dos corpos da guarda
nacional parà ede commum accórdo se dar plena exe
cução ao regulamento approvado pelo decreto n. O 2i71.
do 1.. o de Maio de 1.858, e que es tabelece regras de
verificar-se o recrutamento.

1.859.- O aviso de lO ele Novembro de 18;)9, expedido
cm virtude da imperial re olução de 30 ele Outubro
do mesmo anno, declara que não ha direi to para des-

~ c~n tar- e na gratificação de engajamen to quan tia alguma,
por occasião de se acharem nps ltospiLaes ou en
feI'marias a praças engajada ; e que semelhante de 
conto sómen te devem ter na gra tificação de voluntarios,
quando alli se acharem, vi to que a gratificação de
semelbante denominação é considerada como parte do
soldo, e por is o comprehendida debaixo ela exp"e
são - preto

1.859.- O aviso circular de 23 de Novembro de 18õ9
declara que as .praças de pret voluntarias ou engaja
das, promovida a officiaes, não devem er compel
lidas a restituir a parte do premio que antes da pro
moção receberam legalmente em boa fé.

1.809.- A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 160 de 1.4 de Novembro de 1.859 determina
que o. commandantes dos corpos mandem passar um
ti tulo especial aos voluntario', que assentam praça em
menoridade e fazem cc 'ão do lireito ao premio es
pecial, que lhe é garantido ao completarem a idade
de 18 anno , titulo semelhante ao do modelo publicado
na ordem do dia n, o 8~ até as palavra~-1nenor de 18
'umos-continuando dahi em diante do modo seO'uinle :
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« E declarou ceuer do direito ao premio especial
de voluntario, que lhe garante, ao completar aquella
idade, o aviso circular de i5 de Março de i856, por pre
ferir sujeitar-se á 2. 'condição do citado aviso, isto é, a
que se lhe contem os seis annos, que em virtude da
lei deve servir da data do presente titulo em diante,
devendol ter baixa no fim do dito pl'azo, como de
termina o aviso de 7 de Setembro de i859, pela simples
apresentação do mesmo titulo, se não contral1ir novo
engajamento,»

H,1S9.-A ordem do dia n, o :1.66 do quartel-general
do exercito ue 7 ele Dezembro de 1859 declara que 6
de indeclinavel necessidade que cio titulo, que os vo
luntarios e engajados recebel'em ao assentar praça,
ou engajar-se, conste qual o tempo que, conforme as
leis em vigor, se deve descontar na computação e li
quidação do que elles são obrigados a servir, como
seja o decorrido em licença, em prisão por etreito de
sentença do fMo militar ou civil, e em deserção para
os que, sendo perdoados, não pcrderem o clirei to ás
garantias de que gozavam pela qualidade de sua praça,
segundo o espirita do decreto cio perdão; e. por isso
os commandan tes dos corpos, logo que qualquer daquel
las particularidades estiver consummaja, averbem-a no
ver:o do titulo da praça, ue modo que conste COl"tl

toda a precisão o começo e o final do per iodo, que
houver de ser descontado, e as circumstancias que o
produziram.
, Esta nota será assignada pelos commándantes, e au
thenticada com a rubrica dos commandantes das armas
e assistentes do ajudante-l6eneral nas provincias.

i860.-0 aviso de 3 de Janeiro de i86ü declara que
os recrutados, que pretenderem baixa, entrando para

iSlO,S corres publicas com a quantia estabelecida em lei,
. satisfarão as quotas correspondentes aos anno de ser

viço que lhes faltarem, dividida a quantia de 6001$
pelos nove annos, a que são obrigados.

1860.- O aviso de 17 de Janeiro de i860 declara que
o abOlia llo gratificação de cngajamento á praças, que,
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tendo nll~ado o seu tempo, continuam a sm:vil', é da
conipetencia das commandantes dos corpos, a qu~ per
tençam as mesmas praças, na fórma dO" art .. 18 do
regulamento do i. o de Maio de i858, combinado com
a circular de 21 de Jl1lho de i85õ.

1860. - O aviso de 2~ de Jàneiro de' i860 declara que
deverão ser remettitlos regularmente á secretaria da
guerra pelo ajudante genel'al os mappas- dos recrutas
que vierem das provincias. Um outro aviso da, mesma
data dispõe que de erão sempre seI' remettidos para a
côrte, a fim de serem novamente inspeccionados·, os rc
crutas, quando o parecer dos facultativos, que os exa
minarem, e achar em contradicção com o seu des
envolvimcn to pllysico.

i860.-0 aviso circular de 6 de Fevereiro de i860
detel'mina que seja deduzida da graWicação dos re
crutadores a importancia da despeza, que se fizer colíl.
os recrutas não apurados, - ,
i860~- A ordem do dia do quartel-general do exercito

n. o HH de 9 cle Maio de 1860 \'ecommenda muito expres
samen te aos t;Ü'ul'giões do exercito, a fiuem fôl' incum
bido o examc de. anidade dos individuo, que se o'll'er6
ccrn voluntariamente para assentlr praça, toJo o cuida
do e attetlção em tal exame, para que não sejam aceitos
os voluntarios, que apresentem qualquer probabilidade
de se tornarem em pouco tempo, por causa de molestia,
oneroso ao serviço e prejudiciaes á fazenda publica.

i860.- O aviso de H de M-aio de i860 declara que
. os voluntarios, recebido para o serviço do exercito,

são contados no namerode recrutas fixados a cada uma
das provincias.

i860.-Não devem ser l'etnettido para a côrte in
dividuos inhab'eis pal'a o serviço das armas, jã por d-e
feitos pbysicos, e já por molestia cbron'Ícas e in
curaveis; assim recommenda o aviso circular de ..1
d,il lIfaio de i860, refol'çalld'o as circulares de {~ d'e
Janeiro de i8M e 3i de Janeiro de IStíG.

i860.- Oaviso de õ d-e JunM de 1860 de-ciara que
o Ult:lJOr, que assentaI' praça uc \'oluntario, tem l1i-
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reilo a receber o respectivo premio, coulan!lu-se-Ihe
o tempo que, tem de servir, desde aqueHe em que
completar 18 annos de idade.

1860.- O aviso de 18 de Junho de 1860 declara que
não é isenção legal do recrutamento o ter si!lo um
individuo qualquer julgado incapaz do serviço da ar
mada, se fór depois recrutado para o exercito, e jul
gado apto para, o respectivo serviço.

1860.-A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. e 200 de 10 de Julho de 1860 estabelece que
é necessaria a prévia inspecção de saude nos que se
apresentarem para assentar praça voluntariamente, e
para contrahit' engajamento.

1860.-0 aviso de 14 de Julhó de 1860 lembra o
que se recommendou em confidencial de 27 de Janeiro,
e em aviso de 27 de Fevereiro de 1860, relativamente
á disposição de 23 de Julho de 1857, quedcclal'ou não
ser bastante a qualidade de guarda nacional para i entar
do recrutamento, doutrina que foi desenvolvida cm
aviso de 22 de Agosto tambem de 1857. .

1860.- A circular de 16 de Julho de 1860, reforçaudo
o aviso do ministro do imperio de 6 de Setembro Qe
1848, declara que a suspensão do recrutamento, deter
minada pela disposição do art. 108 da lei de 19 de
Agosto de 1846, sómente tem applicação á época !las
eleições primarias, isto é, daquellas em que a massa
dos cidadãbs elege os eleitores.

1860.- A ;:ircular de 4 de Agosto de 1860 deter
mina que fiquem archivados os documentos, pelos quae
e reclame a entrega de alguma praça do exercito como

escravo, seja qual fór o deferimento do governo.
1860. - O aviso de 20 de Setembro de 18GO, publi

cando a imperial resolur,ão de 19 do mesmo mez,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar,
determina que tendo de prestar juramento ás bandeiras
os protestantes que forem engajados para o serviço
do exercito, o façam sobre os santos evangelhos.

1860.- O aviso de 26 de Outubro de 1860 approva a
providencia de c não adiantar a primeira prestação 1
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pl'emio aos volullLarios, em q.uanLo não fOl'em in 
]leccionados cjulgados llabeis para o serviço das armas.

1860.- O aviso de 28 de Novembro de 1860 recom·
menda a imperial resolução, tomada sobre consulta do
conselho supremo mili tal' de 23 de Abril de 18õ9, já
acima mencionada, e que revogou o art. 18 do regu
lamento de 1..0 de Maio de 18õ8, para o abono das
vantagens que competem ás praças ae pret volun
tarias que, tendo acabado ~eu tempo, continuam a
servir com ou sem engajamento.

1860.-0 aviso circular de 10 de Dezembro de ~860

recommenda a observancia do art. 6.° elo decreto n.o
2'171 do 1.0 de 1\Iaio de i8õ8, que marCa quaes os

. premias, que elevem ser abonados aos engajados p

voluntarioso
1.860.-A ordem do dia da secretaria da guerra n.O

22q, de lõ de Dezembro Lle 1.860 publica que, por im
perial resolução ele 7 do mesmo mez e anno, tomada
sobre consulta do conselho supremo militar, se deter
mina que o escravo, que fõr indevidamente recrutado,
seja entregue a seu dono, independente de qualquer
indemnização do que despendeu a fazenda nacional com
o di to escnvo, uma vez que o dono prove seu direito
tle pl'oprieelade; e recommenda que se tenha muito em
vistas, para se não confundir praças' voluntaria
com as engajadas, no arbitramento do respectivo
premio, as disposições do art. 6. ° do regulamento do
1.° de Maio de 1.858, onde clal'amente se regul3. esta
materia.

1860. - O aviso de 22 de Dezembro de 1.860 declara
que a despeza fei ta com recrutas deve ser indemnizada
pelos recrutadores, no caso que não se verifique a
praça dos recruLiHlos, como dispõe o art. 24 do regu
lamento n. ° 2161 do 1..0 de Maio de 1858, e o aviso
circular de G de Fevereiro de 1.860.

'1860.-0 aviso de 27 de Dezembro de 1.860, expedido
em virtude da' imperial resolução de 7 do mesmo mez
e anno. sobre consulta do conselho 'supremo militar,
detrrmina CJ110 a reclamacão (le despezas feitas com

Escravo
recrutado.

Premios,

Escravo
recrulauo.

DcspeZa
com recrutas.

Dcspeza
com rer-rutas, e

roluntarios.



Praças
continuando no

serviço.

Engajamento.

Inspecção de
saudc.

Premio,
gratificaçilo, c

soldo.

- 6tl·-

o~ individuas, que õntram para o serviço do C~el'cjlo,

tanto voluntarios, como recrutados, 5Ó tenha lugar
quanto a e:;cravos recrutados.

1.861. .-A ordem do dia da secretaria da .guert'a n.o

2~5 de 8 de M,\1"ço de {86i declara que, a respeito das
praças, que continuam no serviço sem engajamento,
independente de sua vontade, se deve fazer en·ectiva.a
disposiçãu do aviso de 21 de Julho de {85;>, ainda que
ella por sua conc1ucta devam ser excluidas .do exer
cito.

i861.-A de n. o 260 de 22 de Maio de 1861. declara que
os· eIlgajamentos das praças de pret qe corpos esta
cionados em umas provincias, para continuarem a servir
em corpos existentes em outras, não deverão ter lugar
sem autorização do· governo imperial, por i~so que
equivalem esses engajamentos a transferencias, de umas
para as outras provincias, das p~aças a quem se con
cedem, o que, segundo o art. 108 do regulamento da
secreta~ia da guerra de 27 de Outubro de 1.8tiO, é da
privativa competencia do1mesmo governo.

i861.-A de n. o 261 de 27 de Maio de {86i peI'mitte que
assentem logo praça os voluntarios, que para isso se
apresentarem nos corpos, que estiverem a longa dis
tancia do quartel-genel'al do commando das armas, na
provinaia do Rio Grande do Sul, e depois de inspec
cionados de saude, por tres, dous, ou mesmo por um fa
cultativo do corpo de saude, que mais proximo e achar
do lugar em que estiver a brigada a que pertencer o
corpo.

1"861.-0aviso de H de Junho de 1861 determina:
L o Que o individuo que assentar praça, ou se engajar,

estando matriculado ou com destino para qualquer das
escolas, não tem direito a premio algum;

2. 0
() que estiver já no gozo do premio, e depois

obtiver licença para se matricular, fica entendido que
renuncia o premio, e isso mesmo se declarará no titulo
que lhe tiver passado no acto de praça ou engajamento;

3. o A gratificação de voluntario ·ou engajado, meio
soldo ou soldo inteiro, cessa por todo o tempo em
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que o individuo estiver matriculado em qualquer das
escolas.

-1861.-0 aviso de 17 de Julho de-1.861 declara que o
premio de engajamento não compete aos cadetes, por
ser destinado aos soldados que não têm as mesmas as·
piraçocs ele accesso.

1.861.-Âcircular de lJHle Agosto de 1.861 declara queas
praças das companhias de pedestre.>, que passaram para
corpos regulares, compete opremio, com que se tiverem
engajado, sem augmento algum; devendo unicamente
os que assentarem praça, ou se engajarem de novo nos
corpos formados das extinctas companhias de pedestres,
ter o mesmo premio que se abona ás outras praças do
exercito.

1.861.-0 decreto n! 2821 de 21 de Agosto de 1861
aI terou as disposições do regulamen to approvado pelo
decreto n. o 2171 do L I> de Ma ia de 1.8i:í8 na parte rela tiva
não só á nomeação dos recrutadores, que será feLta pelo
ministerio da guerra, sendo os das provincias por
propostas dos respectivos presidentes; como tambem
na parte relativa á gratificações dos mesmos recru
tadores, que passaram a ser de 60S, percebendo m:!.is,
se forem officiaes, as vantagens geracs correspondentes
a seu posto.

i861.-A lei n. I> H43 de 11 de Setembro de i.861, que
fixou as forças de terra para o anno financeiro de 1862
a 1863 e ade n! H63 de 31 de Julho de 1862, que as fixou
para o anno financeiro de 1863 a 1864, determinam:

Art. 3. o Que as forças fixadas serão completadas por
engajamento voluntario, e pelo recrutamento, nos ter
mos das disposições que existirem.

Art. 4.oQuearespeitodos individuas q.ue assentarem
pra.ça volun taJlíamente, ou forem recrutados, se ob
servem as seg·uintes dIsposições:

§ t." Os voluntarios servirão por seis annos, e os re
crutados por nove.

§ 2. 005 voluntarios, além da gratificação diaria igual
ao sotd'o inteiro, ou ao 'meio soldo de prime;ra praça,
cm quanto forem praça' de p et conform.c tiverem ou
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não servido no exercito o tempo marcado na lei, perce
berão o premio de engajamento ou gratificação, que
não exceda a 400;) para 0& primeiros, e a 300$ para
os segundos, paga pelo modo que fór estabelecido nos
regulamentos do governo; e quando forem escusas do
serviço, se lhes concederá nas colonias militares, ou de
nacionaes, um prazo de terra de 22.500 braças qua-
dradas. .

§ 3. o Os recrutados e volun ta rios poderão eximir-se
do serviço militar poi- substituição de individuas, que
teI)ham a idoneidade precisa para o mesmo serviço.

1.86:1..- O aviso de 27 de Setembro de 1861 declara que
os cadetes não estão sujeitos a repôr as prestações que
houverem recebido como voluntarios ou engajados.

!861.- O avi~;o do LO de Outubro de 1861, em addita
mento a esse, declara que é vedado o abono de premio
aos particulares, mas que tambem não estão sujeitos a
repôr o que tiverem recebido anteriormente á ordem
do dia n. o 277 de 28 de Agosto do mesmo anno de 186! ..

!861.-0 aviso de 17 de Outub,rode !~6! declara que
os L os e 2. os cadetes, os particulares e os si mples sol
dados, que frequentam as escolas militare, não têm di
reito a premio algum, sendo apenas dispensados de repôr
o que tiverem recebido em boa fé; e que as praças, que
pretenderem apresentar provas de nobreza para serem.
reconhecidas cadetes ou particulares, não serão decla
radas taes, sem que hajam reposto o premio que possam
ter recebido.

!861. - A circular de H de Novembro de !861 deter
mina que. se não pague vencimentos a nenhum recru- .
tador, que não mostre nomeação ou approvação do
ministerio da guerra; e declara que os arts. !2 e !lJ, do
regulamento do L o de Maio de !~58 estão em vigor.

!86!.- Oaviso de 6 de Dezembro de 1861 dispensa os
voluntarios engajados, que já haviam apresen tado provas
para serem reconhecidos cadetes, á data da ordem do
dia da secretaria da guerra n. o 0;.77, que publicou o
aviso de 17 de Julho de 186-1, de repôr o'premio ou
parle delle tIne lenham recrbido.
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1865L-0 aviso de 23 de Janeiro de 1862 manda des
contaI' a parte do premio dos voluntarios, ou engajados.,
correspondente ao tempo não vencido, de seu contracto,
quanell) se houverem os mesmos voluntarios tornado
incapa'zes do serv iço. .

1.862.-0 aviso de 27 de Janeiro de 1862 declara que
se um individuo contractou-se para servil' seis annos
mediante um premio, e se por qualquer circumstan~i~

deixou de preencher o tempo do contracl.~, ;; claro que
não tem direito ao premio total. Nos casos de ferimento
grave ou aleijão, recebido em acto de serviço, outra
doutrina deverá prevalecer, mas com conhecimento, e
1)01' ordem da secretaria da guerra.

1.862.-0 aviso circular de 4 de Julho de 1862 de
termina que não se façam mais contractos de engaja
men tos ele praças das colonias milita res, para con tinua
rem a servir nas mesmas colonias; e que as que se en
gajarem sejam immediatamente incorporadas ao ba
talhão, que tiver a sua parada mais proxima.

1.862.-0 aviso de 9 de Julho ele 1862 determina
que, quando o volunlario não pu:ler exhibir sua cer
tidão de idade pela distancia da parochia onde foi bap.
tizado, deverá o comm~ndante do corpo assim o par
ticipar ã presidencia para que esta exija ollicialmente
do respectivo parocllO a conveniente decl:1ração~

1862.- O aviso de 1.2 de Julho de :1862 determina
que nenhum voluntario assente praç.a sem que haja
certeza de que elLe não pertence á armada nacional,
sendo em caso de duvida mandado apresentar á autori
dade competente .da mesma armada, para que se pro
ceda ás necessarias averiguações.

:1862.- O aviso de :18 de Agosto de 1862 declal'a
que não é admissivel o engajamento de praças inva
lidas do mesmo modo que a dos corpos, que pretendem
continuar a servir.

1.862.-0 aviso de 27 de Ao·osto.'de 1.862 doclara, ~

que, nos termos do § 3.° do art. 5.° ela lei n.O BOi
de 20 de Setembro de 1860, as praças sentenciadas por
ma!s ele sei Illezes perdem o direi to á van tagem do·

Premio do
voJuntarios c do

en~ajüdos.

Porda
do promio.

Engajamento de
praças

das colonias.

Cortidão de
idado.

Assentamento
de praça.

Praças
sentenciadas..



Jlecrutados.

Recrutadores.

'Gratificação aos
,recrutadores,

Admissão
nas fileiras do

exercito.

Voluntario
Ilesertadu e
indultado.

Gratificação de'
vuluntarios, etc.

- 68-

premio de voluntario ou engajadQ, e por isso, quando
alguma praça nestas circumstallcias estiver presa para
conselho de guerra, cumpre esperar a decisão do con
selho, para se saber se ella com eITei to e Lá ou não
comprehendida em tal disposição.

1,862.- O aviso de 13 de Setembro de 1862 manda
continuar a encarregar-se do recrutamento os omciaes,
que forem servir nos commandos de destacamentos nas
comarcas da provincia do Maranhão.

1862.- O aviso de Ui de Setembro de 1862 declara
que os recrutadores 'não precisam de ti tulo de no
meação, visto serem as funcções deste cargo ue du
ração provisoria.

1862.-0 aviso circular de 24: de Outubro de 1862
recommenda que as thesourarias de fazenda cumpranl
litteralmente o preceito do decreto de 21 de Agosto
de 1861 a respeito da retribuição dos recrutadores;
'na intelligencia de que elles só têm direito á grati
ficação, emquanto activamente se empregarem no re
crutamento, e que não podem accumular á gratificação
especial a addicional e etapa, se não forem officiaes
do exercito em eíIectivo serviço.

1,863.-0 aviso de 20 de Maio de 1863 recommenda
todo o cuidado para que não Ee admittam nas fileiras do
exercito, individuos que dellas têm de ser logo excluidos
por semelhante motivo, especialmente sendo volunta
rios, com o que é lesada a fazenda publica.

1863.-0 aviso de 27 de Maio de 1863 deolara que
um soldado, pelo facto de ter desertado, e ter sido depois
indultado, não perde por i~so a qualidade de voluntario,
como já havia disposto a imperial resolução de 19 de
Setembro de 1857, e por isso tem direito á respectiva
'gra lificação.

1863.- A ordem do dia da secretaria da guerra n.O 380
de 26 de Dezembro de 1863 declara que devendo as gra
tificações a que têm direito os volun tarios e engajados,
ser-lhes abonada, segu·ndo as armas em que servem, e
não em relação áquellas em que assen tal'am p_raça, ou se
engajaram, que no caso de transferencia de umas para

•
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outras armas dos ditos volur:.tarios ou engajados, quêr
tenham eUes augmenlo, quér diminuição de soldo, se
observe o preceito acima indicado, ácerca do abono de
taes gra titicações.

1864:.- Oaviso de 1.0 de Novembro de 1864 recom
menda que os mappas parciaes dos recrutas apurados
fiquem arcl1ivados na repartição onde se fizer o mappa
geral.

1865. - O avi o de 7 de Janeiro de 1865 declara
que sómente ao governo imperial compete mandar
passar as 2.·s vias de ti tulos je engajado e de volun
tario.

i865. - O decreto n.O 3371 de 7 de Janeiro de i865
creou corpos para oserviço de guerra em circumstan
cias extraordinarias com a denominação ue voluntarios
da patria, estabeleceu as condições e fixou as vantagens
dos mesmos voluntarios. (Veja-se o 3.° vaI.)

1865. - O::> decretos n. ° 3409 do 1. o de Março de 1865,
e n. °3428 do :1. o de Abril do mesmo anno prorogaram
por mais um mez os prazos marcados no art. 14 do
decreto n.O 3371 de 7 de Janeiro do dilo anno.

1.865.- O avi::>o circular de 3 de Maio de 1865 declara
que são dispensados por ora os recrutadores, cessando a
respectiva despeza.

486õ.-0 aviso de30deMaio de 1865 declaraqueas
disposições do decreto n.O 3371. de 7 de Janeiro findo
são exclu5ivamente applicaveis aos voluntarios da pa
t.ria, com os quaes não devem ser confundidas as praças
voluntarias do exerci to.

1865.- O aviso circular de 12 de Junho de 186:> re
commenda que sejam vaccinadas todos as praças dos
corpos de linha e outros e bem assim os recrutas que
ainda o não tenbam sido, e que houverem de seguir com
destino a qualquer ponto do Imperio. .

i865.-0aviso circular de 23 deJunbo dei865 decla
ra quê os voluntarios da patria e os guardas nacionacs
destacados só devem ser excusos do serviço milHar
quando para isso estiverem lIas mesmas circumstancias
da praças do exerci to.
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1865.-0 aviso de 26 de Junho de 1865 approva a
permissão concedida a um voluntario ela patria para usar
dos distinctivos de LO cadete, como filho de um major
da ex.tincta guarda policial da provincia do Pará.

1865.- A lei de fixação de foi'ças de terra n.° 1246 de
28 de Junho de 1865 declara no art. 2,° § 1.", que
os volulltarios que se alistaram e se alisLarem nas mei
ras do exercito, em virtude dos decretos n. ° 3371 Ele 7
de Janeiro, 3409 do 1." de Março e 3428 do LO de Abril,
tudo do referido anno de 1865, gozarão das vantagens
que lhes são g'u'antidas pelos mesmos decretos durante
o tempo de seu engajamento. .

1865. - O art. 3. ° da referida lei declara perma
nente as disposições. da La parte do art. 7.° da lei n."

, H63 de 31. de Julho de 1862, dos arts. 2.°,3.° e 9.°
da lei B.o 1.220 de 20 deJulhode 1864 e do art. 5.° ~ 3.·
da lein. ° 1101 de 20 de Setembro de 1.860, que compre
hende os volun tarios e engajados de qualquer na tureza .

1.865.-0 decreto n. ° 3504 de 4 de Agosto de 1865 decla
ra em vigor, até terminár-se a guerra do Paraguay,
as disposições do decreto n.O 3371 de 7 de Janeiro do
mesmo anno, que creou os corpos de voluntarios da pa
tria; e que o alistamento dos voluntarios não impede o
recrutamento, o qual será activado simultaneamente
para o preenchimento dos corpos do exercito.

1.865.-;- O aviso circular de 6 de Agosto de 1.865
ás seguintes provincias: Rio de Janeiro, Minas, S.
Paulo, Amazonas) Pará, Maranhão, Ceat'à, Rio Grande
de Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagóas, Sel'gipe
e Bahia, dividiu as mesmas provincias em districtos
militares, ficando cada districto a cargo de um om
cial escolhido pelo presidente da provincia, com
os vencimen tos 'que este lhe arbitrasse e CQm
as seguin tes incumbencias:
. LO De recrutar, quando as autoridades incumbi~as

do reeru tamen to não ofizerem com zelo e ac tivielade ;
2.° De receber e fazer marchar para a capital da

provincia os volunLarios C contingentes da guarda
nacional.



- 7J-

3." De promover oalislamen lo dos mesmos voJunlarios,
ue" conformidade com os ult"imos decretos do governo.

Para a execução das referidas incumbencias os presi
dentes darão aos officiaes encarregados dos districtos
mililares as necessarias instrucções.

i86õ.- Oaviso circular de 7 de Novembro de i8B1) de
termina que se existirem recrulas do exercito r.om praça
nos corpos paI iciaes devem elles reverter quanto an tgS,
ao me mo exercito, por isso que os recrutas para o
exercito não podem ter outro destino que não seja o dos
corpos de linha.

1.861). - A imperial resolução de 27 de Dezembro de
i865, tomada sobre consulta da secção de guelTa e ma
rinha do conselho de estado, sobre a questão de ser ou
não appJicavel o § 3." do art. 5." da lei n.o BOI de 20
de Setembro de 1860 exclusivamente aos voluntarios,
que assentaram praça durante o exercicio da dita lei, ou
se tambem aos que se alistaram antes e depois da
quelle prazo, declara que sómente os Yoluntarios~ que
assentaram praça durante o anno financeiro de 1.861. e
1862, e os que tiverem de aI istar-se depois do L" de
Julho de i866, estão sujeitos á perda das vantagens de
voluntarios quando se acharem nas circumstancias do
§ 3." do art. 5." da citada lei de 1.860.

11366.- O aviso de 6 de Abril de i865 determina que
se evite a remessa de homens inuleis para o serviço da
guerra.

i866.- O aviso de 13 de Abril de i866 declara que os
certificados de nacionalidade, passados pelos agentes con
sulares aos seus compatriotas, devem ser respeitados
pelas autoridades militares.

i866.- A portaria de i3 de Junho de i866 de
tlara que as praças do corpo dé bombeiros, que e alis
taram voluntariamente para o serviço da guerra, são
comprehendidas nas disposições do decreto fi. "337:1. de
7 de Janeiro de 1865, visto terem marchado como ....0-
luntarios. .

I

1.866.- O aviso circular de 26 de Junho de 1.866, ex-
pedido em virtude da imperial resolnção de 22 do mesmo
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mez C anno, tomada sobre 30nsulta da 'ecção de fazenda
do conselho de estado, declara que os voluntarios, que,
tendo scrvido no exerci to de operações forem dispen
sados do scrviço por motivos de moles tias, devem gozar
das vantagens concedidas aos guardas nacionaes, isto é,
têm direi to á percepção do soldo e etapa atê regressarem
aos seus domicilias, ficando comprehendidos na regra
geral os empregados publicas; e bem assim que, se pelo
contrario forem dependentes da propria vontade os mo
tivos, que os dispensarem do serviço do cxcrci to, em
tal caso não ha fundamento para se lhes conceder omesmo
beneficio n,em para perceberém os vencimentos dos seus
.:lmpregos, os que os tiverem, em quanlo 'não ent,arem
no elfectivo exercício delles.

1.867.- Qaviso circular de 23 ele Abril de 1.867 de
termina que a remessa de quaesquer contingentes da
guarda nacional, voluntarios e recrutas se efTeclue vindo
elles acompanhados das re pectivas guias.

1.867.- O aviso circular de 2 de Outubro de 1.867, re
commendando aos presidentes das provincias a remessa.
de novos contingentes para engrossar aS ftleiras do exer
cito em operações, autorizou as seguintes providencias:

i.o Aos guadas nacionaes designados e aos volun ta
rios se abonará, no acto de embaL'que, a titulo de gratifi
cação, a quantia equivalente a um mez de soldo e etapa,
sem prcjuizo das gratificações e vantagens concedidas
peJos decretos n. os 337i de 7 de Janeiro e 3508 de 30 de
Agosto, tudo de 1.865.

2. 0 A's familias dos guardas nacionaes e voluntarios,
que forem'casados, viuvos com filhos, ou filhos unicos
de viuvas a quem sirvam de amparo, se abonará, á vista
de documentos que comprovem aqueHas circumstancias,
uma etapa dial'ia, desde o dia do embarque dos mesmos
guardas nacionaes e volun tarios ; os filhos menores serão
recolhidos a algum estabelecimento de instrucção pu
blica existente nessa capital, a fim de nelle receberem
educação, se seus pais o quizerem.

3." Aos que se apresentarem voluntariamente para
marchar se abonará, por occasião do emb3rque na côrte,
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a qunutia de 300~OOO, sem prejuízo do abono garantido
no art. L", e das vantagens concedidas'pelo decretoD. O

337i de 7 de Janeiro de 1.865.
.,. li." Promover-se a creação ele sociedades protectoras

das famitias dos vo'tun tarios e dos gua rdas nacionaes que
tiverem marchado, communícando logo ao governo im~

perial quaes as que se e tabele erem, ou já estiverem
estabelecidas, rerr:ettendo copia dos respectivos esta-

. \
t~tos. .

5." _\.ctivar-se o recrutamento, providenciando-se
em ordem a evitar quaesquer abusos, e,· tendo em
vista, quanto á substituições, o que se recommendou
na circular de 6 de Setembro proxi.!-no passado.

6.o Proc,ec1er-se a inspecções rigorosas nas praças
que tiverem de marchar, de modo que não venham
invalidas ou incapaze" do serviço, mui especialmente
no, libertos e substitutos.

7. o Não havendo necessidade de \ oiliciaes, não pode
rão ser nomeados d'ora em diante omciaes de com
missãp.

8. o Finalmente, os contingentes serão acompanhados
de relação com todas as declarações a respeito das
praças remetLidas; se são ellas voluntarias ou guar
das nacionaes designados: os substitutos e libertos
virão mencionados em relação especial, nos termos
da circuhr ele 30 de Setembro proximo lindo.

1867.- O Aviso de 9 de .Outubro de 18ü7 regula o
serviço do alistamento ele praç.as do exercito na COrte
pelo modo segujnte: .

1..0 O serviço do alistamento de voluntarios, enga
jados, recrut.as, substitutos e libertos, será incumbido

• a um omcial superior do exercito, addido ao quartel
general.

2. o Servirá como aclj uu to um med ico, que será e •
pecialmente encarregado da in'pecção dos individuas
que se houverem de allstar.

3. 0 O serviço tla in.peccão c do alistamento será
fito em uma lia:; s:.llas contigu:\s ao deposito pro
visorio.

1. 10.

'Sociedaues
prutectoras.

Recrutamento e
sulJ"Utuições.

Insper-çôes ue
sautle.

omciaes
de cOllllnissão.

contingentes. e
remessa P"1"il

I) exercito.

Sl'l'\'iço
lIo ali taU! nto

do praças para o
exercito.



- 7!~-

.lLO o indivitluo apresentado para servir no exercito
~ei'á relacionado immediatamente, declarando-se se é
recru ta, volun ta rio, substi tu to ou liberto, seu nome.
naturalidade, idade, fLliação e signaes caracteristicos.
Em seguida proceder-se-ha á inspecção de saude; finda
a qual, se fôr o individuo julgado apto para o ser
viçodo exercito, será remettido ao ajudante general,
acompanhado de uma nota contendo os neoessarios es
clarecimen tos a seu respei to.

tl. o O ajudante general remetLerá Omesmo individuo,
com aquell:! nota, ao commandan te do l1eposilo pro
visorio, p:lI'a este verificar~lhe praça depois de examinar
e reconhecer, pelos signaes e circumst:lDcias indicadas;
a sua identidade. Se porém houver :.tlguma duvida a
este respeito, d:.tr:l parte ao omcial encarrcga10 de
a,listamento, o qual deverá assistir ao acto do assenta
men to de praça.
_ Verirrcando-se que com errei to os signaes e ci rcumst:m
Gias são diversos, o oficial o communicará logo ao
:ljudante.general, para este providenciar conveniente
mente e responsabilisar o autor ou antores (la troca
do individuo.

6. 0 Quando o ortlci:11 encarregadotloalistamento jul
gar conveniente, poderá reIl1.etter ao qual'tel-general, a
fim de ser in~peccioni1do pela junta militar de sande, o
iOllividuo que ti ver sido cxam inado IPlo medico :.tdjuf.l t.o.

7. o No caso de ser o indilriuuo julgado incapaz do
- serviço do exercito, será I(])go tlcspectido, se do mesmo

parflcer róI' o offi ial encarregado do alil'lt.amento; sal"o
se rór recruta ou guarda n:lcional designado, c neste
cOaso ficaráo á disposição do njullHnte general, qne o
deyolverá ú autoridade qne o houver remettido.

8.· Na disposição donrtigo antecedentenãosecom
prehendem os substitutos e libertos, que forem remet.
titlos com praça das provincias, a respei 1.0 dos quaes
o ajudante general dará conta circumstanciada a este

- minisierio.
n. o Os individuos quc forem apresentados á junla

milita:' dc saucle, depois de insroíecc.ionatlol'l por esl:!,
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serâo llevolvidos ao official encarregado do alistamen to,
com o respectivo parecer, a fim de proseguir-se nos
termos ulteriorcs.

1.0. Quando r6r liberto o individuo julgado capaz
para oserviço do exercito, além da nota de que trata

. o art. 4.', deverá acompanhal-o a carta de sua li
berdade, a qua l ficará arthi vaJa no quartel-general.

1.1. Se o individuo fór'apresentado como substituto,
antes de proceder-se á inspecção, o oficial 'encarregado
do alistamento verific,ará se o mesmo está nas condi
ções legaes para poder ser aceito nesta qualidade, exi
gindo ao mesmo tempo documentos que comprovem
o seu bom procedimento.

1.2. Lo'go que se apresentar qualquer substituto ou
liberto, o aliciai encarregado examinará se o mesmo
já foi recusado em inspecçãu anterior, e no caso af
firmativo, reconhecendo que houve proposito de il
ludil-o, dará parte ao ajudante general, á cuja ordem
prenderá o autor ou autores de seme1l1ante abuso.

13. DIariamente subirá á directoria tIo pessoal uma
rclar.:ão dos ind ividuos apresen tados, COIl). d(;lclaração
de todas as circumstancias occorridas. Uma copia
desta relação, ru]JI'icada pelo aj udan te general, será
igualmente remettida ao gabinete do ministro da
guena.

1.4. O quartel·general remetterá todos os dias ao
gabinete uma relação especial de todos os recrutas que
receber, com declaração da pl'ocedencia dos mesmos.

Ui. O oflieia! en 'arregado do :Jlistamento ll'ocederá
a cume unicamente nos individuas que lhe fOl'em :1pl'e
sentados por ordem escripla d ajlldallte general, na
qual c uevet'á de '[arar a qualidadc cm que são aprc
sentados.

Aos substi'tutos deverão acompanhar os requerimentos
com o despacho respectivo, os quac<; serão devol vidas
depois de extrallida. as competentes notas ;)clo officia I
encal'reg-ado do alistamento,

0\6. H3.verá quatro livro,; alpbabeticos, sendo:
Um para os rccrutas e guardas nacionac designados.
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Um para os volunlarios e guardas Jl:Jcionaes de ig
nados, que prompJamente concorrerem .
. Um para os substitutos.
Um para os libertos.
Nestes livros, conforme a sua designação, ena letra

competente, se lançarão dia por dia os nomes dos in
dividuas relacionados, com todas.·as circumstancias que,
lhes qisserem respei lo, e declarações prescriptas nas pre
sen les ins trucções.

1.7. O .ajudante general prestará ao official encar
regado do alist.amento, os empregados de que e te ne
cessitaI' no desempenho de sua incumbencia.

:18. O referido official percelJerú vencimentos de
commissão activa. . '

:19. Finalment.e, o mesmo omcial proporá as medidas
que llie dictar a sua experiencia do erviç'o militar,
para o bom desempenho da commissão de que se acha
encarregado.

1.867.-0 aviso de 1.0 de Outubro de 1.867 dá instruc
ções sobre o modo da proceder-se ao alistamento do
voluntarios para o serviço do exercito. (Veja-se 03. 0

volume.) .
1.861.-0 aviso cirGl1lar de 1.2 de Novembro de 1.867

dertennina que sejam remet~ielos á secretaria da guerra
mappas mensaes dos yoluntarios, recrutas e guardas
nacionaes ele ignados, que se alistarem na [órma das
ir.slrucções de Hl de Ou tubro elo mesmo anno. ,

1.868.-0 aviso de 22 de Agosto de :1868 determina
que se não passem 2." vias de titulas de engajamento
para pacramento das prestações do respectivo premio a
praças do ex.erci Lo, quando est,ls allegarem lIaver per
dielo o primeiro ti tulo, devendo tal pagamento ser, em
semelhantes casos,effectuado á vista deallestado pas ado
pelo commandante do corpo, a que pel'tencer'em, no
qual se affirme havei'em ellas recebido a primeira ou
segunda prestação, conforme constar das relações de
mostra. . '.

18G9 .-0 aviso ,ue i5 de Junho de 1.869 declara que,
durante a gLlerr~; as praças que, tendo concluído o seu
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tempo de servi(:.o, quizerem de novo engajar-se, o po
derão fazer, ou como voluntario da patria, na fórma da ,
lei 11.· B71 de 2;) de Setembro de 18 7, ou como vo
lun tarios do exercito, D:l fôrma an teriormcn te esta
belecida, não devendo, porém, cm qualquer dos casos,
ha ver accumula ão ou de locação das van tagen' corres
pondentes aos dou sy temas de enrrajamento, conforme
explicou o aviso de 20 ue Julho de 1868.

1870.-0 avi:;o de 17 de Maio de 1870 mandou dis
pensaI' do serviço llo exercito os olHciacs dos corpos de
voluntario., de guarda nacionaes, que vierem do
exercito, não endoa serviço.

1871.-0 aviso de 28 de Janeiro de 1871 recommenda
que não se consinta a admis ão de menore , como volun
tarios nas fileiras do exercito, sem que pl'eeeda ins
pecf;ão de saude e permissão de seus pais.

ll.

SUBSTlTUIÇ10.

18;)0.-As substi tu ições e isenções das praças de pret do
exercito, qu ainda nãollouverelllcompletauo o tempo a
qu' forem obrigada', são reguladas pela eguinte
disposições do regulamento, que Laixou com o decreto
n.· 2'f7 I de 28 ue Setembro de 1.850.

1. o Para que a praças de pret do exercito tenham
baixa do serviço, por meio ue sub tituição, serão inilis
peosuvei a cguintes condiçãe :

2. o O iodiviuuo, que 1'ór olTer 'cido como suL tituto,
deve tera idade quepela I gislação ~e exige para oali'
tamento no exercito, orno yoluntario ; a conveniente
roLustez sem aquelles defei tos pllysico , Iue são moti \"0

sufTi 'iente de isenção.
3.· A primeira das condiçãe ex.aradu- no arLigo an

tecedente será verificada à vista de certidão de iaade,
acom panhalla de documento Cj ue prove a illen tidade d'
pessoa, ju tlllcação feita perante a autorid.lde compe-
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tcnte, ou escusa do scrviço militar, quando o individuo,
Ljudôr olIcrecido, tiver servido no exercito.

Aaptidão para o scrviço ceá verificada em inspcc0ão
de saude, e na fal ta de documento legal, a idade será ar
bitrada pelo ajudante general do exercito na côrte, e
pclo> presidentcs nas provincias onde não houver com-
mandan te das armas. _

4.° Osub tituto quando não seja isento de crviço,
será obrigado a crvir por si, além do tempo complc
mental' da praça sub tituida, aquel/e que na legislação
em vigor está decretado pàra os voluntario , gozando
nestc caso das van tagens do meio soldo, e do premio de
cngajamen to.

ts.o Podcrão scr aceitos como substitutos os cstran
geiros, uma VCl\ que conheçam a lingua nacional.

6.° Nãoserá a lmittido como substituto o individuo
quc, em virlutic de sentença, houvcr sofTrido a pena de
prisão com trabalho por seis ou mais anno .

7.° Quanl10 o suustituto tenha de deixar o ,erviço
para rcspondcr por crim , quc !taja conuncLlido antes
tlo scu eng<Jjamcnto, o suustituido será obrigado a COlll
pletar o tempo quc I'allar; podcndo porem apresentar'
novo substituto.

8.° As praças do exerci to não scrão acci tas como subs
titutas, sem que previamente hajam obtido esc-usa,
embora tenham completado o seu tempo de serviço.

0.° O substituto 6 súmente obrigado ao tcmpocom
plemcntar da praça substituida, não se levando porém
cm conta, aos que não ti vercm sido mili tares, os pri
meiros seis mczes, nos qnaes scrão can il1eraL1os re
cru tas.

10. Os substitutos terão todas as vantarrens e onus
elas práças substituidas com as seguintes restricr,:õcs :
. La Não gOl\arão de solLlo dobrado;

2." ão terão accesso ao posto de omcial, quando
sejam estrangeiros;

3." Serão recebidos na qualidade de soldados, quando
ti vercm de ub 'ti tuir os"cadc tcs, pa rticularcs, infcriores,
Gabos clc esrluadra ou allsper,:(Hla:.
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H. Não poderão apresentar ubs,tilulos a praça
criminosas, ou indiciadas como taes.

12. E' licito ás pra as do exercito eximirem-se do
serviço, entrando para os cofres publicas com a quantia
de 600~, se o pretenderem, den tro dos seis primeiros
mezes do seu alistamento, ou com tantas partes daquellil
f(uantia. quantos forem os annos a que estiverem obri
gadas, dividida ella pelos seis annos a que esLão sujeit.o
ós voluntarios.

Além dis o serão obrigada as praças, que se C[uizerem
eximir do serviço, a indemnizar na mesma proporção as
vanLagem;, que houver m percebido como premio de
engajamenLo.

13. O proces. o de subslituição ou isenção correrá
perante as autoridades militares, mas só serão orde
nadas pelo governo na cÓl'te, e pelos presiden les nas
províncias.

-14, Em tempo d guerra, as substituições e isenções
ú terão lugar a arbitrio do governo.
18;19.-A imperial re olução de 23 de Abril de 18;)9

havia declarado que as praça, não lhes calJenuo b3ixa
apezar de terem o tempo acabado, poclrm offeJ'ec r,
cotno substitutos, individuas qne, acllando-se nas cir
cnmstancias legae~, tenham já bem cnido e comple
tado o seu t mpo no ex rci to, devendo seI'\' ir ate que
possa to 'ai' baixa ao une vai substiLuir' depois do que
taes substitutos poderão engajar-se para continuar no
serviç , obsCI'vanllo-se porém o 3. n cio al't. 26 do
regulamento n.· 2171 do -I. o de Maio de 18158.

1860.-0 avi'o de 9 de Janeiro de 1860, cxpe(lido
cm virtude da imperial resolução de 28 de Dezembro
ele 18ü9, tomada sobre con ulta do conselho supremo
militar, declara qu a idade maxima para a aceitação
de substitutos no exercito, quando est s já tiverem
servido, deve ser a de lj,O annos, -atisfeitas a outras
condições de idoneidade.

18GO.-A imperial resolução de 1/1, de Abril de 18ÔO,
tomada sobre consulta do conselho supremo milit~r,

e puLJlic:.lda pOl' aviso de 17 <lo mc mo mrz (' anno

Substitutos.

Ida r\
de Ulbl.1lI10.

. ubstilutos
ueserlOrcs.



su\lslituto
uesellor.

Vanlagens
dos sulistituloS.

Titulos
aos substitutos.

Snh~tiluto
uusel'lul' .

Substituições.

Rejeição
de bulislitulOS.

- 0-

determina que, quando desertar o substituto oJTere
cido por qualquer praça, esta sómente será obrigada
ti restituir aos cofres publicos, da quan tia deposi tada
como l1ança, a parte proporcional ao tempo que lhe
fa ltava pa ra concl uir o prazo a que era obl'i "'a~a a
senil', a contar do dia em que desertou o substituto.

i8GO.-0 aviso de 1.0 de Julho de 1860 declara lue
as praças do exercito, que derem substituto, elevem
voltar ao serviço quando estes desertarem, ou apre
sentar novos substitutos, sendo-lhes permiLtillo en
trarem ·para os cofres I ublicos com a quota relativa
de 600$, proporcional ao tempo que 111es restar para
servir.

1861.-0 aviso ue 6 de Junho de 1861 declara que
os substitutos têm direito a todas as vantagens dos
sub tituidos, com excepção das que estão determinadas
no art. 1.0 do regulamenlo de 28 de SeteJl.lbro de 1850.

1852. - A ordem uo dia n. o 302 da ecretaria ua
guerra, de 2r5 de Janeiro de 1862, determina qu os
ti tulos especiaes de voluntarias ou engajados, que ti
verem as praças subsli tuidas, sejam transferidos aO$
seus substitutos, depois de notélr-se no verso dos mesmos
titulos essa circumstancia, sendo novamenle rubri
cados pela autoridade competente.
186~.-0 aviso de 30 de Dzembro de 186í de

clúou que, um cabo de esquadra, que voltou para o
serviço uo exercito por ter Lleserlauo o 'eu ub:>ti
tuto, tendo sido este Gapturado, nITo tleye conlinuar
a servir.

1866.-0 aviso de 25 de Mar~o de 18GG declara,
que, pelo art. 14 do rcgulameuto, que JJ:lixou com o
dccrelo de :!8 de Fevereiro Lle 18JQ, que não foi
Llerogado por lei poslerior, a faculLlade para 'ol1L:edcr
subs ti tuiç:ões, ou i. ençõcs cm tempo de guerra s6 com~

pele a'Ü gover'no. (
1.8Go.- O aviso de 8 de Outubro ele 18G6 eleclara

que, não potIcnuo ser admittidos nas forças, que marcl13m
para o tlleatl'o tIa guerra, como ~ub5tilutos tIe prar:as
li;} guanla Il<lc:o:lal, indiYitIuos sem :l ]lC't'css::ll'i:l 1'0-
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husLez, e ou Lr::ls circumstancias cxigiLlas, nem estran~

gcirb~:, que não conhcçam a ling'ua do paiz, devem ser
rejeitados o intlivitluo apresentallos nestas circum
stancias.

'18(j7,-0 aviso tle 3 de Junho de 18G7 declara que
os sub3titutos apre~entados pelos guardas nacionaes
cm tempo cle gUI'r'l'a não podem ser aceitos quando
11,10 e~tJo i eutos do ,erviço.

'1858.-0 aviso de 2/! de Agosto de 1808 declara
que os ubstitutos, não possuinclo as qualidades pre
cisas par'a o soldado em tempo llo ifuerra, não podem
prcendler a fall:t, que deixam na fileiras aqnelles, a
(lll m são de::tinados a substituir; e bem assim que
acila nL1o-se os cor pos em cam pa nha l'ÓI'a da jurisd icção das
pl'e'idenCias das provincias, a esta' n:'io compete, mas
simao governo imperial, resolvcr sobro as substituições
de praças, lJue alli se achem.

t8Gü.- O:I Vi';o de 5 de Ago to de '18ü9 decla!'a que
a- praças criminosas, ou iniciaL1a- como Laes, !lia
podem apresentar ub tituto' para o serviço do exer
cito, islo cle conformiLl:.Iue com o art. 11 LIa rcgula
menta de 28 de Setembro de 18Jü.

TIr ••

n.\11..\S DO SSlIl'lçn.

I~57 .-As b::liX:lS ou c,cu a·- tIo serviço do exercito ás I

praça, que tiverem concluiclo os u tempo de serviço. . ,
quer eJam recrutada, engajadas, ou, aJuntarias, são
hoje reguladas pelas seguintes instrucções cle 31 cJn
lIbio llo -1817, m:mdnclas e'\.ecutal' pelo aviso de 27 de
J un 110 do mesmo anno.

Insll'uc<;i'.cs {I~l'a I'cgnl:\l' a eonccSS:lO .1e b:lixa ás Ilra~as
. que conchul'clIl v tCllI})(J de sCl'''il,'o Iluu'cado lia lei. '

Substitutos <lu
gual'da3

nacionaes. '

Subs[ituiçàes.

Substitutos,
praças

crimfllosa!.

n,tixa elo serviço,
instrucções.

A,l't.
cir ,Um

1.

1. U Emquan lo não fdr
tan i3, llar-:>l' b:li:o do
11.

passivei, por qualquer
ervi o m i lHa r á~ praças
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<lo exerci to, logo que concluirelll o tempo da lei, ir
se-lla concedendo por ordem de ;ln tigu idade ús que
contarem maior exces. o daqllelle tempo, depois de
feitas as declucções fundadas na lei.

Art. 2." Com o mesmo tempo de excesso, serão pre
feridos para a baixa os voluntarios aos recrutados.

Art. 3." As baixas serão dadas na razão de uma
praça por dous recrutas que se apurarem, comprehen
dendo-se no numero destes os voluntarios e engajados.
Quando, porém, estiver completo o numero de praças
de pret fixado por lei, jS baixas serão cm igual Ilumero
dos recrutas que e alistarem.

Art. 4." Os commandantes ela, arm~s, e os aSEis
tentes do ajudante general nas províncias, rcmetterão
no principio de cada mez ao quarLel-general tlo exerci Lo
na cÔrte, uma relação nominal das praças da respectiva
guarnição, que houverem codcl uido seu tempo de ser
viço no mez anterior, com declaração do corpo a que
pertencerem, do dia c qualidade da praça, do numero
de eng;ljamentos que houYerem contrahido, do tempo
de licença que Liverem gozado, não sendo para tratarem
de sua. aude; do de pri ão que houverem som'ido em
virtuge de sen tença, e das deserções que commetleram.
De tod<ls essas relações pal'ciaes se formarâ no quartel
genera1uma relacão geral por an Liguidade, segundo os
principiosdosarts.' 1.0 e 2.", para,á vista d.ella, se
designarem as praças que deverem ter baixa.

Art. 5." Os recrutas que se apurarem em todas as
provincias do Imperio, á excepção do Rio Grande do
Sul, Goyaz e Mato Grosso, serão remettidos para a
côtte, a fim de serem daqui di tribuidos pelas pro
vincias que mais convier, em numero proporcional ás
baixas quc Locarem ás praças da gual'l1ição dessas pro
vincias.

Art. 6. 0 Logo qup houverem recrutas disponiveis,
ou constar dos mappas que devem remetlel' os comman
dan tes das armas, e assist~n tes do ajuda 11 te general nas
provindas, o numero de voluntarios e engajados que
nelJas assentaram praça, o mesmo ajudante general 01'-
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denará a b:lixa do numero cOl'l'espoudente de praças
mais antigas, com indicação nominal dellas ; e proporá
ao govel'l1o a mais conveniente distribuição dos re
crutas apurados, que devem ser remetlidos para as dif
fel'entes guarnições, conforme as necessidades do
serviço, procurando, sempre ql1e [ór passiveI, fazer a
distribuição proporcional ás praças escusas em cada
guarnição, levando-se cm conta os voluntarios e enga
jados, que se tenham alistado nos re pectivos corpos.

Art. 7." .\ circum tancia de assent':Irem praça em
qualquer guarnição voluntarios, ou engajados, não dará.
direito á baixa á praças de. S3 guarnição, se lhes nãp'
competir por ordem de antiguidade; mas sim áquel(as
a quem por es. a ordf'm pcrt3ncer, fjualquer que seja a
guarnição em que se acharem.

Art. 8. 0 Os recrutas, que e apurarem nas provincias
do Rio Grande do Sul, Goyaz c Mato Grosso, assim como
os vai untarias e engajados que nellas e alistarem, não
havendo ordem do governo em contrario, ficarão com
praça nos corpos uas mesmas província ; ma~ as baixas
correspondentes serão dadas conforme o disposto nos
arts. 6. o e 7. o Os recruta que excederern o es tado com
pleto dos corpos de qualquer destas provincias serão
remettidos para as mais proximas, precedendo ordem
especial do aj udan te general do exerci to; o mesm.o se
praticará a respeito dos recrutas excedcn tes das outras
provincias, precedendo ordem do governo para esse
fim.

Art. 9." 03 recrutas destinado aos corpos da pro
vincia do Rio Grande do Sul serão remeltidos da côrte
para o depo ito de recrutas da provincia de Santa Ca
tharina, d'ontle seguirão opportunamente para o seu
destino especial.

Art. 10. Os commandantes das armas, e os assistente
do ajudan le general nas provincias, na relação mensa I
das praças que concluiram o tempo de el'Viço, menaio
narão em observação todas as alteraçãe que houverem
posteriormente occorrido a respeito elas praças incluidas
nas relações antcriorl11eule remctlitla . a fim ele se lo-



Baixa
ele serviço,

prazos ele lerra.

Daixa: colonias.

Baixa: inspecçáo
cle saude.

Baixa:
inslruc~:õe3.

- 84-

marem em consideração por occasião da concessão das
baixas.

Art. '1.1. A-repartição de ajudante general remetterá
mens:ilmente á secretaria da guerra um mappa nume
rico, que apresent.e ele um modo claro e preciso o mo
vimento das l)aixas por arma e provinl:ias, e no me?
ele Janeiro de 'alb JIJno fará rem 'ssa do Iluppa do mo-

I

vimento geral em todo o an!1O anterior.
Art. i 2. Fóra das regras, estabelecida. nos artigos

antecedentes, nenhuma blixa poderá ser onlenaela pela
repartição de ajudante general sem preceder ordem do
min isterio ela guerra. _

18;».-.1.'s praças escUSaS do serviço, com direito á
prazos ,de terra, se devem pas"ar ,titulas, a fim de que
com elles possam requerer a entrega dos seus prazo.,
conforme o que se acha estabelecido: isto foi deterllli
nado pelo aviso circular de 1.0 de Març de :1.855.

1858.-0 aviso circular de30 ele Janeiro de 1.8~3 de
termina que quando as praça elai> colonias militares
finalisem seu tempo, os presidentes, (;om informação
dos respectivos directores, proponham à secretaria lIa
guerra a baixa, se a praça merecer.

18;>8.- A ordem do dia do quartel-general do exercito
n. o 60 de 27 de Abril de 181)8 determinn que nenhum
requerimento de praças, que peLlem baixa por incapaze ,
tenha andamento sem ser ill peccionado o peticionaria.

1808. - As escusas por incapacidade physica são regu
ladas pelas seguin tes instrucções, que baixaram com o
aviso do L o de Maio de 1.858.

Instrucções regulando o modo de pro(~edel··se "om :IS
praças que th'cl'em (Ie SCI' ,lispeJls~uJaselo scn-iço acth'o,
uu escusas por incapacidatle llh~·sica.

Art. 1.." As praças julgadas incapazes por inspecção
de saude, se tiverem finalisado o tempo de serviço fixado
por lei, terão baixa mediante ordem do ajudante ge
neral.

Arl. 2." Se) ~lão lendo concluiLlo o tempo por que são
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obrigadas a servir, puderem ainda prestar algum serviç.o
moderado, a juizo dos membros da junta de inspecção de
sa:lde, serão passadas para as ~ompanhias de invalidas,
onde as houver; e não havendo, licarão addida' aos
corpo" ou companhias a que pertencerem, até se lhes
dar deslino.

Art. 3. 0 A praça per·tencentes a corpos ou compa
nhias de invaliuo , Cjlle completarem seu tempo de
serviço, serão logo delles scusas por oruem do ajudante
g nera) na côrte, ou dos commanuante das armas
)]as provincias;e onde ómente JlOuver assislente cio
ajudante general, sob proposta destes pelo' pre. itlenles
das provincias. A's mesmas praça é livre elesi tirem
da e"cusa, e cOIltinuar m nos corpos e' companhias
de inyalidos, se assim o preferirem.

An 4. 0 Se, não tendo concl uiúo o tempo, forem
julgada absolutamenl.e incapaze de todo o serviço,
lorão delle e'cu a, send o esta ordenalla pelos presiden tes
das provincill , sob proposta dos commanuan tes da
arma, ou a sistente , nas provincia de Mato Gro so,
Goyaz, Piauhye Amnona ; nas outras, essas baixas
serão t1adas pelo ministel'io da guerra, oh inrol'mação
do ajudantegenel'al. Estas praças terão tamb m direito
de preferirem á e Gll. a a cónl inuação como addidas
aos corpos ou companhias de il1\'alillos.

Art. 5. o Os mappas relativos à inspecçã.o de aude
serão todos de modelo uniforme, dado pela repartição
de ajudante general, contendo os nome', filiaçãe"
idade, naturalidade. estado"tempo de praça, e qualiuatle
da moles tia, ou circum tancia que pruduziu a impossi
bilitlade absoluta para o s niço.

i858.-E a ordem do dia do quartel-general do exer
ci to n. o 62 de i 7 de l\hio de i85tl, publicando essas
instrucções, declarou: .

Para que as instrucções acima tran criptas pos3am
ser litLeralmente executadas, cumpre que os comman
dan tes das armas, e assi ·tentes do aj udan te-general
llas provincias, quando as praças forem inspeccionadas
ue saude, remetlam ao quartel-general do exercito,

Baixa do serviço.

Termos
rle In"p~c{'rto.

ele sauLle, clt:
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como já e:itá tletermioado, os lermos de inspecção
conforme os modelos estabelecidos, e as certidões de
as entamentos, não só das praças que, na fórma
das instrucções citadas, devem ter bilixa ou passar
a invalidas por or:le111 do ajullante-general do exercito,
mas tambem daquellas cujas baix<ls devellí seI" por
elte propostas a S. Ex.. o Sr. ministro e secl'etario de
estado dos negocias da guerra.

Os mesmos commandantes de :lrmas, e assistentes
do ajudante general nas provincia , remetlerão tam~

bem ao qUJrtel-general do exercito, no principio
de cada mez, uma relação nominal das praças a que
se referem os arts. 3.° e 4.° das in. trucções, que
forem escusas do serviç0 no mez antecedente por or
dem dos ditos commandantes das armas, e dos presi
dentes de provincia, por proposta delles, e dos assis~

t.entes do ajudante general. E porque, como é provava!,
não haverá dessas baixas totlos os mezes, reco111menua,
que as relações exigidas sejam numerada carllinal
'mente pôr cada provincia, a fim de se poller conhecer
quando ha extravio tle alguma tias dilas relaçõe .

As propostas de- baixa que os cOlllmandantes uas
armas, assis ten tes uo aj udan te general, tiverem tle
fazer aos presidentes de provincia, para as praças a
que se referem os 'arts. 3.° e 4.° das ins~n+pr.ões,

assen tarão sobre relações iden ticas '10 modelo ci ta.do,
segundo fór a baixa proposta para as praçiJ,s jo <).rt. 3.°
ou do 4. ° ; não ficando porém inhibidos por isso de pros
tarem aos ditos presidentes toélos os mais esclarecimen
tos, que estes ex igi rem a bem de sua fina I rosal ução.

1854.-0 aviso de 2 de 1\1arço de 1851, detennintl que
se não deem 2. as via:; de escusas, nem cel'lidpes de
assentamento a ex-praças do exercito. .

1858.-A ordem do dia n.o 6] de 29dcJunhode.f858
estabelece que fie çleve~n publicar em ordem do dia do
quartel"general dOa córte as baixas, do servioo, que se
concedem por diversos 1l10tivos, e por ordeIlf das 11U;"

toridatles competente, ás I raÇas ue Pl'Ct, que compõem
° rne"ll1O exercito.
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180S.-A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n." 82, de 4 de Setembro de -18~8, recommenda
aos commanuantrs das armas, as. istentes do ajudante
general nas províncias, e chefes do~ corpos, que
tenham muito presente na execuç:io da ordem (!:Js
baixas as seg'uinles ui 'posições:

L" Que ás praças, cuja baixa fór determinada, não
seja permilLido desistirem della para continuarem a
servir indeünidamente, c sim 6mente quando o fizerem
para se eng'ajarcm immeuiatamente no. lermos do
regula men to approvado pelo decreto n. o 2171 do 1. o

de Maio de -18õ8,
2." Que e deve suspender a execuçã~ dá ordem de

baixa das praças, que por ventura já se tenham enga
jado, ou estiverem presas para sentenciar por qual
quer motiro, ou cumprindo senten,ça.

3."' Que se deved:ll' parte immediat~menteao quartel
g-eneral do exerci to, por intermed ia' da autoridadr s
compelente~, do que occorrer a respeito dos individuos
comprehendidos nas dua disposições an teceden tes ;
assi m como daquelles a quem se ma nuar dar baixa, e
que ti verem fallecido, desertado, ou passado para ou tro
corpo.

4." Se a praça, a quem se mandar dar baixa comú de
um corpo, tiver tido passagem para outro da mesma,
ou de diversa provincia, o commandantl~ das armas ou
assistente do ajudante general na provincia, onde se
achar o corpo, a que a praça en tão per tencer, mandará
elTectuar a baixa della nesse corpo, danuo disso parte ao
quartel-general do exercito, uma vez que se verifique
que é a, me ma praça a que a ordem se refere; cir
cumstancia esta que será mencionada na parte que der.

ti." As praças, que tiverem baixa do~erviço, equizerem
requerer ua reforma por estarem nas circumstancias
e pecificadas nas instrucções, que baixaram com o de
creto de ii do Dezembro de 18HS, poderão fazêl-o
dentro de um anno, a contar da data de sua baixa,
como é permittido pelo decreto de:l.2 de Junho de :1.794:.

(La Ás praça" porem, que, devendo ter baixa, re-

Daixas
de sentelwlados.
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qnerem logo sua 1'eform3, e forem jlilg"3llas n~s Cil'

cum. hlnrias L1a:- instrucçõc' citadas.n"' tlisposição ;,l.",
lambem se suspentlerá a baixa, até terem a l1ecisão
final do seu requcrimento de reforma. '

7." Os commallLlantes das a·rma., e as. istentes do
ajudante general nas pr'ovincias, remellerãoao qllartet
general tlo exerci lO, a fim de ser levaua á presença de
S, Ex. o Sr. ministro e secretario de e tado elos ne
garias da guel'l':J, a relaçJo nominal das praças que
tiverem bdixa, e que na fúrJna da lei, que vigorava
durante seus eJlgajaml~ntos, tcm direito á data ele
terras, e qLlizerem recebê!-:J, a fim tle se providen 'iar
sobre a re~ljz!lçJo tle sua posse. '
. -1858.- À orLlem do" dia n.o WÜ Jo qnadel-general

elo exer ilo, em ::0 cle Dezembro de 1858, parJ esta
belecer a regula,riLlal1e e un i for tn iLlal1e nas relações,
que mensalmente devem remetter das provincias os
commandantes das al'm:.lS, ou quem suas vezes fizer,
das praças que têm concl uitlo o tempo ma rcado' na lei,
determina que essa:; autoriJades, archivanllo nas re '.
pectivas secretarias as relações que derem O" corpos
existentes na provincia de sua jurisdirção, extraiam
uma rclaçJo geral, e a remettam ao mesmo quartel
general do exerci lO nas épocas marcadas; velando
acuradamente sobr'p, que 'por falta de esclarecim ll

tos se não confiram direitos indebitos a un , e se
não privem outros Jos que devidamente lhes compe-. ,
tll'em.

18G2.-A oru'em ,do dia da ,secretarí:l ela guerra,
o." 313 de 14 de l\laio de -18G2, determina que as praças
do exercito a que se manLlar dar baixa, quér por acaba
mento do tempo marcado por lei, quér p'Or incapaet
dade physica, e se acharem nos hospitae5 e enfermarias
militares, não tenham alta, senão quando pelos l'acul-

, tativos forem consider:Hlas em estado d'e poderem
têl-a: exceptuando-se as que puderem ser transpor
tadas para suas provincias, se o desejarem, o as que
tiv-erem familia, ou me,ios pJ!':! seu tratamento rúra
daquel1cs estabelecimento

Bilixél~ :
huspituC's.

Relílçiin
uos intli\'itluos

fjllP. 11'111
~C1II<'Jlli"o o

tCl\lpll de praça"
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i862.- A ue n. o 32~, de 16 ue Agosto de 18,62,
recommenda aos command:Jntes lias corIJos a ex.ecução
do art. 10 das instrucçõe de 31. de Maio de 1857,
mencionando nas relações mensaes, como estfi ex.
pressa no dito artigo, lod'~ a. altera ões que hou
verem occol'rillo a respeito' da praças incluidas nas
relações anteriormente remettiJa, para que não e
demore a baixa Jas praças, a quem comp,ete têl-a
segundo suas antiguidades, nem se uerm ou tras irre
gularidade provenien tes da omissão de tae esclare
cimentos.

1864.-0 avi o de 27 de Julho ue 1864 mandou dar
baixa a dua~ praça comprchendidas nas di posições
do avi.o circular cle 5 de Novembro de 1863, apezal'
de se acharem cumprindo . en tenç:J, e como a prisão
que tiveram foi posterior á cone! usão dos respectivos
tempos de serviço, nenhum desconto ue tempo devem
sofJrer.

186[1,.-0 avi o circular le 20 ue Outubro de 1864
determina que tenham baixa de erviço militar todas
as praçlls da companhi:ls de invalido, que a desejarem,
e que PJ inspecção de aude, a que devem ser. ubmct
tidas, forem consideradas :lb'olutamente incapaze de
todo o serviço, .:linda me. mo que não tenham comple
tado o tempo, que por lei e tão obrigadas a servir'
devendo preceder á baixa de cada uma da referida
praças requerimento dirigido para tal fim á respectiva
presidencia, que o rem tlerá depois de deferido :lO

mini terio da guerra, acompanhado do termo de ins
pecção ue saudc e da certidão de seus assentamentos
~e praça; procedendo-se d igual mouo nas provincin.
onde não ha taes companhias, para com as praças quP,
na conformidade do di posto no art. 2. 0 das ins
tl'Ucções do 1. o de 1\'[aio de lStlS, ainda estiverem
addidas aos corpos ou companhia a que pertenciam,
para terem destino..

l.S()'l..-A ordem do dia n. 0'429 de 30 de Dezembro
de '18Gr~ declara que Sua Magestade o Imperador, por
. ua immecliata e irnpel'illI re olução de 2l de Outubro,

r. J2. .
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do me mo nfino, tomada sobre ('on ulta do conselho
supremo militar, houve por bem determinar: '

1. o Deve súmente por ordem do governo imperial ser
escusa \10 serviço, L1epois de·comp.lelar o tempo a que
é obrigada, aquella praça que tiver I'cvcrtido ao corpo
por IH1V'er tIesel'tadú o eu substituto;

2, o A jJraça nas circums t:ll1cias ac·j ma figuradas não
perde o direito que tinl1·(\ anleriormente, por Slla quali
dade de volulltario ou engajado, devendo-se-lhe por
isso contar to lo o tempo decorrido desue que se alis
Lou no ex.erciLo, para poder receber o respectivo premio;

3. o Para a computação do tempo acima referido, se
·lhe deve levar em con La o serviço pI'estado por seu
substituto;

'4:. o O substiLuto apresentado (Hl capturado está su~

jeito ás disposiçãe' da ordenança de 9 de AbriL tIe
1805, e ás relativas aos de. ertores, devendo porém ser
exaradas no titulo, que se lhe pass1r, as condições a
qlle' fica sujei tó, iucl usi ve a de ser recrutado.

1.868. - O aVIso ue 20 ti- Agosto de 1.868 declara
que as uaixas d'as praças do excl'l;ito devem ser passa
das pelos corpos, em qlle se acharem addidas as mesmas
praçal', :" vist:l das re pectivas úrdens do dia da re
parlit:ão tIe ajndante general.

CAPlT LO JI.

A promoção é o movel, o estimulo mais enercrico para
os individuas que compõ~lll o pc soai do exercito; tem
por objecto o ndiantamento <.los militares no~ difIe
rentes gr'flos da sua jerarchia.

Elia é um direito ou uma L1istincção : direito, se tem
por fim remunerar,Os servid0res em relação á sua an
liguü!aLle; distincc,;ão, se o sen objecto é animar c pa
ten/ear o verdadeiro merito, rcconllUcido por serviços
exLraordinarios ou l'elenl1 les.
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Assim a promoção é fei ta por an tiguiEla,de ou' por
merecimen to, á escolba do governo,

AquelLa, se tem a vantagem de fazer Galar o nepo
tismo, não lev& por outro lado o militar senão a cum
prir estrictamente o seu dever, aguardando indiITerente
o momento em que lhe deve tocar o po to superior.

A promotão por merecimento excita a emulação,oC
, ferecendo aos militares a pe·rspectiva de uma briLhante
carreira; e é o meio mais certo e seguro de dotar-o
exercito com chefes ca'pazes de o eommanda,r',

Os d'Ous principios, o de antiguidade e o le escolha,
têm sido admittidos na legislação militaI' de todos as
paizes', e, a sua combinação que varia egundo as cir
cumstancias de cada nação, é a ba e, funda mental de
uma boa lei de promoçãe '.

t.

pno~lOçÃo AOS 1'0 TO:; De OFFICIA [;.

•i'85Ü".-As-promoções dos omciaes.do exerci to são hoje Promoç.áo ..Iei~

entre nós reguladns pela carta de lei n. o 585 de 6 de Se-
1iembro- de 1850' que derogou o decreto de lj, ele De-
zembro,de 1822, e todas as di posições â. ella anteriores;
segundo essn lei, o accesso d todo o postos é gradua L
c successivo, desde alferes ou 2. 0 tenente, nté marecl]al'
de exel'cito; C as promoções são geraes cm cada um,
dos corpos ou armas.

As. vagas. do postos· de majores, tenentes corollei
ou coroneis, serão preenchidas, metade por antiguidac\.e,
metade por merecimento; e a cio omciaes.gener.aes só
men te por- merec·ill'wn,lo.

Nenhum m.ilitar podel',i, ,0-1' pl'Omovido ao primeiro
posto de omcial sem ter 18 annos de idade completos,
e pelo menos dous annos cle praça efi'ectiva. Nenhum.
militar poderá lambem seI' promovido até o posto de
capitão, inclusiv , som ler a, habilitações marcadas nos
regQJamentos do governo, c dOll anno d serviço em
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cada posto; nem terá accesso aos po to superiol'es sem
ter completado tres naquelle em que se achar: tanto
este, como aquelle intersticio se"á reduzido á metade
para os officiaes que se acbarem em operações activas
de guerra.

Os prisioneiros de guerra conservam o eu direito
de antiguidade.

São pyohibidas as promoções com a clau ula -sem pre
juizo de antiguidade-e as graduações, excepto po.ra o
oOlcial mais antigo de cada classe.

O preenchimento das vagas, que occol'l'em, não será
demorado além de um anno.

Não é contado como tempo de serviço milital' o pas
sado em serviço estranho á repartição da guerra, salvo
se f6r na guarda nacional, corpos policiaes, marinha,
missões diplomaticas, presidencias de provincia, minis
terias e corpo legislativo; ünalmente o que f(lr em
pregado, dentro ou fóra do Imperio, em estudos mili
tares ou industriaes, com permissão do ministerio da
guerra .

• 8B1..- Para boa .execução'da lei de promoções ])aixou
o regulamen to de 31 de Março de 18B1, acompanhado do
decreto n. ° 772 da mesma data, em virtude da autori
zação conferida ao governo pelo art. H da mesma lei:
segundo esse regulamento, são qualidades constitutiva
do merecimen to :

1.° Subordinação'
2.° Valor;
3.° Intelligewia, z lo,instrucção e disciplina militar;
4.· Bons serviços na paz ou na gu'erra. (Veja-se 02.°

volume.)
185L ,-O avi;o do ministerio da guerra' de 6 de Maio

de 1851 manda admittir a exame pratico os cadetes e sar
gentos, que, além das mais circumstancias do regu
lamento de promoções, tiverem dous annos de praça
effectiva no exerci to.

1851.-0 art. 8.° da lei n.O 61" de 23 de Agosto
de '1851 approvou Loelas as disposições dos arls. O,", '10,
11 ~ 2.° e ~3) parte uILim:l, 21:, ~5, 2U e 31, :§ 1:
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e 2. o do regulamento de. promoções promulgado em 3i
de Março de 1.851..

O art. 9. 0 dessa mesma lei determina qlle o posto
de marecbal de exercito somente será preenchido
quando o governo julgar conveniente; disposição que
vem repetida no art. 6. o da lei n. o 648 de 18 de Agosto
de 1852.

1.851.-A provisão de 1.4 de Outubro de 1.851, expe
dida em virtude da imperial resolução de 20 de Setembro
do mesmo anno, dedara que o tempo no qual os of
ficiaes devem permanecer em cada posto, para que pos
sam, findo elle, ser promovidos ao superior, segq.ndo o
art. 4. o da lei de 6 de Setembro de 1.850, deve ser con
tado da data do der.relo que conferira a eJIectividade,
e não da graduação para os que já a tinham, ou para o
futuro venham a tel-a' disposição que' foi posterior
mente moJ.iricada pelo decreto n. o 721. de 28 de Setem
bro de 1853, que manda incluir como habilitação para
os accessos ó tempo de serviço exigido pelo citado ar
tigo da lei de promoções, a graduação de todo aquelle

· em que o oflicial fizer o serviço corresponden te á elTec
ti vidade do po to, em que é graduado, ou quando a ,este
posto não corresponderem funcções especiaes.

185J.-A provisão de 20 de Outubro ele 1851, expe
dida em virtude da imperial resolução de 28 de Setem
])1'0 do mesmo anno, tomada sobre consul ta do conselho
supremo militar, declara que em vista das disposições
do art. 6. o do regulamento de 31 de Março de 1851., e

· bem assim das do ~ 6. 0 da provisão de 26 de Outubro
, de 1820, quando os soldados particulares oecuparem o

posto de sargento, e reunirem, além disto, todos os
· outros requisitos mencionados no referido art. 6. 0 do
citado Tegulamonto, é sómente em taes circum~tancias

que elles podel'ão COJoorJ'er para o accesso ao pos to
de alferes, sendo admittidos aos exame exigi tios para
esse fim.

1.852.-0 aviso de 21 de Janeiro de 1852 declal'a que
podem continuar a ser oxaminado na fórma do 3rt.
30 elo regulamento ele 31 ele Marr;.o ele 1851, ainela fJuando
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já O tenham &ido,todo's os individuos do exercito, que es
tiverem nas cir'cumstancias indicadas no me mo rcgu
lamen to.

1852.- A circular de 31 de Janeiro de 1802declara
que os sargentos e cadetes pertencentes á d,iversas

'armas :io exercito podem, para execução do art. 28 d'Ü
regulamento de 3:1. de Março de 1851, fazer exames
em qualquer das mesmas armas.

1852.- O aviso de 2 de· Julho de· 18r>2 declara que
não é licito a autoridade alguma tolher o dire:ilo\ que
têm os cadetes e inferiores, de passa~' pelos exames exi
gidos pelo regulamento de 31 de·Março de 1851.

1853.- O aviso de 9 de Fevereiro' de 1853, que por
imperial resolução de 22 de Janeiro, tomada sobre con
sulta do conselho supremo militar, foi expedido, declara:

1. o Que os ofliciaes inferiores, assim como os cade
tes, só poderão ser promovidos, quando provarem ter
servido nos postos -de forriel, 2. o ou 1. o sargentos, seis
mezes pelo menos; podendo uns e outros ser admil
tidos a exames praticos, a fim de babilEarem-se nesta
parte, mesmo antes de terem preenchido os seis· me
zes exigi-dos para poderem ser àespachados;

2. o Que os individuos, que· uma vez tenham s·ido
approvados plenamente nos. exames pratieos, não são
obrigados a fazer segundo eJ<ame.

(Este aviso dá verdadeira inteUigencia ao art. 6. 0

do regulamento de 31 de .Março de 1851.)
1853.-A provisão de 22'de Fevereiro de 1853, e ,

pedida em virtude da imperial resolução· de 22 de Ja
neiro do mesmo anno, tomada sobre consulta do con
selho supremo milHar, declara que os ofliciaes infe
riores, assim como os cadetes, só poderão. ser eleva
dos ao posto de alferes ou 2,.0 tenente, quandQ. pro
varem que têm servido nos postos de forriel, 2. o ou
L o sargentos, seis mezes pelo menos; mas tan~,o os
cadetes como os inferiores poderão ser admittidos a
exame pratiGo, a fim de habilitarem-se nesta parte,
mesmo anle" de terem preenchido os seis mezes exi
gudos para poderem ser despachados.; e flue não 3e-
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jam. obrigados a fazer segundo exame aquelJes indi
. viduos que uma vez forem plenamente approvados,

excepto quando qualquer delles voluntariamente o re
querer, pois nesse caso poLlerá ser a elle admittido.

-1853. - O decreto de 1;1. o 72,1 de 28 de Setembro I A~~i~~~~~~e
Lloe 1853 detel'minu que no teínpo exigido pelo art. graduação.

lj,. o da lei n. o 58ti de 6 de Setembro de :1.8;>0, como
habilitação para os accessos, se inclue a graduação por
todo aquelle em que o omcial fizer o serviço corres-
pondente á etrectividade d'o posto, em que é graduado,
ou quando a este poslo não corresponderem funcções
especiaes.

18t:i4.-0 aviso de 12 de Agosto de IBM declara que, Exames praticas.

á vista da lei, não se podem dispensar para as promo-
ções os exames praticas, seja qual fuI' o motivo que se
apresentar para escusa.

i85ti.-0 aviso de 2ti de Janeiro de :l.8titi recommenda Exame pratico.

que os cadetes e inferiores, ainda que não tenham já pre-
enchido todas as condições estabelecidas para a sua can-
didatura ao primei-ro posto de ollicial, passem, se o re-
quererem, pelo exame pratico no mez para elles marcado
no art. 30 dG regulamento de 31 de Março de :1.861.

:l.8t)5.-A lei n. o 824 de :1.8 de Julho de 1855 manda
que o tempo de serviço, exigido dos capellães do exer
cito para serem promovidos ás graduações dos postos de
t-enente e capitão, ficasse reuuzido ao tempo determinado
para as promGções dos olliciaes de saude ás graduações
dos mesmos postos.

18;$5.- O decreto n. o 1634 de ;> de Setembro de 18;>;> Data
de promoção.

estabelece que as promoções, que se fizerem para preen-
cbimento das vagas que se' derem dentro de um anno
nos corpos e armas do exerci to, sejam com a mesma
da ta so.bre a generalidade do ar t. 2. o da lei n. o 585 de
6 de Setembro de 1850.

:1.851.-0 aviso de H de Setembro de 18;>5 deter- Exame pratico.

Dlina que sejam admittidos a exame da arma até Outu
bro, inclusive, de cada anno, os militares a quem deva
competir al;CCS o, não Gcando excluido o mez de Março
para O' exames geracs.
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'1855. - O decreto n. ° 1638 de 19 de Selembl'o de '18tia,
que fixou os elIei tos das licenças, determina que o
tempo da sua duração não fosse computado para accesso
aoposto de alferes ou 2.°' tenentes no kJmpo do serviço
de omcial inferior, exigido dos cadetes como habi li tação
necessal'ia para aquelle accesso, nem o tempo em que
os officiaes <levam permanecer em um posto, e no excr
cicü) das funcções especiaes delle, para pOlterem ter
accesso ao pos lo immedia to.

1.856.-A commissão encarregada dos trabalhos pre
parativos das promoçõe do exercito foi upprimilla, em
virtudedo ~ 9.· doart. 5.° da lei n.· 8G2de30deJulbo
de i856, pelo'aviso de 3i de Dezembro do mesmo anIlO.

1.857.-0 aviso de 8 de Março de 1857 declara que o
tempo, que os cadetes devem servir de inferiores para
entrarem em promoção, não será contado, quando não
houverem eUas obtido aprovei ~amento; e que não 6
de rigorosa obrigação que os referidos cadetes irvam
precisamerite pelo e paço de seis mezes, mas sim que pelo
menos não deixem de preencher esse lapso de tempo.

i857.-0 decreto n'.· 1.9JO de 29 de Julho de '18:7
estabelece regras para organização da escala de pro
moções; fixa tambem regras para obviar os inconve
nientes resultantes de qualquer duvida na intelligencia
do § 2.° art 6.° da lei n.o 585 de 6 de Selembro de 1850,
quando fór impar o numero de vagas de officiaes supe
riores a preencher, mandando que, quando Ilas prolIlto
ções, feitas depois da promulgação da respectiva lei,
tiverem sido as vagas de olliciaes superiores suppridas
com igualdade, tanto pelo principío de ,antiguidade,

. corno pelo do merecimento, a disposição do pal'agrapho
ci tado será litlel'almen te execu lada ; quando porém em
qualquer das ditas classes houver preponderado nas
promoções, ja feitas, um dos principios sobre o outro,
em (wmpensação nas futuras prornoyues, sempre que o
numero das vagas fór impar, a vaga excedente ámetade
domaximo numero par será preenchida pelo principio,
que tiver sido prejudicado nas promoções anteriores;

assim se con Iillua rã, a lé f[H· na l'especl iva cla~'e aS
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vagas \ enham a ficar suppridas com igualdade pelos
dou principias, e dahi em diante, se ainda rôr impar
o numero das vagas, além da metade do maximo nu
mero par, con t ido na totaliJade des"a vagas será pre
enchida mais uma, ora pelo principio do merecimento,
ora pelo da antiguidade alternadamente; e sempre
que o gov mo entcnd r cm qualquer promoção que
além da metade das vagas, que é obrigado a preencher
pelo principio d antiguidade, não La individuas em
nlImero slIfficien te no caso de s rem promovidos por
merecimento, e que por isso se tenha de.exceder o nu
mel'O dos que forem promovidos pelu principio de
antiO"uidadc, en tender-se-ha que o excesso dos promo
vidos por este ultimo principio representa os que
dereriam sêl-o por merecimento, sem por isso altera
rem-se nas promoçues seguintes as regras acima ci
tadas.

Define tambem que as vagas, que annnalmente devem
obrigatoriamente. er preenchidas, são aquellas de que o
go,verno tenha. conhecimento ameia I na data da pro
moção.

1857.-0 aviso de 1l~ de Outubro. de 1857 declara
que qualqu r omcial póde ser contemplado na lista do
habilitado para promocão do me mo anno, em que finda
o in ter ticia, a 2 cle Dezembl'o.

1808,-0 aviso circular de 31 de Julho' de 1.8:.í8 pel'·
mitte aos alumnos da escola centl'al, que quizerem,
o inscrever-se para os exames praticas ori:linarios, de
que trata a lei gcra\ das promoçãe. , o (fue é de accôl'do
com oart. it-;g do regulamen to do :i. o dd Maio do mesmo
anno, mas não os exime dos exal11e ellpeciaes. que têm
de fazer, no fim dos respectivos cursos, da' matcrias
que constituem o curso pratico da mesma escola.

1853.- A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 1.06 de 29 de Dezembro de 1.858 determina que
os commandante dos coPpos remettam ao mesmo quar
tel-general certidões e notas das praças que entrarem
para as classes de officiaas inferiores e cadetes, e logo
que essa entraua tiver lugar, conprchcndendo-sc nas

/1. 13.
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outns aquellas ([ue as ditas praças tiveram <.lcsde (lue
começaraÍ11 a servir, devendo Lambem dar immediata
mente parte de qualquer alteração, que occorrer, a
re peito de Laes individuos por morte, deserção, baixa
do posto e do serviço, e outras particularidades que
sejam importantes e possam innuir na elas ificação
dos habilitados para accesso: a mesma cousa praticarão
a respeito dos oiliciaes, e isto independente das notas
que, devem ter as relações semestracs.

Disposições estas que tambem serão executadas a
respei to dos addidos, tan to pelos commandan tes dos COI'

pos a que pertenc.erem, como daquelles a qne estão
atld idos.

18;)7.- O aviso de 9 de Março de 18:)9 declara ser
condição indispensavel para habilitação do alferes
alumno, a fim de ser conl1rmado, o exame pratico de
qualquer das armas do exercito.

l859.-A lei n." 104:2 de H de Setembro de 1.,859,
fixando as forças de terra para os annos de 1860 a 1.861,
estatue o seguinte:

Art. 6.° As habilitaçü s scientiflcas, exigiàa. na lei
n." 585 <.le 6 de Setembro de 1850 e no regu lamen to appro
vado pelo decreto n," 7132 de 31 de Março de 1851 para os
act:essos dos ofliciaes llas armas de cava Ilaria e infan ta ria,
comp,rehendidos na disposição do art. 37 do citado
n'.gu lamen lo, são desde já dispensadas para o preen
chimento de dous terços das vugas que e verificarem
annualmenle nas duas referidas armas.

1859,-0 aviso de 26 de Setembro de 18:59 (leter
mina que as escalas de pl'omorião devem ser organi
zadas por ordem de antignidade, ,armas e classes de
postos"relaçües de todos os omciaes, com o. dizeres
}Jecessarios para se conhecer se elles têm preenchido
as exigencias da lei em vigor ,para poderem ter ac-

.' ce o; e outra. relações igualmente por antiguidade,
armas c classes de postos de todos os capitJes, majo
res e tenentes coroneis, que por merecimento pude
rem ser promovidos com preferencia a seus camaradas
mais an tigas.
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1800.- Na informação deverá o ajudante general
ter em attenç,iio o art. 6.· da lei n.o 1042, de H de
Setembro de '1849, senuo primeiramente considerados
tantos oillciaes dos mais antigos nas armas de cal:lllaria
e infantaria, quantos forem precisos para o preenchi

'menta dos dous terços das vagas, e o ultimo será preen-
chillo pelos oITIciaes mais antigos que tiverem curso
completo das duas armas; e, podendo ac(}n tecer que
entre os primeiros se encontrem alguns com estudos,
estes serão censiderados no ultimo terço; e para preen
cher os lugares deixados por estes nos dous tei\:ço!', se
descerá sempre por ordem de antiguidade, até que 11
quem completas as vagas.

1859.-0 aviso de 29 de Setembro de 1859 declara
que é geI;lerica e applicavel a todos os officíaes do exer
cito, qualquer que seja a data do accesso d'e cada um
del1es, a doutI'ina do ar1. 6.· acima ciLallo da lei n. °1O~2
de 14 do mesmo mez e anno.

O aviso de 18 de Setembro de 1860 estabelece fIue a
promoç'üo dos postos do exercito não aproveita áquelles
que têm tido baixa do serviço militar, e que não mili
tam nas fileiras do mesmo exercito quando são promo
vidos.

1860.-A lei n.o 1101 de 20 de Setembro de 1860; fi
xando as forças de terl'a para o anno financeiro de 1861
a 1862, declara em seu ar1. 7.0 ficar revogado o art. 2G
do regulamento n." 772 de 31 de lIlarço de :1851, o qual
autorizava o govel'llo a transferir para o estado-maior
de 2.,' classe os olUciaes quese inhabilitarem para servil'
em suas armas .
. 1860.- O . 9. ° do ar1. 12 da lei n.o lU4 de 27 de
Setembro de 18GO diz o seguin te:

Os officiaes das armas de caval1aria e infantaria, que
já o eram cm 31 de Março de 18tH, serão promovidos por
antiguidade, estudos theoricos ou merecimento, ainda
quando careçam das Ilabilitações scientificas, de que tra'
ta a legislação em vigor, guardadas as seguintes regras:

1.0 O. officiaes das rel'eridas armas, elevallos a essa
categoria depois de 31 de l'Ifarço de 18::>'1, serã.o promo-
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vidas quando pela legi lação em YigOl:J e sa tisf'i tas a
disposiçõe~ <.leste artigo, ,lhe couber direito a acces o
ao posto immeciiato, na razão de dous terços por anti·
guidade, e um terço por estudos scientificos;

2.° Para o preenchimento das vagas dos postos dos
oficiaes superiores das dillerentes arma, guardar- e,lIa
sempre o equilibrio entre os principias de antiguidade
e mereci men to ;

3.° Fica en tendido que as presentes tlispos'ições não
dis'pensam todas as outras eontlições exigidas pela legis
lação vigente.
1860.~0 decreto n.O 2677 de 27 de Outubro de HHiO,

appronndo o regulamento para a secretaria de estado
dos negocios da guerra, declara competirem á 3. a,secção
da 2.~ directoria da mesma secretaria todos os trabalhos
rela tivos á promoção.

Essa 2: directoria deve fazer organizar o quadro das
vagas, que existirem no exercito, para ser tomado em
consideração por occasião das promoções. A 3.' secção
dessa mesma directoria deverá organizar relações de
todos os cadetes e inferiores, que reunirem as ircul1l
stancias legaes para serem promovidos, sendo taes cir
cumstancias expressamente declaradas, bem como as
relações dos cadete e inferiore:, a quem faltam aquella
circumstancias, fazendo-se expressa declat:ação das que
não estiverem sa tisfei tas: serão ellas examinadas pelo
ajudaI)te general.

Os alfet:es alumnos, que-por ,não haver vagas não ti
verem sido promovidos, apelar de estarem lJabilitados
para accesso, serão postos á frente das primeiras relações
de que trata o § 11 do art. 53 do mesmo regulamento.
O § 12 declara que compete ao ajudante general, á vista
das informaçõ'es das escolas militares, ~ relação dos
alumnos que tiverem os requisitos necessarios para
serem promovidos a alferes alumnos, e uma outra destes
habilitados a serem confirmados, e uma terceira dos
alumnos militares, que, apezar dos doas annos de fre
gueneia das escolas militares, não tenham adquirido
a,~ueUcs requisüos.

(
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(Is ~~ 13 e H dedaram que a 3.' secção organizará as
relaçõc de todos os olficiaes da 1..' classe do ex.ercito,
por posto, armas, ou corpos, e antiguidades, não de
vendo omillir circumstancia alguma sobre a vida mi·
litar do individuo, e a dos officiae que na conformidade
da lei pos am ser promovido' por seu merecimento, de
preferencia a seus camaradas ma.is antigos: estas ul
timas são organizadas por postos, armas ou corpos;
além de toJas as circumstancias da primeira, devem
declarar o motivo da pt:eferencia. Serão apresentadas
ao ministro até o ultimo de Outubro de cada anno.

O art. 104: revogou o já citado decreto n." 1.950 de 29
de JuLhQ de 1.857, na parte alterada pelo mesmo decreto,
,de 27 de Outubro de :1:860.

i860.-A orderp. do dia ela secretaria da guerra n.o224:
de 1.5 de Dezembro de 1.860 determina que os com
mandan tes dos corpos do exercito, onde se derem vagas
de ajudantes, quarteis-mestres e secretarias, nomeem
dos alferes dos mesmos corpos os que mais aptiJão
mostrarem para o exercicio das funcções de taes cargos,
e .deem immediatamen te parte da nomeação á secretaria
da guerra pelos canaes competentes, a fim de o govemo
resolver como fÓl' mais conveniente.

i861.-A lei n. O H43 de il de Setembro de 1.8Gi de
clara, em seu art. 6.", que o governo fica desdejá auto
rizado a transferir os officiaes do <'x'ercito no primeiro
posto de uma para outra armas, devendo o omcial
transferido considerar- e o mais moderno da arma para
que pas. ar, conforme o exigirem as conveniencias do
serviço e aptidão dos que o requer'erem.
, 1862.- A ordem do dia da secretaria da guerra
D. (I 3H, ue 29 de Abril de i8li2, declara que deve-se
entender por serviço nos postos de forriel, 2.0 ou
1. o sargento, que devem prestar pelo menos seis
mezes os officiaes inferiores e càdetes para poderem ser
elevados ao posto de alferes, conforme o di posto no
aviso de 9 de Fevereiro de 1.85:3, o desempenho da
funcçàes proprias dos omciaes inferiores dos corpos do
ex.ercito, sargenteando companhia, e não sótneutc a5

Nomeação
de ajudautes,
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Serviço rle forriel
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que lhes competem nas guardas de guarnições e nos
exercícios.

1862.-A lei n.O 1163 de 31 de Julho de 1862 declara,
no seu art.. 7.°; que ficam em vigor as dispo ições do
art. 26 tlo regulamento de promoções de 31 de Março
de 1801.
'18t:i2.-0 instructores de L" classe da escola mi

litar, que forem capitães do exercito; são con iderados
habilitados para o posto de major, independente de
exame pratico da arma, por assim haver resolvido () ml
nisterio da gtiena, ue accôrdo com os pareceres da ex
tincta commissão de promoção, e da 3." secção da 2:
directoria da secretaria da guerra, como foi communi
cado pelo director da mesma 2: directoria ao comman
dante da referida escola em 10 de Novembro de 1862.

1863.-0 decreto n.O 3168 de 29 de Outubro de 1863,
revogando o decreto n.O 1634 de n de Setembro de 1855,
determ ina que as promoções nos differentes corpo e
armas do exerci to tenham lugar á proporção que neHes
se verificarem vagas.

186a.-A lei de fixação de forças de terra n.O 1246 de
28 de Junho de '1865, no seu art. 7.°, declarou que ficavam
extensivas. as disposições do art. 16 do regulamento
n.o 772 de 31 de Março de. 1851 aos omciae que não ti
verem as habili tações scien tificas exigidas para pro
moções pelos arts. 7.°,8.° e 9.° do mesmo regulamento,
e se distinguirem por feitos de bravura praticados en.t
combate durante a presente guerra.

186;5.-0 art. 6. ° da mesma 'lei declara que os
omciaes da 2." classe não vencerão tempo para a pro
moção, durante a guerra.

1863.-A impel'ial resolução de 30 de Setembro de
1865, tomada sobre consulta da secção da gucl'l'a e
marinha do conselho de estado sobre o modo de con
siderar na proposta para o posto de tenente ou LO te
nente os alferes ou '2. os tenenles que tenham passado
de uns para outros corpos ou armas, declara que nas
promoções se deve seguir restrictamente o di, po to na
lei n. ° 535 de G de SelymlJro de 1830, e regulamenlo
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de 31 de Março de '18;;1 quanlo ao inLersticio, e no
art. 6. 0 da lei de H de Setembro· de 1861, que con
sidera o officiaes tr:lDsferiuos os mais modernos da

. classe.
186:l.-A imperial i'csoluçJo de 22 de DezEmbro de

1865, tomada obre con. ult3 do conselho supremo mi
litar, declara que o direitos adquiridos, a que se re
fere o al't. 6. o da lei 11. o 1220 de 20 de Julho de 1864,
não são os concernentes aos emprego ou serviços, mas
sim ao acce o, devendo, portanto, ser preenchidas,
pelos actu3çs tenantes e alfere. de estado-maior de L'
elas e as va~as que existiam antes da promulgação do

. decreto n. o 352j de 18 de Novembro do me. mo anno,
e as que por ventura ainda se derem no corpo, até a
extincção daquella duas ultimas cl:lsses de officiaes,
que podem ser considerados addidos ao mesmo corpo.
(Vrja-seo 3. 0 vol.)
1~65.-A imperial l'e olução de 23 de Dezembro de

1865, tomada sobre consulta da ecção ue guerra e ma
rinha do con clho de estado, sobre a faculdade que
tem ogo~erno de transferir para as arma- de caval1aria
e infan taria e para o corpo de estado-maior de 2. n classe,
os 2. os tenentes ela arma de artilharia que, não tendo
o cursp .cientil1co da mesma arma, se acham impos
sihilitados de o c ncluil', declara que nenhuma du
vida pód ter o governo de os distribuir, conforme
suas aptidões, pelas armas não sc1entil1ca .

1865.-Pela imperial resolução de 23 de Dezembro
de 1865, tomada. obre consulta da secção de guerra e
JTI:.lrinha do con"elho de e tado, não se deve depl'Chendet'
da di po ição do decreto n. O 31G~ de 29 de Outubro de
1863, que o governo esteja Da rigorosa obl'igação de
preencher immediatamente que. e realizarem as vaga
verificadas nos dilTerentes corpos e armas do exercito.
(Veja -se o3. o yol.)

186t>.-A imperial resolução de 23 de Dezembro de
1865, tomada sobre consulta do conselbo supremo l)li

litar, declara que o pre. idente e commandante das
armas de Mato Grosso, retido p 10 governo do Pal'aguay
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não póde ser con idera 10 prisioneiro de guerra, nem
ser excluido do quadro dos offi.::iaes do exerci to, por
não estar comprehendido em nenhum dos motivos do
art. 2.° § 1..0 do decreto n.o 260 do 1.° de Dezembro
de 184-1. (Veja-se 03.° vol.)

1.866.- Odecreto de 31 de Agosto de 1.866 sanGcionou
e mandou executar a seguinte resolução da assembléa
geral: cArt. L ° Fica o governo autorizado a promover
os officiaes subalternos do quadro do exerci to que, por
terem marchado para a campanha do Paraguay, não
puderam conclu.ir os respectivos estudo, sendo dis
pensadas estas habilitações emquanto estiverem emprll
gados no ser~iço da mesma campanha.» .

1869.-0 art. 2.° § 2. oda citada lei n.o Hi88 de
30 de Junho de 1.869 autorizou o governo a trans
ferir de umas para outras armas, comprehendidos os
corpos especiaes, os officiaes do exerci to que na guerra
actual tenham mostrado aptidão para arma dilTerenle
da sua, uma vez que para eUa tenham as habililaçu('s
nccessarias exigidas pelas leis em vigor.

i870.-0decreto n. ° 4619 de 4 de Novembro de 1870
-regula o modo pratico de organizar-se o quadro para o
preenchimento das vagas existentes no exercito, e as
esca las de prorr oção. (Veja-se o 3. ° vol.)

1.871.- A imperial resolução de 8 de Abril de 1.87,1,
tomada sobre consulta da secção de guerra e marinha
<lo conselho de estado, declara que os officiaes do exer
ci to e praças de pret comprehelldidos no art. 3. ° da
lei n. ° 18~3 de 6 de Outubro do anno de 1870, e bem
assim os que foram commissionados pelo governo du
rante a guerra nos postos immediatos ao em que eram
efT~ctivo , são para todos os efl'ei tos, .desde a da ta da
lei, considerados graduados; e (rue implicitamente
ficham-se comprehendid03 na disposição do referido
art. 3.° os ofTIciaes e praças ele pret, que obtiveram
commí sões de postos pelos presidentes das províncias
onde lavrou a guerra, e que elTectivamente fizeram e
se conservaram na campanha do ParaguiJY no exercício' I

dessas com missões sob o commando .dos generaes em
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chefe; e finalmente que a antiguidade das graduações
de que tia ta a lei n.· 184,3 de 6 de Outubro de 1870
deve ser contada desta da ta.

O aviso de 31 ele Outuhro de 1871., expedido em vir
tude da imperial re. olução de 1.8 do mesmo mez e anno,
tomada sobre consu \la da secção de guerra e ma
rinha do conselllo de estado, declara que os capitães
de estndo-mnior de artilharia, lransferidos nos mesmos
postos dos corpo de engenheiros e eslado-maior de L a .

classe, por occasião da crcação e organ ização daquelle
corpo, e compet.en temen te habi li tado para a promoção
ao posto de major nos corpos a que penlenciam, podem
er promovid'o, no corpo a que agora pertencem, sem

,dC'pendenciaelo disposto no regulamento do governode
31 de Março de lL'51.

II.

ACCES:O DAS rnAç.\S DE pnET AOS POSTOS DE OFFICIAL

I~FE1UOR E THAN FERE ClAS.

lí63.-0 cap. 1.3 do regulamento ele 1.9 de Feve
reiro de 1763, no seu 8.·, declara que o capitães po
derão apresentar ao coronel propostas para sargentos ou
antros officiaes irUeriores; e que este approvará os indi
viduo: neltas consignados; se tiverem capacidade.

1781.- Segundo a resolução de 1.4 de Maio de {781; nas
companhias que e organizam de novo, são os oillciaes
inferiores nomeados pela primeira vez pelos comman
dantes do corpos, e depois disso pelos commandantes
das companhias, sobre propostas feitas aos chefes, na
fõrma elos respectivo regulamentos.

1.820.- A provisão de 26 de Outubro ele 1.820, expe
diéla em virtude da imperial resolução de 6 de Setembro
do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, determina que os postos de officiaes
inferiores serão occupados por oldados particulares,

[. 1l~.
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escolhidos por seus merecimen tos, sem attenção á an ti a

guidade, e posto que se lhes dê preferencia, não deverão
comtudo ser isentos deIles os cabos de esquadra, que se
distinguirem, não obstante terem sabido da classe de
soldados simples. E logo que os soldados particulares
exercerem qualquer posto de oficial inferior, erão con
siderados aptos para passarem a olliciaes de patente, se
lhes competir; tendo attenção a que em igualda]e de me
recimento nevem ter preferencia para o primeiro po lo
de official os LOS cadetes, depois os segundo, depoi o
inferiores que tiverem sido soldados particulares, e em
ultimo lugar os iáferiores que tiverem sahido da elas e
de soldados simple . Os officiaes inferiores de qualquer
classe (á excepção dos cabos de esquadra que são praças)
devem ser considerados aptos para poderem pas ar ápri
meira pa ten te, visto que só deste modo poderá haver es
colha entre elles.

1821..- A provisão de ,16 de Agosto de 1821, sobre re
solução de consulta de 16 de Junho do mesmo anno, de
termina:

L ° Que os capi tães proponham sempre aos coroneis os
sargentos e outros officiaes inferiores para as suas com
panhias, os quaes os approvarão sendo capazes; .

2. ° Que (')5 coroncis os poderão depdr, não satisfazendo
eIles as suas obrigações, escolhendo outros no regimento
para occuparem os lugares vagos;

3.° Que não ficará ao livre arbitrio dos coroneis julgãr
da incapacidade dos propostos pelos capitães comman
dantes das companhias, mas será esta legalisada, nos
casos de não preencherem as suas obrigações, ou sendo
as suas conductas reprehensiveis pela immol'alidade dos
seu costumes, por meio do concurso do major, ajudante
e o capitão mais antigo, dos que estiverem promptos, do
mesmo regimento, sendo exclllid() o capitão da compa
nh ia, e recolhido ao archi vo do COl'pO este documento,
para em todo tempo const~l' que a deliberação, que se
tomou a respeito do propo to, foi com pleno conheci
mento de causa justa;

~. ~ Que a Iiberdade per mitlida aos coroneis, para depôr
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os propostos pelos capitães, não cumprindo elles com os
deveres do seu cargo, tel'â o limite impreteri vel de 40
dias, tempo sufficiente para um coronel activo e cuida
doso poder conhecer a incapacidade dos propostos;

5. o Provada c authen ticada a incapacidade do proposto,
den tro doprazo es tabelecido de 40 dias, poderão os coro
neis depôr os providos; escolhendo outros no regimento
para exercerem os seus lugares, sendo por isso, e unica
mente neste caso, privados os capitães commandantes
das companhias de propôr aos coroneis os sargentos, ou
outros officiaes inferiores, que devem ser por eJles appro
vados;

6. 0 Finalmente, que nenhum oflicial inferior possa ser
rebaixado do seu posto, sem que primeiro, e pelo modlil
disposto, se prove a sua incapacidade ou culpa.

1850.- O aviso de 28 de Junho de 1.850 determina que
as praças, que passam dos corpos para invalidas, não te
nham accesso na companhia dos me mos invalidas.

185-1.-0 aviso drcular de 30 de Setembro, e!l pro
visão de 1.4 de Outubro de 18tH, expedida em virtude da
imperial resolução de 20 do mesmo mez e anno, prohibem
inteiramente a conces ão de graduações de ollicial infe
rior e de cabo de esquadra, e fixa por meio da tabella se
guinte a.s que competem áspraças do estado-menor dos
corpos:

Invalil10s
mio têm acccsso.

Graduaç;io !lc
o01ciacs

iuferiores.

Graduação de I
Cornetas-móres.
ela ri'ns- móres.
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IS;J:!.-O ariso dI' Gde,eL mbro de 18.:>.;. del rmina
que seja execuLado o arL. 10' da carta de lui de 24 de
Novembro de 1.830, fjue prohibe aos sLra!l.~eiros com
praças nos corpos do exerci Lo o serem elevados aos postos
deanspúçaelas, cabos de esquatlra e officiaes infcriorcs.

4.853.- O aviso de 8 de Janeiro de 1853 declara que,
para as praças do corpo de artifices serem promovidas
a arLífices de fogoo, dCTjcm ser sujeil:!. fl'f'viamellLe
a exame ele snmciencia, cujo modo c1rl'(' sôr regulado
pelo ommandanLe da' armas; e que rersará sobro
gr<lduar as cargas. O pe o ·da,; balas, os illt;lllCeS das
arma' dll fogo, :segunelo os dill"erent8s adarme e ca·
libt'es, compôr os mixtos emprega los na 'onfccção das
espoletas, velas e monã de artilharia, bem como
as primeira, leLras e <J~ quaLro primeiras operações
de ariLhmetica.

A>. .lTradu~çõesdo arLifices de fogo s rão fcita pelo
resulLado dos examrs,

1838.-A ordem d dia do exercito n. o 59 de 24
de Abril de 1.858 recom m nela -que não se promovam,
nem. eappro,em propostas para os po Lo. infel'iores
ele praças corri notas de deserção, oh conducta reprovavel,
e muito especialmente daquelJas que tiverem ja sido
rebaixadas de posto;' que occupavam; exceptuando- e
dos rebaixados sÓlUenLe i:Iquelles que o houver'em sielo
por faltas de serviço, i!1h:\bilidadc para o de~empellho

das fUllcções do posto que exerciam e outra. culpaS
leves não oITensivas da reputação individual. E>.Les
comtudo só poderão novamente seguir o postos in
feriores, depois qLle houverem manifesLado notoria
mente, durante tempo razoavel, completa cOl'l'ecção;
is Lo mesmo por autorização elo ajudanLe O'eneral do
exercito, solicitada pelos tramites legaes e com as de
clarações prévias peloE commandantes respecLivos.

1858.-A ordem do dia do quartel-general do exer
~ito n. O 6t de 10 de Maio de 1.858 recommenda mui
expressamen te que se não promova m aos pos tos in
feriores praça' de procedencia estriJngeira, 'sem que
estas apresentem carLa de naturalisação de cidadão
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brasil -il'o, OU se verifique que o são, em virtu.dc dos
§§ 1. o, 2. o, 3. 0 e 4. o do art. 2. o da onstituição do
Imperio.

1861.- O avi o de 12 de Abril .de 1.861. declara que
ao governo geral compete resolver ácerca lo indivi
duo proposto para o' po tos i,de omcial inferior, dos
quaes tenha sido rebaixado por conducta irregular,
e se achar rehabititauo para tornar a occurar es'cs
po to .

186\. - A or,:lem do dia da secr ta ria ua guel'l a
n. O 257 de :13 cl-Maiode1861 determinat[u , rjuando
o ajudant de um corpo [ór parte accu atol'i~1 de algum
oHicia I inferiar ue 'se corpo, não. eja membro do con-
elho que o tem de julgar, conforme a provi '10 de

16 dr Arrosto de 1821.
1862.-A ordem do dia da secretaria la guerra n. O 327

de 9 de Setembro de 1.862 declara; .
L o Que, devendo-o e entender da. di posições do

cap. 13 do regulamento de 1763, c provi 'ão de 2() ele
Outubro d 1820, que os accessos no. postos::le omcia s
in feriares serão graduaes ou ucce. si vos, con yém que
asim se cumpra impretel'ivellllt'IlI,>;

2. o Que o primeiro po. to de umeial inferior é o de
forriel; e por con. equencia o. .old3do,; particulares,
e bem as im os cabo de e quadra, iliC, . egundo o
disposto nu art. 6. o da supra citada pro\'isão tiverem
de occurar os postos de omciaes inferiore , devcrão
começar pelo ditó posto de forriel'

3. o Que ao posto de sargento ajudante quartel
mestre sómente deverão ser promoviLlo o '1. os sar
gento .

1863.-0 aviso de 31 de Janeiro de 1863 jeclara
que, devendo, segnnclo o que di p.õc a ordem do dia
da secrelaria da guerra n. o 327 de 9 de Setembro de
1,862, ser gradual e succes ivo o accesso aos postos
de ol1icial inferior, e sómente promovidos a sargento
ajudantes e quarteis-mestres os i. o. sargentos, é obvio
que os cadotes, que não forem t. os sargen tos, não
poderão SOl' promovidos áquelles postos.
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1860.- O aviso de 3 de/Novembro de '.1.865 declara.
que as transferencias de praças de pret de uns para
antros corpos, qUI3 os pre id entes e commandantes de
armas das provincias estão autorizados para conceder,
em virtude elo an. 108 do decreto n.02677 de27 de
Outubro de 1860, não podem ter lugar em corpos, que,
cm marcha para o tl1eatro da guerra, ficam transitoria
mente pertencendo á guarnição das provincias por onde
passam.

1865. - O aviso de 23 de ovembro de 1860 declara
que as praças indultadas por crimes ele deserção podem
ser promovidas aos postos inferiores, conforme sua
idoneidade.

1865.-A ordem do dia da secretaria da guerra.n.o 487
de '.1.4 de Dezembro de 1860 publica que a imperial
resolução de 22 de Novembro' do mesmo anno de-.
termina que sejare\'ogada a disposição contida na
ordem do dia n. ° 59 de 24 de Abril de 1858, que pr0
hibe que sejam promovidos· aos postos de officiaes in
feriores individuos que hajam commettido deserção.

1867.-A ordem do dia n. ° 51!f da secretaria da
guerra de 3 de Maio de 1867 determina que o l:ommah
dante dos corpos, quando ti verem de preencller vagas de
officiaes inferiores, prefiram para esses postos aquellas
praças que, estando nas circumstaocias de ser promo
vidas, possam logo entrar no exercicio dos mesmos
postos.

1869.-0 art. 2.° : LO da lei n.o Hl88 de 30 de
Junho de 1869 autoriza o governo a admittir no pri
meiro posto do exercito os officiaes e praças de pret
dos corpos de voluntarios da patria e da guarda na
cional, (Iue tenham prestado por dous annos bons 3el'
viços de campanha.

1870.- O aviso de 2 ele Julho de 1870 declara que as
praças de pret do exercito, elevadas aos postos in
feriores, ou reconhecidas cadetes nos corpos em que
serviram, durante a campanha, devem ser como taes
recon hecidas nos respectivos corpos, ficando aggre
gadas, caso não haja vagas.
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Aordem do dia da repartição de ajudante-general,
n. o 797 de '17 de Outubro de :187:1., declara o seguinte:

Devendo ser considerado O, posto de forriel o pri
meiro, na escala ascendente dos postos de officiaes
inferiores, como já foi declarado na ordem do dia
n. o 327 de 9 de Setembro de :1862 desta repartição, não
podem os forrieis ser rebaixados do dito posto sem que,
nos termos da provisão de 16 de Agosto de 182:1, esteja
provada em cansei ho de inquirição sua inaptidão ou
má conducta ; regulando-se o conselho pelo forlDulario
approvado por decreto n. o 1.680 de 24, de Novembro de
1.855.

CAPITULO III.

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS.

A remuneração de serviços ê uma necessidade em
todos os paize , como meio poderoso para sustentar a
·disciplina no exercito, formar, fortificar e perpetuar
'0 bom espirita militar, e estimular os que seguem
a carreira das armas a irem além do cumprimento
'de seus deveres. •

Elia é o signal do reconhecimento do Estado para
com aquelles que têm prestado bons e valiosos ser
viços.

A patria não pMe deixar de considerar sob sua tu
tela, merecendo-lhe particular solicitude, o filho que
a ena se dedica, s:lcrificando os seus direitos natu
l'aes, os mais sag-rados, suas commodidades, e o mais
das vezes alê a ua propria vida.

O militar que honra a- patria tem direito a ser por
ella tambem hourado.

A remuneração entre nós tem lugar, quêr por an
tiguidade, quêl' por serviços extraol'dinarios.

Divide-se, além da promoç.ão, de que tratamos no
cap. 2. o deste mesmo titulo, nas seguintes cate
gorias:

Rebaixamento
de posto.
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Condecorações;
Reforma de ofliciaes e das praças de pret;
Meio soldo às viuvas, esposas, mãis e filhos meno

res dos militares;
Tenças .

. A con lituição do Imperio no seu art. 179 ~ 13
diz o seguinte:

A lei serà igual paI':!. todo., quél' protrja, quér cas
tigue, e rrcompensará em proporção dos mereci men
tos de cada um.

E no ~ 28 do mesmo artigo :-Que ficam garantidas
as recompf.:nsas conferidas pelos. er\'iços feitos ao Es
tado, quér civi , quér militares; as 'im como o di
l'eito adquirido a ellas na fôrma da lei.

E o ~ 11 do art. 102 declara que é attribuição do
poder executivo o conceder titulos, honras, ordens mi
litares e distincções em recompensa de erviços pre 
tados ao E. tado; dependendo as mercês pecuniarias da
approvação da assembléa geral, quando não cstivcrem
jà designadas e taxadas por lei.

'ISq,I.-As petiçõcs de remuneração de erviços mi
lHares devem ser fei tas de conformidade com o de
creto n. o 89 de 31 de Julho de 1841, que determinou
que nenhuma petição de remuneração de serviços mi
litares fosse apresentada a despacho, senão acompa
nhada dos seguintes documentos originaes competcn
temente legalisado<;:

1. o Folha corrida com da ta que não exceda de seis
mezes;

2. o Certidão das secretarias d~ estado dos negocios
do imperio e da guerra, com a referida data, decla
rando as mercês qlTe o pretendent~ houver tido, ou
que nenhuma ha recebido;

3. o Fé de omcio, na qual deverão constar especifi
aúa e citcrlmstanciadamente os sel'viços de que se

prde remunerar;do.
Pór esse decreto, os feitos de armas não são con

sitler'ad'os remuneraveis, ainda que mencionados sejam
nas fó ' tle omcio, se nellas não forem transcriptas
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as ordens do dia dos comm::tndantes cm chefe, que
publicaram esses serviços. Nos casos de ferimentos,
é necessario que conste da fé de ameio, que se pro
cedeu aos competentes exames, tanto ao tempo dos
mesmos ferimento, como depois do restabelecimento
dos feridos, com declaração se ficaram completamente
re. tabelecidos ou com algum defei to ou lesão.

Todas as petir;ões de remuneração de serviços mil i
tare:; serão dirigiuas pela secretaria da guerra a qual,
mandando ouvir o procu~'ador da corôa, as transmit
tirú com o parecer do ministro da guerra á secretaria
dp imperio, se as mercês pedidas forem da natureza
daquella que só por est repartição podem er ex
pedidas.
O~ al'ls. 4.· e 5.· do decreto n.· 632 de 27 de

Agosto de 1 .lU cO/'l"oQoraram essas disposiçõe:;.

1.

CO DÜ:COR.\ÇÕE . -I:'l'ICNI.\ DE .\VJZ.

o subdito brasileiro, que sem licença do Imperador
aceitar condecoração de qualquer governo e trangeiro,
perde os direi tos de cidadão, se"'undo declara a con 
tituição do Imperio no S 2.· do art. 7.·

1551. -A buIla de 4 de Jan iro de 1551 instituiu a
ordem de Aviz, que, como todas as ordens de cavallaria
desse tempo, tinha um espirita religioso, cnjo fim era
ii destruição do infieis e al1gmento do dominio da
chI' is tandade. .

Oaviso ele 30 de)\laio de 1627 approvou os estatutos e
definições da ordem.

O alvará ue 19 de Junho de 1789 determina que a
ordem de Aviz ficasse exclusivamente destinada a re
munerar os serviços' militares.

O alvará de 16 de Dezembro de 1790 declara, no seu
§ 19, que todos os coroneis, tene.ntes-coroneis e majores,
que contarem 20 annos de serviço activo, gozam da

I. 15. .

Condecorações
estrangeiras.

Ordem de Aviz.

Ordem de Aviz.

Ordem de Aviz.

Ordem de Àviz.
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more \ da cruz da ordem d Av iz com a L nça correspon
d nte á uas p;radu3çãcs; e no cu . 20, que lodos o,;
(;aliLãe. quecontarem20anno ue serviço elTecLivo, C011l
boas informações de seus chefe, sejam por esse ti Lulo
condecor3dos com a insignia da me ma ordem, gozan
do a Lença da 13l'il'a.

O decreto de 1 ue NO"Clnbl"o de 1822 tomou c-x.tell
5iva aos majores de 2." linha, com soluo, a disposiçãO'
do .. 19 do ci tauo alvará.

iS'JJ.-A provisão de 29 de Maio de 1SB expedida em
virtude tla imperial re50lurão rle H de Maio de 1.81.1, to
mada sobre consulta do consell1o 5ll premo militar, dc
.clara que a di posição do ~ 20 tlo alvará de 16 de
Dczembro de -1790 não comprellenlle os c pitãcs gra
duados, porque u Y'l'dalleiro posto ue te, emqualllo
não IXl.ss3m a eO'ecUvo,;, é o de tenente.

-1843.- Odecreto n" 321 de 9 de ' etem bl'o de i8í3 de
tennina que a ordens mililare' ue Cl1risto, S. Bento
de Aviz c S. Tl1iago da Espada ficassem de então em
diante tidas e consiuerada como meramente civis e po
litica., destin3das pal'a remuncr3r erviços ao Estaoo,
lanto pelos subdilos do Imperio, como por e.trangeil'o
benemerito ; caua uma da onlens con tará de caval
leiros e commendallores, sem numero determinado, e
d doze grã-cruze , não comprehendido neste numero
os principes da Familia Imperial, e os e trangeiros, que
serão reputados supralll.).merarios.

1848.-0 avi o de 9 de Fevereiro ie 1.848, expedido
em virtude la imperial resolução de 16 de Janeiro do
mesmo anno,'tomada sobre con ulLa da secção do impe
rio do conselho de estado, declara que os sentenciados
não podem ser exautoraclos ou privados das ordens ho
norificas, ue que tenham alguma condecoração, seja
pelo poder executivo, seja pelo judiciario, vi to que ne
nhuma lei o determina.

\8VO.-0 decreto n.O 692 de 2v de Agosto de i8vO de
clara que os officiaes superiores do exercito Carecem de
boas informações ue seus chefes para poderem ser agra
ciados com a ordem l1e S. Bento de Aviz; e que nos 20



,lnno exigido. pulo arL. l!) do all'ar;', dr !fj de Dezembro
de 1.790 se xcluirá o 'tempo Ilue não fôr de serviço f
fectivo, o elas licenças que não' tenham sido dadas por
motivo de mole. tia. Disposição corroborada pelo de
creto n.· 1.638, publicado em iI) de Setembro ~e i 55, e
que fixou o elrei tos da licenças.

:1.850.-0 al'I. 1.6 da lei n.· 586 de 6 de Setembro de
18"0 declara que a condecoraçõe concedidas aos om
ciaes e mai praça do e-xercito e armada, cm remune
ração de seI'l'iço: militares, não 'erão ujeiras a impo to
alCl'UIll, nem' emolum nto de secretaria.

1850. - Oa"i:o circular de 30 de Setembro de 1850
determina que o. pre idente das provincia e comman
dantes das arma da côrte, quando tiverem de remetter
requerimento du omciae do exercito pedindo a ordem
de S. Bento de Aviz, leclarem se Lios 20 annos ele ser
viço e deduziu o tempo que não foi d serviço activo,

o das licenr:a dada por moles Lia::> na rónlla Lia decreto
n.· 692 de 25 de Arro to do lU smo anno.

1850. - O regulamento ue 2'J, ue Dézembro de 1.850,
que baixpu com o decreto n.· 747 de i·rual data, declara.
no eu art. 13, erem applicaveis ao eapellãe do exer
cito loda a di po i~õe da lei~ militare, que concedem
isençõe, m r Ó' r 1'avore ao.omciae militares C0111

balent s do exercito, com 'cepção da~ que são relativas
á ordem de Aviz, que sómente competem aos omciae:
do exerci to.

1853.·-A lei n.· 719 de 28 de Setembro le 1853 de
dara, no seu 'art. 22, que o sobrec1ito arl. 16 da lei di'
6 úe elembro de 1850 compr hende em sua di po. iÇão
os titulas, honl~a e quae quer c1i.liucçõcs concedidas
ao omciaes praça. do etercito. armada e guarda na
cional cm de tac'llllenlo, ou éJll corpos destacado, ('111

remuneração de serviços militares.
1 '·5.-0avisodomini tel'iodafazclIàadelOtleAbl'il

de 18"5, expedido cm virtuL1e l.L1 imperial re. olução Lle
3:1. de :Março do m mo anilO, 'tomada sobre eon 'ulLa da
sceção dos negocias da 1'azenlt'a do '011. olho de esLnrlo,
([cchra que as leis le (j de ct 'mbro ctl 1850 e 28. de

Imposto

Inrormações.

ClIJlcIliICS.

IIlIJlo,(n. ,

JI1I!'(lSln
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Setembro de 1853 não isentam dos impostos e emolu-
mentos da secretaria as condecor-açõe , titulas e honras
concedida aos ofIiciaes e praças do exerci to, armada e
gua.rda nacional em destacamento, ou corpos destacado,
senão quando conferidas em remuneração de serviços
militares, cumprindo que, para verificar- e esta cir
cumstancia, o poder a quem cabe dispensar taes graças
o faça d€clarar todas as vezes que ti ver por fim remu
nerar os serviços dessa na tureza, declaração que deve
ser feita no proprio decreto da concessão da mercê, ou
em aviso do ministro respecti,o, sendo porém escusado,
pelo que toca ás condecorações da ordem de S. Bento de
Àviz, pois que, nos termos do alvará de 1.6 de Dezembro
de 1. 790, só podem ellas er concedidas em remuneração
de serviços militares.

1855.-A resolução tomada sobre consulta do conselho
supremo militar de 20 de Outubro de 181m, publicada
em aviso de 9 de Novembro do mesmo anno, declara
que os officiaes honoral'ios têm incontestavel direito
á condecoração da ordem de Aviz, se provarem authen
ticamente haver prestado serviços mili tares sem nota
por 20 annos completos, e que occupam pelo menos o
pos to de ca pi tão.

1.856.- O decreto n. Q 1766 de 1.1 de Junho de 1856,
derogando as disposições do decreto n. o 89 de 31 de Julho
de 184'1, em referencia á mercê do habito de S. Bento
de Aviz, determina que as petições dos officiaes do exer
cito, para obterem essa mercê, sejam documentadas só
mente com a fé de oalcio completa do pretendente, e
informadas devidamente pelos respectivos chefes.

1.856.- O aviso de 20 de Junho de 185G declara que o
official, que sendo subalterno obtem reforma no posto
de capitão, por ter os annos da lei, não tem direito á
pretenção do habito de Aviz, por i so que não chegou
áquelle posto, em que se acha, quando aioda estava em
serviço effectivo do exerci to.

1859.- A lei promulgada pelo decreto n. o 102'1 de
6 de Julho de 1859 manda contar, para se obter a
condecoração do Jlabito ele S. Bento de Aviz, o lempo
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que os officiaes do exercito, ante. de pertencerem ao
mesmo exercito, bem serviram como praças do corpo
ele municipae permanentes da côrte, ou em outro
qualquer corpo policial militarmente organizado, quér
na côrte, quér nas provincia ,

1859,- O avi. o ele:lO ele ovembro de 1859, expe
dido em virtu:1e ela imperial resolução de 30 de Ou
tubro do mesmo anno, tomada ~obre consulta do
conselho upremo m:litar, declara que o capellão
capitão da repartição ecclesiastica não púde ser condeco
rado cem o habito de ,Bento de Aviz, á vista do
art. 13 do regulamen to de 2i de Dezembro de 1850.

1861.- O decreto n." 2778 de 20 de Abril de 1861
con~ede ao oITiciae generaes, que con tarem 35 annos
de erviço activo, a commenda de Aviz, e aos tenentes
generaes ou marechaes elo exercito, que contarem 4:5
annos do mesmo erviço, a gl'ã-gruz da mesma ordem,
sendo feita a apreciação e computação da qualidade e
do tempo de serviço de conformidade com a di~po ições
dos decretos n. os 692 ue 25 de Ago to de 1850 e 1638
de 19 de Setembro de 1mm.

1861.- A ordem do dia da repartição de ajudante
general do exerci to n. o 267 de 6 de Julho de 1861 faz
publico que, por immedia ta e imperial resolução de 3
de .Julho do mesmo anno, tomada sobre consulta do
con elhosupremo militar, se determina que os tenen
tes generaes, 'brigadeiros e capitãe que obtLverem taes
postos, por etTeito de reforma, e os que forém graduados
nesse mesmos postos, estando na L" clas e do exercito,
não têm direi to aos gráo da ar lem de S. 13~n to de
Aviz, concedido - pelo decreto acima ci tado de 20 de
Abril, em relação aos referidos po tos e.fIectivos.

1.861.- A ordem do dia da secretaria da guel'l'a n.0293
de 26 de Novembro de 1861 declara, cm virtude

,da imperial resolução de 21 de Setembro do mesmo
anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, ser de equidade, se não de justiça, que aos
tenentes-coronei e coroneis dos extinctos corpos de
miliciãs, qne para ne. pa .. aram de capitão de La linha

capeJlães.

Oillciaes
generaes.

Oillciaes
generaes

reformados.

Oillciae- da
cxtincla milicia.'
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com.oIJo, e deve lambem fazcr cxlen 'iva a d ulrill:l
elos alvarás de H) de Junho de 1789 c de 18 dr, Novem
bro de 1822.

1861.- Igualmente a imperial resolução de 15 de
Março de '1862, tomalla sobre con ulta do conselho su
premo militar, declaron que a cruz :le Aviz póclc ser
coucedida aos tenenles corooeis dos eüincto. corpo
de 2." linha, que, de capitãe ajullante' pago, dos
mesmos foram promovido~ ál1uelles posto, uma vez
l1ue elles contem 20 annol' ele serviços prestado na
L" e 2." linha.

18fir:i.- O aviso ele 3 de Julho de 186", expedido em
virtude da imperiall'esolução de 20 de Junho do mes·mo'
anno, tomada obre eonsulla da secção de guena e
marinha do conselho de e ta lo, deliberou que a ordem
de S. Bento de Aviz, a qual tem ido dada sÓillclIle cm.
remuneração de serviços militares, não deve eslen
der-se a oul.ras elass . de sel'\'idorcs.

1867.-A imperial re~olução de 29 de .Marr;o li!' 1867,
tomada sobre consull.a do conselho supremo militar,
declarou que os audilores de guerra, 'mbora contem /
20 aunos de . erviço elTectiro na tropa com IJoas
informações, não têm direito á graça do habilo de
S. Bento de Av iz, porqu~ expressamente vem decla
rado na roCa I resolução de 25 de Oul abro de 1812,
tomada sobre consulLa do conselho supremo de ju 
Liça, de 2 de Setembro do mesmo anno; [Jua os au
ditare são magi trados civis que conslitu 111 uma
autoridade civil do exerr,ito, e flue as im nâo apro
veita o alvará de 16 de Dezembro de 1790, lião ha
vendo mesmas disposiçõe' posteriores em vigor que
confiram a mercê de Aviz a quem não " mili tar.

1.868.-0 decreto n. o t,H4, de t> de Abril'de 1868,
regula a concessão da ordem dê S. Ben [,0 dc Aviz, de
clarando no seu art. 1 o que é ella c'\.clusivamcntc des
tinada a remunerar serviço 'militares. C\ cja-se o 3."
volume.)

1.870.- O aviso do minislerio ua marin'ha de 16 ele
Dezembro d 1870 eleGlar;) I1UC, não sendo lUililarc~ os
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sCl'viços l' :,ullant :; do manualo legislativo, nUo pa
ucm scr con lados para a concc. sUo da ordem de S. Ben to
de k\'iz. n

('} ("TI ndo o ~rl. 7.° 110 (]I'crcto n. O 41·H de ;) de Abril de
11ltiR, os ('al1it.ães, que se rrrol'marem sem ter completado os
20 annos (Ie. erviço, pnd{>m obler o habito rle Aviz, e com
plclal'C!!1 :lljuelle It'llll1U {'Ill qualquer l'\ i~'o de ope!'ações
arliv3 de !!uel'l'a e sali fizerem a. rondi<:ões exio-ida no
me:l1lO r1ecl'el\l. Devem, porém, r qucj'er pOl' iutel'lnedio da
I'I'pal,tição de ajudanle general. O rcquerirnelllo l1óde ser nus
seg"lIi:nes termos:

" Senhor.

" Diz F. F ... , capilão r formallo do excrcito, <lU, lendo pre 
» lado sCI'\'iço activo de I!U na, como prova ,::om o documento
« jUlllos, dI' de a data de, ... até .... , tempo mais do que utl1
" 'iellte pal'a completar os 20 annos cxi[l'idos para obter o ha
" biro de A.viz, poi. I[ue reformou-se com ...• annos de praça,
" 1I0s quaes lião lere uma só nOla que o de doure e o prive do
" g-0·7.0 da hOlll'a que deseja, como lUdo e vê da ré de oftíeio
I( jllllta, acha-se uas eh'cum 'lanria de ser condecorado com o
" hahito de Aviz, conforme o decreto n. O 4144 fie g de Abl'jJ
ce !Ir 1SüS; c não o podelldo el' SCI\1 o re peilavcl despacho de
" \1. ~l. I)llpl'rial, vcm Sllbmi amenle pel'ante o augu to lhrorio
« tlc ". I. 11l1lH'rial

" Pedir a graça d
"a iOl d fCl'ir.

e< E. R. lU.

" Rio ti Jallcil'o .... ti ...... de LS7 ... »

(Lugar da assignatura.)

(Dcve juntai' a SI1~ fé de otlieio e documentos com que pl'ove
o tempo que sCt'l'iu em campanha posteriormeute á sua reforma,
e fIue cm t.al sel'viço não obtcvc uota flue, segundo o rcferido
deer eto, o l)l'ive ele SCI' conllecorado.)

, Pelo art. 8.° do citado decreto o otficiacs honorarios, que
tlvel'em pre lado serviços de campanha durante o tempo exigido
pclo mesmo decreto para o habito de Aviz, t.em direito a esta
c()nd~cora ão, devendo ~equcrer. O requerimento póde ser nos
segu 10 tes ,te J'ljlOS :

" Senhor.

" Diz F. F., .• , capitão honOl'al'io do exercito, que, contando
" 20 :11100 de serviço de guerra por ler servido 0010., •. no
" COl'pO !l.o, .• , da guarda nacional de .... destacada na carn
e< panha de ...• lou 00 corrJo de policia da provincia. dc ... ,. ,
"qu~ t'~z a çamp::tnha de ... lou no posto <lc ....decommissão,
ce .aSSlstlOrlo as batalhas d .•.• , tendo sido elogiado pelo com-

•
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1861.-0 tlecreto n." 2853 de 7 de Dezembro tIe 18(irI,
regulando a conces ão de condecorações tlas ordens ho
norificas do Imperio, declara no seu art. L o que llinguem
poderá ser admittido nessas ordens sem requerimento,
em que prove vinte annos, pelo menos, de serviços dis
tinctos aintla não remunerado, sendo como dispõe o
art~ 5. 0 a atlmissão em qualquer das ordens honorificas
no 1. o gráo ; o ninguem poderá ser promovido sem que
tenha, pelo menos, quatro annos de serviços distinctos
prestados depois da concessão do gráo ünmediatamente
inferior. Cada anno de serviço prestaJo em campanha
s~rá contado pelo dobro para o elI"eito dos arLs. 1.0 e5.0

Exceptuam-se de sas disposições àS condecorações con
feridas como remunerações de serviços exlraordinarios
e relevan tes, sendo assim considerado todos os serviços
de que resultar notavel e assignalada utilidade á religião,
á humanidade eao Estado, quê'r sejam prestados no exer
cicio de funcçõe publicas, civis, ecclesiasticas ou mili
tares, quêr nas sciencias, letras, artes ou indu tria.

Têm havido mui tas medalhas de distincção concedidas
por serviços mili tares.

1813.- Por decreto de 25 de Janeiro de 1813, uma ao
exerci to pacificador de 1\10n lev iclêo.

" mandante em chefe por tel' ... (declaração do serviço por cjuê
(( foi elogiado); e cm todo essc tempo não lendo uma s6 nOla
« que o desdoure nem o prive da honra de possuir o habilo
« dc Â.viz, como tudo prova com os documenlos junlo , acha-sc
« nas circumslancias do decrelo n.O 41114 de l) de Abril de 1868
« para obler o referido habito; por isso VCIll respeitosamente
« peranle o auguslo lhrono ue V. 1. Imporia\

« Pedir a graça de
« a sim deferir.

" E. IL 1\r.
« Rio de Janeiro, élc. "

(Lugar da assignalura.)

(Deve junlar fé de otlieio, ordens do dia, :lLleslados e lodo
e qualquer documento com que possa provar que todo o tempo
exigido pejo deerelo cilado passou em serviço de campanha.)
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.J.823.- Por j)l'ovi~ão de 18 de Fevcreiro de 1823, ex.
lJcllida sobre (Iecreto de31 de Janeiro do mesmo anno,
Ilma ao e:wl'cito e esquadra do sul sob o commando elo
tenente general Barão da L:JgurJa: depoi foi a me"ma
eoncecliua aos officiaes e outra praças do exercito paci
ficallor esr[uadra, que auxiliou as Sllas operações na
campanha do sul por decreto de 8 de Agosto le 1.828,
que derorrou a ui posição do paragrapho ultimo lo re
gula mento que acompanhou o lIecreto acima ci tado de 31
(lo Jalleiro.

·1821,.- Pelo decreto de 20 de Outubro de 18~4, uma
:lO e\:e1' i to oopel'aelor da boa ordem em Pernambuco.

Pplo decreto ela me, ma data, aos mai bravo. do xer
r,ito cooperadol' daboa ordem commàndado pelo general
[i'I'ancisco de Lima e ilva em P rnambuco.

'182::';.- Pelo decreto de 2 de hlllo ele 1825, ao e rcilo
qlle expclliu da BallÍa as tropas lu ilanas.

18:>2.- O de relo n. o 932 de 14 de Março de i85... con
cedell o u o d ullla medalha ás praça, de linha e f"uarcla
n:Jciol1:Jl, que comj)uzeram o exercito em operação na
rcpublica elo Ururruay. e aos que, fazcndo parte des
exercito, pertenceram ã divi ão que pa ou o Paraná, e
as istiram ii] atalha no dia 3 de Feycreiro des e mesmo
anno.

18;)3,- O avi-o dr 22 de Outubro ele ·1853 declara que
tI' ln direi to ~ mrdalhn ue campan ha do Ururruay ns praças
que a fizeram r. aq uell,," fi LI se ret i I'aram por mo tÍl'o j U~
til1cado depois dr vrnrida a força inimiga, d vendo SCl'
nl'crbaJa esla cOllccs~ão nos re, peclivos a senlamenlos.

A cI iV(\!'. iclade das fi tns e metae. da~ medàlha " e o modo
(les fazer lI~O dellas, Yt'm onsigllaLlos nos decr los de
sua: creaçõú..

1864,.- O rireI' lo n. o 3'Hü I 26 de li'ev (}I'Ci ro (10. 186"~
rleclaron qu a dispo. iç5rs do. arL. 11 e 12 cio decreto
n,o 28t13 de 7 do Dezemuro de 1861 relativa aos titulo:
da~ condeCOl'~lCÕ'. , sC'jam cxtel1 ivas ao. de toda as
mel' ê. honori ficas.

1.865.- O decreto n o 36,6~ ele S de Maio rle i !la, em
.111enção ao' rnlevanl "scnil'o;; preslados pelo eXCI'l i[o
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!'0-b Oc0m~ando do marechal de canJpo João Propicio
Menna Barl'eto, cOFlcedeu ao mesmo exercito o uso de
uma medalha .segundo o desenho e instrucçães que bai
xaram com o m.esm.o decreto. (Veja-se o 3. o vai.)

'1865.- O decreto n. o 3~92 de 8 ele Julho ele 1865, em
attenção ao valor e intl'epidez com que se houve a guar
nição do forte de Coimbra, na provincia de 1\Iato Grosso,
na resislencia (Jueoppôz ao ataque dos Paraguay;os em.os
dias 26, 27 e 28 de Dezembro de 1864<, concedeu-lhe ouso
de uma medalha, conforme o desenho e instrucções, que
com o mesmo decreto baixaram. (Veja-se o 3. 0 vaI.)

1.865.- Em commemoração do rendimento .da divisão
do exercito da republica do Paraguay, que occupava a
v.j}\a de Uruguayana, o decreto n. o 351.5 de 20 de e
tembro de 1.865 creou uma medalha conforme 9desenho
e !instrucçÕes, que baixaram com o mesmo decI'eto. (Ve
ja-se o 3. 0 vaI.)

1.865.- O aviso do ministerio do impel'Ío de 25 ue 0

voeIIl'bro de 1865 declarou que Sua Magestade o Imperador
h'0uve por bem permittir que os oIDciaes e praças do exer
cito, dos ·corpos da guarda nacional em destacamento,
dos corpos de voJautarios da patria, e mais pessoas con
decoradas p(')r servi.ços prestados na actual campanha
contra a republica do Pa{'aguay, usem das respectivas
insignias independentemente da prestação do juramento
do estyl0, e da expedição dos competentes titulos, uma
vez que sejam publicadas as concessões em ordem do dia
uos commandantes em chefe; ficando, porém, obrigados
ao cumprimento daquellas formalidades no pi'azo de seis
mezes, contados da terminaçã6 da guerra em que se acha
empenhado o Imperio.

1.865.- O decreto n. o 3M8 de 20 de Novembro de 1.865
fez extensivas aos officiaes e praças de prel do exercito,
que tomaram parte no combate naval de Riachuelo, as
disposições do decreto n. o 3529 de 18 do mesmo mez e
anno.

1.86;).-0 aviso de 19 de Dezembro de 1.86:) permittiu
que os officiae e praças das forças brasileiras que, fa
zendo parte da divisão oriental ao mando do general
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D. Venancio Fl6ros, a ísliram ao combate de Jatahy,
• aceitem e usem da medallla concedida fi, mesma divi ão

por aquelle general.
1.867.- O decreto n.o 38n3 do L° cle Maio cle 1.867

crêa uma medalha de bravura, conforme o desenho e
instrucções que baixaram com o mesmo decreto. (Ve
ja-se o 3'.° volume.)

1.867.- O decreto n. ° 3926 de 7 de Agosto de 18Õ>7
concede o uso cle uma medalha á. forças expedicronarias
cm operaçãe ao sul da provincia cle Mato Grosso, con-
forme o de enho e instrucçõe. que ba,ixal'am· com o
lnesmo decreto. (Veja- e o 3.° volume.)

1.868 O decreto n. ° 4,13i de 2 d·e .M-arço de !. 68
crêa um medalha de merito, confGrme o- desenlJo e
~nstrucções que baixaram com o-mesmo deereto: (Ve
j1a-se 03.° voluma.)

1.868.- O uecreto n.o 4,201 de 6 de J'llll1ll:l de '1868
t:az extensivo ás 1'orl,.\as que marcharam da capital da
província de Máto Gro so·a J1LTh de operar ontra Gorum
JJá o uso da medal ha concedida pelo deor to n. ° 3926
d.e 7 de· Agos to de '1867.

'1870.- O decreto n.o 4,ã(j0 de B.de Agosto de 1.870
Goncede O· uso de uma medallJa ao exercito crue fez
a operações na gU@lTa conlra G govellllo do Pa,raguay.,
egundo as instrucções il.nnexas ao mesmo decreto. ("\Ce

ja-se o 3. ° volume.) .
1871.-A imperial. resolução dci9 de Julho d.c 1.87i.,

tomada obre consulta da secção dG. impe-rio. do Gonsc
lho de e laelo, declara que o oIDcia.1 da Grdem da l"tosa
plwmo,vido a commend.aàor da- mesma, ordem não I enle
as honras de coronel; an·te tem de mais o tratamento
de senhoria. () agra-eiado CGm o "ráo inferior conser
va. a' honras.nelle adqui,rida., quando a cende ao gráo
supeL'ior,se es,as honra :e compadecem com aS inhe
rentes a esle.
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II.

REFOInIA DE OFFICI.H...

No Brasil a )'cforma do Ü'ffichl " um premiu, ou um
castigo: premio, se elle deixa o sel'vil}o militar eOJ1l
vencimento de todo ou Lie parte do seu soldo em aLlcn
ção á sua idade, e mole ti<l' ; castigo se ·elle é obrigado
a retirar-se da vida miliLa.J·, por ser 'oBclemnado a
um :1nno ou mais lempo de prisão, ou por ser con
vencido de irregularidade de concluela.

1790, 1801, 1852.-As reformas uo oillciaes ão re
guladas pelo alvará de 16 le Dezembro cle 1.790 (man
uaelo observar no Brasi1pela resolução ele 20 ele DezembrO'
de 1.801) e pela lei n. o 64,8 de t8 de Agosto de 1852; segun
do' o 1. o são reformados no mesm.o posto, com soldo pCTr
inteiro os que contarem de 2?> a 30 anflOS de 'el'Vir;o,
'om ô soldo tambem por in teiro, e a gralluação do poslO'
immedi.ato, o que contarem de 20 a 35 annos, ú 1am
1Jem os que contarem ele 35 a 1j,0 anuas, de sen ir;o
com soldo por inteiro e 9 poslo immediato; c os que
não contarem mais de- 29 3tC 2U anuas. de serviço
serão reformados no mesmo posto com meio soldo lo
dos porém sómenle quando sua idade ou moleslias o
exigirem, por assi,m o llwsmo alvará derermina-r.

1852.- A lei acima mencionada dispõe no art. 9.°:
§ 1.. o Que os officiaes da 1.. a e 2, a classe, que por lesões

eu moles Lias incul'aveis se inhabilitarem de continuar
a servir, serão reformado" segundo ú alvará de 16 ue
Dezembro de 179D, e ti verem 25 ou lllilis annos de
serviço, e com a· vigesima quin la parte uo respe Uva
soldo, por ca~a anno de serviço, se não tiverem 2&
annos complelos; se as. lesões ou molesLias incuraveis

. procederem de feridas ou contusões recebidas na guer
]'a, ou em qualquer acção de serviço, a reforma com
menos de 25 anDaS pod.crú ser concec].id<t com soll()
por inléiro.
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~ 2." O,; off1ciae, qu' por falLa, g-ravc conLrarias
;'\ tlh:iplina miliLar forcm condcmnauos a ulll aUDO, ou
JUai~ Lempo de j)rL'ão, e os que na fÓl'lua do [lrL. 2." § 3. o

do decrcLo n. o 260 do 1." de Dezembro de 18~1 forem
cOllvencidos de irrcgularidade de 'onducLa, definida
segundo o arL. 166 do couigo p nal, poderá o governo
reformar om a Yifl"csilUa quinLa parLe do soldo, por
cada anilo de, erviço que Liverem, sem que possam ter
pela reforma quall]uer que eja o tempo de serviço,
vencimenLo maiúr do que o solLlo inteiro, nem gradua
(;ão sllperior á elos po Los em que c [I 'harom.

. 3. li O v nci lU '1Ito de reforma não sel"Ú menor que a
el'ça parte doido, qual1llo de conformidaue com as

disposiçõ s auLerio!' 's fôr calculado cm meno .
A irregularidade de condu ta, segulluo o arL. 166

do codigo l'iminal, promulgado pola lei ele 1.6 de De
zembro de 1830, consisLe em:

1.0 Incontinencia publica, e escanualosa;
2. o Vi"io de jogos prolli bido ;
3." Embriaguez ropeLida'
!J,." loejJtidão noLoria, ou d sidia habil.u;ll no des

empenho ue suas funcções.
·1802.-.\ refol'ma do oficiaes miliciano. e r gu-

Iava pelo alvarú de 17 do DozomlJro d 1802, qne dispóz:
~ 21. O' officiaes desde alfere' aLé capitão, que pe

las ua idades on molesLias se acharem illcapazes de
eout.inuar o serviço, serão proposLo para r forma pelos
go crnadores da respecLi vas provin ia com aecesso de
posto, . e os seus serviço. forem exLrao:'clillario, Ou
so, não ndo, Liv rem ervido mai de 25 onno . Para
os olTIciae uperiores se regulará de couformida]e com
,0 que :e acha determinaúo para os om 'ia. cle Lropa
ue L" linha no alvará de 1G de Dczembl'o de 1790 ;'\
cxcepr)io do caso UlIjUO e tes sendo rcforlDauos com
posLo de accesso, llevem encel' por inLeiro o soldo ue
sua reforma.

§ 2~t Todo, O'S officiacs de mil i ia.', ~ue de llOjc '1Jl

dianL' prelcnderelU ucmissao ou rcJorUla, l'lItregarãe
<;i.'US rClju'l'i1l1CIICoS ruol ivado c du 'UIllClllado au~

TlCfOI'IIIi1 por
il'l'cgulill'iUiJdC dc

~UlllludiJ.

VCIICIUIClIlos L1e
reforma.

IrrcguliJriLladc de
~ontlucta.

Reforma dos
milicianos.
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governadores elas provincias, onde servirem, para eles
os remelterem ao governo.

S 23. As reformas recahirão unicamenle em impossi
Lilidade physica, quér por idade, quér por molesti'as
incuraveis dos officiaes; e aquelles que as preten
derem sem estes motivos justificados, não só serã8
excluitlos dos postos que occuparem, mas perderão o
direito á remúneração dos serviços que houverem feito'.
Este direito porém será conservado aos officiaes, que
por motivos de particular intere e, pedirem e obti
verem demissão· dos seus postos.

18i2.- Pelo decreto de () de Julho de i812 é prohi
bido o melhoramento de reforma por accesso ou por
qualquer outro ti tulo.

1819.-A resolução de con ulta de 30 de Outubro
de 1819 declara que os officiae genera<:ls graduados,
contando mais lle 40 annos de seryir;o, Sf'l'ão' refor
mados com a efTectivielade elo posto immedialo; se ti
verem menos e mai de 35, serão reformaoos com a
efl'ectividade do posto em que são graduados, e a·gra
duação immediata.

1832.-A imperial resolução de 9 de Dezemllro de
1832, ex.araela em provisão ele 2} de Janeiro de 1821,
declarativa do citado alvará, alterando em parte a r'
solução acima de 30 de Outubro de 1819, esta.bel ce
que os officiaes do ex.ercito graduados em posto desde
tenentes até coroneis inclusive, que contarem lu-ai.
de 40 annos de serviço, serão reformados na eITecti
"idade do posto em que forem graduados, e mais a
graduação do immediato, quando por suas circumstal1
'ia se lhes c,onferir reforma; se porém não tiverem
tan to tempo' de serviço, serão reformado. serrundo de
clara o S õ. o do aivará de '2 de Janeiro de 1807 no
posto em que se acharem graduados.

1832.-A carta de h de 25 de Ago. to de 1832, n~

§ D.o, rOVO'YOll o alvarú do 1790, na parte elJl que
limitou o lIumero de ofIiciaes gellerae., f]u' podiam fier
rdnrmaclus.
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1836.-A lri e o decreto n.O li8de 17 de Outubro
de 1836 determinam que os alvarás de 16 ue Dezembro
de 1790 e ! 7 de Dezembro de 1802 con tinun rão a re
gular as reformas dos officiaes da extincta 2.' linha,
que para ella passaram da LU antes elo lecreto de
4 ele Dezembro de 1822.

1841.-0 dec·reto n. O 79 de 14de Julho de 18/d or
dena que nns con. ultas sobre reformas de officiaes ele
milicias e não conte jámai , aos pretendentes Gomo
tempo ele serviço, o que tiver ueconido depois da data
da carta de lei de 18 de Ago to de 1831.

185,1.-0 art. 7. o da lei n. o '190 de 2ft. de Agosto
de 1841 outorga as nntagens da reforma aos cirur
giões militare.
184~.-{raviso circular de 19 de Fevereii'o de 18M,

declara ·que os officlaes reformados empregados eIll
tem.pe de paz, ou em serviço ordinario de guarnição,
só' têm. direito ao soldo da reforma com a addiciona I
e as m.ais vantagens, e quando se empregam em ser
viço da campanha devem perceber o soldo e addicional
da tabella !'lava. •

18!i6.-A provisão de 26 de Outubro de 1846 esta
belece que adi. posiçõe do decreto de 16 de Maio
de 1821, determinando que os militares despachados,
ou promovidos, entrem logo no exercicio de eus pos
tos, e fruição das honras, soldos, e mais vantagens
que lhes competirem, sómente serão applicaveis aos
officiaes reformados, quando se achnr declarado nos
decretos ou resoluções, que taes reforma concederem,
o posto, que por ellas tlevem ter; mas no caso con
trario não poderão goza r de beneficio algum da re
forma, sem que o tribunal do canseI ho . upremo milH:lr
declare por seu despacho á vis la da fé do ollieio e m:l is
documentos, ou e clarecimentos, que ne(;essarios forem,
o soldo, que em virtude da lei. lhes deva competir.

18õO.- Pelo art. 10 da lei n.O õ42 ele 21 de Maio de
18ÕO. e art. 13 do regulamento. de 24 de Dezembro do
mesmo anno de 1850, os capellães do exercito gozam,
das mesmas ,"an tngpns de reforma.
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18tk.• - O :l iEO lIe 9 de Fevereiro dr 1 ::>2 drcl:Jr:l
que os omcia s. reforma(1005 não necessit:llU de licença,
senão do quartel-gaIleral, para residir fúra dos liinite,
Ja cOr te.

1853.- O aviso de 10 de Maio de 1~53 lleclara quo,
con1'ol'me a lei n, ° 648 tle 18 cle Agosto tle 1852, a prna
<-lc' reforma aos omciaes condemnados a ulll anilO, ou
maior tempo de pri:>ão, depentle do juizo do governo,
e não deve ~er consi/leralla como con~eCInenGia iII '
vitavel (le condemnação.

185tL- O decreto n.o 1638 Jp 19 de Setembro di
1855 manda ([ue não ~r.ia computado pa.ra ii refol'ma ()
tempo de durjçJo das licellça.s, que, e oOl1oed rem aos
omciaes do ex.ercito.

1856.-0 aviso circular de 22 ue Abril de 18f;a ('üm
muníca a impe'rial resolução de i' do nwsmo moz,
cst:lbelecendo que os ofTiciaes rel'ormados, sem dr
signar,:ão lIe reforma, tlcvClIl apresentar nu cono,elllo
militar suas fés de ollicios, para alli se lhes ueolarar
o posto e o venciment 1'0 pectivo.

18tsD.- O a·vi:o circular de 2C ele J\1:1io de l859 deter
mina ([lle as Lhesourarias ue fazenda parti/;ip ll1 iI se
crelaria da gu rra o fa\leGimenLo de CIual(lUCT olneial
Oll pra~a de preL reformados.

18;>9.- O avi o circular de 27 cl1, Junho dc 1.8uO
determina qlle os empregos civi tias repartir;ões mili
tares sejam preenchido de prefcroncia por' militares
reformados.

1859.- O decreto H.O lO:H ti' GdI) JI/IlJo Ill' 18~n

manda conlar para reforma a s omci:l!'s do rxel' 'ito,
o tempo que tiverem. : 'rvido como pl'aça: üo COI'pl)

do muni ipaes permanrnll's da cÔI'Lr, 011 l'Jll qW\l, ql1rr
outro. corpo' poli ia!'s, mililarmentl' organizado..

H:\59.-A portaria de 12 d S temhro (113 1859 (1 clara
;10 cons lho supr'emo militar que não c11'\7Q mamlar
lavrar patente de reformado, sem qll pela s 'creia ria
da gllerra lhe seja remettida a respecl.ivll fú dr, orTIcio.
Em con~e(fllencia do (fu a ordem dn ti ia do quartrl
.!·cner:ll do e:\r]' ilo, 11.° 1~'O ue '17 le 'etcmbro de
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!8;J9, rccommeotla mui positivamente aos comman~

dantes dos corpos que, logo que receberem a ordem
do dia rm que fôr publicada a reforma de algum
olicial do corpo de seu commando, remettam immedia
tamente a ccrtidão de assentamento delle ao l'espectivo
commandante da armas ou assistentes do ajudante ge
neral, t' que rstes a remettam impreterivelmente na
primeii'a opportunidade ao quartel-general do exercito.

18J9.-0 aviso d H) de Setembro de 1859 declara, em
virtude da impcrial l'esolm;ão de 14 do mesmo III Z,

tomada ourc consulta do cons 'Lho upremo mili tal'
que o omcial reformad tem inquestjonavel direito á
accumulação do ordenado do emprego que cxerG 'r,
com o aluo de rcformado, que é considerado como
J li ão cm l"f'ffiuncração de sc\'\'iços anteriormente
pr' tados.

1860.-0 aviso de 25 de Janeiro de 1860 declara que
quando tiver de empregar-se qualquer official refor
mado cm qualquer serviço ou commissão, se deY'rá
parti~ipar não só á secretaria da gu na, mas tamlJem
à pagadoria da tropas da côrte, para legalidade dos
vencimentos que se lhe devam abonar.

1860.- O avi o circular cle 16 de Maio de 1850 de
cb ra que aos ofliciaes reformados do ex rci to, encarr 
gado d' tomar conta de fortaleza desarmada não
se d yc abonar por sse ncargo vantag~m alguma.

1861.-0 avi o circular do mini terio dá fazenda tIe
20 de Fcverelro de i861 determina:

1. o Que logo que as tllcsourarias de fazenda r ccbe
rem a communicação da reforma de qualquer omcial, ou
seja feita por intermedio do the ouro, Oll directamente
pelo ministerio da guerra, abrirão o respectivo a en
tamento, e liquidando o serviço do meSnHJ omcial, á
vista da fé de 01Ti ia qUg dcverá apresentar, arbitrarão
provisoriament:l o vencimento que lhe couber, na fórma
da legi lação vigente, incluindo-o em folba, a fim de
ser pago desse yencimeu to, o qual será ai terado, se por
ventura o que houver siLlo arbitrado pela thesauraria
1150 combi na r com o fi 'Gldo OJ pJ teu te da reformJ.

1. i7.
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2, o Para isso, tleverá o oficial reformado dil'igil' a
sua petição á thesoura r'ia de fazenda, instruida com a
fé de omcio, devendo, para'poder ser incluido em folha
e pago do soldo da re·forma, prestar fiança ao paga
mento do se1l0, emolumentos e direi tos devidos, se não
;preferir fa21êl-o previamente, bem como a repôr qual
quer quaEltia que por ventura rec('ba de mai , no caso
de que o oldo de reforma, e declarado na patente,
seja infertor ao arbitrad<l provisoriamente pela t11esou
ral'Ía,

3. o Que as thesourarias de -Goyaz e Mato Grosso
.marearão <l prazo de dons annosaos olJreditos oJIiciaes,
e as mais <l de um, contados da data em que forem in
cluidos provisoriamente em folha, para apresentarem
as pa tent-es, e findo esse prazo, se o não fizerem, ser
Ihes-ha su penso o pagamento,

4. o Que as thesourarias de fazenda compl,etarãe o
a sen tamen to provlsorio, que houverem aberto ao am
eia I reformado, fazendo nelle as precisas alterações no
casodedar-se augmenlo, au l'edu('çã~ do soldo da re
forma remettidü pelo thesouro, como está em pl'atien,
por virlllde elo aviso de 25 de JaneÍl'o de 1800. Na hy
pothcse deser ralificaelo o soldo, isso mesmo se deverá
declarar no assen tamerilo prov isorio.

1863.- A circular do ministcrio da fazenda tle 13 de
Março de 1863 declara que os inspectores das thesou
rarias devem remetter clirecta-mente ao mini teria ela
gu·erra, e não ao thesouro, os pr·ocessos de reforma d'e
~mciaes do exerci to,

1865.- O aviso -de 8 de Mal'ç@ de 1865 declara que
os officiaes honorari'os 'do exercHo não t(~m di,'eitO
á reIGrma, q'ualCIuel' que seja 'U gl'adll1ção de que
gozem. .

!865.- Oa viso do minist'erio da fazenda de 23 de No
vembro de 1.865 declara que a liquidação do tempo de
seryiço dos offic'Íaes fallecidos., ainda qne seja.m refor
macios, é uma exigencia da lei, e as thesoul'arias de
fa zenLla, po I' lanto, não pode 1Il ser LI ispcnsatlas desse
sCf'iço.
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1867 .-A imperial resolução ue 29 de Março eTc 1861,
tomada sob·re consulLa do conselho supremo rnil,iLar,
declara que um omeial da extincLa companhia do pe
destres Dão têm uimito á reforma, porque a lei só
permHte que sejam reformados os milital'es,

i867.-A imperial resolução de 18 de Maio ele :1867,
tomada sobre consul ta do conselho supremo mi fi La r,
declara que á vista do ~ 3. o do plano que baixou eem O

decreto de 'H de Dezembro de i8US, as praças de pret,
quêr yolunLarias, quêr recrutadas, são reJormadas com
soldo simples, ou com etapa e fardamento conforme o
tempo de serviço; e que o accrescimo de meio soldo ou
de soldo inteiro dos voluntario ou engaja lo', send'u
concedido a titulo de gra ti ficação, não se CaD ta por isso.
para reforma.

1.867.- O miDisterio da fazenda, em aviso dC'19 de 0

vembro de 1867, deu instrucções para a escripturação
dos pagamenLos de vencimentos aos empregados, refor
mados, e pensionistas sujei tos ao imposto de 1 e 3 %'

1868,-0 aviso do ministerio da fazenda de 27 de
Maio de i868 declara que, não tendo o do minisLerio da
guerra de 28 de Maio de 1866 modificado a ciroulal' do
da fazenda de 20 de Fevereirode 1'861, se não na parte
relativa a fés de omcio exigidas para se proceder ao as
sentamento, liquidação de serviço e arbitramento do
vencimento do oflicial reformado, documentos estes que
o citado aviso do ministerio da guerra determinou que
fossem substituidos por certidões extrahidas dos alma
naks militares e infol'rr:ações semestraes, não podia se
melhante aviso servir de fundamento a decisões pro
rogando os prazos estabelecidos .pela referida circular
para os officiaes reformados apresen ~arem as respectivas
patentes, sob pena de su pensão do· soldo 'arbitrado.
Todavia nenhum impeclimeo bo. ha para que, em presença
de motivos justi.ficados, secoRcted:ila prorogação de taes
prazos.

1869,-Oavi>0 de lO de Jt1:nho de 1869f1ecla,ra que os
ol'ficiaes reformados não. podem ser considera'c1os silnples
pensionistas, antes pelo con traria, são obrigados a. todo

neforma-.
Pedestres_
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reforma de

pmças de pret
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o serviço Lle O'uarniçào, compatível com suas forças, e
ne;se caso tem direito ás vantagens dos eJTectivos, ,em
alteração, porém, do respectivosoltlo.

f869.- Oaviso de 30 ele Jun ho Je '1869 decrara que as
praça cle pret e officiaes reformado elo exerci to, não
p€ldem tran, ferir sua: l'esidencia para a côrte semlicpnça
<.logovemo imperial, quando tiverem obtido permissão
para re idir nas provincias.

'1870.-A imperial resolução àB 20 de Julho d'e 1870,
tomac1asobre consulta do conselho supremo militar, de
clara que o ameia! julgado incapaz do serviço, em ins
pecção ele sauele, deve ",cr tran.. rerido para a 2." classe.
O olicial nesta, circumstanci.a 'não pÓlIe ser reformado
sem o pedir. f)

n o _requerimenlo pedindo reforma pótle ser DOS segu.inles
lCI'lnus.

(( Sl':NlIOIl.

(( Uiz F... r. .. (posto (' eol'po ;r (rnC !1erlence), que não po
f( tlentlo mais eontillnar a servil' por e acltar incapaz por sofll'cr
" de .•.. , COIIIO prol"a com o-attBstadojunto, e tendo .... allllos
« rle praça, confol'lnc mostra a sua fé de omeio, acha-se lias
" cil'tllnlstancias de ser rcfol'mad'o egllnd@ o aIvará, de 16· de
f( Dezembro de 1790, por cOllt3r vinte e lautos anuos tle serviço
(( (2i5 ou mais) (ou !Ias cirCllmslancias da lei n. O 648 de 18 dc
(( I~gosto de 181)2, po·r contar menoS' de 2;; annos) por isso vcm
f( llIui respeitos3mellte perante o augusto tl1rono de Vossa Ma
(( gcstadc Imperial

« Pedir a- graça rle Ilre conceder reforma, pre
cellenrlo, inspccçã·o de ,ande.

I( E. R. 111.

Se a mo!eslia fOI' proveniente (lc feridas ou conlusões rece
hidas n:l ~lIerra, ou em quall]llcl' acção de serviço, ten.rlo o
oflieial mellos ele 21) :mnos, de praça, o rel},uerimcuto deverá
ser nos termu seguinte~:

f( SENllOIl.

(( Diz f ... F... (poslo e corpo) que niío podenc!o continuar a
f( servil' por se achar incapaz por sofl'i'cr de , molestia adqlli-
« rida por contusào ou ferida, na bata·lha de (ou em conse-
f( quencia de ... ), como prova com os d'ocum 'ntos juntos, acha-se
f( nas circumstallcias da lei TI, o 648 de 18 de Agosto de 18152,
~ por isso, etc. "

(O mais como o requerimento acima.)
(Deve t.anto em um como no outro caso ajunlar alteSlado de

medico, ordem do (lia, etc.)
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m.

RóEFORYA DA PRAÇAS DE PRET, E A YLO DE INVALIDOS.

1763.- O regulamento de i9 de Fevereiro de i763 diz
no 12 do cap. i4 que, quando os annos ou nfer
midades puzer 'm qualquer soldado incapaz de continuar
no serviço, os ofliciaes não os poderão de pedir, sem
primeiro informarem ao governo, que mandará cuidar
nelle, para que não seja obrigado a pedir pelas portas
o seu sustento.

i794.- P lo decreto de 12 de Junho de i794 não se
devem llpresenlar supplicas para reformas de praças
de pret, se o recorrentes não a requererem dentro
do prazo de um anno, contado do dia em qtlC tiverem
tido a baixa, porqu , findo esse prazo, perdem todo o
direito a ossa vantagem.

1.794.-0 decr to de 21 d' Julho de 1.79í determina
que as praça reformadas por decreto, ou provisão,
sejam atisfeitas do seu vencimentos desde o dia da
sua baixa em diante, servindo-lhes para isso de titulo
c se decreto, ou provisão.

O~ 3.° do plano quo baix:ou com o decreto de ii de
Dezembro de i81d,declara que o primeiro sarg ntos
porta-I and ira, porta-estandarte:>, o cadetes, quando
por idade ou molesLia so impossibilitarem para o ~er

viço, e contarem mais de 35 annos de s rviço, serão
reFormados no po to immediato com os u respectivo
solllo; e o qu não con tarem aquello tempo de serviço,
estando no m smo caso, obterão reforma; bem como
o segundos sargentos, forrieis, cabo, pifanos, trom
b tas, tambores, anspeçadas e soldados, pela ordem
seguinte: tendo mais de 3õ annos de s rviço, com o
soldo por inteiro, e valor da farinha o fardamento,
que venciam diariamen te: do 30 a 3õ anno com o so Ido
por in tei 1'0, e va lot· da farinha: de 25 a 30 annos com soldo
por inteiro súmente, mas aqueHes que, não contando

Praças lIe prel
incapazes do

serviço.

Prazo para
req uerar-se

reforma.

Vencimenlos de
reforma.

ReforJT.a de
prnças de prelo
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20 annos ele serviço, se impossibilitarem por algum
desastre, ou grave molestia, em acção cio mesmo ser
viço, serão reformados com o soldo por inteiro, con
forme a real resolução ele 13 ele Agosto ele 1810.

1.840.- O decreto n.· fl.3 de H ele Março ele 18'1,0
creou na côrte, e nas provincias fronteiras elo Para,
Rio Grande de S. Pedro do Sul e Mato Grosso asylos
de invalidas, nos quaes serão recebidas' voluntaria
mente todas as praças de pret, que pelo decreto de
H de Dezembro de 1810 estiverem nas circuín tancias
de serem reformadas, e forma rão, conforme o seu nu
mero, esquadras ou companh ias.

Os documentos de despeza dos asylos serão rubri
cados pelos commandantes das armas, que terão inspec
ção sobre os mesmos asylos.
1.8~0.-Além das praças indicadas pelo decreto de

~1. de Março de 1840, serão admittidas nos asyl@s as
praças refoemadas que o solici tarem, e compellidas a en
trarem para ,elles aquellas que forem prejudiciaes á
sociedade, vencendo etapa e fardamento iguaes aos do
exerci to. Assim determinou o aviso de 28 de Marça
de 1840.

1.84L-A lei n. o 24,!/, de 30 de Novembro de 1.841
creou o asylo de invalidos da côrte pela maneira se
guinte:

Art. LO O govorno é autorizado para crear nas im
mediações da côrte um asylo de invalidos, o qual,
além dos edilicios }Jt'Oprios da natureza de taes estabele··
cimentos, devera ter cont'iguo terreno suf1icien te pam
horto do eslabelecimenLo.

Art. 2. o Só poderão ser admitLidos no asyJ'o de in
validos individuos militare do exerci to do Brasil, que
por ferimentos, ou mO,lestias adquiridas em conse:
quencia dos trabalhos e fadigas do serviço, se acha
rem inhabilitados para continuarem a servir, e pro
verem pOI' outros meios o seu necessario sustento.

Art. 3. o Os officiaes, que no mesmo asylo forem
admi ttidos, vencerão soldo correspondente ás suas pa
lentes; as praças de prct serão abonad,,' de soldo ~
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etapa e fardament'O, pagando-se tudo a dinheiro, e
devendo entrar as quantias corre pondentes a ~tapas

oe fardamentos em uma c<Jixa de massa geral, pela
qual se fará a despeza de sustento e vestuarios das
mesmas praças, praticando-se o me-mo a re peito da
Illarte do soldo dos olficiaes, que se julgar sufficiente
pa ra um rancho commum.

Art. 4. o Havel~á no esta'helecimento um hospital para
cura1tivo das pl'aças nelle ex.istentes, o qual receberá
tio go\rerno os mesmos occorros de facultativos, botica,
utensílios e serventes, que se fornecerem aos hospiLaes
I'egünen ta.es, develido a mais despeza ser fei ta pelos
vencimentos dos enfermos, peta mesma fórma que se
p,ntica nos referidos hospHaes.

ATL. 5. 0 O estabelecimento será commandado por um
()fficial de patente superior. Os commandantes!lo corpo,
e companhias de invalidas serão tirados das classes
do Hlesmos invalidos ou d,os reformados. Os referi
dos oommandanites terão as gra tificRções cOPrespon
den tes a iguaes commantlb de pra.ças, oorpos ou com
ljé:l nh ias do ex rcito.

Art. 6. o Todas as despezas do servi'Ço ol'dinario do
estabelecimento serão pagas pelos cofres nacionaes.

ArL. 7. 0 A organização, disciplina e administra
~ão economica do corpos e estabelecimento do asylo
de invalidos será determinada pelos regulamentos e
instr'ucçõcs do governo.

'186:3.-0 marinheiros inteiramente inutilisados
serão recolhido aos asylos de invalidos, até que uma
lei permanente regule a sua sorte, conservando os seus
vencimentos. I lo dispõe a lei n. o 28'1 de 6 de Maio
de 1843, art. 10.

18'~4.-03 voluntarios e engajados que entrarem para
o asylo de invalidas, antes de concluirem os prazos
que tivol'em de servir, continu\1rão a per'ceber a com
petente gt'atifioação até concluirem o tempo de ser
viço. Assim dispõe b aviso de 1.7 de Outubro do 184,~.

1850.-0s infel'iores elas companhias de invalidas
não têm direito ao augmenlo de oldo, 'que só foi con-
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cedido :IOS dos corpos do exercito pelio arl. 9." da lei
de 21. de Maio de 181>0. Isto declarou o aviso de 15>
de Novembro de 1850.

1850.- As praças do exerci to que passarem, pa'1'a as
companhias de invalidos, não t~m acces ()o nos posto·s
inferiores. As im declarou a circular de 28 de Junho
de 18nO.

181>2.-0s inferiores das companhias de i,nvalidos
têm os vencimentos que tinham antes de passarem
para as mesmas companl1ias. Segundo 3 di posição do
avi'on. o 1í3de3ele Julho de 1852.

i853.-A ordenl do thesollro de 13 de Alwi! de 18u 3
declara que as praças de pret não devem pagar cl.i.l'oito
de 5 % de suas reformas.

1857 .-Uma outra ordem do thesouro ele i2 de
Junho de 185í declara que nas aposentadorias dos
empregados de faze\lda se deve levar em conta o tempo
de serviços prestados no exercito na qualidade- de praça
de pret, se não foram já atlendidos para a re-forma.

1858.-Aspraças de pretque passam a invalida a.ntes
de Goncluido o seu tempo, e depois o conclllem como
taes, não podem SOl' engajadas, nem vencem a gra
tificação de soldo dobrado; e bem assim não perd '!TI

as vantagens de que já estavam no goZO.-IsLo deda
ra o avi o de 28 de Maio de 1858.

1.8~8.- As praças de prot reformadas, addidas ou in
corporadas ao asylo de invalidos da côrte, pen:ehem @

soldo ele,suas reformas pelo thesouro, e a etapa pela
pagadoria das trepas da CÔrte. Isto elispôz o avj (). de
i8 ele Julho de 1858.

1860.-0 commandante do asylo de invalidos da
CÔrte percebe vantagens ele estado-maiorfle2." classe.
Assim dispôz o aviso do 1. o dI> Setembro de 1.860.

1861.- Uma outra ordem elo thesouro de 24 de De
zembro ele 18(31 declara que, nos termos do aviso- ele,
O ele Maio de 1843, os 0mciaes inferiores e soldados
reformados não têm assentamento no the ouro. e i,m
no livros competentes da companhia :l que estiverem
incorporados.
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1867.- Por avj~o de 21 de Abl'il de 1867 e mandaram
01) erYar as instrucçõe para o a. ylo de invaliclos.

1861.- Odecreto n. o 390ft, de 3 ue Julho de 1.867 ap
prova o e tatul.os da sociedade - Asylo do. In\Talidos
da Patria.-

1869.- O aYÍso de ii ele Janeiro de 1869 determina
que, á visla rIa. copia düs re pectivo decreto, 'conce
dendo refo/ma a praças ele pret do exercito, e abram
os competen te a sen tamen tos.

1869.-Aordem do dia da ecretaria da guerra n. O

668 de 1.9 de Abril de 1869 declara que as praças que
estiverem na provincias, adelidas a corpos de guarni
ção, aguardando destino, não elevem er delles desli~

gadas, sem que lenham entrado no gozo de cus ven
cimentos de reform:t, ou adquirido lireito á percepção
das pensões que lhes compelirem pelas respectivas
l.hesourarias de fazenda. Determina mai que, quan lo
ta!=ls praças obtiverem baixa elo serviço do exercito, se
lhes passem nas mesmas prol' incias, em que e. I iverem,
as respectivas e cusas, logo que conste a haixa pela
publicação em ordem elo dia •
. 1870.- O avi o de 8 de Abril de 1870 d"termina
queçessea pratica ele pas.arem-sesegunda -vias de pro
vi ües de reforma.

IV.

MElO SOLDO Ás VlUVAS, ESPOSA ou MÃIS, ..\s FILHAS E FILHOS
MENORE DOS OFFICIAES DO EXERCITO; PENSÕES E MeNTE
PlD.

18~7 .-A pensão de meio soldo foi uma sabia insti
tuição; é um tributo da nação pago áquelles que por
ella derramam o seu angue, cobrind'O as suas esposas,
mãis e filhas com o manto da paternidade, e collocan
do-as ao abrigo ela penuria e miseria; foi estabelecida
pela lei de 6 de Novembro de 1827, que decretou o se
guinto :

I. 18.
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viuyas, mãis
aI imen tadas,

\"iuras mflis.

"Viuvas o OJ'I)h~I)s Al't. 1. o O'!!üvemo fi a autoriZ:H]o par:dazel' abonar
'lIus Ulli':I:IOS eto ~

exoI"ito. <Is viuvas dos officiaes do exercito, que têm faIlecido,
e daquelles que fallecerem, assim como aos orphãos me
nores de 18 annos e á filhas que existirem solteiras,
ao tempo da morte (los p:lis, a metade do soldo, (lue ca
beria a seus maridos e pais, se fossem reformados se
gundo a lei de 16 de Dezembro de 1790, 'exceptuando o
caso de melhoramento de soldo"por lertnn mais de 35
annos de serviço.

Art. 2.· Esta disposição é ext.ensiva ás
de officiaes militares, que eram por elles
na falta de vjuvas e filhos.

Villvas de Ai'L. 3. o As viuvas, filhos menores ele 18 annos,
offi'iaes mortos
em combale. 11Ihas solteiras, e mãis de oillciaes mortos em comb3.te

por defesa ela pa tI' ia I vencerão o meio soldo dos seus
respectivo maridos, pai e filho, seja qual fOr o tempo
que houverem servido abaixo ele 3~ annas; pois que
dahi 'para cima deverão perceber o meio 01do da pa-·
tenteimmeeliatamente superior aquellas, em que elles
faIleceram.

Art. 4,0 São excluidas elo heneficio desta lei:
Exclnsiio cio I 1, o A viuvas, orphãos, filhas e mãis, que receberem

bO(lef~~?d~~ lJloio • dos cofres nacionaes a19uma pensão a ti tulo de mon te
pio, ou remuneração dos serviços, ou que tiverem a
propriedade, ou serventia vitalicia de algum officio ou
emprego, cujo rendimento iguale ou exceda ao meio
soldo concedido por esta lei; mas não chegan lo este re
cebimento á metade <.lo soldo de seus finados maridos,
pais ou filhos, perceberão tanto quanto faltar a preen
cher a dita quantia;

2. Q As viuvas, que ao tempo do fallecimento de seus
maridos, se achavam denes divorciadas por sentença
conelemna toria, a que ellas tiverem dado causa, ou por
sua mú conLluc ta separadas; e as orphãs que viviam apar
tadas de seus pais, e por causa do seu máo procedimento
não eram por elles alimentadas.

A~'t. 5.· As habilitações das impetrantes consistirão
na apresentação <.las certidões dD praça dos officiaes fal
h'cidos. cujo meio .01c10 houverem de requerer, o de

llabililações para
o meio solelo.
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certidão do thesouro, que amrme não terem algum
vencimento corrente, em folha pelo cofre nacional; jus
tificando outrosim que não possuem algum ameio, em
prego, ou ouLro titulo do E'tado, que lhes renda tanto,
ou mais do que o meio oldo, que pretenderem. Além
destes requisitos, serão obrigadas a apresentar as viuvas
esposas, certidões de seus casamentos com justificação
de que viviam com seus maridos, ou não estavam delles
divorciadas, ou por ua má conducLa separadas j ;IS

orphãs, certidões dos casamentos de seus pais,e a dos seus
baptismo, com justificação de que não viviam apartadas
de seus pais por causa do mão procedimento, d'ondo re
sll1tasse não serem por elles alimentadas; as viuvas
mãis, certid,To de baptismo de seus filhos, cujo melo
soldo requererem, e justificação de que eram por elles.
alimentadas. (')

(') A jusLificaç'ão pcranLe o juizo llos fcito,; da 'fazenda, na
côrtc, 01.1 lias lH'ovincias, para .'c ObL \' o mcio soldo, devc SCI'
feita mcdiantc rcqucl'imcnto couccLlido nos seguilltes tCI'lIlOIi,
)JIJUCO mais ou JIlcno :

II Illm. SI', DI'. juiz dos fcito da fazcnd:l.

« Diz D, Fulana l esidente nesta .... , , vi uva, ou •...... elo
capitão, ou ...•.. na 1.' linha do exercito F , quc, tendo
este I'alleeido com., .... annos de praça, tem dil'eito á pensão
110 meiu soldo, e para obtel-a precisa habilitar-se perante V. S.,
justificando o seguinte:

« 1.0 Que a justificante é a Jlropria e identica viuva ou .• ,.
do refcrlu o omcia I.

« 2.° Qu' a justificante se conserva no estallo l1e viuvez, ou
de ..... , e vive honcstamente. (Documento n.o 1.) (Certidão do
vigal'io.)

« 3.° Que a justificante não percebe dos cofres publicos ven
cimento algum, nem exerce oflicio ou emprego do Estalto, geral
nem provincial. (Docu mellto n.O 2.) (Ccrtidão do thesouro.)

« 1\.0 Que a justificante viveu sempre em companhia de eu
marido, ou fle sen pai, Da melhor harlllonia, c era por ellc
trak'1.da e alimentatla.

« Nestes terlUOs requer a supplicante, e
« P. a V. S. a mande·admittil' a justifica.r o que

expende, apre entando a upplicante testemu
nhas, e julgando V. S. por sentença a res
peetiva justificação, a fim de ser esta entregue-
fi ju 'tiucante, I elo Que '

« E. n. ~r..
(C IUo de, étC.
« (A 'Si(jlla tura Csello.) »

. I
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ArL. 6. 0 As ViUVIIS, orphãs e mãi , que gozarem do
beneficio desta lei, ficam sujeitas ás disposições que se
houverem de fazer a seu respeito.

1831.-A resolução de 6 de Junho de 1.831 amplia
essa lei, dando direito ao meio soldo ás viuvas; orphãos
menores de 18 annos, filhas solteiras, e mãis dos of
ficiaes de 2. a linha do exercito, que para eUa tiverem
passado da 1. a e vencerem soldo; dos officiaes refor
matlos da 1. a linha e dos de 2. a que tiverem passado
para a 1.. a e vencerem soldo; e dos officiaes falle
cidos, que tiverem menos de 20 annos de serviço, e
estiverem nas circumstancias do alvará je 16 de
Dezembro de 1790, lhes será abonada a metade do
soldo que venceriam .seus mari dos, pais e filhos, c

A pcLi(,'ão para se obtcr a ccrtidão negativa pódc scr nbs
segllilltcs lermus,:

" SENHon.

" Diz D. Fulalla, Yiuva do .•.••. , ou filha do ...•. , quc para
ootcr o mcio . oldu, a que tcm direito, llcccssita que peja I'C
partiçflO COlllpCtCnLc.do thc'ouro nacional se ccrtifiquc junto a
este sc a supplicante pel'ccbe dos cofl'es publicos alguma lcnça,
pCllsão, montepio, mcio soluo, on oulro qualqucl' vencimcllto
J)or si, Oll comu viuva ou ..... do rcfcrido uJlicial; flor isso vem
J'espcitusamcllLe pcrantc o augusto lhrollo ele Vossa lIlagcstade
ImJJcria\

" Pcdir a Vo 'sa :'Ilagcsladc Impcrial sc di"llc
ordenar quc se passc a ccrlidflo rcc\uCl'ida

" E. n. 111.

" nio de, etc.

" (Assignatul'a c scllo.) "

Obtido o processo elc justificação, a habililanda dirif;irá a
Sua l\:Iagestadc Imperial, pOl' intermcdio do lhcsouro, um rc
querimcnlo instruido com os seguinles documentos, além do
mesmo proccsso de justificação: 1.0 Fé de omcio do official;
2.0 Certil1ão de obito do mcsmo omcial; 3.0 Certidão de casa
JIlento.

O rcqucrimenlo pódc ser do seguinte lheor:

" SEJ'illon.

" Diz D. Fulana, viuva, on filha do ...•.. (posto e corpo)
que, lendo-se habilitado li percebcr o meio wll1o, que lhe COlll
pele, e achando-sc lias coul1ições das leis em vigo!' para entrar
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fossem refol'lllaLlo_ nos lermos do mes'mo alvará. E~la

resolucão declarou mais:
1.. Que a melade do 01 do, que se deve abonar, é

dacruelle que corresponde ao posto effeclivo, em que
os officiaes fallecidos estiverem ervindo; e á vista da
habililação erá abonado desde o dia do fallecimenlo do
olDcial.

2.· Que esla habili lação deverá ser fei ta no juizo da
corôa da provincia, em que os impetrantes residirem,
com audiencia do procurador da corõa e fazenda
nacional, preslanuo fiança idonea e apresenlando
cerLiJiio do tlle ouro nacional, de que não recebem
lença ou pensão ti Iguma.

3. ° Que as viuvas, orphãos menores de 18 annos,

no g-ozo rio mesmo uelleficio, vem mui respeitos:unelltc perante
o :lUgusto tllmno de Vossa lIlagesLarle Iml1crial -

a I' (iii' que se (liglle l1Ianelar que ]1clo thesouro
nacional seja a supplicante incluida na re 
pectiva follla.

" E. ll. lIf.
" Rio de, ctc.
« (AssignalUra (; sello.) ))
No no-Todos o documcntos devem el' devidamente s,cl

lados,
As filha solleil'a de\'~m apresentar: t.· C~rti(lão de bap

tismo; 2,° Certidão d' ca ameulo de 'eu pais; 3.° Certidão
ele obito ria viu":t do ollicial, ou documento que prove ler eU:t
]lerdillo o direito ao meio soldo nor haver pa 'sado ás eftundas
nupcias, ou pO' uil" emprego vitalicio; 4.0 Certidão de bapLi-mo,
casamento ou ouito de ells irmãos, se do asai tiverem ficado
outros filho além da habilitanda ; li.o Justificação de serem
as unicas fjllla do casal, ou de terem outros irmão na data
do fallecimenlo (lo omeia I ou da vim'a, mencionando as tcs
t.e~nunhas os nómes de cada um; 6.· .Justificação de serem sol-

o t~lras ao tempo d~ morte de eus pais, ou suas mãis, e de que
nao vivel":tm apartadas delles por causa oe máo procedimento,
ele que resultas. e não terem ido ]101' elles alimentadas, sa!l'o
se forem menOrcs de 12 anILo o

Os filhos menores ue 18 aonos devem igualmente apresentar
todos e tes (lOcumentos, á excepção do 6.•, e se forem maiores
ele 14 :lunos Lambem os de quc trata a ultima parte do refe
J'ido 6.· documento o

As ~nãis devem apresclll:lr: 1.0 Certidão de baptismo do filho
f:l~Jeeldo ; 2." Certidão de viuvez; 3.° Justificação de que eram
a!lmentadas pelo olHcial; 4.• Justificação de haver elle l'alle
cldo ell1 estatlo de solteiro, ou no de viuvo sem filhos.

(Consulte-sc o decreto n. O 3607 de 10 de FeveJ'ciro de '1866,
no 3.· volulIle á rag. 313.)
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filhas solLeiras e mãis dos oillciaes infGriores, que
forem reformados no posto ele alferes, ficam com
prehendidos nas disposições d"a resolução.

1831.- O deCreto de 13 de Setembro de 1831, em seu
art. 2.°, declara que competem á villvas e filhos dos
omciaes, sentenciados, em commissões militares, os
mesmo direitos, de que gozariam, se não fossem
sen tenciado~.

1831.- O decreto de 22 de Novembro de 1831, de
clara que o vencimento do meio soldo concedido ás
vi uvas, orphãos menores de 18 annos, filhas solteiras
e mãis de officiaes fallecidos an tes da lei de (j de No
vembro de :1827, deve ser contado da data da dita lei;
e as dos officiaes fallecidos posteriormente a ella será
contada de"de o dia do obito: já o mesmo havia decla
rado a provisão de 6 de Maio do mesmo anno.

1832.- O aviso de 23 de Janeiro de 1832, provisão
do the~ouro de 14, de Maio de :1835 e circular de 30 do
mesmo mez declararam que as viuvas e orphão,
logo que se casem, perdem o meio soldo; não obstante
a resolução de 15 de Setembro de 1828 ter mandado
abonar meio soldo a uma viuva de omcial ,morto em
combate, que passou a segundas nupcias.

1832.--'0 aviso de 23 de Janeiro de 1832, acima
citado, declara que, ainda mesmo que a viuva se case
com mili tal', perde o meio soldo.

1837 . ..:..... A ordem do thesouro de 20 de Dezembro
de 1837 declara que não tem lugar appellação, pelo
procurador fiscal, das sentenças de 'justillcação das
viuvas, esposas, ou mãis, filhas solteiras e orphãos
menores dos oJIiciaes militares, e que requererem meio
soldo, salvo o caso de o mesmo procurador fiscal haver
se opposto por tal sentença por motivos de nullidade.
18~0.- O decreto n.O 1~9 de 27 de Junho de 184:0

manda que as pessoas com qirei to á pensão 4e meio
soldo, e que residirem no municipio da côrte, deverão
se habilitar perante o tribunal do tllesouro publico
nacional, mostrando ter satisfeito as exigencias do
arl. 5.° da lei ele 6 de Novembro ele 1827.
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i8~0.-A circular de 12 de Dezembro de 1840 de
clara que o vencimento da pai-te do soldo, que per
cebem os filhos dos mi Li tares por serem menores de
18 anno~, no tempo do falle::imento de seus pais, cessa
logo que completa aquella idade.

1841.-0art. 7. o e ultimo da lei n,O 190de24de
Agosto de i~H manda comprehender nas disposições
do alvará de 16 de Dezembro de 1790 as viuva , filhas,
ou mãis dos cirurgiões militares.

18í4.- A ordem do thesouro de 7 de Fevereiro de
1.844 manda cessar o abono da parte do meio soldo
aos filho menores de 18 annos antes mesmo de com
pletaI' esta idade, se cbegarem a vencer pelos cofres
publicos algum outro vencimento.

1844.- Oavi o do ministerio da fazenda de 30 de
Outubro de 1844 declara:

1. ° Que o soccorro tio meio soldo não é devido con
j unctamen te, mas por e cala: L ° ás viuvas ; 2. °
ás filhas solteira, ou filhos menores de 18 annos;
3. ° as viuvas, e mãis dos oficiaes, na falta de viuvas,
fillJas ou filhos menores.

2. ° Que fallecendo as viuvas dos ofüciaes, que estavam
no gozo do meio soldo, ou passando a segundas nupcias,
se devolve esse meio soldo ás filhas e filhos, que en tão
se acharem nas circumstancias da lei, e o mostrarem
pela competente habilitação.

3.° Que no caso de pertencer o meio soldo as filhas
ou filbos, se lhes dará repar tidamen te; e no caso de
morte, ou de chegarem aos 18 annos, não succedem
os irmãos uns aos outros, mas vaga a 'sua respectiva
quota para a fazenda publica.

1846.- A ordem da fazenLla L10 i. °de Outubro de 1846
declara que têm direito a meio soldo as viuvas e
filhas dos oficiaes da 2. n linha com soldo, que para
esta passarem da L' embora não fossem olliciaes.
18~6.- A ordem da fazenda da mesma data declara

que dos meios soldos concedidos ás viuvas, e filhos dos
militares, nenhum desconto se faz, nem pagam 5 %
dos novos e velhos direitos; quanto á 1.' parte as

Os filhos
menores quando

maiores.

Vinvas rIos
cirurgiões
militares,

.Menores
com outro

vencimento.

Escala ela
pen 'fio de meio

soldo.

vim-as ele
ofliciaes de 2."

linha.

Meio soldo;
descontos.
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ordens de the. ouro ue 20 de Novembro de '1839, 13
de Maio de i845 c 1t de Junho de i8v3, o mesmo
declaram; quanto á 2. 3 já havia determinado o de
creLo n. o [ü) de 27 de Junho de !840.

1847.-0 decreto n. O521 do LO de Julho de 1847,
explicando o art. i. o da lei de 6 de Noyembro de 1827,
ueclara que a filhas dos officiac' do e~erci to que
existem solteiras, ao tempodofallecimento de ~eus pais,
têm direito ao meiQ soldo, ainda que depois se casem.

i8í8.- Conforme este mesmo decreto, e a ordem
do thesouro de i2 de Janeiro de 1848, não têm di
reito ao meio soldo as filhas de militar, que se casam
antes do fallecimento de sua mãi.

i847.- Conforme a circular do thesouro ue 6 de
Agosto :le 1847, regulando os proce os uos paga
mentõs por dividas de exercicios findos, quando nestes
cahir parte dos vencimentos, por não se ter realizado
em tempo a habilitação do credor á pensão de meio
soldo, cumpre que elle requeira, justificando o seu
direito, a liquidação do debito perante a th sou.raria
da fazenda da provincia, onde fór contrahido, e ahi
será processado e liquidauo para seguirem-se os mais
tramites até o embolso.

1848.-0 decreto n. o 548 de lO de Jíneiro de i8~8

declara que as vi uvas, filhos menores de 18 anno ,
filhas solteiras, e mãis dos officiae militares refor
mados em virtude' da lei de 20 de Setembro de 1838
(que lllandou reformar, na formação do quadro, com
soldo por inteiro os officiaes incapazes para todo o
serviço), ainda quando não tive sem os annos d:l lei
só têm direito á percepção do meio soldo, quando se
acharem nas circumstancias exigidas pelo art. LU da
lei de 6 de Novembro de 1827.

i848.-A ordem do thesouro de 1.9 de Junho de
1848 declara que a prescripção de longo curso não
corre aos orphãos, os quaes gozam da restituição ainda
quatro annos depois que chegam a maiores.

1.8!J,8.-A ordem do thesouro de 4 de Novembro de
i848 doclara que sómente gozam do beneficio do



rtício scilLlo os Olhos legitimos <los niilitates., elegi':
ti ma dos po I' subscqllcns matrimoniam.

184·(L-O art. 7.° § U.u e arL. 8.° da circular (lo,
ministerib da Llz"CIlda de 30 de Março de i8'f9 fa';
Gultam ás \reuvas dos capitães, e üahi p'ara cima, fa
zerem pelo seu proprio punho as procurações, que
neces ariás fbrem, para receberem seu meio soldo, in
uependente <lo talMllião com tanto qtie ejam e sas
procura. õe, selladas. Ehta: mesma' circular decla'ra:
que as procurações, quan<lo especiaes, só prestain du
rante o anno do llXel'CICio; sendo geraes e pci'petuas,
uevélll aprosen ta r-se cada anno publicas- fõrma dellas
com certiLlão úc vitla do constituinte, em épO'CéiS com~

petentes;. .
1831.-A ortlem da' fazenda de 12 de Novembro de

1851 Lleclara que as Olhas solleiras têm c1il'eilo ao meio
~'01do de seu pai, togo <.t. Úe o fallecirnento d sua mãi,
c não antes, embora tivcss'c havido opção p'or outro
meio soltlo ll'o,,"eni nle dr algum f1lho tam1Jem militar,
:.ti ntla ql1e destle a opção até o falteéimen to da viu va te
uham dccárrido mais de cinta a'nnos.
i8~2:- A ordem cil' 'ular tio thesouro de tO de Feve

reiro de 185~ eleclara qlIe as participações ao theso'ul'Ó
}lelo'S inspectore déIS hesourarias, sobre a's altera~õ s;
li ue occorrem na rubrica - pensionistas, -devem s('r
feilas immediatardell'te que tenha lugaT 'o lançamento
em folha úe qualq'uer pens'ianista pal'a começar a I'C

ceb'r, ou a verba do assentamento para ceSSar o paga
mento; e que os pro'cessos do' meio oldo d vem UI'

t.lcompanha'do, cada' um\ do omcio que lires' diz res
lJei to.-

18ii.2. - A: ordem do Wesouro de 16 de Fevereiro de
1852 fortalece a disposições do' ar!. LU da lei de
(j de No'v m1Jro de :t827, e aviso de D de Novemhro ele
18H, declarando que o posto' de accesso, em que o of
Ucial foi reformado, com melhorameIllo de solelo, por
1<cr mais ele 35 annos de serviço, Ilão dá direfro ;'1

viu\'a c filllOS para o meio soltlo delta, e tão sómellte
para o do posto antccclknle, cm que s II mal'iJo, ou

L 1.1:1. /
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-'JJ:;:;es~aYa efIectivo, embora gozasse v.~~ uO po tJ da
reforma.

1853.-'\ ordem do thesouro de 1.9 de Fevereiro de
1853 recommenda a pontual observancia da disposição
sobre preseI' ipçõcs, incl usi ve os casos de habili tação para
meio soldo.

1853.-0 aviso de 5 de Se'tembro de 181)3 declara
que as viuvas dos cirurgiões reformado, fallecidos an
tes da lei de 24 de Agosto de 18H, não têm direito
ao meio soltlo, como 3S dos que falleceram depois da
mesma lei.

1853.- A lei e o decreto n. O 620 de 28 de Setembro
de 1.853 determinam que as vi uvas e filhos do officiaes
do corpo municipal permanente da capital do Imperio,
gozarão das meSIllas vantagens, que competem ás vi uvas
e filhos dos do exercito.

omci~~~·~~b~Tdcs. 1.85'l,.- A imperial resolução de consulta de i~ de
Agosto de 18;54, exarada cm avi. o da fazenda de 29
do mesmo mel. e aano, declara lIue as viuvas, esposas,
mãis, filhas e filbos do oficial que, antes de envolver,-se
em alguma rebellião, contar os annos de serviço ne
cessarias para seus herdeiros terem :l irei to ao meio
soldo, conservarão esse direito, ainda mesmo quando
o oflicial tenha morrido no serviço dos rebeldes, uma
vez que não haja perdidp sua patente, na conformi
dade do art. 1.4.9 da consti Luição do Imperio, por sen
tença, e o crime seja amnisLiado, embor.1 depois do
1'a llecimen Lo.

"as de 1854.-A ordem do thesouro de 31 de Outubro de
officiHe~ ll1')rlos

autes da lci. 1.85'1, declara que não têm direito ao meio soldo as
filhas dos oficiaes fallecidos anLes da lei de 6 de No
vembro de i827, ainda que solteiras quando morreram
seus pais.

1.857.-A ordem do the ouro de 31 de Março de 1857
Rp.mp.~sa dos
jJrocessl)s de declara que, sendo da compeLencia contenciosa do mi-
habiljl~ção.

nisterio da fazenda, nos termos do art. LO do decreto
_ de 27 de Junho de {7!J:O, decidir definitivamente do

direito das habilitanqas á pensão do meio soldo, devem
as thesourarias remetter em todo o Cí\SO ao thesouro

..
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OS processos de hallilitações, quér reconheçam, qUéT ne
guem provi ol'iamente o direito das mesmas habili
tandas, a fim deque, proferiuas pelo me mo mini teria
as decisões definitivas, po~ am as parte inlerpór o
recurso estalJelecido no art. 46 do regulamento de 5
de Fevereiro de 1842.

1857.- Este mesmo aviso de 31 de Março de 1857,
de accõrdo com a imperial resolução do cunselho de
estado de 28 de Maio de 1856, decidiu que não se coo
sidera interrompida a prescripção do direito das viuva
habititandas para o meio oluo, por ter sido a justi
ficação proposta em juizo dentro do quinquennio, sem
ter havido reclamação ao thesou['o na cOrte ou á the
sourarla nas provincias, antes do mesmo findar-se.

I 1857.-0 aviso circular do ministerio fia fazenua
de 31 cle Março de 1.8J7 cledara que, conforme acha-se
cleciuiuo pela imperial resolução cle consulta cio con
selho de estado de ü cI Feyerciro cle 1.8ü3, o beneficio
de m ia soldo' extensivo ás viuvas casadas in ar
ticulo mortis.

1.8 u 7,- O dccre to n. o 889 cle 27 de Ilia io de 1857
declara que a ultima pane da tlisposição do art. 1. 0

da lei de 28 ue Setembro de 18;)3 comprehende as
viuvas c filho do officiaes, e mais praças do corpo
municipal permanente da cÓl'te, fallecidos autes da
qata da ua promulgação.

1858.- A imperial re olução de G de Fevereiro de
1.858, tomada soure con ulla da secção de fazenda do
conselho de estado, communicada em aviso de 25 do
me:mo mez, deliberou competir ús lilhas dos officiacs
fu lIecido, o meio soldo de seus pa is, qua ndo não pos a
ser concedida á viuva, por achar-se excrcenuo em
prego que lhe dá vencimento, pios cofrr.s publicas.

1858.- A oruem do thesouro de 24 de Fevereiro
de 1.858 declara que pa.ra a habilitação do meio soldo
não se póLle admiLtir a publica-fól'ma da certidão cle
rasament , disposil/ão esta esLriiJ:llla no q~le L!is[1õJ o
capitulo 6,0 cio regimento LIas mercês ue 19 lia Ju
ILiro lle lü71.

Prescripçao.
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lSJR.-.\ lle G de Ahril d. lSJR t.:lIll1>rm tlrrIRI::t
flue as fés de aJTicios, que se dcvelTJ, :1pr('srlll.:l1' jlllll:l:
ao refluerimento, pedindo meio ,qldp, ucyelll sel' elll
original, e não cm tl'a~lado.

18JS.- A cio L°' de Thla io de 1838 l:cçQmmenda fluC
nenhum credor a meio soldo seja inclllido ,Çln folha,
e receba essa pell.S~O, antes ele tel' sido al1provacla 11 lo
thoso11ro, sem que preste a necessaria fiança.

1858.-A. lei n,e won ~e 22 de Sel.embl'q ele 1.8J8
decr.eta que o hencncio de meio soldo, segundo a (liso:
pn. ir:ão elo art. 3, q lla carta de lei de ô ele l'fovembro
de 18-:?7, n~a e~Lerisivo_ ás viuvas, filhos menora ue
18 annos, filhas solteiras, e milis dos Qmciaes da gual'Ui\
nacional, 'qlle morrerem en1- comba~ .
18~m.-A circulé\\' elQ the.,onro de !7 elc Janciro,

de i8;)!) rccQmmencla a ohsnryancia do aviso do mio:
ni~LeTio da 'guerra n. o 68. (1~ 1.~ de .lunllO de 18'~2,

para evitar a r pl'oducção dOll enganos na dl'clal':1ção
do meio soldo, Ilne compete ~IS viuva. e !ilhas L10~

ornciaes ela 2." linha do ex.e\·ciLo.
I

E. se aviso r1ec!al'aYa qne os majores e ajudantes dr.
.2." linha não t0m direito a ang-mcnf.o rir. soldos pelos
postos a qun tiverem síllo promovidos na mr~ma 2.~

linha, fÓI':1 do' casos desi~na los no ad. 3.° da carta
de lei de 24 de Setc.mbro ele ,1899.

18;)9.- A impl'l'ial resoln~ão ele 7- de ~laiQ dr. 18~j(),

sobre consulta da c;ecçãQ dr. fazenda do conselho dr.
estado ele 10 de Fl'verci'l'o, (lecidin qur. as viuY:1s <.lo~

ofTIciars reformados na f<'lrm:1 da Iri n.~· G,'~8 (le 18 <.ln
Agosto dr 1852 não t<~m (\irei Lo :10 meio solllo, sr. não
esLivrr'rm çomp,l'e.hendiuos na& lJYPoLllCses do a.LV3J.'~\

de 1.79.0.
·1í~6Q. - O, ti~u o, flue concrdr. pensãn dr. me,jo soldo,

paga de !}allo i "I"~ do vencimento annuaL ele Wo.~oao ou
mais: as justiric(lr;õ se Irn'iLimaçõ.cs Pal'a hav(\J'-s(' meio
soldo pagam iDO róis pO.l' carla mr.ia folha: :1ssim drclal'<~

o l'l'gulanwn~o do . ollo,de 20 lle. DeZl'mbl'o dr 18G,O.
18QL.-:-A ci!·cula.f' rJo llte Ol,t1'9. (~e 2J dr ]?ev:" f'l' i1'0,

dr 180L declara ao,' insp cLorcs da' thtSoll\,axla~ ~c
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fnelllla Illlc a srllo do . 11. o dI) 3rt. ~iS 110 rrgul:h
menta ue 2G ue OC7.ClJlbro d 'ISGO, isto é, o (le 200 réis.
estão sujeitos o, lllomoriaes c requrrimento:, nos qU:lCS

se pede o pagamento lle meio soll1o,
i8ü1.~O :lYiso do ministerio da fazenl]a lIa LO le

Agosto de 18tH declara quc as certitlõ s, Oll atte:tados
de vida, (pIe os pensionistas ao meio soldo são obri
gados a apresentar, uo\Zcm pagar sello.

'1861.-0 avi o do tlwsouro do 28 do Setemhro
de l8ül, expedido cm virtnd da imporial ro~olução

de iS do m smo mez e anno, tomada sobre con ulla
da secção de fazenda do conselho de estado, dcelara
que, segundo a doutrina da df'cisão de ~O de Outubro
de l8U, o mp.io soldo passa das viuvas cIos militares
para as filhas por direito de reversão, e não por de
suecessàó, e que por oonsc,y.ui n te a 11\ 11:1, OlL uma en
toada, que, cas:1ndo-se em vida le seu pai, cnviuva
quando ainda viva. ua mãi ou madrasta .i'~ no gozo
do meio soldo, q1lanl1o esta marre não tem direito a
reclamar es a pensão.

18G2.-0 aviso de 2í de Outubro de 18G2 1ecbra
que, em virtude da imperial 1'0 olução lle 18 do 111e. ma
mez tom:lda sobre consulta do con elho supremo mi
litar, a viuva do omeial reformado, conforme a lei
n.· {~l de 20 de etcmbro do '1838, não tem direito a
meio soldo, por ser os. a lei especial, e unicamente
tra 1.0Q de reformas som conceder o beneflcio da lei de
G de Novembro cle 1887.

i8~1, iSol.- Pcli\ nossa le rr islação, regula- a pres ..
cripção (regimonto lIa f"z nela C;lp. 20n, decreto n." S~'7

de i2 de Novembro de iS:>I, lei n.· ~'~3 de 30 de No
vembro de J81I); preSCreYC7S,e o <I,irrita:lo meio soldo,
se as viuvas espo~as ou milis, filhos c li lhas dos mi

'!itares requererem para habilitarem-se cinco annos
consecutivos lepois do l'i.\llec\ll1ento do mesmos' mi
l i tares.

1803.-0 <lvi:;o do mini:;lorio da f'lZenl1a de 27 de
Outuhro dt\ 18li3 declara que nãu se poder;'t c;qwclir
Pl.\lo l\e meio. soldo rCl~llcriuo., cm JU<luto li haui(ik;H.J,il.
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JustitlcoÇaQ por
mCIO

testem unhai.

não exhibir certidão de obito de cu marido, vi~ta

que a respectiva fé de amcia não suppre a mesma cer
tidão, e quando o marido tiver falleciJo com menos
de 25 annos de serviço) nos termos da lei de 6 de No
vembro de 182i, deve a viuva perceber a quarta parte
do soldo.

1864,.- Por aviso do ministerio da fazenda de 21
de Janeiro de 1864, expedido á thesouraria de S. Paulo,
exigiu- e de uma habilitada a meio soldo a prova de
que não possuia emprego ou omcio vitalício, e igual
mente a prestação da üança para continuar a perceber
o meio soldo.

1864.- Por aviso do mesmo ministerio oe 22 de Ja-
neiro de 1864 se exigiu de uma viuva a prova de que
não possue enprego vitalicio, que lhe renda tanto ou
mais do que o respectivo meio soldo, não se aceitando
certidão passada pela thesouraria, devendo ser substi
tuida a ju.stificação pelo meio testemunhal.

1864.-0 art. 8. 0 da lei n, o 1220 de 20 de Julho
de 186'~ declara que as filhas solleiras e viuvas dos
officíaes do exercito já fallectdos, e que fallecerem,
sem haver completado 25 annos de !'erviço, têm
direito, na fórma da lei de 6 d,e Novembro de '1827, ao
meio soldo correspondente as quotas part.es, com que
seus finados pais ou martelos podiam ser reformados nos
termos da lei de ·18 ele Agosto de 1.852.

1864.-0 aviso do ministerio da fazenda de 12 de
Uutubro de 1864, expedido em virtude da imperial reso
lução de5 do mesmo mez e anno, tomada sobre consulta
da secção de fazenda do Gonselho de estado, declara qlle,
quando as \'iuvas dos militares optarem outro meio
soldo ou pensão mais vantajosa, não assiste ás suas filhas
direito algum para percelJcrenlo meio soltlo durante o
tem po em que sobrov iverem suas mãis.

186'1:.- O aviso circular <.lo ministerio da fnenda,
2'; de 1.3 de D zembro de 1864, declara que o beneficio de

que trata o arl. 8." da lei n." 1220 de 20 de julho do
mesmo anno, aproveita ás víuvas e filhas de officiaes
que se reformarem ou fallecerem depois da dila lei, e

OpçãO.
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fiallca.

viu vos de
officiBCS scm
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offici;les ~cm 25

0111105 de
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- Ha-
do re'formados e fallecidos antes, mas posteriormente
a 26 de Agosto ele 18t>2, data da publicação da lei de 18
do mesmo mez e anno-, e que o augmento da quinta
parte do soldo súme~te deve ser computado para as
pensões do meio soldo das viuvas e filhas de omciaes
que ora fallecere.m, e das daquelles que tiverem falle
r,ido ou sido reformados depois da lei n. o 821. de i4
de Julho de :l85t>: devendo calcular-se o soldo da La
bella do 1. o de Dezembro de 1841 unicamente segundo
o tempo de ~erviço estabelecido na lei de 18 de Agosto
de 1852 pará aquellas cujos mariuos e pai foram refor
mados ou falleceram, desde que teve e'{ecução essa
lei at.é o dia anterior ú pubJicacão da de 1855, isto é,
até 20 de Julho do mesmo anno.

:l86t>.-O aviso elo ministerio da fazenda de 1t> de
Fevereiro de 1865, expedido em virtude da imperial
resolução de 28 ele Janeiro do mesmo anno, tomada sobre
consulta da secção de fazenda do con, elho de estado,
declara que o meio soldo só compete ás viuvas e filhas
dos cirurrriões militares falleciuos depois da lei n. 0190
de 2'1, de Agosto de 1841. •

186t>.-O avi~o de 3 de Abril de 1865 declara que o
favor do art. 8. o da lei n. o 1220 de 20 de Julho de 1864
não apr.weita ás viuvas e ülhas dos omciaes militares
fallecidos antes de 26 de Agosto de 1.852, data da publi
cação da lei n. o 648 do mesmo mez e anno.

1.865.- Oaviso do ministerio da fazenda de 6 de Junho
de 1.865 declara que a viuva do omcial mili tal', 'que
passa a segundns nupcias, ainda mesmo com militar,
pE.rde o meio soldo; sendo este devolvido aos filhos, ou
filhas, que se acharem nas circumstancias da lei, e o
mostrarem pela competente habilitação, conforme o
art. 2. 0 do aviso n." 105 de 30 de Outubro de 1.84:'l,.

:1.865. - O ar t. 8." da lei de fixação de forças de terra
n." 1.24:6 de 28 de Junho de :1.865 declara que na disposição
do art. 8. o da lei de 20 de Julho de 1864: estão conpre
hendidas as mãis dos oJTlciaes uo exercito, já fallecidos,
ou que houverem de fartecer, sempre que se verificar a
lJypothesedoar1.2.odalciLlc6dc Novcmhl'odc :1827.
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1865.- O aviSo' Circul:ll' do minístcrió (la fnenll"it
/le 30 de Novembro ue 186;> manda olJserv:lr a bem d:l3
familias UOS 0lTIcjaes do exercito, UOS corpos de valun.:
tarios e dos guardas nacionaes, que da côrte e provincia
têm marcha10 para a c:rmpanbrr <.1:0 sul, as' seguinteS'
uisposições:

1.. a lts consignaçijes que dei xarenr os dilos oficiaes
as soas 1':llllilias serão pagas' regular fi pau tualmen te no
pi'incipio de cada mel, se'm d 'pend'lJncia de noVa'
pTOC\l'raçÕes e certidões de vida, nã'o poLlendo ser üemo~

l'au'as sob pretexto ,a~gum.

2. a As famílias que morarem fóra das Ca pHaeS dais
provincia's scrã'o pagas pelas' estaçÕ\ls de fazenda- dos lu-'
gares de sua residencia', oU' uos que ~l1e~ ficarem' pro
xim'os, dom.o lhes fór mais con'lmouo.

:.J."No acto do pagamento, ql1ér nas tl1e ourarias, qUÓI'
nas' estações; qu:c lhes são' subordinadas, se verifi'ca'l'ú se
as pessoas- encarregadas do,recebimento' são a~ p'roprias
a'uCorizac1'as para' es e Hm, de modo qtre se' evHem parra~

menCos' a ind'ividuo's in'competcn'les, sob' respOll aMl'i
dade uos thesoureiros ou pagadoi'es respectivos.

4-. a SÓ' se susl~endel"á o p'clgarnen lO dás consigna~ões'

quando constar p'ü'r deClarações em ordem do d-ia dos
chefe's d'as forçaiS em: op-eraç,ães, Cl'U do qu'artel-general
d'a c'ó'l'te, que o oITici-al falleceu' ou fO'i dispensad'Q do se'r"
,'iço do exerci to',

5'." A's ViUVélS, fll'hós'menúres d'e f:8' annos,' filhas'sól
teiras,. e mãis dos' oflici'aes' mortos em comba te se'pél'gará',
sob fi-finça, l'ogo que cessa.rem as consignações,' na con for
lU'Í'da'de da d'ispesição 4'. a, o meio soldo que lhes fôr de
vido, e'onccdendo-sc-lhes um prazo I'azoa vel' pa'ra as 1Ia
hili ta<:õ'C's ex.igida-s 11a' legislação que l'()'gula- esta nJa~

teria.
G." A's vfuvas, fi!ll'os'menores de 18'annos; filhas sol

tei l'a5, e mãis do, olliciaes <10 exerci to fa'lleci'dos, em con
seqllencür de mo]est'ias adquiridas 11'0 sel"vi('o, se pagará
tambcm o miei o' soldo sob fiança, marcado o prazo para
se habilitarem, na fúrma ela <1isposição antecedente.

7. a' 'o caso dc reconllC 'Cl'-se q,llC por seu eslado de
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pobreza não poJem as dilas viuvas, filhos e mãis dos
omciaes fallecidos, fazer as elespezas elas habilitações no
tempo devido, abonar- e-hão aos procuradores fiscaes
pela verba-pensõeE-as quantias que forem.indi pensa
veis para o prompto andamento elos respectivos proces
sos; abrindo-se contas aos habilitados pela importaneia
despendida, que será indemnizada em prestações men
saes ela quinta parte das pell 5es que elles ficarem perce
bendo.

8. 3 O' procuradores fiscaes activarão os ditos pro
ceiOsos, nomeando, se as partes o não fizerem, procura
doresquedelles se encarreCJ'uem gratuitamente, ficando
aos interessados a obrigação de coadjuvar em tudo que
Ules f6r exigido, para que se obtenham os documentos e
esclarecimentos necessarios, sob pena de suspensão das
pensões, se por falta ou negligencia elos mesmos intere 
sados não forem ultimados os processos nos prazos assig
nados. Estes prazos poderão ser prorogados se occor
rerem motivos attendiveis.

9.' Das pensões que forem pagas provi oriamen le, an
tes cle produzidas as habilitações, e das de pezas feilas
com eslas depois ele debitadas aos pensionistas á vista
das contas que apresen tarem o procuradores fiscaes,
dar-se-ha parte ao thesouro para serem lançadas na ver
ba-pensões do exercicio competente.

1.866.-0 aviso do ministerio da fazenda de 22 de Ja
neiro de 1.866 manda pagar a uma viuva de mil i ta l', sob
fiança, na fórma da circular de 30 de Novembro de 1.865,
o meio so~do que lhe competia, visto achar-se impossi
bili tada por fal ta de meios de habilitar-se, marcando-se
lhe um 'Prazo para esta habilitação, procedendo de con
formidade com oart. 7. o da mesma circular.

1.866.-0 decreto n. O 3607 de iOde Fevereiro ele 186'6
reghlou o processo das habilitações pat'a as pensões de
meio soldo e monte-pio. (Veja-se 03. 0 vol.)

1866. - O aviso do ministerio da fazenda de 28 de
Março de 1.866 declara que ás viuvas e filhas dos oflicia s
reformados anteriormente a 20 de Ago to de 1852, data
da publicação da lei n.· 6l!8 ele 18 do mesmo mez e ;mno,

J. 20.
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llão aprQveita O beneficio da lei n. o 1220 de 20 de Julho
ele 1864-, como foi declarado pe·la circulaI' de ,13 de De
zembro do mesmo anno.

1.866.-0 decreto n. O 1307 ele 22'deJunho ele 1.86G
sanocionoll e mandou executar a seguinte resolução da
a sembléa geral.

Art. 1. .o As filhas dos oficiaes do exerci to e da armada
têm direito, na fórmada lei de6 de Novembro de 1.827,
ao meio soldo ou monte-pio deixado por seus pais, em
bora se tenham casado antes da morte destes, se -o
existirem filhas solteiras ou viu vas nem filhos menores.

1866.- Oaviso do ministerio da fazenda de 10 de Se
tembro de 1866 declara que o decreto n. O '1307 de 22 de
Junhode 1866 não tem efTeito retroactivo, esó póde fa
vorecer as filhas casadas dos officiaes do ex.erci to e da
armada, que fallecerem da data do mesmo decreto em
diante.

'1866.-0utro aviso de igual data edo mesmo mini ~

teriõ manda applicar a disposição da circular n. o 53 de 
30 de Novcmbro de 1865 ao mon te-pio que perc be a
mulb.el' de um omcial uo exercito em campanha contra o
Paraguay. ,

1866.-A circular do mesmo ministerio, de 13 de No~
vembro de 1866, declara que o tempo de serviço dos ofi
ciaes do exerci to para a concessão do meio soldo a seus
herdeiro,>, quando fdr interrompido por mais de uma
praça, deve ser liquidado da mesma maneira por que o
é /pa ra a concessão da reforma.

.i866.- O aviso de 13 de Novembro ue :1866, expedido
em virtude da imperial resolução de 3:1 de Outubro do
mesmo .anno, tomada sobre consul ta da secção de fazen
da do conselho de estado, declara que não se pMe
considerar como interpretativa da lei de 6 de Novembro
de 1.82.7 a disposição do.art. L° do decreto de 22 de Ju
nho de 1866,porque elle estabeleceu direi to inteiramente
novo e só applica,\el ás filhas casadas dos olliciaes que fal·
lecerem depois da sua promulgação.

1866.- Odecreto ri. o 13~,5 de 19 de Setembro de 1866
sanccionou e mandou executar a seguinte resolução;



Artigo unico. - As pensões concedidas pelo gover
no ás familias dos militares e dos officiaes e praças da
guarda nacional e voluntarios da patria, que morrerem
na guerra.contra o Paraguay, serão isentas de todo e
qualquer onus pecuniario, estabelecida pela legislação
vigente, a titulo de direitos e emolumentos, revogadas
as disposições em contrario.

1866.-0s avisos do ministerio da fazenda de 17 e 2~

de Outubro de 1866 declaram que o decreto n. o 13~6

de 1.9 de Setembro do me mo anno sómente aproveita
aos pensionistas agraciados depois da data do mesmo
decreto.

1866.-0 aviso do mesmo ministerio de 20 de No
vembro de 1866, expedido em virtude da imperial re~

solução de 1.7 do mesmo mez e anno, tomada sOBre
consulta da secção de fazenda do conselno de estad.o,
declara que o favor do art. 8. o da lei de 20 de Jlll·ho
de 1.86~ é unicamente concedido ás viuvas e filhos do
officiaes do exercito, que podiam ser reformados no
termos da lei de i8 de Agosto de i852, que alterou a
de 1.6 de Dezembro de '1790.

1866.- Oaviso do mesmo ministerio de 22 de D~
zembro de 1866 declara que a viuva de um major re
formado, que serviu na 2." linha, não tem di'reito a
augmento de meio soldo pelos postos a que seu ma
rido fóra promovido na mesma 2. a linha.

1867.- Oaviso do n:.esmo ministerio· de 1.~ de Fe
vereiro de 1867 determina que se exija de uma viuva,
an tes de pagar-se-l he o meio soldo, a certidão do eu
casamento, extrahida do assento que se fizer na res
pectiva freguezia,-pelo do(}umento por elta apresentadúJ
na h,abilitação.

i867.- Oaviso do me mo mini teria de 14: ue Março
de 1867 declara que a certidão negativa exigida da ha
bilitanda do meio soldo é dispensavel em vista do
art. 22 paragl'apho unico do decreto de 1.0 de Fevereiro
de 1.866, sendo exigivel, sómente agora, em virtude da
rilspectiva legislação, a fiança para a reposição do que
de mai lhe tenha sido abonado pela thesouraria até a
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apresentação do competente titulo; o que será observa
do em casos semellJantes.

1867.- O' av.iso de 2~ de Maio de 1867 declara ao
senado que, sendo omeio soldo e monte-pio venciInentos
da mesma natureza, que se concedem pelo mesmo facto,
se faculta ás viuvas e filhos, na época da morLe dos
officiaes, a opção do mais vantajoso.

1867.-A concessão de pensões equivalentes ao soldo
inteiro prejudica o direito das pessQas agraciadas ao
meio soldo que lhes competisse. Assim o .declara o
aviso do ministeriOda fazenda de 22deJunhode 1867.

1867.-0 aviso do mesmo ministerio de 31 de Ju
lho de 1867 declara não ser passivei que a vi uva de
um omcial do exerci to $e habili te, para a percepção do
meio soldo, perante a repartição fiscal da marinha em
Montividéo, visto que pela legislação em vigor cumpre
fazel-o no juizo dos fei tos, sendo o direito das' ha
bilitandasjulgado pelo thesouro e thesourarias.

1.867.- O aviso do mesmo ministerio de 3 de Se
tembro de 1867 declara que não compe te meio soldo
aos filhos naturaes, senão no caso de terem sido le
gi timados por subsequen te ma trimmonio de seus pais.

1867.-0 aviso do mesmo minislerio de ii de Se
tembro de 1867 declara que o favor do meio soldo,
na razão de vigesi mas quin tas panes, só é concedido
ás viuyas e fiUlas solteiras dos omciaes fallecic1os, na
fórma do art. 8. o da lei n.O 1220 de 20 de Julho de
186'1, e circular do thesouro n. o 53 de 13 de Dezembro
,do mesmo anno.

1867.- O aviso do mesmo ministerio de 19 de Se
lembro de 1.867 declara que não aproveita para o meio
soldo o melhoramento do soltlo obtido em virLude ele re
forma.

1867.- O aviso do mesmo ministerio ue 26 de Se
tembro de 1867 declara que para poder ser reconhe
cida a mãi de um ollicial que tenlla faJlecido, com di

, reilo ao meio soldo deste, é imprescindivel a apre
sentaç,lo da prova de viuvez, visto como semelhantes
pensões têm por base o casamento. A'sim é que as



- 157-

mulheres dos offiGiaes fa lIecidos são obrigadas ii pl'O~

vaI' que foram casad~s e viveram sempre em com
panhia de seus maridos; os filhos que são legi Limos,
ou legitimados por subsequente matrimonio; e as
mãis, que são vi uvas e eram alimentadas por seus filhos.
Os filhos natu racs, ainda que por qualquer modo re
conhecidos por seus pais, nenhum direito têm ao meio
soldo destes. No mesmo casa estão as mãis, que não
foram ca achs, e que conseguintemente não podem pro
var que são viuvas mãis na phra'e da lei :-As mul.ue
res divorciadas por sentença, e por sua má conducta
separadas de seus maridos, bem como as filhas, que
por máo procedimento não viviam em companhia de
seus pais, nem eram por elles alimentadas, não são tam
bem comprehendidas no favor da lei.

1867.- Oaviso do mesmo ministerio de 21 de Ou
tubro de 1867 declara que no calculo do meio soldo, que
se tem de abonar as viuvas de oficiaes, só se deve at
tender, quanto ao tempo do serviço dos mesmos, aos
annos completos.

1867.- Oaviso do mesmo ministerio de 22 de Outubro
de 1867 declara que a concessão da pensão não pre-.
judica o direito daquelles a quem deve reverter o meio
soldo, os quaes po.derão exercei-o em tempo opportuno.

1.867.- O aviso do mesmo ministerio de 26 do dito
mez de Outubro exige que a viuva de um official pre
encha as formalidades requerida pelos arts. 2.° e 3.°,
§ i. o, n. ° 2, L' parte, do decreto n. °3607 de 1.0 de Fe
vereiro de 1.866, a fim' de poder ser habilitada a gozar
do meio soldo do marido.

1867.-0utro aviso rio mesmo ministerioe data, con
firmando uma decisão da thesouraria de fazenda de Per
nambuco, negou a uma filha natural direito ao meio
soldo de seu pai.

1867- Oaviso do mesmo ministerio de 9 de Novembro
de i867 êleclara que se dispensou a fé de officio de um
omcial, que se considerou morto cm combate, para a
habilitação da viuva do referido 'omcial á percepção
do meio soldo.
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i867 .-- O mesmo ministerio; por aviso de H de
Novembro de 1.867, declara que o meio soldo, a que
têm direito os herdeiros dos officiaes que fallecem, co·
meça a ser contado do dia do fallecimen lo des tes, ces
sando desde logo qualquer consignação que tenham
estabelecido.

i867.- O aviso de 13 de Novembro del867 declara
que o direi to de reversão do beneficio de meio soldo,
quando uma viuva passa a segundas nupcias e perde
por isso o meio soldo,que gozava, só se dá de mais para
filhas ou filhos menores de 18 annos, na fórma da ordem
de 30de O.utubro de i8~~, que explicou osentido genuino
d3 lei de 6 de Novembro de i827.

i867.- Oaviso de 16. de Novembro de 1.867 declara
quea prova da viuvez das babilitandas ao meio soldo
deve ser justificativa, na fórma do §L" n. o 2 do art. 3. 0

do decreto n. o 3507 de 10 de Fevereiro do anno passado,
e não documen tal.

1.867.- O aviso de 31 de Dezembro de 1.i367 declara
que está em pleno vigor a circular de 30 de Novembro
de 1.865, salvo quando uma viuva obtiver uma pensão
igual ao soldo de seu marido, porque então, na fórma da
circular de 22 de Junho ultimo, ficou prejudicado o
direito ao meio soldo, e tambem se se quizer habilitar
para receber a quantia correspondente ao tempo, que
decorteu do fallecimento de seu marido até que começou
a vencer a refefida pensão. .

1868.- O aviso do ministerio da fazenda de o de
Fevereiro de 1868 declara que só compete o benefibo
do meio soldo aos filhos legi timos, ou legitimados por
subsequente matrimonio, nos termos da circular de 26
de Setembro de 1.867, imperial resolução de con ulta
do conselho ele es tado de 1.7 de Março de 18~9, ordens de
14 de Julbo de 1852 e de 9 de Outubro de 1.853, e outras,
sení embargo da letra do d~creto de pensão.

1868.- Oaviso do mesmo ministerio de 27 déFeverei
1'0 de 1868 declara que as habili tações para o meio soldo
devem ser feitas nos termos da 2." parte do art. 1.0 do
cap. 2. o do decreto n. o 3607 de 1!J de Fevereirode 1865.
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1888 ..- Outro aviso do mesmo ministerio de '13 de
Maio ue 1868 declara que, pela imperial resolução de
29 de Abril de 1867, tomada sobre consul ta da secção
de fazenda do conselho de estado, foi I indeferida a pre
tenção sobre meio soldo da viuva de um oflicial, com
o qual se casára por procuração cluran te a ausencia deste
no Paraguay, onde occorreu o fallecimento.

1868.- Um outro aviso do mesmo ministerio, de
28 deMaio de 1868, ,declara que, á vista da expressa di 
posição do art. 10 ~ 3.· do decreto i. o 3607 de 1.0 de
Fevereiro de 1866, não pMe ser deferida a pretenção da
viuva ele um omcial de desistir do meio soldo, que lhe
competir, em favor de seus filhos.

1868.- O aviso do mesmo ministerio de Ui ]e Junho
de 1868 declara que não dependem de requerimento os
assen tamen tos dos vencimentos dos pen ionistas, pois
é de mero expediente, e-que li vista dos respectivos li
tulos legaes devem ser incluido em folha, depois de
pagos os direitos e emolumentos devidos.

1868.- Oaviso circular de 13 de Novembro de 1888
declara que, para terem andamento os requerimentos pe
dindo pensões, devem vir acompanhados dos documentos
necessarios, conforme dispõe o decreto n. U 87 de 31 de
Julho de 1841.

1.868.- O aviso do mesmo mini teria de 22 de De
zembro de 1868 negou á mãi de um sacerdote, capellão
do exercito, o direito ao meio soldo.

1.869.- O avi o de 8 de Novembro de 1.869 dá pro
vidençias para que não se paguem pensões concedidas aos
ofticiaes honorarios sem uma guia da pagadoria das
tropas.

1.869.- Acircular da mesma data declara que llas lhe
sourarias de fazenda, quando se houver de abrir assen
tamen to de pensões -de olliciaes bonorarios, se lhes deve
ajustar contas para indemnização ao ministerio da
guerra do soldo, que tiverem recebido, desde que co
meç~rem a correr as respectivas pensões.

1.889.- O aviso de 25 de Novembro de 1.869 declara
que o regulamento, que baixou com o decreto n. 04354

Casamento por
procuração

Disistencia do
me 10 soldo.

Assentamento de
vencimento de

pensão.

Documentos.

Meii de um
soldado.

Pensões a
officiaes

honorarios.

Idem.

Isenção de
di.reitos.



Remessas de
c.1rtas de pensão.

Idem.

Requerimento de
pensào.

Pensão da
Irmandade da

Cruz.
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de 17 de Abril u1Limo, não revogou o decreto do COI'pO

legisla tivo n. o 13;$4, de 19 de Setembro de 1866, que
isentou de qualquer onus pecuniario as pensões conce
didas ás famil ias dos mil i tares, e dos offir.iaes e praças da
guarda nacional e voluntarios da patria, que fallecerem
na guerra contra o governo do Paraguay ou em conse
quencia de moleslia adquirida em campanha.

1870.- Em portaria de 19 de Setembro de 18jO se
declara que, conforme solicitou o ministerio da fazenda
em aviso de 20 de Agosto, as cartas de pensões, quando
pertencentes a agraciados, que residem nas provincias,
devem ser remettielas ao thesouro, a fim de abrir-sealli
o respectivo assentamento e autorizar-se ás lhesou-

. rarias ele fazenda a pagarem os pen.sionistas.
1870.-0 aviso do ministerio da fazenda de 20 de Ou

tubro de 1870 dá providencias para que as cartas de
pensões não sejam entregues aos agraciados, ou remet
tidas ás provincias antes do competente a:;sentamento
no thesouro.

1871.- O aviso circular de 29 de Abril de i871 re
commenda que nenhum requedmento pedindo pensão
venha á secretaria ele es~ado sem estar instruido na
-fórma do decreto n. o 87 de 31 de·Julho de 184i.

1866.-A pensão de meio soldo da imperial irman
dade de Santa Cruz dos Mi1itares compete ás viuvas,
filhas, filhos menores, mãi viuva e irmãs solteiras dos '
membros finados da mesma irmandade, tudo conforme
o compromisso de 4, de Março de 1866 e confirmado por
carta de confirmação ele 7 de Feverei 1'0 de 1867. (Veja
se 03. 0 volume)(').

(~) Podem ser admitlidos nesta imperial irmandade: Lo todos
os officiaes combatentes e não combatentes da 1.. claSSe do
exercito; uns e outros pertencentes aos corpos que tiverem
quartel fixo na côrte ou provincia; 2.' todas as praça,:, de pret
d.e 1. a linba do exercito, pertencentes aos ditos eorpos. .

Os il'mãos praças de pret que forem promovidos a officiaes
para os corpos que não tiverem quartel fixo na côrte, ou provin
cia, terão ingresso na irmandade, se verificarem suas el1tradas
no e~paço de seis mezes, contados da data do decreto da pro-
moçao. . ,
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f8~;). - o mon tepio geral ue economia dos senitlore MOI tc-pio.

do estatlo roi instituído por Jecreto de tIO de Janeiro de
183;). S u reKulamento tem, ido modificado por varias
vezes; o que vigora actualmente é o que baixou com o
decreto n. o M:78 de 18 tle Ferereiro tle 1870. (Vide 3. o

volume.)
Quem quiz I' inscrever-se no montepio do sel'vitlores

do estado Jeve1'Ú requerer a r 'specliva Jirectoria, jun
tantlo os seguintes docul11en tos: 1. ° c rtiddo de itlaue;
2.° certidão de casamento, se fOI' casado, e lle idatle dos'
filhos, se os tiver; 3." cenitlão de quanto perr;ebe an
nual mente do cofres publicas ; !~. ° e na côrte, ceI' titlão
de sanidade pela re peGliva commissITo do montepia' . e
nas provinci<ls, attestados pas, adas por !.I·es contribuin
tes do montcpio, sob juramento, sendo as assignaturas,
neste caso, reconhecidas. (')

o reqnerimento para ser admiLLido irmão póde ser feito nos
seguintes terlllos:

cc 111m. e EXIll. Sr. T'roverlor c mais memhros <Ia me a da
imperial irm~lndaue (I.:. Santa Cmz W1S ~LIJiLare •

., FF...... ()l()~t.o e dec.1ar;!çào do efJr~o " aclJanrlo·se nas
Cil'Cllll1 tancias de pertencer a e~ta imllcnal irln<lndad" cOlno
pl'ova com os dOCllll1ento~ jllllto~, d sl'ja·Q faz 'I' j mas lião ()
podemlo sem o reSlleil:lvel de.pal:ho ue VV. EEx., "em pedir
favoravelmeute defel'ÍIÍlellto, dó que

E. n. M.
cc Rio de ,Janeiro, etc. "
(As:ignatul·a.)
N. n. O <Iocllmentos são: t.o fé de oficio j 2.0 certidão de

sanidade passada pelo menus 15 dias antes da <lpreSellLa~;io 110
('llquel'imento, por L1'es /;lculLativo militares. O requel'imento
c documentos l1evem ser sei fados.

(') O requerimento póde sei' coneebido no tel'mos seguintes.
« l1\m. e Exm. SI'. JlI'esidellte e mais directores do monte-

pio gcral de economia dos sel'"idol'es do estado. .
« 1"1" •• ,. (110 to no exercito, c cmp" go on commi são ~1l1 que

se ~cha) lleseja ilLcrever-se neste montellio c'om a quantia de .... ,
provando Col11 os IlocumcllLOs jUlItOS, ele n. O' ta 4, aclJal'·st~
para isso habilitarlo, e 'flUIU lião possa fazei' sem o I'esp lIavl'1
deS(I:lcho de VV. EEx., vcm flel1il' b'euigno defel'imelllo, do que

E. n. lIl.
cc Rio de ,Janeiro, etc. li

(As igllatu'l'a.)
~. n.-Tanlo o requcl'im nlo como os rlocumentos derem

ser sC'!I:Hlos, e rccou!lccid:ls as lirUl:lS L10s ultiulOS,
I. ~1.
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'I'ENÇA: •

A carla de lei n. o 181. ue 23 de l.unho de 18'd mnnd'Olf
vigorar no Imperio do Brasil o assento do conselho ul
tramarino de 28 de Março ele 1792, sobre a tarifa e pra-o
tica das tenças militares, e toda as disposições' qUEr

lhe forem rela tiYa~.

A tarifa é a seguinte:

Brigadeiro e oatt'OS omciaes gener~es .
Corol1eís ue infantaria .
Di tos de cavallal'ia .........•...... '" .
Tenentes coroneis de infantaria .
Ditos de cavaJlaria ..................•....
Majores de infanlaria .'...............•.
Dilas de cavallaria :
Capitães de infantaria .
Ditos de cavallal'ia .
Tenentes de infantaria ................•..•
Di tos de cava liaria , •....•......
Alferes de infantaria ..
Ditos de cavall:uia .

3"OOJOOO
220JOOO
240r)000'
120 000'
1.40$000'
80r~000

100$000
GasOOO
8°5000'
50~000

605000'
40JOOO
50;5000

. Esrln<iin rios
~i1pili1es e

6UUd.lcl"1I0S.

ssentamento de
remuneraçilo.

Além das pensões acima, ainda compete a.os (}mciae ,
por cada fel"ida legaJisada recebida na, guen-a ou em
ali lra qualflucr diligencia do serviço, a quantia. de 10~,

annuaes.
O di reito geral ás remanerações, segundo o referido

assento e tabella acima, é auquirido pelos officiaes ge
neraes e superiores, II() fim ele 20 annos.

A resolução de 29 ue Dezembro dl;l180i excluiu as
cap;itães e subalternos, cujos serviços extraordilla~ios

são remunerados, não conforme o tempo, mas segundo
a qualidade e relevancia delles.

1822.-A imperial re olução de 21 ue Novembro de
1,822 determina que não. e expeça alvará, nem e abra



- 103-

a,sentamento de relllun ração al"1I1I1:I pccunlaria não
tixatld por lei, sem que prcGeua a neces:aria approvação
da assembléa geral. A imperial resolução de 2,/~ de l\larr~o. .
de 1.829 conoborou a de 21 de Novcmuro de 1822.

1837.-0 decreto n.O 131 de 13 de Ou:uhro de 18:37 Mcr~é,jchabilos.

declara que, nas tença concedidas e approvada: aos
otnciaes militares, a clausula impo:ta de se desGontar a
vencimento, que ao agraciados com.pete pela m n;c
de habitas de ordeu militares, só se entende no caso
em que os mesmo' agraciad os elTccti vamen te percehem
esse venci meu to.

CAPrrULO IV.

uo~nAs.

O., militarcs gozam de certas honras, privilegio. li
b rdadcs, isençõe. e franquczas, couforme as suas pa
tcn tI', ou "Tad uações.

1.703.- Ocapitulo 13. 7.° do regulamento de 10 de
Fevereiro cle 1763, publicado com o alvará da mc ma
data, dispõe o scO"uinte:

«Devendo o ponto de honra nnimar aos offic-iacs,
« mais do que outro alg~m motivo, latlo 0' olTicial de
« patente a. irrnada pela real mão será rcputado nobre.»

As honras militare, constam de continenGias,guarda-s
d pessoas, prececlencia, honras fUllebrcs, tI/atamento
e distincção aos filhos cios offic-iaes qmllldo assenta,LR
praça.

178().- egundo o de re(o de 13'd'e Maio de ii O(}
marechaes de campo, c o,; outros oinciacs de po, bos su
periores a est.e, t 'm o Cüro rle fidatgos cavallciros, sem
dependencia de de. pucho aIgull1, e sem fi LI e e~ta honra
cntrc na ela se das rcmuncrações elos scns s rviço..

182l.- O abrará elc 4, ele \bril de '1821 eond-ccoroll
com o ti,tu'l'o cle cün:elho, ao~ conselheiro, de guerra
c'(pedindOrsc a,. re'pe 'til'Lls (;a.rLa,' pel'L t:eparLiç:iu ('OITh

fJé tente.

~tlll1·(l7.í1 ~os

ulliciücs.

Furo de fit.lalgo.

Tlfu'" dn
t:ull~c!LIU,
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1824.- O decreto de 13 de Março ele lS2'~ proli ihc
que se passem patentes ao~ individuas, que t.iverem
graduações militares e servirem em certas lepartições
mili tares.

1866.-0 aYiso de 11 de Outubt"o de 18G6 deterJUin:\
que se passem•.titulos aos individuos a quem se con
cedem honras de pos tos do exerci to, de,"endo os JUei'mos
titulos ser lavrados na directoria central da secre
taria da guerra, como é de estylo passar ao' empre
gados, q'Ue são nomeados para ás reparticües do mi
nisterio da guerra.'

1867.-0 aviso de 17 de Agosto de 186i decl3ra que
os olHciaes de corpos de voluntarios da patria, ou da
guarda nacional, quando obtiverem honras de postos do
exerci to, devem ser logo dispensados do serviç.o do
mec;mo exercito; salvo os que estiverem no gozo de
qnalquer 1icepça porque, en tão sêl- 0- hão quanelo ler
minar la licença.

1868.- O decl"eto de Ui de Fevereiro de 1.8G8 de
termina que sejam considel"ados officiaes honorarios do
exercito og individuos a quem tenham si(10 e forem
pal"a o fu turo concedidas honras d postos m iI ita re,;
paI" serviços relevantes prestados na gUül"J'a do Pa
ra ""uay.

1868.- O aviso de 20 de Agosto ele 18G , expediuo
em virtude da imperial resolução ele 1.2 elo mesmo lU z
e anno, tomada sobl"e consulta do conselho Sllpl"emO
militar, determina que se passem llatentes aos indi
viduos, a quem se tem concedido ou houver de con
ceder honras de po~\tos militares, cm attenção a re
levantes serviços prestaelôs naO'uerra contra o governo
do Paraguay, e bem assim susl.:.i ta a olJservancia do
decreto de ·13 de lVIarço de 1.89.4, qaan to ,'l conce. são
de patentes ás pc. ::;Oas a qu m, pl~los emprego que
occupal'em na repartição ela' ""uerra, furem devidas.
honras militares com uso de uniforme.

1.8G8.- A imperinl resolução de 'li de Agosto de I G8,
10rnada :3obre consultJ do consellio gUj1rol11o mililai',
dctermina rllW se passem patente. au~ irlLiiriLi UUS, tI
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quem se tem concediLlo, ou houver de conceder honra~

de postos militare em attenção a re]evnntes ~erviço'

prest~<.Ios na gl~erI'a con tra o gO\ erno d Parilguay,
e bem lI. sim suscita a observancia do decreto de 13
de Março de 1824" quanto ú concessão de patentes Ú~

pc~soas a quem, pelos empregos que occuparem na
rC'pilrtiçiio da gnerra, forem devidas honra militares
com uso ele uniforme. .

I.

CO~TJNENCI.\S E GU.\RD.\S DE PESSO.\ E OUTR.\S HOi'<R.\S.

A r'lspeito de eontinencias, honras mi:itar e
!!uardas de pessoa, o ex.p.rcito se regula pela tabella
que lJaixou com a pt'ori.-ão de u' de Março de 18'1:3,
eln virtuLle da imperial resolução de 15 de Fevereiro
do mesmo anno.

Esta tabella menciona todas as con tinencias e honrils
militares, que, segundo a, lei vio- ntes, devem s 'r
feitas il dilTerente dio-nidJdes e autoridade, quér de
noite quêr de dia, nos 'orpos de gUJrclJ e fóra deltes,
compreltencl ndo as salvas ele mar e tona e as guardas
de honra. (' eja-se o 2. o volume.)

1834,.- Pela lei n. o 38 de 3 de Outubro de 183í os
presidentes da provincia tUm as honras milit'lres
que se faziam aos extinctos governadore. e capitãe

I
gonerae..

1. 4,2.- A provisão de 4, de Abril de 1. 'l2, c\pcelic1a
em virtude. da imperiJl resolução de !l d' ·1\lal'(.:o do
mesmo anno, tomada sobre con.-ulta do conselho su
premo militar, declara que aos omciae gl'ner,lCS do
ex.ercito, quêr embarcado a bordo ele qualquer navi
da armada, quér em e caIeI' s, lhes não COl11p te o
uso da bandeii'(~ no tope, e só sim a honra. e ('011

(illen 'ia~ cxpl'c~samcnte dcunidas e mal'(';l(ra~ 110 rr
giml:nto provisional, CJp. 2," arts,. J8, 3D, 'tU, [d, [..,'2

C.ontincDelUS.

lInnróls nos
prctiidclIl<::ti.

omri Ir w'nrról 's
clld.JilrC,ldu~.



Officiaes
liOliOfill'ios.

Honras a ('crlas
o1'lIClIs.

Guardas de honra
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e 4í; qHanto porém ao uso das insignias inuicador a
cte cOlllmalldo, . endo essa. privativas dos omciae: das
<lrmada, por lhes competir o commando de navios de
guerra OH de quaesquer forças navaes, jillllais pódo
ter lugar para com os olTiciaes generaes do I')xercitú~

exceptuando unicamente os presidentes das provincias,
ou os generaes, que por expressa determinação sobe
rana sejam commandantes em chefe das forças de mal'
e terra, aos quaes, por terem sob suas ordens as forças

.navaes das res pecti vas estações, pertence-lIles içar- e
/lO tope respectivo· a bandeira nacional, emquanto
persistirem elrectivamente a bordo de qualquer em
barcac[o da armada.. ,

1842.-0 decreto n. o lG8ue 14de Maio de 184,2 de
clara que as graduações concClJidas aos ofTiciaes honora
rios do exercito são puramente honoriücas, sem que
tacs mercês-tenham outro fim que ofIerecer o gozo paci
lico uellas aos agraciado,:. que não ficam por este tiLulo
obrigados a sel'Yiço algum militar, ainda que acompa
nhados sejam da concessão de soltlo. Os mesmos omciae
não podem el' preferidos por outros de igual patente da
gual'da nacional ou das extinctas milicias, pois que
pelas leis existentes sempre os ofTiciaes de 1. a linha ti
veram a prefcrencia a respei to de quaesquer outros de
igual graduação, .f} nenhuma lei di põe o contrario 1

favor dos olTiciaes da guarda nacional.
1842.-0avisodoL"deSetembro de 18i2 declara

que á ordem do Cruzeiro compeLem honras militares
elll todos os seus gráos, e ii ua Rosa só até ameia!:

18f~6.- A provisão de 31 de Agosto de 184,G, em vir
tude da imperialre olução de 5 uo me, mo mez e anno,
alterando a citada resolução de 6 de i\farço de 1843, de
termina:

:lo o Que as guardas de honra das igrejas devem cbegar
fi l'órma e cobrir as armas em signal de respeito, quan
do chegarem os presidentes de provincia, bi pos, com
m:mdantes de armas c mais pessoas a quem competem
n:lS outras guarda a chamada àsaL'ma, .

2. o Que as guardas do: presidente" das proviu 'ias
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devem praticar com as autoridades as continencias que
fariam como guardas de pe soa dos commandantes em
chefe.

3. o Finalmente que deverão os pre identes das pro
vincias ter a uas gual"das de força icrual á que- está de
terminada para os referidos commandan tes em chefe, se
permittir a força da gual'lliçues.

1847. - A imperial re olução de 10 de Fevereiro de
1.8~7, exal'ada na provi ão de 3 de Março do mesmo anno,
amplia a disposição do aviso do 1.0 de Março de 1.845
relativamenteá continencia , que e deviam fazer aos
presiden tes de provincia nas viagens para o seu destino,
as quaes deviam cessar logo que tivessem entregado o
governo aos seus successores: determina es a reso
lução que as continencias eram devidas aos mesmos pre
sidentes, quêr, quando no\neados, em os portos por
onde passem, e em qualquer dos da provincia que vão
presidir, quêr' na sua posse, ou quan:1o transitem em
bacardos com a re pectiva insignia içada em qualquer
bahia ou porto da mesma provincia, e ainda mesmo
depoi de pas arem a administração ela provincia aos
seus successores dentro de seu portos durante tres
mezes. (Veja-se 02. 0 volume.)

1.850.- Pela provisão de 14 de Janeiro de 181)0 pro
mulcrada em virtude da imperial re olugão de 5 ue De
zembro de 1.8~9, quando não puder ser conespondida
por algum navio da marinha imperial qualquer salva
que lIer a emb::trcaçãlD de guerra e~trangeira, surta no
porto, por occasião da visita de algum subdito brasileiro
a9 chefe da meSllia embarcação, o commandante do por
to deve communic'ar esta circumstancia, sem a menor
demora, ao da fortaleza do registro, e este deve mandar

/

salvar com igual numero de tiros ao da salva dada.
1854.-0 aviso de 2U de Setembro de 1.8õ4 determina

que, quando concorressem em parada c.orpos de dilTe
rentes armas, as bandeirolas nas marchas de continencia
devem ser collocadas :

1. o Para a arma de cavallaria, como tlispõem as ins
tl'lICÇÕCS de D3rcsforc1.

Conlinencin aos
presidentes-,

Sal ras de honraJ

Dan(ll"irolas do
mllrcha
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Commandnnte.
superior lia

guarlla nacional.

Conlineneia a
jUizes.

ConU noncla a
ollid"cs.
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2. o Para:J infantaria uevem-se eguir aS inslnlcçGes
respecti·vas tle Zagalo.

3. o Que, quando concorrerem corpos de Iiversa s
armas, só pócle ter lugar o que a respeito tlispõem as
instrucções de Beresforu, por serem inaumissiveis para
es te caso as ele Zaga lo.

'18:';5.- Oaviso de 2{~ de Novembro de i'85~ determ ina :
,1.· Que o sargen to condecorado com a ordem do Crll~

zeil'o ou da Rosa, quando preso deverá sei' recolhido a
uma prisão especial, que não seja o estado-maior, nem
o xadrez; que não sendo omcial, não poderá entrar no
circulo dos officiaes, mas que lhe deverão .'er mnndadas
perfilai' as armas pelo omcial subalterno, commanJanle
tla guarda, que por elle passar.

2. 0 Qne um tenente coronel estando á frente elo seu
batalltão fará continencia ao dignitario, ou oefinial tIo
Cr'uzeiro, c ao omcial d~ Rosa, embora lb.e sejam inferio~

res em pntenle.
3. o Que. ao coronel ou tenente coronel, que com

mandar interinamente um batalhão, se faça a conti
nencia cOl'l'espondenle ao posto immetliatamente supe
rior, mas nunca maior doque aquella que couber aos
commandantes eíIectivos.

1855.- Oaviso de 27 de Dezembro de 1855 declara que
sómenle por cOI'tezia o commandante da brigatla de
linha, destinada a acompanhar uma procissão, deve dar
a voz de sen tido á sua força na occasião de por ella
pnssar um commandante superior da guarda nacional
com o seu estado-maior.

18;)7.- O avi o de ,16 ue Novembro de 18;)7 declara
que nenhuma le.i confe:'e a juizes municipaes continen-
cias das guadas. .

181)9.- O aviso do ministerio da guerra de 30 ele Maio
de 1859, publicando a i.mperial resolução tomada
sobre consulta do conselho supremo militar de 25 do
mesmo mcz e anno, determina:

1.. o Que os militares com os mesmos postos e gra
duação, quando se encontrarem, üeyerão cortejar-se
l'CCipt'oc3illente,
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2. o Que o ameia I de inferior posto leverá ser o pri
meiro a cortéjar aquelle que fór seu superior. Entre as
praças ue pret devcr- e-ha seguir a me ma regra;

3. o Que as praças de pret, encontrando um omcial ge
neral, deverão parar a seis passos de distancia, e dar
llw a frente, levando logo a mão á barretina, e só
llepoi que aquelle omcial tiver passado pela sua frente
outros seis passos, continuará a caminhar;

~. u Que as praças de pret, quando encontrarem offi
ciaes ele alferes até coronel inclusive, llevcrão fazer
a contlnencia na mesma di tancia de seis passo, tiranllo
a mão da barretilla a igual distancia, depois que por
elles houverem passallo, mas não parar para esse fim,
no ca o antecedente.

1.862.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 323 de Gde Agosto de 1,862 declara que, pela imperial
resolução de '2 de Julho do mesmo anno, um capitão
lente da escola militar tem direito á graduacão honori
fica de major por se achar nas condições do art. 91 do
regulamen to do i. o de l\Iarço de 1858, que não foi dc~

I'orrado pelo de 21 ele Abril ele 1860, á vista do aviso
de 5 de Janeiro de 1861.

H.

PP.ECEOENCL\ •

i 706 e 1614. -Segundo o decreto de 10 de 1Jneiro de
1.700 os titulares conselheiros de guerra precedem os
que não têm titula; e os não titulare precedem-se pela
antiguidade de sua carta, segundo o decreto de 8 de
Outubro de 1644.

1708 e l,763.-No serviço ordinal'io militéH' não ha
precedencia senão pelas graduações, segunllo o cap. 6."
do regulamento de 1.708, e o cap. 23 do regulamento
de 1763.

1.786. -Conforme a carta régia de 26 de .Ma ia de 1j86~
nas ceremonias dos p:.\lacio.: dos presidente' das proYÍn~

I 'J')
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cias, precede a corporação milHar a todas as outras
pessoas: esta carla vem acompanhada da seguinte tabella
organizada por consulta em 8 de l\farço de 1763, e que
extr:lhimos do repertorio de Cunha Matto::>:

Tabella.

, 1.0 Os alferes correspondem aos juizes de fóra de La
en trancia.

2. 0 Tenentes, a juizes de fóra de 2.' entrancia em ca
beça de comarca.

~.o Capitão de fuzileiros, a correição ordinaria.
~. o Ca pi tão de granadeiros, a desembargador do Rio de

Janeiro.
5.0 Sargento-mór, a desembargador elo porto.
6. o Tenente coronel, a desembargador da casa da sup

plicação.
7. 0 Coronel, a conselheiro de fazenda do Ultramar e

da consclencia e ordens.
, 8. o Brigadeiro, a desembargador do paço.

9.0 l\1arechal de campo. J Não têm igualdade paI'
10. Tenente general. 1serem graduações muito
i 1. Governador ue terra .. , superiores.
1'í94:.- Segundo o decreto de 21 de Julho de i79~, não

11a precedencias, ou preferencias, para os commandos,
nas armas do exercitó; os officiaes tomam o commando
conforme as suas an tiguidades ou ca tegorias de suas
patentes.

1.798.- Para remover qualquer contestação que se
possa suscitar sobre preferencias entre os officiaes etrec
tivos e graduados nos mesmos postos, a real resolultão
de 28 de Fevereiro de 1798, tomada sobre consulta do
almirantado, ordena que todo o oflicial graduado seja o
ultimo na classe dos etrectivos com a qual eUe se achar
graduado; e que seja o primeiro na classe immediata
mente inferior, contando-se a antiguidade na classe dos
elPctivbs, .sómente desde a data da promoção, em que
pU:5sar a. l'ITi'c l.ivo o graduado.
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i8~~ e 1825.- Segundo as portarias de 10 de Dezembro
de 1.82~ e de 2l de Abril de 1825, os commandantcs
militares das provincias e grandes districtos, quando
concorrem na igreja com as camaras, tomam assento
acima dellas.

IB4,2. - O decreto n." 126 de 28 de Janeiro de 18(j,2
declara que os conselheiros de guerra não podem ser
precedidos pelos vogaes, ainda que estes tenllam cart;!.
de conselho mais antiga, sem quebra e oITensa de sua
maior dignidade e mais elevada categoria.

18407 .-A provisão de 6 de Agosto de 184:7, expedida
em virtude da imperial resolução de 28 de Jull)o do
mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que, sempre que a guarda na·
cional esteja conjunctamente com a tropa de linha em
parada, ou cm qualquer outro serviço, e o commandante
das arlllas quizer tomar o commando dessa força, o com
mandante superior ela guarda nacional, qualquer que
seja sua patente, ainda que esta seja superior éÍ do com
mandante das armas, deverá logo ceder o commando re
tirando-se da linha.

1859.-0 decreto n.O 24:0í de 16 de Abril ele 1859, re
gulando a precedencia elos omciaes do exercito, guarda
nacional e individuos que gozam de honras militares.
determina:

1." Que entre oficiae .de 1. 3
' linha, honorarios de

que trata o decreto n.· 23 de 16 de Agosto de 1838, os
de 2." linha, os da guarda nacional e pedestres, quando
concorrerem cm serviço militar, terá a precedencia o
offi,cial mais graduado;

2.0 Em igualdade.de po to, seja este elIectivo, aggre
gado, reformado ou graduado, os oficiacs de 1. 3 linha
e honorariosse preCedel"ão segundo sua antiguidade, na
conformidade da legislação em vigor, como se todo~

fossem da i." classe 90 exercito;
3.0 A precedencia entre os officiaes de 2." linha, da

guarda nacional, permanentes e pedestres, será regu
lada pelo que llca disposto a re:pcito elos oITIeiacs cle
1.' linha;
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4." Os ofllciae de L" linha, ainda quc graduados, c os
honorari~s da referida lei, terão sempre a precedencia
aos de 2," linha, guarda nacional, permanentes e pe
(~estres de igu.aes postos, mesmo e[ectivos ;

5. o Os individuas a que têm' sido ou forem confe
rida honras militares, com ou sem uso de unifor
mes, e divisas estabelecidas para o exercito, serào
consider:.tdos, quando concorrerem em ser:viço, como
se apenas gozassem das honra. militare!>, que pela le
gislação viO"ente são concedida a diversos O"ráos d:.ls
difTerente ordens honorificas do Imperio, comprehen
didos naquelle numero os empregados civis, que em
virtude da lei gozam de iaes honras. .
i86~.- O aviso de ii de Março de i864, declara

que a precedencia em igualdade de po~to, seja este
olfectivo, aggregado, -reformado ou graduado, regula- e
~egunuo a an tigu idade; na fórl1la do § 2, o arligo UI1 i-
o do decrelo 11. o 2'J,0'l, de i6 de Abril de '1859.

lU.

HOXllA FUNEnUES.

i7:l7.-As honras funebres militJres .ão re/Tnladas
no Brasil ainda pela ordem do Conde de At~l!aia, go
yernarlor das armas de Portugal, de 30 de Março de
1737,corn modificaçues feitas por determinação dogo
vcrllo imperial.

Ao marccllaes de exercito: acompanham o cadaver
ires eSCJuadrões de (':lvalJ' ria; formam-se dllas bri
t-:;3 las, uma com parque de artilharia junto ela porta
do falleciLlo e outra no cemil.erio. A artilharÍa slliva
com 17 I iros, e a infantill'ja (Iará as salv,ls cl c. tylo;
tudo qUl:r na occasião da sahida uo cada 'er de casa,
como na de dar-se-lhe á sepult~rra.

Aos tenentes gcneracs e grã-cruzc. di) orclem im
prrial d Cruzeiro compelem as me. mas )lonras acima,
cum ii difl"t.:r 1I(;a ti' IJUr ~ú.l1lenle aCOll"Jj1alllJ;J1ll o"u-
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claver dous esquaurões e a salva de artilharia é de H)

tiro.
Aos 'marechaes de campo: acompanha o corpo do fal

lecido um esquadrão de cavallaria, fõrma uma briga
da compost.a de dous batalhões e duas baterias, fican
do um batalhão com artilharia junto á casa do finado,
e outro t.ambem com artilharia junto ao cerni teria.
Ra descargas do estylo e salva de artilharia de 1.3
tiros.

Aos brigadeiro e dirrnitarios do Cruzeiro as mesmas
honras dos marechaes de campo, sendo a salva de ar
tilharia de ii tiros.

Aos coronei e officiaes do Cruzeiro ou da Rosa com
pete um batalhão ou regimento commandado por co
ronel, e formado com arma em funeral á esquerda da
casa do finado, e que á sahida do cadaver dará as tres
descargas do estylo.

Aos tenentes coroneis competem a mesmas honras
a ima; a força por 'm nunca será commandada par pa
tente superior á do fallecldo.

Ao majores vai para a esquerda da casa do finado
sómenle meio batalhão ou regimento sem bandeira, e
d,lrá tres descargas á sahida do carlaver.

Aos capitães e cavalleil'o dn ol'dem do Cruzeiro e
da Rosa, e aos officiaes suhallernos vai uma força
fOl'mar-se em funeral junto á casa do finado, e que
rlará tre uescal'ga. á sahida do cada ver ; a força é de
meia companhia para o subalternos e de uma com
panhia para os antros.

Ao ofnciars inr riol'es vão Ui a 20 praças para darem
as tl'es dcscal'ga~ ao enl.eITar-se o finado' ao caho de
esquadl'a ,:ai a sua esquadl'a; ao anspeçada soldados
vilo nove pl'aças e um calJo para darem as me'mas des
ea I'g'as.

E' pl'atica enll'e nós no dia (le sexta-feira dn paixão,
drsde que se CTII'CITa o Sacral1lcn to, porem-se as armas
c 1andcira~ em funeral; e a. sim se conserval'em alé
o apparceimento da allcluia; n" caix:ls de f:'lICITa e
outros jll~lrulUrlllos bcllicas Loram á :;lInliua;· ~11l
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tempo de guerra porém nas praças e em campanha a!?
armas não se põem em funeral.

Para as pessoas reaes se regulam as honras funebres
pelo programma feito para as exequias da rainha D,
Maria I, fallecida na côrte do Rio de Janeiro em 20
de Março de 1.816.

Desde o lugar d'onde tem de sahir o prestito, até o
imperialjazigo, forma-se em alas toda a tropa de I in ha,
e toda a guarda nacional, com armas e bandeiras em fu
neral, cobertas com crépe as caixas de guerra e as
mesmas bandeiras, e os officiaes com luto pesado no
braço e na espada; a tropa vai de filando em co·
lumna na retalTnarda.. do prestito; e no lugar da se
pultura est~nde-se em linha em posição conveniente
para dar a infantaria tres descargas, e a artilharia 21
tiros, da mesma maneira que se deve fazer ao sahir o
prestito da residencia imperial.

Ao principiarem as honras funebres, as fortalezas col
locarão a bandeira a meio páo, e da;'ão a salva do es~

tylo, proseguilldo com tiros periodicos de dez em dez
minutos até as ultimas salvas, quando o corpo sepul
tar-se, tendo-se dado tambem uma ao sahir do prestito.

Para os principQs innocen tes pratica-se a mesm~

cousa, á excepção de se porem as 3.l'mas em funeral.
1.84:2.- O decreto n. o 224: de 24: de Setembro de 1.812

determina que todas as fortalezas e navios de guerra
armados do Imperio, ao romper do dia 24 de Setem
bro, anniversal'io da morte do fundador do Imperio ,
arvorem bandeira a meio mastro com uma salva de
21 tiros, dispnando tiros de Jez em der. minutos até o
pôr do sol, em que serão arreadas com outra salva igual,
e que as tropas do exerci to nas guaruas e qual' teis
tenham as armas em funeral.

1.806.-0 aviso de 1.7 de Outubro de 1.856 declara qu y
o (fUartel-general da côrte não deve mandar fa:tel'
honras funebres fóra da mesma côrte, sem expressq
ordem do governo imperial.

187Q.-A imperial resolução de 9 de Novembro de
1870, tomada sobre consulta do conselho supt'emo mi-
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litar, declara que não devem ser dispensadas as honras
funebres devidas aús officiaes do exercito e armada que
fJllecerem, se na occasião do obito acharem-se empre
gados em serviço, por isso que não deve a repartição
competente deixar de ter conhecimento officialdo facto;
mas dando-se o pa samento quando estiverem desem·
pregados ou reformados, não se deve mandar proceder
a taes honras sem que a dita repartição receba da fa
mília ou pessoa intima do finado a communicação
formal do obito.

IV.

TRAT.\MENTOS. (')

i739.- Oalvará de 29 de Janeiro de 172IJJ revogando
parte do alvará tIe 1.6 de Setembro de Um7, estabeleceu
quaes os tratamentos que se devem dar a differentes
!1utoridades e dignidades', determinando que não se
entende que os militares ficam prohibidos de conti
puarem entre si os tratamentos, que até então pra
ticavam.

i842.-0s commandantes de armas, que substituiram
os governadores das armas, que pero mesmo alvará, no
seu exercito ou provincias, tinham o tratamento de
'excellencia, costumam ser tratados do mesmo modo
pelos eus subordinados, e por outras autoridades:
lIlas sómente têm o tratamento de senhoria, se por
outro titulo não tiverem mais, por assim determinar
o decreto n.O 209,de 2 de Agosto de 1842.

Os commandantes das armas interinos têm o trata
mento de senhoria, segundo o decreto de 2 de :Maio
de 1.782, que ordenou que os officiaes militares em
quem recahir o governo das armas das províncias, na
ausencia ou fal ta de seus respectivos governadores, se

( ') reja· e o 3.° volume.
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falIe e escreva por senhori:l, elllquanlo durar o ca
governo.

1759.- O alvará de Ui de Janeiro de 17ti9 dá tra
tamento de excellencia aos mestres de campo generae:50
( tenen tes generaes). .
. 1759.- O alvará de 27 dr Abril de :1759 concede
o tratamento de senhoria aos sargentos-móres de ba
talha (marechaes de campo).

:18:!1.- Os brigadeiros têm o mesmo tratamento de
senh'oria pelo alvará de 24 de Abril de, :182'1.

:182-5.-0s coroneis, pela provisão do con elho ultra
marino de 23 de Novembro de 1716, tinham o trata
lllcnto de senhoria: essa' provisão não foi revogada
pelo alvará (le 1739, que mandou pelo contrario con
tínuar os tratamentos anteriormente concedidos; tendo
porém as portarias de 1 e 3 de Agosto de 1825 mandado
observar restrictamente ~ lei de :1739, introduziu-se
o costume de não se lhes dar e~se tratamento.

:1825.-A ponaria de:1 de Agosto de 1825 mandou
prohibir restrictamcnte qualquer alteração da lei dos
tratamentos, mui principalmente em cOl'respondencia
oú em acto de serviço .
• '1829. - O ~ 2.· do ar t. 2. 0 do decreto de 17 de Outubro
de 1829, que creou a ordem civil e milital' da Rosa,
confere o tratamento de excellencia aos grandes digni
tados da ordem; e pelo § 4. 0 do mesmo art. 2.0 têm
os commendadores o tl'atamento de senhoria.

:1834.- Pela lei n. o 38 de 3 de Outubro de :1834 os pre
sidentes das provincias têm o tratamento de excellencia.

184:1. - O decreto n. o 88 de i8 de Julho de 1841 con
cede o tratamento de senhoria ao commandante da
~ntão escola militar, se por outro titulo não tiver maior
tratamento.

18i2. - A provisão de 29 de Agosto de :1842, expdida
em virtude da imperial resolução de 2 do mesmo mez
e anno, declara que, não havendo motivo para que os
officiaes se dêm entre si tratamento que nã'o tenham por
lei, se não aceitem documentos ou correspondencias
de scniço m que taes tratan~entos app::lrecam.
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IS4.8. - o aviso de 3 de Fevereiro de 18~S declara
que, por imperial resolução de 2 de Agosto de 18~2, aos
coroneis compete o tratamento de a vossa mercê ».

1858.- Pelo regulamento, que baixou com o decreto
n. O 2H6do L° de Março de i85S, os lentes catbedraticos
das escolas central e militar que tiverem servido por
25 annos, e.continuarem no exercicio de suas funcç5es
a aprazimento do govemo, terão o titulo de conselho,
o qual será tambem canet::,dido aos directores, que bem
servirem por espaço de cinco annos.

Os Ientes e' repetidores das escolas central e militar
têm o tratamento de senhoria, em virtude do art. 26
do regulamento organioo das e colas militares, que
baixou com o decreto n. o 2582 de 21 de Abril de 1860,
o qual declara qlle elles terão direito ás mesmas van
tagens que actualmente competem vu vierem competir
aos l'en tes e substitutos das faculdades.de medicina c
direi.te, as quaes têm o tratamento de senhoria, por
lhes darem honras de desembargador os respectivos
regulamentos, c por haver declarado o aviso do minis
terio do imperio de 12 de Julho de 1855 que nas honras
de desembargador, concedidas aos lentes das faculdades
de medicina, se comprehende o tratamente d.e senhoria.

1860.-Pelo regulamento da secretaria da guerra,
e que baixou com o decreto n.o 2677 de 27 de Outubro
de '1860, compete o titulo de canselho aos directores
geraes da mesma secretaria.

186'1.- O decreto n.o 2779 de 20 de Abril de 1861,
fixando a regra ácerca do tratamento que devem entre
si usar os officiaes do exerci to, determina que na cor
respondent>ia e trato reciproco entre os generaes e
mais offici.aes do exercito, tenham o tratamento de
,excellencia os marechaes de campo ~ brigadeiros; e o
tratamento de senhoría os coroneis, tenentes coroMís
e majores.
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v.

DISTINCÇÃO AOS FILHOS nos OFFíCIAES -CADETES E CON
SELHOS RESPECTIVOS. «)

{757.- A class~ de cadetes foi creada pelo alvará de
16 de Março de '!J57.

(*) A praça quü quizer reconhecer-se cadete, 1. 0 ou 2.°, ou
soldado particular, deverá endereçar, por iutermedio de seu
comlllandanle, ao ajudanLe general, uma peti ão in truida com
os documentos necessarios, e coucebida, pouco mais ou menos,
nos seguintes termos :

cc 11Im. eExm. SI'. ajudante general (ou eommandanle das
:.ll'mas).

cc Diz F.... , soldado do ....• lJatalbfio ele ..... (arma ou re
gimellto, etc., etc.) que, achando-se nas circulllstancias de sei'
reconhecido J.O (ou 2.°) cadete (ou soldado_ particnlar), C0ll10
prova com os doculI1enlos juutos, vem lllui respeitosamente pe
rante V. Ex. pedir se digue ordenar que se pl'ot,eda á necessaria
justificação, pelo que

"E. H. M.

cc Hio de Janeil'o, etc. ))
(Assignalura e sello.)

Os 'documentos, que devem ser competentemente sellados, são
os seguintes:

1.0 Certidão de baptismo; .
2. o Patente do pai, ou LiLulos ele uobreza rleste, e mais os

títulos de nobreza dos quarro avós, quaudo a' justificação fôr
para 1.0 cadele e o pai não leuha sido, ou seja, ollicial su-
perior; , -

3. 0 EscripLura tle obrigação para alimentos, ou titulo que jus
tifique a posse ele ben para sua subsislencia ;

4. 0 (para os filhos illegitimos) Carla de legitimação.
InfOI'mada a petição pelo commandantc do corpo, sóbe ella ao

ajudante general, ou cOlllmandanle tias armas pjra e te deler
minar que o audilor, ou a'luelll; que o deva supprir, admiLla
perante si a justiftcação do calJdidato por meio tio seguinte dcs
pacho : cc Justifique perante o Sr. auditor, ele."

Despaebada a petição, se elJa tratar de rcconhecimento de
1.0 cadete, deve ser enlregne ao auditor, que 11l'0cederá escru
pulosamenle em tudo quanto fúr conccrllentc a documentos.

Estando tudo em regra e cumpridas as e. igencias da lei,
passa o mesmo auditor a inquerir lestemunhas fidedignas. A
juslificação e todos os papeis relativos são remeuidos ao gene
ral pelo auditor com uma exposição a respeilo e acompanhada
tle sua opinião.-O general manda então proceder a conselbo
de direcção, que emitlirá scu parecer, a'ssignan(!o-o lodos os
vogaes do con~elllo.
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ão reconhecidos cadetes, conforme as disposições
{leste alvará, os que puderem provar:

o parecer póde ser concebido nos seguinles lermos:
« Ncsle con elho de direcç::io, reunitlo enl observancia da

.. ordem de S. Ex. o Sr. general (ou cdmmandante, ele.)
« vendo· e a petição e IIlai íloculllenlos do ju lificanle F..... ,
'" soldado da companhia do balalhão (ou que prelende
« servir em lal, ele.) e bem assim os dilos da leslemunbas que
« ~prcselltou; parece ao conselho estar plenamenle provada a
" Idelllidade da pe 030 do upplicanle e jerarchia a que per
\'{ Lcllce, como filho de F....• major (ou ..... ,) ;'(ou, "Islo qlle,
"' por seu pai e todos eus qualro avó lem nobreza nOloria,
« sem fama em contl'ario). E, portanlo, á vista da escl'iplura de
« obr'"ação de alimenlos, que ajunlou- e, julga que o mesmo
« ju lili anle acha-se nas cir um tancias de ser recebido C:ldCle
« de i. a classe no corpo a que l)erLenCc, 011 a que se destina,
« conform'e o alva.rá de 16 de M:u"Ço de 1757. Quartel do ba
« lalhão {lanlos dc lal mez, etc,) "

O resultado do COII ellio é remcLlido ao dircctor, CUjaS al
tribuições exerce o ajlld .• nle 15eneral, eOllllllandante das armas
-ou do exercito, tc,., que deliberam com voto dc Qualidade
no caso de empalc, ou cingem-se ao vcncido. Quando a de
cisão fõr a favor do candidalo dá-se della conheeimenlo ao
comm:uu!anlc do corpo,

Se a pr tenção fór para 2. 0 cadete, ou soldado parlicufar, a
petição sel'iÍ remetLida ao respecli 1'0 cOllllnandante do corpo
para reunir o con elho.

E le consclLJo proeeder'á a um summario, c o auditor orde
nariÍ os papeis elo scO'uinle modo:

1°. TiLulo de aULuação nos eguinles lermos:
« O llmmario a que procede o conselho de averiguação para

ju Lific:lI'-se 2.°. cadete (ou _oldado particular) F... ", soldado
da .... COlflpanflla do balalhao...... elC.

Autuação.

cc A.o ' •.. (lantos do mez e anno), ne la cidade (ou villa, etc.)
" e quarl.el do batalhão (ou )'egimellLol .... " em virlude do
'ti despacho do EXIII. SI'. ajudanle "enera\ (ou commandante das
« armas), prof rido ua petição de F .. ,., sul dado da ..•.. com
« panhia do mesmo corpo, l) que luclo adiante vai jU11l0, con
" vocando-se o conselho de 3\'eriguação, composto na confor
« midadc do § 1. o da provisão de 26 de OUlubro de 1820, do
1( commandanle do dilO balalhão F... , .. , como pre idenle, de
« F., .. 1'.... capitães vo!\'aes, sendo o 2, o da companhia do
« prelelldenle c de mim }, .... capilão, servinrlo ele audilor,
cc pal:a no diL.o conselllo.julgal'-sesc o me /IlojuslificanLC F.•..
"esta nas Cll'cuJUslanClas ele ser reconhecido cadele de 2. a

"classe, omo pretcnde, passei a auluar a diLa ]lctição, clespa
" ebo e documenlos, que sãO os que e seguem, para proce
« der-se ao indicado conselho, e se in1lllerirem as teslemunhas
« que foram apresentadas na fórma da (ll'ovisão supracilada .
.« Eu F,., •• capilào como auditor o escre"I, »

2. ° PeLição do candidalo, e documenlOs quc façam cerla sua
idoneidade e filiação,

3, ° Escriplura de alimenlos, ou juslificação de que possue
vens, .

Dcpois fará a seguinle as enlada, escre"pndo o dilo das teso
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L o 'fel' fôro de fidalgo da casa imperial, c dahi para
cima;

temunhas, que não devem ser menos rle tres, findo o que dará
o conselho a sua opinião, que. o auditor lançará no SUIIl~
mario:

« Justificação para 2. 0 canete àe F .... , soldado da ..•. com·
" panhia do batalhão .•.• e~c.

Assentada.

" Aos .... (lantos do mez e anno), nesla cidade (011 "ii la de .... )
" no quartel do batalhão•..... , pcrante o conselho de ;l\'cri
« g-uaç:lo, composto dos officiaes adiante designado., proee
e< dcu-se á inquirição d'e testemunhas sobre a filiaçãu, e ido
e< neidade de F..... , soldado da .... companhia do sobredito
e< batalhão, que pretende ser qualificado 2. o cadete, ou soldado
" particular. Do que para eonslar, faço este termo cu F.•....
« capitão servindo de auditor, que o escrevi.

e< Tcstemunha 1.' •

" F..... (côr), natu'ral de .•... dc idade de ... :lIlnos, casado
(. (ou solteiro ou viuvo), o'flicial de ..... (ou cmpregado publico,
« etc. ,1 testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em que pÕ7.
e< sua mão rlireita, jJl'omettendo dizer a verdade, e aos co W
e< mes nada di 'se (ou que era parente, etc.): E perguntado pelo
e< conteudo na petição do justificante F..... rlis:e: sabe por
" vêr (ou ...... ) E mais não disse, e assi~nou com migo F..... ,
e< capit:.l0 servindo de auditor. "

(Seguem-se as mais testemunhas, escrevendo-se tudo por ex
tenso, sem algarisl1los nas datas ou nas idades, c sem abrevia
tura alguma.)

e< Opinião do conselho.

" E 10:;0 quc sc findou a inquirição das testemunhas, reeo
e< lhidos os votos verbacs sobre a pctição e documentos do jus
e< tificantc c summario de testemunhas, a que se procedeu, de
(( cidiu-se un:llIimementc estar provada a idoneidade e identidade
e< da pessoa do pretendente, e ser elle filho legitimo de F ,
« que lem (ou teve) o posto de ...... (ou emprego de );
« e por isso, em virtude do decreto de 4 de Fevereiro e provisão
e< oe 26 de Outubl'o, tudo de 1820, o julga o conselho nas c.iJ'
« cumstancias de ser qualificado 2. 0 cadete (ou soldado particu
" lar) e como tal rcconhecido no corpo :I que pertence. Quartcl
" do batalhão oa <:iclarle de ..... (ou villa, ou acampamento
"ue ...... ) aos (dias domeze anno.)

« F tenente-coronel presidente.
,,' F capitão vogal.
" f," c:lpilão vog-al.
" F capitão vogal. »

_ S~ a prova não ,rór sufTieie~l.e, dirá.o conselho que não julga o
J1Istlficante lias ell'eumstanClas da ICI, ele., ou que deve juntar
talou taes documentos para decidir-se afinal.

O summado é remettido logo ao general para deliberar :I res
pcito, para ordenar o reconhecimenLO ao commandante do corpo
se o :ljl)ll'ova r; ou repl'oval-o, dando porém as razõe .
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'2. o Ser filho de officiaes militates, que tenh!m; 011
'tivessem pelo menos a patente de major j

'3. 0 Na 'falta dos precedentes pr>dicado', que por seus
pais-e tod'os os 5eus quatro avós tenham nobreza no"
taria, sem 'fama em contrario.

:1.797.-0 decreto de:l.8 de Maio de :1.797 deroga a
pa'rte do alvará de i6 de Março de1.7;:;1 na parterelativa
á idade, e ao numero de cadetes que devem haver em
cada cúmpanliia, mandando admittir todas as pessoas
nobres, que qu.izerom legitimar-se perante os conselhos
de direcçãg dos reg.imentos.

:1.806.- O decreto de 24 de Junho de :1.806 exigiu a
idade de :l.4:annos para 'Se ser admittido na classe de ca
·detes, e licença expressa do commandan te elas armaS j a
quem deve para isso ser dirigida uma pe! ição ins tru ida
não só com cert'idão de baptismo, com documento da
patente do pai, ou dos titulos de nobreza deste, e de
tod'os os quatro a'vós, come tambem com escriptura de
'Úbrigação ·para alimentos, a 130~OOO por anno; se o pre
tendente puder provar que pos ue bens de raiz, dis
flensa-se lessa escr·i ptura.

1809. - A provisão do .-conselho su.pr1lmo mili tal' de
7 de Dezembro de :1.809 dec·lara comprehendidos no ci
tado alvará de:l.6 de1\Iarço de 17;)7, os IUbos dos officiaes
'5UperiOl1es de 2. a linha,.e tambem os dos capitães-móres
·de ordenanças.

:l.812.-A resolução de i4: de Dezembro de :1.812, pu
blicada em provdsãlil de.27 de F-e:vereiro de 1.813, declara
não acharem-se ·comprehendid·os no mesmo ahará os
filhos dos officiaes super.iores ad honorem, se não preen
·cherem os ou tros requis.i tos•.

:1.8:1.;:;.- O aviso regio de 20 de Setembro de t8US
mandou que os auditores de gue-r.ra observassem na jus
tificação da nobrela para habilitação de cadetes as seguin
tes instrucções:

Art.. L o Todo o in~ividuo, que aspirar a ser cadete
:e ajuntar á Sua supplica o filhamento de moço fidalgo,
·de fidalgg escudei·ro, ou de fidalgo -cavalleiro, não será
o:brigado a alguma outra prova de sua nobreza, mais

;'
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Jdnde e escrif:ltura
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lns trucções.
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que a justificar simplesmente a identidade de sua pessoa
por tres testemunhas.

Art. 2. o Não tendo os pretendentes algum dos men
cionados fóros , mas sendo filhos de officiaes superiores
das tropas da i.' linba, de coroneis de milicias, ou
de coroneis das ordenanças da côrte, tambem não
necessitam de alguma ·outra prova sobre a sua nobreza,
se não de justificar com o mesmo numero de testemu
nhas que com elIeito são filhos de taes oOiciaes.

Art. 3. o Os pretendentes, que se não acharem re-
o ves tidos das qllalidades acima dilas, devem provar a

sua nobreza por todos os seus quat~o avós, e ajun
tando alguns documentos, que coadjuvem a prova,
deverão corroborar esta com tres testemunhas, pessoas
de probidade e caracter, íJuc jurem cumpridamente
e com distincção sobre a nobreza ele seus pais e de
seu!; quatro avós.

Art. 4. 0 Quando os pretendentes não tiverem alguns
documentos, com que provem a nobreza de seus pais e
avós, serão obrigados a provar especifica e indi vidual
mente por cinco testemunhas, com as qualidades do
artigo antecedente, a nobreza tanto de seus pais como
de cada um dos seus quatro avós.

Art. 5. 0 E como não sejam bastantes as qualidades
da nobreza, sem que os pretendentes tenham uma
subsistenc.ia segura, emquanto não forem promovidos
a officiaes, e a taxa desta seja a quantia de cento qua
renta e quatro mil ré is por anno distribuidos em mc
7.adas de doze mil réis por mez, somma esta, que sem
insinuação cabe nas faculdades de qualquer doador,
segundo o alvará de 1.6 de Setembro do anno de 1.81.4;
logo que o pretendente obtiver doação de seu pai, mãi ,
ou de terceiras pessoas, devera com elIa requerer nesta
cidade aos corregedores do civel da côrte, e nas mai~

terras do reino aos corregedores das comarcas, para
verificarem a qualidade dos blU1S doados, e se estes
rendem ou não por anno a quantia de cento qual'enta
e quatro mil ré is, pagos todos e quaesquer encargos a
que os bens doado são responsaveis. Depois de feitas



183 -

toda as necessarias averiguaçõ s sobre os ben~ doados
pelos respectivos corregedores, para gue estas doações
se não tornem illusorias e sem eITeito os mesmos cor
regedores manLlarão passar instrumento pelo e crivão
a seu cargo ao pretendente, em que será incorporada
tanto a escriptura, como as diligencias a que procedeu,
e com este documento assim legalisado poderá o pre- _
tendente requerer a sua habilitação ju~tificaLiva de no
breza, sem o qual se escusará da habilitação.

1818.- A resolução de 12 de Ma io de 1818 declara
que os filhos legitimados gozam da nobreza dos pais,
e podem ser cadete como legi timos.

1820.- A classe dos 2. os cadetes e soldados parti
culares foi creada pelo decreto de 4, de Fevereiro de
:1820; podendo ser admittidos, como 2. os caLJetes, os
filhos dos officiaes de patente das tropas de linha do
exercito; e como soldados parti::ulnres, os de outras
pessoas que tiverem alguma consideração civil, ou
pelos seus empreCTos ou pelos eus cabedaes.

i820.- A provi ão de 26 de Outubl'O de 1820, pu
blicando a imperial resolução tomada pqr consul ta
do conselho supremo de 6 de Setembro do mesmo
annà, determina a maneira pOl' que devem ser habi
litados os 2. os cadetes, e oldados 'particulares, quaes
os seus distinctivos e a consideração em que devem
ser tidos.

As provanças para admissão dos 2. os cadetes e sol
dados particulares serão fei tas perante um conselho
de averiguação, composto do commandante do corpo,
onde o candidato quizer servir, como presidente, do
auditor ou de um capitão que faça as suas vezes, e
de dous capitães, sendo um o da companhia do pre
tendente. Os 2. os cadetes são repu tados em di tincção
como os i. os cadetes; usarão, porém, sómente de
uma estrelJa no hombro direito, e serão tidos como
habilitados para passarem a officiaes, da mesma fúrma
que os primeiros; devendo estes, no caso de igual
dade de merecimento, terem a prcferenc ia. Os sol
dados particulares gozarão das distincçõe' de cadetes,
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e usarão como distinctívo uma estrclla lIO' braço es
querdo.

i822.- A portaria de 20 de Dezembro de i822 manda'
que o candidatO' a cadete apresente escriptura de ali'"
mentos.

i823.-A portaria de 8 de Julho de i823 declara
que em falta de officiaes superiores podem os capitães
presidirem ao's conselhos de direcção, que, segundO' o
citado alvará de 16 de Março de i757, têm de deferir
as supplicas dos candidatos a i. OB cadetes, depois de'
todos os respectivos papeis terem sido ex.aminados
pelo auditor, ou por quem suas vezes fizer, e que da rá
o seu parecer. O conselho de direcção compÓf-se-ha
do commandante do corpo, como presidente, e de mais
tres officiaes de maior graduação e au tiguidade do corpo
onde o candidato desejar servir.

1829.- A lei' de 24 de Setembro de 1829 admitte,
na falta de certidão de idade, a prova por outro
qualquer meio, ou documento legal; esta lei tem ap
plicação aos pretendentes á classe de cadetes.

1839.- A provisão de 12 de Setembro de i839, ex
pedida em virtude da imperial resolução de 23 de
Agosto do mesmo anno, tomada sobre consulta do con
selho supremo militar, declara que os conselhos, quér

I

de averiguação, quér de direcção, para o reconheci-
mento dos i. OB e 2. os cadetes e soldados particula
res, devem ser sempre compostos de olficiaes das gra
duações mencionadas nas respectivas leis, que na falta
de ofliciaes de i. a linha dos corpos ou fóra delles,
inclusive avulsos, sejam chamados officiaes reforma
dos; e que em ultimo lugar sirvam em semelhan
tes conselhos os da extincta 2." linha, preferindo
neste caso os que vencem soldo aos que não o per
cebem. Quando, porém, mediante taes providencias,
não se possa conseguir numero sufficiente de officiaes
para os referidos conselhos, deve o justificante ser
remettido para outra província, onde mais commo
damente possa levar a effeito sua justificação e reco
nhecimento.
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1841..- A provisão de 3 de Setembi·o de 1841, pu
blicada em virtude da imperial resolução tomada sobre
consulta do conselho supremo militar de 19 de Junho
do mesmo anno, deelara que o commandante das armas,
como e:\el'cendo a3 attl'ihnições do director de que faUa
o referido aIV:lr:1 de lfl de Mwço de 17:)7, tem voto de
qualidade, no caso de empate no cou'elho de direcção,
ou cinge-se ao vencido, no caso de e tal' .plenamente
satisfeita a lei.

18l~I .-0 aviso de 22 ele Outubro de 18'd lcclJra
que o voto de qualidade nos con elhos de direcção só
dá direito aos commantlantes das armas para votarem
2. a vez nos caso, de empate, e nunca para invalidarem
as deci ões dos mesmo con elhos, que coo tra o eu
voto se vencerem: e se os cou. elhos julgarem contra
a uisposfção do ai VHá de 16 de .Março de 1.757, sus
tando a execução, deverão dar parte, com a remessa
dos papei., á secretaria da guerra.

18'~2.--A provi. ão de 29 de Agosto de 181,2, expe
dida em virtud' da imperial resolução de 6 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta do consellio su
premo mili tal', declara que não sendo da instituição
das guarda nacion:le haver clas es privilegiadas, não
póde ser admissivel neltas a classe de cadetes.

:l.843.-A provLão tIe 27 de .Março de 184:3, expe
·dida em virtude da imperial resolllção tIe lA: do mesmo
mez e anno, declara que os filhos dos ofllciaes e sol
dados da extincta imperial gual;da de honra não podem
ser recon hoc idos 2. os cade te , por não terem pa ten te
{aes officiae , e não peflencerem á L" ou 2." linba do
eXCl:ci to.

1844.-A provisão de 9 de S3tembl'o, comml111icada
em aviso circular de 20 de Julho de 184,4, expedida
em virtude da imperial resolução de 17 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta do con elho su
premo militar, determina que os filhos dos majores
graduados de i. a linha podem ser reconheci dos
L os cadete, assim como o são os filhos de majores
elIectivos da mesnia Jlrimeira linha ou cJ.a 2-.', por se

I. 2~.
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acharem comprehendidos na letra do alvará de 16 de
Março de 1757, que creou essa classe de soldados nobres
do exel'cito. .

184.4.- A c·ircula.r de 28 de Dezembro de 184.4" em
virtude de consulta da secção de guerra e marinha do
conselho de -estado de 17 d'e Outubro do mesmo anuo,
determina -que os filhos dos memhros ue qualquer das
ordens honorificas do lmperio, -eavalleiros ou digni
dades, e que não possuirem as habilitações precLas.
segundo o alvar.á de i6 de Março de 17;$7, para ser
LO" cadetes, só possam occupar a classe de 2.·'

18~·7.-A provisão de 25 de Fevereiro de 184.7, ex
pedida em ~irtude da imperial resoLução de consulta
de 13 elo mesmo mez, determina:

Lo Que quando os cadetes estiverem em f(')rmatura
como simples soldados, ainda mesmo em guardas, des
tacamentos, .partidas, etc" deverão ficar sujeitos aos
anspeçadas, ca bos de esquadra, fOl'l'ieis e sargen tps ;

2. ° Que ·senelo os cadetes considerados oomo sargento,
f.azendo o serviço del/es nas guardas e nos exercicios,
deve evitar-se, sempre que possível seja, a concurrencia
de uns e ou tros em serviço em que não exista omcial
de patente, como eja o de ronelas, guardas e partidas,
para que o:; cadeles não commandem os s~rgentog., e
vice-versa, porém se inevitavel fór tal concurso, neste
caso devera commandar sempre o sargento ao cadete,
por ter aquelle o po to elJectivo, em fJuant'o este o
exerce temporariJmente;

3. ° Que quando concorrem cadetes com anspeçadas,
cabos de esquadra e forrieis em serviço como infe
riores, deverão commandar sem pre os cadetes: quau to
aos soldauos particulares, não têm na praxe do servi·ço
differença alguma do:> outros soldados.

1847.-A lei n,O 463 de 2 ue Setr-mbro de i847
decreta:

Art. i.o Aos filhos nalurar dos nobres fie·am ex
temivos os mesmos direitos hered itarios, que pela 01'
den. 1. 4,.0; t. 92 competem aos filhos naturaes pIeMos.

Ar!. 2~o O reconhecimento do pai, feito por es,:,
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cril tlrra public:l, antes el seu Cil. :lInento , é indis
peno avel para que qualquer filho nabural possa ter
parte na herança patel na, concorrendo elle com fi,lhos
legitimos do mesmo pil:i.

Art. 3. 0 A prova ela IUiação natural no outros c~sos

só se poderá fazer por um dos ,::cguintes meios:
- e:criptura publica, ou te lamento.-
18IfS.-O aviso circular de 27 de Ju·lho·de 18lj>8, ex

pedido em virtude da imperial resolução de 26 do
ml'smo mez e anno, tomarIa sob-re consul ta do conselho
;:11[1rC1110 militar determina que para se reconhecerem
1. 05 ou 2. 05

• cadetes o I1Iho illeaitimo' das pes
:oas, fJue têm direito para sens /ilhos le ritimo'
serem -I. os ou 2. o, cadetes, deverão os pretenden
tes apresentar no re,::prctivo con elho a competente
carla de legitimação, não podel1ll:o esta carta ser sup
prida pela certidão de bapü. mo do mesmos- pr ten
don tos,

t8~8 ;-A provisão de 12 Ic Agosto de 1848, exped ida
em virtude da imperial resolução de 26 de Julbo do
mesmo anno, e communicada em circular de 27 desse
me.'mo mez, declara CJue para se poderem reconhecer
L os ou 2.·~ cadete, deverão os pretendente·, qU<lndo
filhos illegitimos, apresentar a competente Garla de
l('gi ti mação-, não podenuo esta er supprida pela cer
tidão de bapti mo do mesmo pre'tendente,

1.S"dJ. -A provisão de 4, de Junho de 1. !f9, expedirla
m virtude da imperial resolução de 12 de Maio do

mesmo anno, determina que sendo summamente pr.e
judicia! á boa ordem e disciplina do ex.ercito, ter nas
sua fil 'iras com praça de 1.·' ou 2. os cau les- e'sol
elados particulares,' individuos indignos ele pertencer
a es as classes, pela r lax.açiicr ue seus co'lumes' e in
corl'igibilid'ade, não só não u \'erão ser recollhecidos
cadetes, como deve-.:ie mandar dar baixa do serviço
militar aos individ'uo que e a harem ne' a' circum
stancia. ,

18íO,-Em i7 de Dezembro ue i8í9 l'ecommenuolI-'e
em uma circular, que haja t.oda. a circulll. peL:ç~o nas
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justificaçõp. de n .breza do pai, d. s quatro ;JVÓS, para
r. os cadeLes, devrn lo .essa nobreza. er IloLoria, e em
fama em conLrario; cumprindo que o cowelho de di- _
recção e o autliLor avaliem devidamenLe as prons
apres~nLadas pelos pretenrlrnLes, a fim de que não se
pretiram as formalit!arle e"dg-irla pela lei.

1850.- A provisão de 23 de Setembro de 1850, ex
pedida em virLude ela imperial re:olução de Q do mesmo
mez, tomada sobre consulta do con ellJo upremo mi
litar, de 23 de Ago to elo m mo anno declara que
todo o preten lente á cla se de r.ad('Lr, que apresentar
que seu pai e seus quatro avós foram of'ficiaes militares
da L" on 2" linha com patente fll'lnada pelo soberano,
ainda que todos o. ditos avós não tenham siuo oll1ciaes
superiores, está comprehel1lliJo nas ii isposições do
alvará de:l.6 de Março de 1737, para ser recollhecido
1. o cadete.

185ü.-A provisão de 19 ue OLltubro ele 1.850, ex
pedida cm virtude ela imperial resoluç;Io de r.onsulLa
de 25 de Setewbro de 1850, determina que nas pro
vincias, onde não existem b,llallJõts tle 1. a linha, e
apenas haja algum contingent , ou cOll1pallhia; a no
meação para os conselho' que têm ele habilitar os pre
tendentes a 1. os e 2. os catletes, e soldatlos particulare.
possa I'ecallir em qua 'squel' ofTIciaes de J. alinha ainda
que reformados, e tambem nos das extinct<Js milícias,
que re iuirem na provincia, todos qUHntos nece. arios
forem, ma das me ma. ~rad uaçãe , con forme menciona
o alvará de 16 de Março de 1757, e provi. ão de 2G
de Outubro de 1.820; determina mais (lue se faltarem
o officiae de certas patentes para os taes conselhos,
siga-se o que se acha praticado no corpos do exer
cit.o, nomeando-se outros do~ po tos immeLliatamente
inferiol'e ,de maneira que a totalitlade exigida nas res
pectivas leis fique preenchida.

,1851.- O aviso circular ele 11 de Outubro cIe 18tH,
com referencia ao de 13 de Dezembro de -l8[)0, de
clara que a consideração cí vil, que deve t.er o pa i do
individuo, que pretende ser J't'colll1eciJu soldaLlo par-



- 189 -

ticular, póde provir, ou do emprego do pai uos pt'e
lendentes, OLl do direito 'lue ao Inl'SmO pni a sisla
para 2. o cadete, se tivesse praça no CXCl'cilo.

181:H.-A provisão de 20 de Outub,·o de 1851, ex
pedida em virtude LIa imperial resolllção de consulLa
de 28 de ' lf'mul'o do mcsmo ann , declara que os
oldados parLiculare.- quantlo o cuparem o po to rle

sargento, e rcunirem, além disto" todos os outro re
quisitos mencionados no :lrl. (LO do regulamento de
promoções de 31 de Março L10 me. mo anno de 1851, pode
rão concorrer para o accesso ao posto ,'e alferc~, sendo
admi ttido aos exame exigido pa ra es:-:e fi m.

1852.- O aviso de 3 de Jan iro de 1832 determina
que não se permitta que os cadetes contribuam para
a musica dos corpos.

1853.- A circular de 9 de Feverr.iro L1e 1853 de
termina que os inspectores tomem conhecimento se
são reconhecid05 cadetes individuas que careçam da
circums ta ncias das leis.

1 53.- O aviso circular de 20 Lle Novembro ue 1853,
em virtul1e da imperial resolul~ão de 16 do me mo
mez e anno, tomada sobre consulta da ecção de jus
tiça do con elho de c tado, dedara que os officiaes
da guartla nacional gozam das m smas honras conce
dida aos da extincta 2." linha, para crem os u,

filho reconhecidos cadetes, nos mC'mo caso, como
eram os daquell~ .

1854.- O aviso de 18 de Outubro de 1854 declara
que os officiaes de 1.' linha, que por comlui são scr
virem os po tos de chefe dr e tado-maioç nos corpo
da guarda nacional, em virtude da lei n. o 602 de H)
de etembro de 1850 não gozam só por isso do direito
de, emquanto durar a sua commissão, seus filhos ]10-

, derem ser reconhec:dos 1. os c:ldetes, se por outro mo
tivo já o não tiverem; declarando mais nenhum direito
ter para serem reconhecidos cnc1etes seus filhos, os ofTI
ciaes de mcra commi são, ou de empregados das reparli
ções civi , que gozam de graduações militares, se
tambem pOl' outro'motivo não ti"erem e se direito,
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i8M.- O decreto n. o 1484, de 6 de Dezembro de :l81.l~

m<lnrJa que possam ser reconhecidos cadetes ai;
filho dos omciaes honorarios do exercito com soldo,
q ue nos termos do decreto n. o 23 de 1,6 de Agosto
dQ 1838 tiverem obtido as suas patente, em virtu'le de'
serviços relevante. prestados á ordem publica e á inte-'
gridade cio Imperio.

'18iS~.- Oaviso de 1G ie Julho de 1855.declara que
os filhos do olIiciaes reformados da guarda nacional
elevem ser r 'collhecido cadeles pela fórma que se pratica'

. com os dos omciaes etrectivos d<l me3ma guarda.
'i 8:),) .- Oaviso de 10 de Outubro de 1851>, expedido

em virtude da imperial resolução de 3 do mesmo mez
e anno, tomada sobre cOll'ulla do con elho supremo
mililar, determina que ao. 2.°5 cadeles se faça
eüensi I'a a condição, que sempre se tem imposto aos
1. os, de apresentarem, na occasi.ão das provanças,
documento de obrigação pelo quanlitativo estabelecido
para alimento., a fim de que uns e oulros cadetes possam
suslentar a nobreza que provarem, e appareçam com
dcrencia entre os olTiciar.s, cnmprindo que os auditore
IlI'ol;eLiam com a mais e 'Grupnlosa fisca lisação ao exame
(k ;;as obrigações, para que não sejam ellas reuuzidas á
pura formalidade.

18;)5.- Oaviso ele '1811e Outubro de 181>5, expedido
em virtude tJa imperial l'e:-oluç:Io de 13 do mesmo mez,
lOIl1(\(la .obr consulla do cOllselho upremo militar, de
clara que não tem direito a er classificado cadete O'
lilllu do ome.ial ou do soldado da exlincla guarda de
iJolll'a, por não e tal' compl'ehcndi:Jo nas leis que a
l'c~pri to vigora m.

18:';:).- O aviso dc 9 de Novcmbro de 1855, expedido
C/H vil'lude da imperial resuluç,lo de 20 de Outubro do
me'lUo anilO, tomada sobre consulta do conselho su
premo milit~r, declara que se acham nas cll'cumstancias
de. erem altendido ás classes de L os ou 2. os cadetes,
0$ filho' dos ofTiciaes honoraria de La linha, á
vista da palentes ele seus pai, pai lbes não obsta o
dl~po .. tu na provisão de Gde Junho de i8~'2.
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i8tm.-D aviso de 27 de Dezembro de 18tiã, expedido
em v·irtude da imperial resolução de ~ 9 do mesmo mez

• e ·anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, declara que, em quanto não se proceder a novo
.conselho, no qual desappareçam as faltas, que contrariam
a genuina in lelligencia do alvará de 16 de Março de 1757,
não deve ser attendiua a pretenção do jU$tificante, e
que as testemunhas devem depÓl' a respeito da escrip
tura de alimentos par'a o justificante, e o auditor deve
sempre·dar a opinião ácerca da justificação.

1850.. - O.a viso ele 14 de Janeiro de 1856 .declara
qlle, guardando-se .00 processo de legitimação para ca
detes todas as formalidadessubstanciaes, é inteil'amente
inutil e ociosa a distincção eEltre filhos naturáes e filhos
espUl~ios ..

1857.- O aviso dc 8 de Abril ele :1.857 eledara que
o tempo que os cadetes elevem sc,rvir de inferlores para
entrarem em pJ1omoção, não será contado, qua;ndo não
tenham obtido aprov,eitamento, e que não é rigorosa
obrigação, que os cadetes s.irvam precisamente pelo
espaço de eis mezes, ma sim qu.() pelo men0S não
deixem de preencher esse lapso ele tempo.

1.857.-Q aviso de 24 de Agosto ele l8ti? el'eclara que,
por imperial rC'olução ele 22 do mcsmo .mez e anno,
tomada sobre consulta do consell10 supremo militar,
um so~daelo pa-r.ticular pMe ser recon hecido L o cadete,
tcndo as habiliLações pal'1 isso, não obstante a nota de
deserção, que ti·ver commettido.

1851.- A orelem do dia do quartel-general ll. 039
de 21 ele Dezembro de 1857 declara que a nomeação
dos consclhos de direc(ão c averiguação é da privativa
attribuição do chefe tlo corpo a que pertença, ou onde
deseje scrvir o pretcndente. Nas companhias isola:las
a nomeação é úa (;ompetencia da legitima autoridade
militai', a quem estiver confiada a administração disci
plinar e superior ela força da guarnição.

,1858.- A ordem do l1ia do quut'tel-generalllo exer
cito n. o t:i7 úo 12 ele Abril de :1.858 recommenda que
não se mande admitlir com praçq. nos corpos, na quali-
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dade de engajados e na categoria de cadetes ou oldados
particúlares, individuos que tenh:ím como taes servido
anteriormente, e .por isso o engajamento deve ser •
sempre na praça de soldado, na qual os engajados
devem proouzir de novo as provas de sua nobreza para
serem reconhecid03 cadetes.

1860.- O aviso de 31. de Maio de 1.860 estabelece
que as pl'aças do rxerci lo, que se engajarem, poderão
gozar das honras de eatlele, que fruiam antes do enga
jamento, quando se não oITerecerem duvidas ou sus
pei tas a respei to do 'seu direi to, pOI' ser este notorio.

1860.-0 aviso de H de Outubro de 1860, expedido
em virtude da imperial re olução de 10 do ll'!esmo
mez, tomada obre .consulta do conselho supremo
militar, declara que não aproveita a um solClado parti
cular, a Hm de reconhecer-se 2.° cadete, certa perfilhação
feita por cscriptura publica a seu favor por um tenente
reformado do exercito, .por isso que os effeitos da
perfrlhaçãQ, ainda depois de passada por todos os tra
mites legaes, se limitam á acquisição de direitos civis,
mas não aos .politicos, a menos que lhe não sejam estes
conferidos por graça do poder legisla ti vo.

1862.-A imperial resolução de 18 de Outubro de 1862,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar de
6 tlo mesmo mez e anno, declara que deve ser reçonhe
cido cadete de 1. a classe o individuo. que provar com
documentos que seus avós paterno e acham entron
cados nos avós ma ternos, a quem o Senhor D. João III
de Portugal concec1êra brazão de armas de nobreza
para os ,individuos de ambos os sexos dessa familia,
devendo os alimentos ser-lhes garantido por escrip-
tura puWca, na fórma da lei. I
1.86~.- O aviso circular de 4, de Novembro de 1.862

determina que sejam archivados na 2.' directoria
da ecretaria da guerra o processos de conselhos de
direcção e de averiguação, para reconhecimento de
cadetes caldados particularrs.

1863.-0 aviso de 21 de Setembro de 1863 determina,
euúo ouvido o conselho supremo militar, que no pro-
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cesso dr rpconhecimento de cadetes do exercito, só ~e

deve exigil', a respeito de ~Iimentos, a simples exhibi
ção da escriptura respectiva, como se tem praticado;
visto que as instrucções de 2 de Outubro de 1815
foram elaboradas para o exerGito de Portugal, e nunca
tiveram execução no Brasil.

1866.- O aviso de t) de Março de 1866 declara que,
segundo os estylos nunca interrompidos, e pelo con
tl'al'io confirmados pela Ordeno do Liv. 3.°, Til. 59
§ 16, são reputados nobres os doutores em direito ou
e'nl medicina, e que, á vista do decreto de 4 de Feve
reiro de 1820, ainda quando este não lhes reconhecesse
essa qualidade, devel'ão seus filhos legitimas ser reco
nhecidos como soldados particulares, por isso que elles
gozam de consideração civil na sociedade, não s6 pelo
gráo scientifico, que têm, como pela nobre profissão
que exel'cem.

1866.-0 aviso de 17 de Março de 1866 declara que
quem exerce um emprego ameia!, que não é de nomeação
feita por decreto imperial, não goza na sociedade
repl'esentação equivalente á de aliciaI de patente, e
por isso não póde um seu filho ser admittido na classe
dos soldados particulares, na fórma do decreto de 4
de Fevereiro de 1820 e provisão de 26 de Outuhro do
mesmo anno.

1867. - A imperial resolução de 27 de Abril de 1867,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar, de-'
clara que aO filho de um capitão que assentou praça de
soldado nobre por ser filho de ministro do supremo tri
bunal de justiça, compele a classe de 2.° cadete, visto
que não aproveitando a elle o que dispõe o alval'á de 16
de Março de 1857, tão sómente póde ju ti ficar-se na
classe de 2. o cadete, como determina a provi ão de 16
deOutubro de 1820, por ser I1lho de um olIicial de pa
ten te confil'mada ; porquan to a allegação de ter sido seu
pai soldado nobre do extincto corpo de artilharia de
marinha, e seu avó ministro do supremo tribunal de
justiça, sem que possa provar em conselho de di
recção que tem quatro ayós nobres, nada disto altera
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1868. - A imperial re olução de 12 de Fevereiro de
1868, tomada sobre consulta do conselho supremo mili
tal', declara não estar no CaSo de ser reconhecido particu
lal' um sargento, filho de um cidadão, que exerceu va
rios empregos civis,visto que seu pai já não existe,
aquelles empregos não siio equivalentes ao de um omcial
ue patente, confúrme a regra estabelecida, e decreto de
20 de Feverei 1'0 e provisão de 26 de Outubro de 1820.

1869. - A imperia'! resolução de 2{ de Julho de 1869,
tomada 'sobre consulta do conse~ho supremo militar, de
clara que quando qualrluer praça do exercito eleja au
lorizada pejo quartel-general a usar dos distinclivos de
cadete, segundo a doutrina do decreto n. ° :1371 de 7 de
Janeiro de 1865, está ~o caso de gozar de todas as hon
ras inllel'entes á classe de cadetes.

CAPITULO V.

l.ICE:\'Ç.\S :lIILITAnES.

As licenças mili lare são reguladas pelas disposições
cguintes:
1830.- A circular de27 de1l1aio de 18:JOdeclara que

jámais serão attendido. requerimentos para licença,
quando cheguem á augusla presença sem as necessarias
informações.

18í5. - O aviso circular de 25 de Setembro de 1845
decla l'a que a facu [dade ccnced ida aos presiden tes de pro
vincia pelo 1'" do art. iJ.o da lei n.o 38 de 3 de Outu
bro de {834, de dar licença alé tres mezes, dnve enten
d 1'- e só com meio soldo, precedendo os requisitús pres
criptas no art. 7. ° do regulamento dos commandantes
de armas, e que baixou com o decreto n.o 293 de 8 de
l\fa ia d 184,3.

'18Mi. - O avi. O circular de 19 de Maio de .i84ô
de lara que os ofTIciae reformados são os unico. ex-
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ceptuallos dos íllilitarc , a quem os presidentes têm
direito de conceder licenças até tre mezcs com meio
soldo.

1.84:8. - O aviso circular de ;') de Setembro de 184:,8
determina que fiqllem de nenhum eO'eito as licenças,
que tiverem mai de seis mezes ue demora em sua apre
sentação nas provincia,> de Goyaz e de 1\1ato Grosso, de
um mez pa~'a a côrte e provincia do RIO de Janeiro, e de
tres mezes para as outras pI'ovinr.ias.
18~9, - A. imperial resolução de q, de i\I1rço de 1849,

sobre consulta do conselho supremo militar, e da sec
ção do conselho de estado da marinha e guerra, exarada
em aviso de 13 do mesmo mez, determina que tadas
as licenças de favol;, concedidas a qualquer 'militar do
exercito, dão direito aos agraciados para perceberem
todos os seus vencimentos e contarem o tempo de
servIço durante o tempo das referidas licenças; com
excepção porém dos vencimentos, que pOI' sêrem an
nex.os ao emprego, ou exercicio que qualquer occupar,
uevem reverter a quem os substituir dlJrante a licença
concedida.

184:9. - O aviso de 1.!) de Dezembro de 184:9 pro
hibe as presidencias o darem passagens, por conta do
governo, aos oITiciaes que marcham a reunir-se aos
'eu~ corpos, ou em serviço depois do gozo das licenças
que obtiveram.

1.8;')0. - O aviso de 1.1 de Setembro de 1.850 declara
qlle nenhum aviso de licença é ex.equivel, ~em estar sel
lado, e SCJ.U trazer por extenso a nota d'e ler sido re
gi 'trado.

1.8õO. - Acircular do lhe ouro de 27 de ovembro de
1850 ordena, em virtude do aviso da guel'l'a de 25 do
me mo mez, que llaS thesouraria, das províncias e não
abolle ao, officiaes do exercito licenciados mai. da me
tade do respectivo soldo, quando as licenças com mai
daquelle vencimento não forem concedida pela secrela
ria da guerra.

1.853. - O avi. o 'ircular de 28 de Janeiro de 1853 or
dena flue, além da . licença, r0111 vClll,;imerüo para tI'ata-
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men to de aude, cO)lforDle for aconsel hado pelas inspec
gões de saude, não podem as presidencias conceder ou
tras ás praças de pret, que não sejam registrada, e até
por tres mezes, podendo a do Rio Grande uo Sul tambem
conceder-lhes licença para frequentarem o curso aIli
estabelecido.

:1855.- O decreto n. o 11338 de 19 de Setembro de 1805
determina que o tempo ue duração das licenças, que se
concederem aos officiaes e praças de pret do exerci to,
não entre em computação:

1. o Para reformas;.
2. o Para obter o gráo de ca valleiro de S. Den to de

Aviz;
3. o Para baix:l do serv iço por finalizar o prazo marcaô.o

na lei;
4. 0 Para accesso aos postos ele alferes ou 2. 0 tenente;

(

5. o No tempo de serviço de omcial inrerior, exigido
dos cadete, como 'habilitação necessaria para aqueIle
accesso;

6. o No tempo, em que os OmCi;:lCS devem permanecer
cm um posto, e' no exercicio das funcções especiaes delle
para poderem ter accesso ao immediato;

7. 0 Finalmente, em toelos os prazo limitados, Q,ue as
leis vigen tes exigem de serv iço eIrecq vo como habili ta
ção para qualquer fim. Ficando subentendido que a
subtracção do tempo de licença não influe de modo al
gum na collocação dos omciaes e praças licenciados, e
gundo suas antiguidades relativas, tanto de praça, como
de posto.

1856. -O aviso de 19de Janeiro de :1.856 determina
qUcl a'Os officiaes e mais praças do ex~rci to Jicenciados
para estudar na escola militar quando inhabilitados no
respectivo exame de sumciencia, se desconte todo o
tempo de serviço que a titulo de estudo liverem
perdido.

1856. - Oavi. o circular de 3 de Outubro de 1856
determina que as presidencias da províncias remet
lam mensalmen.te á secretaria da guerra uma relação
nominal elo individuo' Jicenciados, C0111 declaração do
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respecti vos vencimentos, para ser transmi ttida á con
tadoria.

1857. - O aviso de 7 de Agosto de 18:>7 lembra que
é prohibido ás presirlencias das provincias dar licenças
a individuas do exercito, excepto para tratarem de sua
sande dentro da mesma provincia, e até tres mezes.

1857. - O aviso de 21, de Dezembro de 1857 declara
que a licença voncediua na fórma da lei para o om
cial tratar de sua saude, deve entender-se com soldo
e etapa.

1858. - A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 47 de 21, de Fevereiro de 185k, restabelecendo ~l

an tiga pratica de passarem '05 chefes dos corpos aos ofTi
ciaes e praças de preL dos mesmos corpos liconciados,

. uma guia declarativa das particularidades da licençn,
recommenda os preceitos seguintes:

1. o Quanjo.qualquer omcial ou praça de pret do cor
pos obLiver licença de mero gozo, ou para tratar de
saude, o commandante respectivo lhe passará uma guia,
concediua nos termos cons tan tes do modelo transcripto
na mesma ordem do dia;

2. o Se o Iicenciado não pertencer, ou não estiver addi_
do a algum corpo da guarnição em que e achar, quan
cio obtiver a licença, a guia lhe será passada pelo aju
dante general na côrte, ou por quem suas ,"ezes fizer
Ilas prov incia' ;

3. o O, licenciados com guia dos corpos, logo que a
receberem, apresenta l-a-bão no qual'Lel-general do exer
ci to, ou no do commando das armas, para ser vista
e rubricada pelo ajudante general do exercito na côrte,
e pelos comm<\ndantes uas armas e a si tentes nas pro
vincias ;

4. 0 Logo que o licenciado chegar á provincia, onde
vai gozar a licença, apre euLará sua guia à autoridade
mili tar respecti va, a que se refere o § 3. o, a qua Idecla ra
rá na mesma guia a data da npre. entação do licenciado
na guarnição, e quanuo este tiver de'seguir para reunir
se ao seu corpo a diLa autoridade Lleclarará tambem na
guia o dia da partida;
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5.0 Se olicenciado ohtiver pro rogação da licença, a au
toridade militar da guarnição, em que S0 acha!', a
quem pela presen te ordem competir, fará na respec

,tiva guia declaração des"a circumstancia, mencio
nando o dia em que o licenciado deve apresentar-se
em seu corpo;

6. o Se na viagem con. equen te da licença o 1icenciado
tiver de ficar accidentalmente em alguma provincia,
por motivo de molestia, ou por qualquer outro impe
dimento, a respectiva autoridade militar fará declara
ção disso na guia, e tambem do dia em que o liceneiado
continuar a viagem para o destino que tinha;

7. o De todas as occurrencias que tiverem lugar em
qualquer guarnição, a respeito do licenciado que nelta
se a~har, que versarem sobre a vida militar deste, e
forem officialmente manifestadas á respectiva autori
dade militar, por tramites legitimos, esk'l autoridade
fará decla!'ação na guia de licença, para que taes oc
currencias constem, e se averbem no livro-mestre do
corpo a que o licenciado pertencer;

8. o Se o licenciado, em qualquer guarnição, fôr ad
dido a algum corpo, todas as declarações constantes
dos pa ragraphos an tecetlen tes serão feitas pelo chefe
tlesse corpo, precedendo ordem da autoridade militar
competente. Essas declarações erão sempre datadas e
<lssignadas pela autoridade que as fizer;

9. 0 Logo que o licenciado se apresentar ao corpo a
que pertencer, o respectivo commandante fará averbar
em seus assentamentos as occurrencias, que constarem
de sua guia de licença, e que tiveram lugar durante
o tempo em que cite esteve f6ra do mesmo corpo;

fO, O licenciado, que não apresentar sua guia de
Iicença nas ocasiões competen te', para nella se faze
rem a' declarações determinada" Lerá commettido uma
falta, pela qual será responsalJili ado.

1858.- O avi o de 19 de Julho de 18;)8 determina
que !lenhulU omcial do xer 'ito inspeccionado possa
retirar-se do acampamento, ou da localidade, cm que
estil'cr o ·cu 'Ol'pO, scm liccllr,a do pre ic!cnte da rcs-
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pectiv3 pl'ovincia, quando a mUllanç3. se efft'clue para
dentro do territorio della, ou da secretaria da guerra,
quando seja para fÓl'a ela provincia.

1S[jS.-O aviso de 22 Lle Outubro de 1S58 eleclara
que as portarias das presidencias, concedendo as Ií
cença~, qne estão em suas attribuições, aos officiaes e
praças do exercito, são comprehendidas no disposto
no aviso acima citado de n de Setembro de -1848, isto
é, não devem ter execução, quando não sejam' apre
sentadas no proprio prazo de um mez.

1S59.-A ol'dem do dia do quartel-general n. o 109
de, 2S ie Janeiro de 1SGI) declara' que as licen'ça"s con
feridas pelo mini teria da guerra devem ser contadas
da \data da guia de licença, que deve ser dada ao of
ficial ou praça; guia que o respectivo corpo passar
]11e-11a logo que receber officialmente a ordem do dia,
em que a licença fÓr publicada; salvo o caso de estar
o licenciado em diligencia do serviço fóra do lugar
~lo quartel do corpo, ou preso, ou no hospital, porque
então a guia só lhe sr.rá dada, quando eUe se apresentar
da diligencia em que se achava, quêr por têl-acon
clu ido, se fór transi tarja, quêr por ter sido mandado
r(ll1der, S(l" fÓi' de longa duração, ou quando fór solto
ou tiver alta do hospital.

-lSG9.-Segundo.o aviso de 31 de Janeiro de l8n9,
o omcial do exercito, gozando Ücença com qualquer
vencimento, quando excedei-a não continúa a ter di
re i to ao di to vencimen to pelo tempo de excesso.

18:59.- O aviso de 2.í de Março de 1859 declara
que era licito aos presidentes prorogar as licenças,
que elles podem dar, quando em ins[ ecção de saude
r conhecer-se a necessidadedesemelhantemedida, uma
vez que o tempo da prorogação, e o da licença pri
miti \'a não excedam o maximo LIa temIJo, pelo qual os
mesmos presidentes podem licenciar.

1860.-A ordem do dia do quartel-general uoexer
ci to n. o 181 de 29 de Fevereiro de i860 determiná
que a. juntas de saude que examinarem 03 omciae:>,
que pedirem licença para e tratarem, dccl:lrem, qUilndo
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julgal'em a,; molestias curan'is, em seu parecer a con
dições ue tempo, e de localidade convenientes para o
curativo das molestias.

1860.-A ordem do dia n.o189 de 2õ ue Abril de
1860, em addi tamento à de n. ° 181, recommenda ás
juntas de saude, que em qualquer caso, e sempre que
julgarem curavel a molestia do individuo inspeccionado,
que requerer licença para tratar da sua saude, seja
qual fÔ~ a sua categoria, indiquem o tempo provave/,
e as condições necessarias para a con ecução ela cura.

1860.- O aviso círcular de 26 de Junho de 18GO de
termina que os prÍ3siden tes não concedam licenças
sem permissão do governo imperial aos officiaes não
reformados, que estiverem empregados em qualquer
commissão, seja de que natureza fôr.

1860.-0 aviso de 17 de Julho de 1860 determina
que se declare na informação dos requerimen tos ele Ji
cença as que elle por ventura tenha obtido anterior
mente.

1860.-0 aviso de 18 de Agosto de 1.860 declara que
as licenças concedidas aos offi6iaes e praças do exerci to
residen tos na côrte prescrevem den tro de ai to dias,
não sendo sa tisfei to o sello ; as licencas concedidas serão
remettidas ao quartel-general da côrte, enviando-se ás
thesoUl'arias de fazenda, nas provincias, as notas do sello
para desconto aos lJue nellas residirem.

1860.- O avi o de 6 de Outubro de 1860 recommenda
a Iitteral execução do di posto na circular de 25 de
Setembro de 18í5, e nos avisos de 26 de Junho e 1.2
de Setembro tambem de 1860 sobre licenças.

1.860.-0 avi o circular de 16 de Outubro de 1860
(letermina, cm virtude da imperial resolução de 13 do
me mo mez, lJue as licenças, de que carecem os officiacs
do e~ercito para se tratarem, devem ser contadas da
<lata da or.dem do dia que a publicar, no lugar em

f que se achar o omcial; deve;ldo ser elIa dada pelo ge
neral em operação do exercito, havendo-o, ou pelo
omman<lante dae; arma., ou por quem suas vezes fizer,

qu'.llldo o olneial tireI' de Iratar-,e no quartel <10 corpo
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e111 que serve ou em eu propl' io quartel; pelo prc
sidente da provincia, quando a licença tiver de dar-se
para dentro da mesma provincia e fóra do quartel do
omcial doente; e finalmente pelo ministerio da guerra,
quando tiver de dar-Re para f/Íra da provincia em que
se achar o alicia I.

• 1860. -O art. W6 do reglllamento da secretaria da
guerra, approv:ldo pelo decreto n. o 2677 de 27 ue Ou
tubro ele 1800, declara que só ao ministro compete
dar licença com soluo por inteiro, ou com IfU:JeRfJucr
outros vencimentos a officiaes e a praças de prct do
exercito.

Os pre:5identes de provincia, porém, em caso de ::10

lestia com provada peran te juntas de saude, e ou vido
o commanuante das armas, se o houver, podcrão con-·
ceder até tres mezes de licença com soldo simples,
communicando logo ao governo seu procedimento para
se deliberar como mais conveniente rÓI'.

1860.-0 aviso circular de 28 de Novembro de 1860
determina que não sejam pagos os soldos dos officiaes
licenciados, scm que mostrem ter sati feito a importan
cia do seBo e emolumeBtos.

1860.- A ordem do dia n. o 222 da secretaria da gu-erra
de ;) de Drzembro de 1860 determina que as licenças
concedidas sejam consideradas de nenhum e1Teito, se os
agraciados não entrarem no gozo dellas dentro dos
oito primeiros dias posteriores ao conhecimento of
ficial da ordem do dia no corpo ou destacament0 a
que pertencerem os licenciados, não podendo as the
sourarias e pagador ias satisfazer os vencimentos a que
tiverem direito os mesmos licenciados, sem que mostrem
haver pago o scllo e emolumentos devidos pelas re
feridas licenças, segundo o dispas to na circular de 28
de Novembro do mesmo anno.

1861.-0 aviso circular do L o de Abril de 186'1 de
clara que as licenças, na fórma da lei, são sem venci
mento algum, salvo quando concedidas em virtude de
molestias comprovadas por inspecção de saude: quando
as licenças forem com meio oldo, oldo inteiro, e

l. 2U
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ainda mesmo com addicional e etapa, conforme as cir
cumstancias dos agraciados, os avisos devem declarar
as condições em que são concedidas.

1861.- O aviso de 7 de Outubro de 1861 declara que
as licenças concedidas pelos presidentes das provincias
aos militares para tratarem de sua saude, não podem
ser gozadas fóra das proyj ncias sol\, a j ul'isdicção dos'
mesmos pl'l'siden tcs.

1863.- O aviso de 3 de Junho úe 1863 ueclal'a que,
cm virtude do art. iDa do regulamento que baixou
com o decreto TI. o 2677 de 27 cle Outubro de 1860,
r.~t.ú bem claro que só ao governo imperial compete
Jar' applicação ao art. 7. 0 da lei de 21 de Março de
1850; e, pois, em casos de molestia comprovada em
inspecçilo dc saude, podem as presidencias, e só as prc
sidencias, conceder IiCIJnça com soldo' simples, danJ o
immediatamente parte, a fim de que, com a confirmação
da mcsma licença, possam as thesourarias de fazenda
abonar a etapa aos licenciados.

-1863.-0 aviso do ministcrio da fazenda de 26de No
vembro de 1863 declara que, a respeito das licenças dos
empregados da secretaria do conselho supremo militar,
resolveu-se ordenar lIue fossem elias reguladas pelo
disposto nos arts. 1:>1:> e 1:>6 do d~creto n. o 736 de 20
de Novembro de 181:>0, procedendo-se aos descontos de
que tratam os mesmos artigos de 1/5, 1/3 e 1/2 com re
lação sómente aos ordenados, por serem as gratifi
cações consideradas de effectivo servi.ço e não deve
rem por isso ser abonadas pelo tempo das mesmas ll.
cenças.

1865.- A ordem do 'dia da secretaria da guerra
n. o 490 de 23 de Dezembro de 1865 publicou que a im
perial resolução de 22 de Novembro do mesmo nono,
tomada sobre con:;ulta do conselho supremo militar,
declara que a>. licenças concetlidas por moti v-o ele mo
lestia, em virtude de inspecção de saude, e na fór.ma
do parecer da respectiva junta, não estão comprehen
didas nas disposiçõe cio decreto n.· 1638 de 19 de
Se tembro ele ,18:)5.



! {j(j.- o dl)(;l'clo fi. ° 3::>79 de 3 ue Jalleiro de 18G6
regulou a concessão de licença aos uí1it.:iaes e praças
de pl'et do exerci to e ao: em pregado~ ci vi" tias I:epar
lições a caI'go do ministerio da guerra .(\ eja-se o 3.°
volume.)

lt)6o.-0 aviso ue 10 de Março d'3 1866 declara que
a licenças de favoI: se acham prol1i[}idas, ua fórma do
decreto 11. ° 3;)79 de 3 de Janeiro de 1866, e que só
nos caso: eSLabelecidos no JUesmo decreto e podem
eonceder licença, com soldo e etapa.

1866.-0 aviso de 14 de :Março de 1856 declara que,
<'I vista das disposições do decreto n,o 3579 de 3 de
J:llleiro de 1866, não póue ser approvaela uma licença
til) Ires mezes, que se concedêra a um capiLão refor
mado, em prorogação da que lhe foi concedida para
lra Lar de sua saude.

18(jG.- O aviso de 21 de .Maio de 1866 declara que
a" licenças concedidas em virtude de inspecção de saude
devem ser en tendidas com venci menta de soldo e ebapa,
sempre que não houver restricção,

1866.-0 aviso ele 29 de Junho de 1866 <.Ieclara que
qualquer licença, concedida por motivo de molestia,
a officiaes e praças <.Ia exercito e da guarda nacional
destacaua, deve ser submettida á approvação do mi
nist.erio da guerra.

1.866.- O aviso de 20 de Julho de 1866 declara que
a licença, que foi o governo autorizado a conceder·a
um prof'essor adjunto da escola prep:1ratoria an-nexa á.
militar, pelo decreto n.O 1312 de 27 de Junho uo mesmo
anno, sómente, á vista do respectivo titulo e aviso ex
peuldos pela secretaria da guerra, pMe ser conside'
rarla rea lizada.

1866.,- O aviso de 6 de Setembro de 1866 declara
que, em regra, as licenças para tratar de negocias
particulares não dão direito a passagens gratuitas.

1.866.-0 aviso de 9 de Setembro de 1866 deter
mina que se providencie de modo que do exercito
em' operações não vão para as provincia, do Rio Grande
do Sul e S:lllta C~tharina, ou venham para a côrte,
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c menos para BUCIlos-!A)'rcs e .i\Jonlevitléo, offieiaes
com licença senl ~,er GOI\l;edida por aUloridatlc com
petente, o para que rio m·'smo exercilo e depositos
lião saiam CIH commissão, ou· de outro qualqucr illOdo,
oiDciaes c praças sem permissão da autoridaJe militar
(·010pel.onlo; o que deve set' extirpado o abuso dos
cmpren-aclo de fazenda Iieenciados trazerem comsigo
Gall1al'Clclas, bem como o de sc concedcrem passagens
aos licenciados por motivo de illlcre·se.

18GCi.- O aviso de 17 de Setembro de 1866 declara
que as licença s concedidas aos oJl1ciaes e praças do exer
ciLo para tratarem de sua saude, devcm começar a
Yigoraro da data do termo da respectiva inspecção de
sal/de.

1.866.- O aviso circular de 21 de Setembro de 1866
determina, que, quando por qualquel' presidencia fOr
concedida alguma licença nos termos do ~ 2.° do art. 4,.0

elo decreto, n. ° 3579 de 3 de Ja neiro .do mesmo anno,
Jeve ser remettido com o omcio, em que fOr 8ub
mettiela a licença á approvação do ministerio da guerra,
o termo de in pecção por que tiver passado o licen
ciado; e recommenua que á vi ta das circumstancias
:lctuaes do paiz não convém facililar a concessão de
taes licenças.

1869.-A circular ele 12 de Abril de 1869 recom
menda que as licenças aos oillciaes do exercito só
devam ser concedidas nos casos e pelo modo marcado
no decreto n. o 3579 de 3 de Janeiro de '1866.

1870.-0 aviso de 30 de Agosto de 1870 declara
que, as licenças, que forem concedidas aos o'Lnciaes e
praças do exer.ci to para tratarem' de sua saude, devem
ser contadas na fórma do que dispõe o art. 13 do
decreto n. o 3579 de 3 de Janeiro de 1866 ; ficando rc
vogado o aviso de 17 de Setembro do mesmo anno,
que mandou vigorar tae licenças desde a data do
termo da respectivas inspecções de saude. -

1870.- O aviso de 24 de Dezembro de 1870 dechra
que a. licenç:ls contam-se da data do « cumpra-se »,

(lLle i'U I óde ..cr lanç;Jr\o dentro du. trinta dias 'ub·
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equentes à conces. ão, e illlport.<llIl selnpre perua ue
gratificação, se o empregado tem ordenauo e grati
ficação, e de um terço do llonorario se este consta
só de ordenado, ou de gratificação.

CAPITULO Vr.

GAnANTIA D.\. PATENTES nos posros DO: OFFICIAES, .lUI\A
MENTO QUE DEVE)! PRESTAH, A:-lTIGUIOAnJ:: DE PIlAÇA, E
1~C01[PATlB!LID.\DE PARA OS C.\RGOS ClrlS I;LElTORAES.

I.

G.IUANTI.\ D.I P.ITEi'lTES, JUH.I~IF.:'iTO E UEmssÔES.

O art. 149 da consti tuição poli tica do 1m per io de
clara que os officiaes do exercito e armada não podem
ser privados l1as suas pa ten tes, . enão por sen tença pro
ferida em juizo competente.

1808.-A ordem do uia do quartel- Ireneral do exer
ci to n. o 78, de 12 de Agosto de 18t5~, manda que,
visto achar-se estabelecido no rcrrulamehto militar,
que os officiaes dos corpos· do exercito prestem jura
mento dos postos a que 1'ore111 promovidos, os chefes
do corpo de sallue, e o' commanuantes de corpos arre
gimentado., e companhias avulsas, que. e acharem na
côrte, 011 por alli passarem, presLem juramento nas
mãos do :JjuuanLe gener;]l do exercito, e nas provincias
peranle os commandantes uas armas ou as. istentes
e os outros oficiaes deverão prestar jUl'alllenLo dos
postos, a que são promovidos, per:Jllte o reslJectivo com
mandante, sendo o jUl;mento lançado em Ulll liHo
especial, para esse fim destinado.

Esta mesma ordem do dia determina que o termo
do juramento para os commandantc::i, seja o egllinte,
que é o mesmodo c:Jp. 27 d'o regulamento militar de 1763,
modificad(') nos termos d aviso do luini:-tcl'io da guerra
ue lu de Ferel' iro de 1831.
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Modelo do j uramento.

Eu F ... (nome) que por mandauo Je Sua i\Llgefitade-
o Imperado/' do Brasil fui feite ... (posto) comll1andante
do ...(designaçtio do corpo) juro aos Santos Evangelhos,
em que ponho minhas mãos, perante o Exm. Sr... (posto
e nome) ajudante general do exercito, que, quanto me
fór po sivel, servirei fielmente e de boa vontade, como
bom e leal subJito. a Sua :Mage tade, e obedecerei com
a mais exacta promptÍdão ,lOS artigos de O'uerra, regula
mentos e ordenanças militares, ca todas as ordens :le
meus superiores concernentes ao imperial serviço, e de
não me apartar por pretexto algum do corpo(on com
panhia), cujo comma ndo me foi confiado, sem ter para
isso licença, nem desamparar as bandeiras, debaixo das
quaes estou alistado, e as seguirei nos maiores perigos
até derramar todo o meu sanfTue em sua defesa, na
da independencia do Imperio, do systema eon titucional
Jielle adoptado, e da dynastia imperante, e de dar toda
li ajuda e favor ás justiças de Sua l\1agestade, sendo-me
por cllas requerido; como Lambem de me não valer
ue meus subordinados, nem de parte Jelles para caso
algum meu particular, nem de parente ou amigo meu,
po to que iml orte ;j segurança ele minha vida ou honra;
e todo o sobredito me obrigo a cumpl'ir sem cautela,
engano ou diminuição alguma. Para firmeza do que,
assignei 'oste termo de juramento, feito em ... .(a 10
calir/ade) aos .... dias do mez de ... do anno de mil oito
cenlo e...

F.

(Rubrica do ajudante ge
neral, do cornl1landante das
anILas, etc.)

F.
(Nome JJor inteiro

do commandante j lu'a
mcntado.)

Quando o j uralll en to fór prestado lias provincias,
elepoi <.Ias palavras-minhasmãos-diga-se- perant~

l' .... (posto e nome) cOllllnandante da armas da pro-
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vincia de ... como delegado de S. Ex. o Sr ... (posto
oe nome) ajudante general do exercito, etc., etc.; ou' pe
rante o Sr .... (posto e nome) assistente do Exm. Sr.
ajudante general do exerci to, na provincia de.... e nella
seu delegado, que, quanto me fór passiveI, etc., etc.

iSnS.-A de n.O 79, de i8 de Agosto de iSn8, manda
'que na patente elo oflicial . e lançara a nota seguinte elo
dia, mez e anno do juramento.. e a folha do livro em que
foi lançado: -Prestou j LIra men to a.... (data do termo).
'Quartel do .... (designação do corpo) em (locl/lidade)
aos dias do mez je. '" ue 1S .... Fuão (nome paI'
inteiro). '

:lSnS.- O avi o de 27 lle Agosto rle :lS08 manda que
os officiaes generaes prestem juramento de seus postos
perante o ministerio ela guerra, lavrando-se termo em
Uvro especial da secl'etaria, onde se fará a competente
nota nas patentes analogamente ao que se pratica com
os demais officiaes.

1SnS.-A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n." 90 de :ln de Outubro de 18')8 declara, que a
respeito do.i Ul'am~uto dos ca pellães do exerc ito, cum pre
·que se proceda analogamente ao (Iue está determinado
nas ordens do dia acima referidas, n. os 78 e 79, modifi
cando-se o Lermo do j llramento, como convém ao minis
teria, e á corporação do jurameutado, do seguinte modo:
Depois das palavras-fui feito-devedizer-se-ca
pellão. , .. (posto) da repartição 'ecclesiastica do exer
cito; -e depois de-por pretex.to algum-deve dizer-se
-do corpo ou estabelecimen to em que rÓI' mandado
-servir.-O mais como no modelo.

i790.- Segundo o alvará de 23 de Abril de 1790,. os
-officiaes, que por seu tença forem condemnados á prisão
por tempo excedente a dous annos ou a degredo, tenhãm
logo baixa do sel'viço desde o dia em que se apresentar
.a sentença no corpo do seu regimento.

1:793.-Peloalvará de 12 de Agosto de i793, nenhum
oficial póde req,uerer sua demis~ão ao go.verno, sem de
clarar os metivos que tem para isso, continuando a
ervir atr que seja rI" olvido pelo mesmo IYovcrno.
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1861.- Segundo a doutrina da imperial resolução de
16 de Março de 1861, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, e publicada na ordem do dia da secre
taria da guerra n. o 250 de 26 de :Março de 186i, nenhum
olicial pMe obter demissão, eínquanto não prestar ao
Estado os annos, de serviço a que é obrigado o voltm
tario.

II.

,\N'l'IGUlDADE DE PRAÇA.

:l.8mL-O alvará de 18deFevereiro de i80o, solvendo
as duvidas sobre as antiguidades dos officiaes, offerecidas
pela legislação militar, a tal respeito ordena o seguinte:

L o Que as antiguidades dos officiaes sejam reguladas
indefectivelmente pelas clatas dos decretos ou resoluções;

2. o Que para os promovidos no mesmo dia sejam
reguladas as antiguidades pelas datas dos decretos ou
resoluções dos seus mais proxirnos precedentes des
pachos; tendo sempre sido despachados por diplomas das
mesmas datas, nesse caso as antiguidades serão reguladas
pelas suas primeiras praças.

i835.- A provisão de 7 de Dezembro de i835, expe
dida em virtude da imperial resolução do 1. o do mesmo
mez e anno, sobre consulta d'o conselho supremo mili tal',
determina que se faça extensiva a todas as praças mili
tares indistinctamente, quando se houver de contar o
seu tempo de serviço, o disposto na resolução de 9 de
Dezembro de 1823, e em varias outras que mandaram
contar a differentes oliciaes de patente o tempo, que
erviram antes das demissões, que tiveram do serviço

militar, e o que continuaram a servil- depois de novas
admis ões ao dito serviço.

1839. -A provisão de 4, de Dezembro de 1839, expe
dida em virtuLie da imperial resolução de 4, de Dezembw
de 1838, tomada sobre consulta do conselho supremo
militél!', determina que, devendo-se aos individuos, que
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se ligam ao serviço militar, contar como tempo ue ser
viço touo aquelle que decorre desde o dia, inclusive do
seu assentamento de praça no lino-mestre do corpo
respectivo, menos o tempo :Iue as leis expressamente
determinam ge não con te: não havendo lei alguma que
mande não contar o tempo que os me mos têm estado
prisioneiros; portanto a todos os militares prision~iros

se deverá contar como tempo de serviço o em que forem
prisioneii'o .

18H.-Oaviso circulaI' de Õ de Novembro de 18B
declara que as praças de pret, que por seus crimes civis
forem condemnadas no jury a penas temporarias, devem
depois de umprirem estas regressar aos corpos a que
pertencerem, para alli completarem oseu tempo de ser
viço, não se lhes levando em conta o que houverem
deixado de servil' pelo referido impedimento.

1.8't,2.- A provisão de 26 de Setembro de 1.8~2, expe
dida em virtude da imperial resolução ue 6 do mesmo
mcz e anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, determina:

1. o Que os indi viduos da guarda nacionlll com praça
regular nos corpos ela mesma guarda, ou em quaesquer
ou tros corpos, como addidos ou destacados, bem como
os individuas dos corpos policiaes ou de permanentes
!lue estejam no mesmo caso, quando passarem a servir
com p aça efiectiva nos corpos. de 1. a linha, devem
contar como tempo le serviço aqueHe que antes tiverem
tido de campanha, feita como praça regular nos sobreditos
corpos ou delles destacauos, contando-se-Ihe o tempo
desde o dia em que ti verem marchado com esse destino,
até o oia em que se der, ou ti ver dado por finda a mesma
campanba, permaneCCllu.o os indi vid uos de que se tra ta
nas fileiras até esse tempo ou até o dia em que se len]wm
retirado do tbea tro das operações, a qllalquer pretex.to,
salvo sendo por ferimento recebioo cm acção, em cujo
caso se lhe contará como lempo de serviço o decorrido
até ficarem inteiramente restabelecido, ainda depois
de conCl11idJ a lucta ;

2. o Que u antiO'uidade nos postos <.leye ser contada
J. 27
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no. mesmos iOllividuos tIa guarda nacional, unicamente
da da ta do decreto que os promover para a 1.' linha do
exercito.

'!84:L-A provisão de 24 de Abril de 1844, ex.pedida
em virtude da imperial resolução de 9 de Março do
mesmo anno, tomada sobre consulta do cõnselho su
premo militar,determina:

L o Que as praças do exercito deverão ajuntar ao
tempo de serviço, que contam no exerci to, G dos annos
em que foram approvadas na escola militar;

2. o Que os oficiaes'elo exercito, que mostrarem ter
sido antes alferesalumnos, passando desta para aquella
classe, sem interrupção de tempo, deverão c~tar anti
guidade de alferes no mesmo exercito, desde a data do
decreto que os promoveu ao posto de alferes alumno.;

3. o Que cada um dos individuas, a quem possam apro
veitar as disposições acimél, deverá apresentar no con
selho supremo militar os competentes documentos, afim
de que, qUélnto aos comprebendidos no art. 1. o, se faça
constar á autoridadade competente qual o tempo de
serviço, que lhes deve ser contado: e pelo que respei ta
aos incluidos no art. 2. o, para se lhes passar apostilla,
em sua re pectiva patente obre a data, em que deve
principiar a ser contada sua antiguidade de alferes.

1853.- Oart. 5. o do decreto n,o 1112 de 31 de Janeiro
de 1853 determina que ás praças de pret doentes no
hospital, ou pre as por qualquer motivo, ou ausentes
antes de completar o tempo de deserção, ou com licença
de favor, se deverá contar tempode serviço em qualquer
destas circumstancias; mas as que estiverem cumprin
do sentença, e tiverem licença registrada não se contará
o tempo de sentença, nem da licença.

1855.-A imperial resolução de H deJulho de 1855,
tomada sobre consul ta da secção de marinha e guerra do
conselho de estado, determina que o augmento da
4.' parte do tampo conferido aos officiaes, que efIectiva
me te servirem nas provincias de Mato Grosso e A,ma
>tonas, embora attendido nas promoções e reformas, naga
inlluh;e na. anti?'uidades, em que se acham collocados
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no almanak. Esse augmento de li.' parle foi concedido
pelo art. 8. 0 da lei n. O 6i8 lle Agosto de 1.852, que foi
nesta parte derogado pelo ar t. li. o da lei n. o 862 de 30
de Julho de 1856.

1855. - O aviso de 7 de -ovembro de 1855 manda ob- .
servar a imperial re olução de 31 de Outubro do mesmo
anno, tomada sobre con ulta do conselho supremo mi
litar, e que estatue que a ninguem se c.onte maior an
tiguidade de praça, sem preceder requerimento da
parte e despacho do governo imperial.

1855.- O aviso circular de 15 de Novembro de 1.855,
e 'pedido em virtutle da imperial resolução de 31 de Ou
tubro do mesmo anno, determina que os indi \'iduo' a
quem possam aproveitar as di posições da provi~ão de 7
de Dezembro de 18315, requeiram ao governo imperial,
na fórma das ordens estab lecidas, para que, precedendo
consulta do conselho supremo militar, omesmo governo
resolva como fór de ju tiça : ucantlo pr.ohibido a qual
quer autoridade militar fa,;er applicação do preceito da
mencionada provisão, quando lhe seja requerido por
qualquer praça do exercito, que esteja sob seu com
mando.

1856.-0 aviso de i9 de Janeiro de 1856 determina
que se desconLe aos ollciaes e ma is praças licenciadas
para estudarem quando inhabilitada do exame de suffi
ciencia, todo o tempo, que a titulo de estudo bou 'erem
perdido.

1856.-0 avi. o de 28 de Julho le 1856 declara que o
tempo a descontar aos alumnos das escolas militares, que
são inbabilitados ou perdem o anno, deve ser contado
do dia em que nos respectivos corpos forem dispen
sados do serviço para frequen tarem qualquer da escola .

1860.- O tempo de serviço nas escolas mili ta res,
como lente, será levado em conta para as ac~cssos c
mais vantagens mili tares, ti excepção da reforma, alvo
seodireitG ti jubilação fÓ!' renunciado. Assim dispõe o
arL. 33 do regulamen Lo rlue b:.li ,ou 'om o deereto 11. "2582
de 91 de Abril ele i850.
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18GO.-O art. i05 desse mesmo regulamento deter
mina que o tempo de frequencia das escolas pejos alum
nos militares seja conLado como de serviço elfectivo
miliLar para todos os eITeitos, menos para as gratifica
ções e cavalgaduras, e para baixa do serviço militar:'e
que os annos de frequencia, que não forem seguidos de
approvação, não sejam lev,ados em conta para etreito al
gum.

1860.- O art .. 8. 0 da lei n. o 1'101 de 20 de Setembro de
1860 declara fJue os omciaes do exercito, que forem trans
feridos para·a 2." classe nos termos do art. 2.0 §. 1.0 ou
2.0 do decreto n. o 260 do 1. o de D zembro de 1?íl, e
nessa classe se conservarem por mais de um anno, não
con tarão de en tão por dian te antigu idade de pos to.

1861 e 1862.- Segundo a doutrina das imperiaes re
soluções 3e 27 de Abril de 1831 e de 15 ele Novembro ele
1862, tomadas sobre consulta elo conselho supremo'mi
litar, uma praça do exercito que antes serviu na marinha
conta para sua antiguidade o tempo que tiver servido na
mesma marinha.

1863.- A ordem elo clia ela secretaria ela guerra n. 0353
elo LO ele Maio de 1863 publicou que, a imperial reso
lução ele '17 de Abril elo mesmo anno, tomada sobre con
sulta elo consvl 110 supremo mi liLar, manda declarar que
o eITeiLo da clau ula com quepelo art. 6.0 elalein. o 1143
de 11 de Setembro d 1.861, são transferidos os omciaes
do exercito no primeiro posto de umas para outras
armas, é sómente relativo ás promoções, e nunca a res
peito de qualquer outra phase do serviço, visto que a
data da patente dos omciaes do exercito symbolisa a sua
an Liguidade no serviço em todas as occasiões.

1867.-0 aviso de 17 de Setembro ele 1.867 dnclara
que a dispo ição do art. 9.0 da lei n. o 58:> de 6 de Se
tembro de 1.850, refere-se não só ;í antiguidade para o
ca o de accesso, mas tambem ao serviço para a l'eformp.
e obtenção da condecoração de Aviz.

1870.- A imperial resolução de 23 ie Fevereiro de
1870, tomada sobre con ulta do C011 elho supremo mi
litar, mandoulJue a um capellão do exercito se levasse
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em conta no seu tempo de serviço, como capellão da re
partição ecclesiastica do mesmo exercito, aquelle que
serviu como capellão engajado, visto que semelhante en
gajamento foi autorizado pelo governo.

TIL

INCOMPATlBlLlDADE 1'.\RA CARGOS CIVIS ELEITORAES,

E PARA VOTA TE.

1828.- Segundo oart. 19 da lei do 1.." de Outubro de
1828, os militares são escusas dos empregos municipaes,
cujas obrigaçãe. sej3m incompativeis tle se exercerem
conj unc tamen te.

1830.- O decreto de 21 de Janeiro de 1830 declara:
LO Que os militares de tropa dei.' linha do exercito,

com excepção dos reformados desempregados, assim como
os commandantes, majores e ajudantes dos corpos de
2.' linha têm constante impedimento para o exercicio
das funcções de juiz de paz, seu supplente e escrivão;

2: o Que nenhum empregado militar de 1..' e 2.' linha
poderá ser nomeado para omcial dos quarteirões nem
tambem estes serão ali tados para o serviço militar.

i831,-A lei de 25 le Junho de 1831 dispensa do ser
viço da 2. a linha aos juizes de paz, e seus oillciaes,
aos vereadores, e mais empregado nas"camaras muni
cipaes durante o exercício dos seus empregos, não fi
cando comprebendidos nensa dispo ição os majores e
ajudantes dos corpos de '2. c linha, como os oillciaes
da '1.', cujo serviço é incompativel com os empregos
acima designados. .

'186:1.- A ordem do dia da secretaria da guerra n. o 230
de 2 de Janeiro ele 1851 publica que, por imperial reso
lução de 26 de Dezembro de 1860, tomada sobre con uHa
do conselllo supremo militar, se indeferiu o requeri
men to de um cirurgião do corpo de saude, em que pediu
permissão para entrar no exercicio do cargo de vereador
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da camara municipal da cOrte, visto que da combinaçãO'
do art. 19 da lei do 1. o de Outubro de 1828, com oart. 2. o

da de 2õ ele Junho de 1831, resulta incompatibilidade
nos exercicios das funcções da administração municipal
com as mili tares.

1.861.- O aviso do ministerio do imperio de 26 de Ja
neiro de 1.861. declara:

LO Que um aliciaI do exercito em serviço activo não
póde ser empregado nos cargos de vereador e de juiz de
paz, se para elles fór eleito, visto que, segundo o decreto
de 25 de Junbo de 1831, é incompativel o exercicio si·
multaneo do serviço militar com o das funcções muni
cipaes, mas se fór posteriormente reformado, deixando
assim o serviço activo do exercito, e se não estiver
militarmente empregado, cessará o legitimo impedi
mento, que obstava ao exercicio dos referidos cargos;

2. 0 Que nenhuma lei obsta a que o militar seja eleito,
mas o exercicio do cargos de vereador e juiz de paz
não se póde realizar emquanto o militar fór eITectivo,
como tambem já se decidiu em portaria do ministerio
do imperio de 1.6 de Dezembro de 1860 ;

3. q Que é inquestiona vel que o governo não tem a fa
culdade de pór limites ás fuacções eleitoraes, estando o
milHar nas condições da constituição e da lei, mas se
as palavra. - funcçõcs elei toraes - forem tomadas na
accepção de-exercicios dos cargo. -, ogoverno, quando
estabelecer limitação do exerciciode taes funcções, nada
mais fará lia que executar o que já se acha estabele
cido no decreto acima mencionado de 25 de Junho
de 1831. •".1864:.-0 aviso de 27 ele Janeiro ele 1.864 declara que
se concedeu permissão a um delegado do cirurgião-mór
para tomar assento na assemlléa provincial, devendo
ser substituido no cargo que occup~, por não ser com
pativel com o de deputado provincial.

1865.-0 aviso de 19 de Junho de 1.865, expedido em
vidude da imperial resolução de 14 d'o mesmo mez e
anno, tomada sobre consulta da sec~õe reunidas do im-



- 2Hl-

perio e da marinha e guerra do conselho de e. tado, de
clara que o exercicio de um official como membro da
assembléa provincial não inhibe o governo de o em
pregar em o serviço que julgar conveniente.

1.866. - O aviso do ministerio do imperio de 29 de
Novembro de 1.866 declara que o exercicio do cargo
de vereador não é incompativel com o serviço dos fa
cultativos englljados para o corpo de saude, visto que,
não tendo caracter militar estes facultativos, são eUes
apenas cirurgiões civis, contractaclos quando ha falta
absoluta de cirurgiões militares, e não lhes póde ser
applicada a doutrina estabelecida na lei de 2õ de Junho
de '1831, que julga o serviço militar de 1.." linha in
compativel com o exercicio do cargo de vereador.

1866.- O aviso do ministerio do imperio de 29 de
Janeiro de 1866, expedido em virtude da imperial reso
lução de 24 do mesmo mez e anno, sobre consulta da

.secção do imperio do conselho de estado, declara que,
Dom quanto os corpos de voluntarios da patria façam
parte do exe.rcito, todavia como os ditos voluntarios
não perdem sua residencia e domicilio, os quaes só se pre
sumem abandonados quando deixados com animo decidi
do de mudança propria, da família e do" bens, estão por
isso no caso da regra dQ final do art. 'l7 da lei de 1.9 de
Agosto de 1.846, para serem incluidos na lista de quali
ficação ao tempo da formação da respectiva junta.

'1868.- O aviso de 18 de Janeiro de 1868 declara que
não Jla incompatibilidade no exercicio simultaneo dos
cargos de juiz de paz e de almoxarife do arsenal de
guerra, à vi ta do di posto no aviso de 4 de Junho
de 18í7.
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CAPITULO VII,

'rESTAl\lENTOS, EspOLIaS, LUTO, NOJO E GALAS.

I.

TE;'I',UIE:'iTOS E ESPOLIOS,

1603.-A ordenação de 1603, liv. 4,°, tiL 83, diz
o seguinte:

No ~ i.0_ Posto que por direito esteja introduzido, que
nenhum filho-familias possa fazer testamento, ainda que
lh'o seu pai consinta; o filho-familias, que soldado fOr,
poderá liVl'emente testar dos bens castrenses, ou (ruasi
castrenses. E isto se entenderá daquelles soldados, que
têm legitima idade de 14 annos para fazer testamento,
porque se algum menor ele 14 annos fOr soldado, ou ti
ver na milicia algum oflicio ou dignidade, não poderá
por isso testar.

No ~ 2.°_ E sendo estabelecido por nossas ordenações,
que os condemnados á morte natural não podem fazer
testamento mais do que da terça parte de seus bens,
que 111es permittimos para certas obras pias; se UU).

soldado fOr condemnado á morte natural, .por a'lgum
tlelicto, poderá fazer testamento livremente de todos os
seus bens castr'enses, como se condemnado não [Ora, e
com o mesmo privilegio ácerca das solemnidades, que
se requererem para testar, que antes da sentença tinba.
O que se entenderá quando o seu capitão, ou juiz, que
a sen tença der, lhe reservar e elecla l'ar nella, que possa
tlispOr de seus hens e fazer testamento.

No § 3,o-E se um solLlado instituir alguem por her
deiro em uma propriedade, ou outra cousa, e visto
morrer ab intestato' no restan te de sua fazenda, succe
der-lhe-hão os que lhe lJouveram de succeder, se não fi
zel' testamento, por ser concec1iuo por privilegio aos
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oltlados, que pos am morrer em parte com testamento,
c em parte ab intestato.

No § lJ:.°-E se o soldado instituir um herdeiro dos
seus bens castren es, e outro lIas bens que não são cas
tren es, en tender-se-ha serem duas heranças.

No § 5.°- Os soldados, quando vão em suas companhias
para a g.uerra, ou estão no arraial, podem fazer seu tes
tamento com duas testemunhas sómente, homens ou
mulheres, por que se prove como lhe ouviram o que
dispuzeram, ou lhes viram escrever, com tanto que as
ditas testemunllas sejam chamadas para o tal acto. Es
tan10 no conf1icto da batalha podem fazer testamento
de palavra ou por escripto, ainda que seja no chão com
a espada, ou nos escudos, ou nas espadas com o sangue
das feridas, ou em qualquer outra cousa, que ~e prove
com as ditas duas testemunhas, como o fizeram, ainda
que não sejam chamada, ma se achem por acaso ao
fazer testamen tos.

No §6.°_ E os te tamentos, que os soldados fizerem no
exercito, ou conÚicto da batalha, conforme o privilegio
militar, não tenelo as solemnidades, que o direito no tes
tamento dos que não são soldados req uer, não terão vigor
mais que morrendo elles na guerra, ou dentro de um
anno, depois serem despedidos delta, sendo a despedida
honesta e nece saria e não por erros ou culpas suas. Oqual
anno não se entenderá para o nossos officiaes, que no
exercito têm officio ,aos quaes, darando a guerra, man.
clamas succe '50['('5 nos carrros por que o taes não se acham
despedidos.

No § 8.°_ E do privilegio de testar, concedido aossol
dados, gozarão outrosim quaesq uer pessoas, posto que sol
dados não sejam, que no exerci to se acharem, estando em
1erra de inimigos; mas o testamento. que fizerem não
serão válido~ senão morr 'ndo elles em batalha.

No ~ 9'.0_ E todo os te tamentos, que soldados fizerem
fóra do ex.erci to ou em exped ição e c~nf1icto de guerra, em
suas casas ou em outra parte, seriio feito com a solemni
dade qll odirpilo requer nos lc-LamenLo cio' (Ine não 550

I. 2')
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soldados. 'E portanto, os crue temos postos em presídios
oufol'talezas, não gozarão o dito privilegio de testar sem
as solemnidades que o direi to requel', saIvo se os soldados
dos dit0S presidio e fOl'l.alezas estiverem de cerco ou
pm conOicLo de batalha, porque em (aes casos poderão
fazer seus l.estameo tos lla manei ra que ?cima dissemos
que o podem fazer os outl'OS soldados.

No me mo liv. fL o tit. 85 prohibe-se que sirvam de
testemunhas: o surdo, o mudo, o cégo, o furio o e o
escravo, l'econhecido por tal; o § L o desse mesmo ti tulo
diz:- NITo póde SCI' testemunha no testamento o que nelle
é nomeado por herdeiro, nem os Olhos que têm debaixo
de seu poller., nem o pai sob cujo poder o tal herdei 1'0

está, nem os irmãos do berdeiwinstituido, se todos eslão
debaixo do poder de seu pai. Porém aquelles, a quem
forem deixados alguns·legados, podem ser testemunha
no testamento, em que lhes forem deixados. E as im o po
derão ser aquelles que estiverem debaixo do seu podeI".

1867. - O aviso do minis'terio da fazenda de 28 de
Junho de 1867 declara que, na fúrma da lei, os dinheil'os
dos orplJãos devem estar nos cofres publicas rendendo o
juro de fi %, e sendo os escravos considerados cm tu
tela, deve-se prevenir o juiz competente da existencia
de qualquer espolio de soldado quando a d ixa tiver de
s l' para a mãi, sendoesta.escrava.

1867.-A ordem do dia da secretal'ia da guel'l'a
0.° mm, de 17 de Julho de 1867, publicou a seguinte
consulta sobre testamentos:

Senhor .-Houve Vo sa Magestadc Imperial por bem,
que a secção de justiça do consell1o de e tado consultasse
com'seuparecer ácerca elos inclusos papeis relativos á
disposição feita pelo foniel 1\laooel José Bezena, do
14." batalhão de infantaria, por occasião ele sua morte
a bordo do vapor Oni:e de Junho.

obre esta malerb foi ouvida a directoria geral do
contencioso, que expõe sua opinião nos eguintes
termos:

« O te tamen to do voIun tario ManoeI José Bezerra,
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que falIeceu a bordo do vapor On::.e de Jttnho em frent
ao Passo da Patria, é um te tamento privilegiado sim,
ma' nwritimo, e não militar.

« O' escrivães dos navios de guerra têm tanta fé e
autoridade publica quanta os tabelliães nas cousas do
cu cargo; eé por isso que lavram os actos ele ob-itos
e nascimentos, e recebem os testamentos e dispo
sições de ultima vontade a bOl'do: esta doutr~na é
deduzida da Ord. L. 3.° Til. 59, ~ 2.°, aceita pelos
no 'sos civilistas, e ainda ultimamente foi adoptada
nela regulamento suspenso do registro dos obiLos e nas
cimentos, de 18 de Junho de 1851, arts. 12, 13 e 16.

« E~se testamento é privilegiado e vale com tres te i
temunhas ordinariamente.

« O testamen to militar é mais pri vilegiado ainda,
pois vale com duas testem,unllas, conforme a Ord. L. ~.o

Ti t. 83 .. lj, •• , lllas o de que se tra ta é, como disse,
maritimo.

« Tanto este como aqueHe não dependem de reducção
á publica' fórma: o niili tar, porque a Ord. L. 4. ° Til. 83
~ 5." não a requer; e o maritimo, porque está mu
nido com a fé e autoridade publica do escrivão do navio.

e Os militares embarcados nos navios de guerra, em
expedição, são considerados passageiros, conforme umas
instrucções do ministerio da guerra de 'França, de
1823, e podem conseguintemente testar segundo as
fórmas do testamento maritimo; mas nem por isso
l1cam inhibidos de testar j~~remil'Ítat·i,· pois embarcados
para serem transportados para o theatro da guerra, já
estão em expedição, e portanto podem usar de seu pri
vilegio, nos termos da Ord. citada L. 4.° Tit.' 83
g§ 8." e 9. o ibi expediç(lo.

« Quanto á disposição dos bens: importam uma con
fissão de divida do testador a favor do alferes Mario, do.
seu bataHião.

(. Ora, a confissão de di vida do defun to, ainda fei ta
em testamento solemne, não é prova attendivel da di
vida pàssiva da herança, e vale apenas como esmola ou
legarIa, não havendo filho ou herdeiros legitimo.•
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« Além disto podem su 'citar-se duvida sobre faltar
a assignatura do te"tador, ou não ter dl,;t:/arallo o es
crivão do navio o motivo por que não a signou o les
tador.

« :Mas tudo o que respei ta ás solemnilIadcs in ternas
externas do testamento, e sua execução, não é da clJln
petencia da administração, e sim da autoridade judicia I.

« Nestes termos o que resta é proceder como se deve
cm casos taes, isto é logo que recebido seja do
quartel-general o testamento, extrahir copia aulhen
tica para ficar no ministerio da guerra, e remetter o
lestamento original ao 'juiz mUllicipal da ultimo do
micilio do defullto, por il1termedio do presidente ela
provincia, e não sendo conhecido ao da córte, que
exercer as funcçôes de provedor dos residuos, a fim de
cumprir-se e registrar-se na 1'órma do estylo.'

« O domicilio lIa vóluntario, ao que parece do tes
tamen to, era a capi tal elo Ceará.

« Quanto ao pagamenlo da divida, como o privilegio
militar a tanto não se estende, e a viuva, herdeiros
e interessados se regem pelo direito commum, com
pete-lhes, bem como ao testamenteiro dativo qne o
juiz nomear, reqnerer o que o Estado ficou devendo ao
testador, e pagar as dividas, legados, etc.

( Taes são os principias de direito q'le me parecem ap
plicaveis á especie.

Directoria geral do con tencioso, em 20 de Agosto de
1866.-Arêas. \1

A secção concorda com este parecer, por ser con
forme o nosso dirello. Vossa :Magestade Imperial, porém,
mandará como rÓI' melhol'.

Paço, cm ia de Setembro ele 1866.-José Thornaz
Nab'ltco de Arattjo.-Visconde de Jeqltitínhonhct.-E'ltzelJiQ_
ele Queiroz COlttin1to lI!attoso f.arnara.

Como parece. Paço. 26 de Junho de 1867.

Com a J'ubrica de Sua l\1ageslade p Imperador.

Joào Lustoza da Cunha Pal'anagufÍ.
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1867.- Oaviso do ministerio da guçrra de H) de
Novembro de 1867 declara,- que é pratica seguida nos
hospitaes e enfermarias militares, enterrarem-se os ca-
daveres dos soldados vestidos com os uniformes, que
em vida lhes pertenciam, sendo o contrario opposto ás
disposições em vigor e prejudicial à fazenda publica;
bem como que todos os objecto~ arrecadados de semelhan-
tes praçás, inclusive dinheiro, considerado como espolio,
devem ser circumstanciadamente relacionados e re-
mettidos ao arsenal de guerra, a fim de serem entregues
a quem de direito pertencer, com excepção, porém, das
praças que faziam'-parte dos corpos estacionados nesta
côrte, a respeito das quaes convém. que sejam cum-
pridas as disposições dos arts. 232 e 233 do regulamento
approvado pelo decreto de 25 de Dezembr...o de 1844, de-
vendo-se enviar á secretaria de estado copia da re-
lação dos citados espolias para serem transmittiUos ao
juizo de ausentes.

1869.- Oaviso de 3 de Março de 1869 declara ql,le, na
fórma da legislação eUl vigor, nada tem a jurisdlcção do
juizo de orphãos com os espolios dos militares fallecidos
fóra do paiz .

.1869.- Oaviso de 3 de Agosto de' 1.869 declara ter-se. Espolio tle UIll

Procedido reoO'ularmente, recolhendo-se á paorradoria mi- omcialmorlo cm• ciiJl1i'<lnhu.
litar O espoli'o de um omcial, que falleceu em serviço
de campanha tendo feito testamento; ficando salvo aos
interessados o direito proveniente elo mesmo testa-
mento, visto que se acha providenciado na legislação em
vigor, e no aviso de õ de Setembro de 1866, o que res-
pei ta ás solemnidades ::los tes tamen tos.

t869.- O aviso de 20 de Agosto de 1.869 declara, que
deve ser vendido em basta publica o espolio de um of
ficial prisioneiro de guerra paraguayo, para, satisfeitas
as despezas do tratamento do mesmo, e de seu funeral,
ser o saldo, se o houver, recolhido á thesouraria cle
fazenda, em deposito, para aju te de contas com o
Paraguay.

186D.- O aviso de Ui de Outubro de 1869 declara
!J.ue a en [rega cio' e polias dos officiae não podem
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ser ordenadas seI).ão depois de final ajustamento d
on tas.
1870.-0 aviso 00 ministcrio da fazenda de 17 de

l\Iarço de 1870, sobre a entrega de quantia em depo
sito, proveniente de espolias, arrecadados na pro
vincia de :Mato Grosso, de dilIerentes oITiciaes e praças
de pret, declara:

1. o Que~ com quanto não devesse a pagadoria das
tro pas tor elIec tuall0 os pagamen tos de que se tra ta,
visto como houve al'l'ecadação judicral dos eSJ'l01i03,
comtlldo o tltesoul"o v,ü expedir as necessal'ias or
dens á tl1esouraria de :Mato Gro so, a fim de regu
lal'isal' a respectiva escriptllração;

2. o Qlle para isso é indispensavel classificar 11 mesma
pagadoria, em seu balanço, como-movimento de fun
dos-dinheiro entregue ao thesouro,-a quantia de
18:53~$669, importancia daquelles pagamentos, se fo
ram realizados no corrente exercicio, embora a tenh~

já considerado ob outro titulo, por ser em taes circum
stancias admissivel o_estamo;

3. o Qlle, tornando-se necessal'io, em consequencia
da arrecadação judicial, o cumprimento das disposi.
ções do decreto n. o 24,33 de 15 de Junho de 1859, não
póde ficar na thesouraria á di posição do ministerio
da fazenda a quantia de 3:4,33M90;

4. o Que, ainda quando se enLenda, attentas as cil'
cumstancias especiaes ,em que se acham os oITiciaes e
])raças do exercito no Paraguay e Mato Grosso, que
a arrecadação dos espolias esua restituição póde con
tinuar a ser feita administrativamente, não deve esta
ser realizada por' in termedio da pagadorià das tropas,
por não ser permittido o pagamento de deposi to senão
ao thesouro e thesourarias de fazenda.

1870.- O aviso de i8 de Dezembro de 1870 de
clara que a5 quantias pertencente a espolias de
praças do exercito, existentes no hospital provisorio
de Andarahy, devem, ser entregues á pagadoria da
tropas, acompanhados de guia declaratoria de ua& pro
cedencias, isto é, a quem pertenciam. e aonde arre-
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c, dada, mencionando-se na dita guia, sempre que fôr
pos ivel, a naturalidade, estado e idade do finado; e
1em assim que com a. meslllas form~lidades e clarezas
cl verão ser enviadas ao arsenal de guerra a~ roupas
e quaesquer ou tI;os arUgas, que componham espolias
em arrecadação no referido hospital.

II.

LUTO, NOJO E GALAS.

i794:.-A pragmatica do Marquez de Pombal de 24: de
.Maio de 1749 determina o seguinte para 'o luto:

Por pessoas reaes, mulher, marido, pais, avó, bisavós,
filhos, netos e bi netos: seis mezes.

Por sogro, sogra, genro, nora, irmãos e cunhados:
qua tro mezes. .

Por tios, sobrinhos, primos co-irmãos: dous meze .
Por parentes ma's remotos: quinze dias.
O lu to não é rigoroso senão a metade do tempo pres

cri pto, e na ou tra metade é ali iviatlo, is to é, que já en tão
se pMe trazer sedas pretas, cabos brancos, e levar um·
pouco o fumo para dentro do chapéo.

Nua e póde dar luto aos familiares, e criados, ainda
de escada acima, nem forrar-se de luto ou cobrir de
panno preto as carruagens.

A viuvas, depois do luto da lei conservam os ve ti
do~ de seda preta e escuros.

ão se toma luto pelas crianças até a idade de sete
annos, qualquer que seja o gráo ele parentesco·,

Ias dias de solemnidaele e ele gala, larga-se o luto por
e sa occasião sómente.

Os militares, ou as pes·oas de uuiforme, trazem o fu
mo no braço esquerdo, espada e chapéo, distinguindo-se
o pesado do alliviado pela posição do fumo; para aquelle
no ante-braço, e para este no braço, acima elo pulso.
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1812.- O § n.o da provi ão de 29 de .Taneil'o de 1812
<leclara que os nojos e galas se acham arbitrados aos
officiaes ele fazenda de toda a qualiuade e graduação, a
saber: por morte lle pais, avós e mulheres, oito dias;
por obito ele tios, irmãos e cunhados, tres dias; e por
gala de casamento, 'oito dias.

1853. - Oaviso ele 8 de Março de 1853 declara que,
em virtuele da imperial resoluç,ão tomada sobre consulta
de 28 de Dezembro de 1852, da secção de guerra e ma
rinha do conselho de estado, nenhuma autoridade su
balterna tem direito de desanojar os empregados pu
blicas, que servem sob suas ordens, mas que aconte
cendo que algum destes tome nojo nos casos e pelo
tempo designado na lei, não havendo Sua lHagestade o
Imperador por bem mandar expressamente desanojar a
tal empl;egado, não deverá ser elle chamado para o ~er'"

viço, emquanto durar o seu nojo.
1856.-0 decreto n.o 1730 de 23 de Fevereiro de 1856

declarou que o luto marcado pelo decreto de 22 de De
zembro ele 1828 deve ser metade pesado e metade alli-

• viado, e estabeleceu o tempo ele luto na côrte, segundo
os difIeren tes gráos de parcntesco dos soberanos ou
principes falleciclos.

1870. - O aviso elo ministerio da fazenda ele 27 de
Dezembro de 1870 declara que o nojo permiLtielo àos
empregado é extensivo aos casos de morte de desccn
dentes puberes, e aos de sogro, sogra, geQro e nora.

CAPITULO VIII.

DISPO.IÇOE RELATIVAS.i... DISCIPLINA nllLITAn.

Di ciplin:l é a ob ervancia da leis, regulamentos
e orden militares.

Para qu o exercito seja um elemento de orelem,
d0 tranquilliuade e eO'urança do paiz, ueces ario é
que seja disciplinado, i lo e, quc [alIas o sou' membros



- 22rJ -

cumpram as ordcns dc scus supcriorcs, c que as I is e
I'cgulamelltos militares sejam por todos exccutat.los.

A tlisciplina fórUla do cxcrcito um toJo .. obedeccndo á
"ontadc de um só homcm, cujas ordens devem ser
tl'ansmillidas c obedeciuas tle gráo cm gráo até o ultimo
}Josto.

A subordinação é a obediencia que o inferior deyc
tcr ao superior: é ella o principio vital da d.isciplina,
como a disciplina é o principal motor de todo o sys
tcma da organização militar.

As disposições relativas á disciplina m,ilitar são as
seguintcs:

A forç,a militar é essencialmente obediente, jámais
se poderã reunir sem que lhe seja ordenaclo pela au
toridaJe legitiilla : assim declara o al'1. 147 da cons
tituiçào politica do Imperio, e o art. 1ll,8 diz que ao
poder executivo compete privativamente elltprcgar a
força armada como IJcm 1I1e pareccr conveniente á
segurança e uefeza do Im]Jerio.

O" presidentes <las provincias tambem podem di pÓl'
da fOl'.ça publica a bem da egul'ança e tranquillidade
da provincia, pois a sim declara o art. 5. 0 § 4.. 0 da
lGi n. o 38 de 3 de Ou tubro de 183~, que mal'COU :\S

a ttrjbuições dos presidentes de prov incias.
1735.- O decreto de 18 de Abri.l ue 1735 pl'ohibiu

o luxo e a despeza superfiua nas tropas corno incolU
pativeis com a sua conservação e jisciplina.

0540 ..- O decl'eio de 29 de Abril de 1754 determinou
que nenhum capitão, quando entrar de guarda, dê
mesa a outl'as pe. soas, que não sejam o tenente, e
alfel'es da guarda, parecendo-lhe; não podendo haver
luxo na mesma mesa, nem u"arem de baixella de prata,
exceptuando colheres, garfos e faca!>.

1779. - Odecreto de 20 d~ Dezembro de 1179 declarou
que os olliciaes aggregados aos regimentos, de qualquer
graduação que sejam, não alternem ou prefiram aos
elIectivos no serviço dos corpo5 a que pertencerem,
e nelles sirvam sómente nomeados pelos comman
dantes no caso de estarem impedidos os elfectivos de

1. 29.
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graduações ignaes sem re::;ullar preJulzo ás antigui~

dades de uns, e outros olTiciaes em ordem aos aSe
sen tos e despachos; ou quando concorrerem no ser
viço militar dê outros corpos, que não forem aquelles
cm que·e tiverem actualmente elfectivos e aggregados.

1793. -Segunl1o o alvará de 12 de Agosto de 179J,
ninguem' pólie demittir-se do cmpl:ego que tiver, mi
litar ou ciril, pelo sen proprio arbitrio, entregando
a patente ou carla de nomeação, e todos os que pre-

. tenderem demittir-se o façam por escl'ipto, exhihindo
as razões ou motivo em qne fundam os seus pedidos;
declarou mais que toda a demissão, ]ue por outro modo
se tentar, ou que se arrogar antes de decidida, será
havida contraria á honra do demittente; e será punido
com baixa ignominiosa ou sorá riscado com nota pelo
simples e mero racto dessa demissão, e segundo as
circumstancias que puuerem occorrer, será ainda pu
nido mai' Sc\'cramente.

O decreto de 21 de Julho de 179~ declarou que os
pre os sentenciados cle toclos os rorpos do exercito e
conucmnados cm ultima instancia não devem entrar
no numero das pr81:as efIeclivas do'i -regimentos, para
com cUe se calcular o seu estauo completo.

1810. - O uecreto de 27 de l\iarço de 1810 ordenou
que fiquem prohibiJas a contribuições e outros meios
fIuae. quer para se applicarem á mu ica dos corpos, e
que Ilaja para isso uma consignação mensal paga pel~

the. ouraria geral das tropas' e que os mu i(;Qs terão
praça de soldado e serão divididos pelas companhias;
e que os tocadores ue· bombo, campainhas e outros ins
trumentos desla qualiJade sejam tirados da classe
lias tambores; e que o colllmandante nomeará todos
os annos um ameia I para Jirector da musica, compe
tindo ao major a I1scalisação Jeste oLJjccto, o qual
dará parte ao commanuante dos inconvenientes que
ob enar, o fIue o chefe del'ed lomar cm consideração;
e que o sobreJito omcial fará em cada mez a rolha do
",'en imento da gratificação dos musicos por uma lista
Domina], a qual entregará na caixa ela musica com
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o reei bo competente, e paga rã a cada indi viduo a
gratificação que lhe tocar; e que todos os generos
que houverem de se comprar para enfeite dos musicas,
<1ssim como o concerto e compra de instrumentos,
correrão por con ta do olli.::ial encarregado, o qual farã
as despezas, recebendo para esse fim o dinheiro ne
cessaria da caixa, ~ dará as suas contas com os certi
ficados convenientes para servirem de titulo ã conta
corrente, que terá o conselho de administração, e de
que se tomará conta na inspecção.

1810. - O decreto de 28 de Março de 1810, que
ampliou o aIvará de 12 do mesmo mez e anno, de
termina que nenhum alDeia], de corooel á alferes,
tenha mais de um ca marada, que será obrigado pelo
menos á todo o serviço, que fizer o omcial de que Cór
camarada, a pegar em a,rmas sempre que o seu corpo
as tomar, e assistir a lodas as revistas economicas,
que o commandante julgar conveniente: que os of
ficiaes não combatentes não terão camaradas, nem
tambem os que não forem effecti vos ou aggregados
aos corpo, que os officiaes licenciados não terão ca
maradas nem tambem os que estiverem doentes por
mais de dou mezes, exceptuando o caso de o coronel
os julgar absolutamente indipensaveis para trataI-os:
que não se poderá obrigaI' á soldado algum a ser
camarada: que não podflrá ·ser escolhido para cama
rada soldado algum, qUfl tenha oflicio: que os of
ficiaes supeI'iores dos regimentos não terão sentinellas
á sua porta nem soldado com esse titulo: tão sómente
aOs coronei será permiLtido um oflicial inferior de
ordens, podendo des Linar dous para esse servico, e
para ajuuarem a escripturação do regimento: ou fa
zendo-o correr por todos.

i815.-A portaria de 24 de Dezembro de 1815 declara
que os b:J.tedores, que vão adiante dos carros da casa im
lJerial, são destinados meramente a desembara·çarem o
eaminho por onde hão de pas-ar, sem que devam diri
gir-se ás pessoas que encon trarem, ou em carruagem,
ou a cavallo, obrigando-as a pararem ou apearem-se.

Camaradas.

Batedores.
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i82i. - A porlaria. de 22 de Abril ue 1824, ordena
que se não deixe sahir omcial, omcia!, inferior, eauele
ou! soldado algum em cavallo do regimento de caval
laria a passeio, concedendo-se sómente ao comman
dante a permissão de dai' licença de sahir em cavallo
do regimento, mas á pa so, áquclles officiaes que elle
vir que tem o ma ior desvelo no tra to de seus ca
vallos, e que lhe mereçam confiança; manda outrosim
qua todas as ordenanças de cavallaria, ,tanto da:; se
cretarias de estado .como de quaesquer outras estações,
sejam desligadas do 'numero das praças do regimento,
ficando consideradas .addidas ao corpo, e em tudo su
jeitas á subordinação devida aos seus superiores, de
vendo o commandanle a castigar, quando lhe conste
que as ordenanças- es traga m os cava llos sem lIer em
seu serv iço.

Uma outra portaria de 22 de Abril do mesmo anno
ordena que nos sobrescriptos das ordens que se ex
pedirem, conforme a pressa que exigir a entrega dellas,
assim se ponham os -logo-, para que as ordenanças
possam regular a sua marcha, indicando um -Iogo-,
marcha a passo, dous, trote, e tre , galope.

1825. - A portaria de 31 de Agosto de 1825 estabe
lece a regra que os militares do exercito possam
sómente sahir do porto do Rio de Janeiro com passa
porte da secretaria da guerra.

1825. - A provisão de 17 de Novembro de 1825
declara que os commandos militares são subordinados
aos presiden tes das provincias, excepto na disciplina
e governo economico da força armada.

1833. - O aviso circular de 27 de Fevereiro de 1833
estabelece as seguintes medidas para o estabeleci
mento da disciplina militar:

L o Que dando-se immediatamente baixa ás praças
de pret que forem incorrigiveis, ebrios, ou desmora
lisados; se não admittam neste ou nos futuros recruta
mentos individuos, que estejam em iguaes circum
stancias'

2. o Que os oillciae de patente, cujo comporta-

,
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mento fôr escandaloso por immoralidal1e, insubordi
nação, ou aclherencia a facções restauradoras, ou anar
chicas, sejam pa~saclos, quanto antes, a avulsos, quando
taes culpas se comprovem, e empreO"tldos onele não
haja tropa aqlltlrtel~da: se porém elles não pertencerem
á guarnição da provincia r.m que se acharem, serão
immedintamcnte nlandados para a sua' ,

3. o Que poLlerão os presidentes ele provincia fazer
entrar no sel"Viço Llos corpos como rITectivo aquellos
omciaes, qur. por SLla conducta merecerem attençiio e
confIança, esperando a regencia poder augmentar aos
que estiverem empregados as slía. vantagens, e me
lhorar-lhes as circumstancias, para premio de seu
merito, e desengano dos outros;

4.· Que podendo haver I nas repartiçõ~s civis mi
litares empreg-aelos, cujo proceder seja intolcravcl pela
sua irrcgularidade, os presidentes de provincia farão
demittir os que não rotem de nomeação imperial e
suspender ele seus excrcicios os que não estiverem
nesse caso, dando parte pela secretaria de e tado da
guerra para se adoptarem medidas que, estabelecendo
a ordem, tendam a melhorar o serviço d:l. na~ão.

1834. -O aviso de 6 de Outubro de 183í determi
na que os militares que se set"virem de emp'enhos para
obterem bom deferim.ento ás suas pretenções, sejam
punidos como· desobedientes ás ordens superiores, e
que quando fenham de dirigir os seus requerimentos ao
governo, devem recorrer pessoalmente ás competentes
autoridades parà os remetterem á repartição da guerra.

t83-1 e 181>0.- O al't. 136 do cap. 4.° do tit. 5.° da lei
de 18 de Agosto de 1831, e o art. 134 do cap. 4.° til. 6.°
da lei de 19 de Setembro de 1850, determinam que,
logo que os corpo des tacadas das guardas nacionaes
estiverem organlzados, fiquem sujeitos ao mesmo re
gulamento e disciplina do exercito de linha.

i836.- A circular de 22 de Janeiro de 1836 deter
mina que todos os mezes seja -remettido á secretaria
de estado um mappa de cada um dos corpos de L'
linha exi tente DaS pl'oYincia~.
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184.0.·- O:l\'iso ele 6 de Agosto de 181:0 ordena que
sejam. cumpridas .em toela sua extensão as salutares
disposições do aviso de 3 de Março de 1R12, que deter
minou que toL1as as representações que tiverem de ser
feitas aos coroneis, !'ejam por intermedio elo respec
tivo capitão ela companhia, e as que forem aos gene
raes scjam feita pelos coroneis, tanto umas como
outras; devendo subir munidas das pr cisas informa
ções, não se admittindo repl'esent.ação alguma, que não
seja fei ta na grad uaç.ão do inferial' ao Sll pl'rior,"á excep
ção de rrueixa e gTa,;amcs,que podem ser feitos ao supe
rior immediato áquelltl contra rrnem!'e fórma a queixa,
devendo o representante prevenir a este do objecto da
reprc"en tação; permi t te-se ao omcia I poder recor
reI' immediatamente ao seu coronel para lhe commu
nicar pessoalmente os mutivos particulares e pessoaes,
qne teve para formar i repre entação, que comtudo
deverá seguir a ordem acima.-

181,1.- O. !L" do decreto n.· 89 de 31 de Julho de
1841 diz que e algum militar se julgar olTentlido em
seu direito por terem omittido seus !'erviços em al
guma ordem do dia, ou por não haverem ido nella
mencionad s com a d.evida especiOcação, poderá, dentro
elo tempo de um mez, conlaL1o da data da publicação
da mesma ol:dem, dirigir sua reclamação ao respec
tivo commandante, ll"u3rdando as-ordens estabelecidas
sobre a fórma d<l direcção uos requerimentos militares,
e o mesmo comiUandante, achantlo fundatla a recla
mação, ma mIará publica r as convenien tes <lecla rações
na primeira orJeiU do dia, que se ol1"erecer, fazendo-se
as necessaria emen~la na fé de omcio.

18í2.-0 aviso de 7 de Janeiro de 184:2 declara que
o officiaes da L" e mesmo da exLincta 2." linha não
potlem ser commandados, cm nenhum caso, por officiaes
de corpos policia s, e que não pertençam ao exercito.

t84:2.-0 aviso de 15 de Fevereiro ue 184:2 deter
mina lue nos corpo iuterinamente commanc1ados por
majores, o capitão mais antigo desempenhe as func
ções L1e capitão mandante, devendo o mesmo capitão
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deixa)' o coml.nanllo de .ua companhia ao ameia!, que
lhe fôr immetliatamentc inferior, e quando tenha lu
gar serem os batalhões commandados por capÍLães, é
con. equen te segu ir-se a mesma escala desccnden te para
obter-se o mesmo fim.

181,2.- O aviso de 8 de Abril de 18!l,2, expedido em
virtude da imperial resolução, dedara que as auto
ridades militares só têm ingerencia na guarela nacio
nal, quando os corpos ele tacadas estiverem organiza
dos, porqne só neste caso é que licam ujeitos aos re
gulamentos e disciplina do exercito.

18Y:2.-0 aviso ele 19 de Abril de ,18lt,2 declara que
nenhum oflkial póele mo~trar-se despei lado para com
o seu commandanle, que lem direito ue l'cprebender
a todos os omciaes qucservem dchaixo das suas ordens,
sempre que forem omissos no cumprimento de seus
deveres.

184,2.-0 aviso de 17 tle Maiode 184,2 manda pr.o
ceder correccionalmente conll'a os omciae que apre
sentarem recibos dosseus vencimentos em duplicala.

18M\.-0 avi~o circulaJ de 29 ue Ontubro de 1 4,õ
determina que, quando algum mililar com licença .em
qualquer provincia, c~ntinuar nella a permanecer de
pois de finda a licença sob qualquer I retexto, com ex
cepção de molestia grave jusliOcada, seja preso e siga
na primeira occásião para o seu corpo.

184,6.- O avi~o ge 4, cle Julho de i84G determina
que os officiaes de engenheiro.' d vem enviar seme 
tq),lmente ao 'ommanelante dI) corpo de engenbeiro:>
rela torios do lralJa 111 os de que se acha rem encarregados,
cumprindo que is,o pratiquem LOLlos os officiaes do
exercito, qualquer que seja a arma a que pertençam,
uma vez que, se achem em cOlUmis~ões proprias da
natureza scieutiOca do corpo de engenheiro, embora
não sejam essas commis ões dependenles do ministerio
da guerra, mas sim cle outros ministerios ou presiden
cias de provincias.

i8tí,6.- O· aviso circular do 1.0 de Ago to de ~8tí,6
determina que os presidentes de provincia não con-
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sinlam jámais que qualquer milil3r cOOllicença na
}Jrovincia conLiuue a perlllêltleCCr nella depois de finda
a licença, tIeYentIo as preci as ordei1s cr expedidas,
vara que os licenciados sigam para os seus corpos,
com antecedenc'ia tal, que possam nelles ser presentes
sem tel'em excedido o prazo da licença,

1846,- A provisão de 28 de Setembro de 18q6, ex
pedida em virtudê da imperial resolução de 19 do
mesmo mcz e anno, tomJda sobre' consulta lio con

. selho supremo militar, tIeclara que o commandante
do imperial corpo ·de engenheiros é subortIinado ao
commatldante tIas armas da côrte.

184,6.- li provisão tle 26 ue Outubro de 18q6, ex
pedida em virtude tIa imperial resolução tomada so
}mj consulta dú conselho supremo militar de H do
mesmo mez e anno, dedara :

1. U Que os commandantes tlas arma, devem expedir
as suas ortIens ás companhias de artifices dos arse
naes de guerra, e exigir a execução tIellas, sobre ob
jectos concernentes á tIisciplina, economia e adminis
tração militar, de maneira, porém, que taes oruens se
não encoutrcm com aS attribuições dos tlirectores tlos
arsenaes, a que são subordinados;

2. o Que os di rec tores do:> arsenaes de guerra, tentIo
~ fiscalisação, detalhe' do serviço e governo immeuiato
sobre todas as praçls das companhias::le adi fices nas
funcções in ternas tI es te es tabelecimen to, não devem
illtrometLer-se no que fat' relaLivo aos objectos mera
mentemilítares, e que pCl'tencem á inspecção c encargo
tios commandantes lias armas;

3. o E llnalmente q ue aos commandan tes elas com
panhias de artífice cumpre obedecer ás sobreuitas au
toridadl'ti, na parte que compete a cada uma, devendo
portanto receber tio quartel-general o santo e ordem do
serviço, remetlendo·lbe os mappas, partes, informa
ções, e mais documentos a que são obrigados os com
mandantes dos corpos, á excepção dos papeis desne
cessarias, á Yista tl:lS circumstancias peculiares de taes
companhias.
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i8~8.- O avis.o circular de 13 de Maio da 186.8 de
termina que os presidentes das provincias não con
(;edam passagem ás praças do exercito para cprpos a
que não pertençam, como sejam os de policia.

18408. - A provisão do conselho supremo militar
de 15 de Julho de 18408, em virtude da imperial reso
lução ele 1.0 do mesmo mez, tomada s~bre consulta de
5 de Junho do dito anno, declara que sendo os presi
<lentes das provincias a primeira autoridade deHas, na
conformiJade do que <letermina a lei n. o 38 ele 3 de
Outubro de 1834, á elles compete de direito dar o S:.ll1to
e senha para a tropa.

18i8.- Oaviso circular de 15 de Novembro de iBlk8
prohibe que se empregue na guarda naciona I, como
instructores,' ou em outro qualquer serviço, otnciaes
do estado-maior ou dos corpos de exerci to ela '1."
elas e.

O art. 2. o do decreto n.'O 556 de 25 de Junho de
1850, que sanccionou o codigo do commercio, declara
que são prob ibidos de commerciar :

l. o Os presidentes e commandantes das armas das
províncias, os magistrados vitalicios, os juizes mu
nicipaes e os d'e orphãos, e os officiaes de fazenda
uentro dos districtos em que exercerem suas funcções ;

'2. o Os officiaes mili tares de L a'e '2. a linha de mar e
terra, salvo se forem reformados e dos corpos policiaes.

O art. 3. o declara que na prohibição do artigo an
tecedente não se comprehende a faculdade de dar di
nheiro á juro ou á premio, com tanto que as pessoas
nelle mencionadas não façam do exercício desta facul
dade profissão hahitual do commercio, nem a de SQl'

accionista em qualquer companhia mercantil, uma vez
que não tomem parte na gerencia administrativa da
mesma companhia.

1850.- Oaviso circular de 31 de Agosto de 185Q
determina, que não se deve consentir, que praças do
exercitá sirvam de tacadas, ou por qualquer titulo nos
corpos de policia, nem par1\ elle tenham.passagem sem
ordem do go\'erno geral.
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18;)0.- O decreto n. o 705 de 5 ele Outubro de 1.8~O

mandou adoptar para a arma de artilharia as instruc~

çõ fi organizadas pela commissão de prati~ de artilha
ria para o serviço das diITerentes bocas de fogo, e mon
tadas em reparos a Onofre; regulando para a arti
lharia montaela as instrucções ol'ganizaelas pelo ma
rechal tl campo João C31'10s Pardal, e para as manobras
d3s ualerias ele campanlla a da O'oarda real fl'anceza;
para a arma de cavallal'ia o regulamento do marecbal

. general lorcl Beresford, approvado para o exercito por
tUgllcz por decreto de G de l\Iarço de 1816; para a d/e
infantaria o systema de Bernardo Antonio Zagalo,om
cial do exercito portuguez.

1851.- A provisão ele 16 de Janeiro de i801., expe
dida cm virtude da imperial resolução de 23 de Outubro
de i8~O, determina que se compute aos officiaes mi
li tares presos, cumprindo sentença, todo o tempo que
estiverem doentes nos hospi taes.
18~1.- O aviso circular de 31 de lIlaio de 185i pro

hibe mui expres amente as contribuições volulltarias das
praças de pret para as musicas dos corpos.

1.851.- O de8 de Agosto de i851 declara que a re
sidcncia do officiaes da 2.· clas e deve ser autorizada
por licenças, e que eleve ser suspenso o soldo dos
que estiverem sem tacs licenças, e aos que as tiverem,
logo que ellas findem.

1.851.- () avi o de 29 de Outubro ele 1.8:51 determina
que . e proceda contra os militares pertencentes aos
corpos do exercito, que aceitarem commis. ões alheias
ao serviço dos mcsmos corpos sem permissão da seCl'e~

taria ela guerra.
1.851.- O aviso circular de 29 de Novembro de 1.851.

determina que não e remettam para a CÔrte soldados
casados e com filltos, sendo mai, conveniente que sirvam
nos corpos fi xos.

'185•. - O aYÍ'o de 3 de Janeiro de 1.8~2 prohibe
que passcm p:'aças da compalllíia de artifices para
outro corpos sem autorização do mini teria da guerra.

Outro aviso da mesma data véela que os cadetes con-
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tribuam para as musicas dos corpos, e que não se de conte
aos voluntarios e engajados quan tia alguma par'a as
mesmas' musicas. .

1.852.- O aviso circular de 3 de Janeiro ele 18;>2
orelena que sejam presos correccionalmen te os officiaes
do corpo ele engenheiro., que não apresentarem, para
serem remeLtidos á ecretaria da guelTa, os re
latarias elas commissões civis e mili tares, elo que
são incumbidos, até 1.5 dias depois do prazo marcado no
aviso ele 4, deJulho de :l8q6.

:l802.- O aviso de 9 de Fevereiro de 18152 declara
que o limite da côrte para residencia elos ornclaes que
nella PQdem residir, eleve entender-se o districto, em
que se paga deeima no da côrte; qu~ os officiaes re
formado podem com Iicença do comma ndan te elas
armas residir fóra elaquelle limite, mas os outros
necessi tam para isso de Iicença lia secre ta r ia da
guerra.

1802.- O aviso circular de 1.~ele Abril de :1802 de
termina que se proceda, no principio de cada se
mestre, á inspecção de sande sobre aquelles officiaes
que por doentes se acham na 2. 3 classe do exercito.

18õ2.- O aviso circular de 1.9 de Jnnho de 1.852
determina que o~ officiaes de estado-maior empre
gados como offieiaes engenheiros, remettam ao com
mandante deste corpo dous J;elatorios elas obras a
seu cargo, a fim de ficar um archivado e outro subir á
secretaria da gnerra por intermedio do commandante
das armas.

1.852.- O aviso de 2 de Julho de 1852 declara que
o omeial que commanda companhia não pMe simulta
neamente exercer esse commando e outras funcções fóra
do corpo.

:l8~2.-:- O aviso circular de 25 de Agosto de :1852
determina que nos corpos do exerci to sejam considera
dos ausentes os officiaes que, sendo para elles pro
movidos ou. transferidos, não se apresentarem dentro
de tres mezes nas provincias do li ttoral, de qua tril
mezes na ele 1\Iinas Geraes, e de seis mezes nas res-
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[antes, salvo se ti verem permi são da secretaria da
gLl na.

1852.- A provl1\ão de 5 de Outubro de 1852, ex.
pedida em virtude da imperial resolução de 1.4 de
Arrosto do mesmo aono, declara que as praças de pret
não podem servir de secretarias dos corpos do exer-
cito. .

1852. - O decreto n. o 10;)4 de 20 de Ou tubro de 1852
determina:

1..0 Que o corpo de estado-maior general seja conside~

rado como residente na côrte, devendo o seu livro-mes
tre ex.istir na secretaria da guerra, para ahi ser escrip
turaJo. Os officiaes deste corpo serão contados cm map- ..
pas e nas l'elaçõ~s nominaes, ql.le delles se houver de
apresen tal' ;

2. o Que cada uma das duas classes de es tado-m:üor te
nha um commandante nomeaqo pelo governo, gozando
das mesmas altribuições pertencentes ao das outras ar
ma. do exercito, e sendo subordinados ao commandante
da cOrte;

3.o Os officiaes aggregados continuam a sel-o ás classes
ou corpos á que pertenciam;

4. 0 O chefe do corpo de saude, quando tiver de diri
gir-se ao governo em tudo quanto fôr relativo a objec- I

tos de disciplina e administração militar do mesmo cor
po, eleverá sempre f<l.zel-o por intermedio ia comman
dante das armas da côrte; mas corresponder-se-ha di
rectamente com ogoverno quando se tratar de objectos
concernentes ás provincias.

1853. - Oaviso de 3 de Fevereiro de 1853 determina
qULl os maj ores dos corpos, ou quem suas vezes fizer, como
fiscaes, secretario, agentes e quartGis-mestres, nun
ca sejam empregados em serviço tal, que os. pri"e de
exercer essas funcções, salvo em casos urgentissimos de
segurança publica.

1853. - Oaviso ciréular de 7 de Março de 181>3 deter..
mina, estabelecendo regra, que quando algum corpo de
tropa mudar de aquartelamento entregue por invent'l"
rio os moveis e mais :pertences do ~esmo quarteto
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1.853. - Oaviso de 1.4, de Julho de 1.853 determina, es
tabelecendo regra, que na provincia do Rio Grande do
Sul nenhum corpo do exerci to se conserve por mais de
um anno em lucrar povoado, salvos casos mui extraordi
narios; dispondo-se o itinerario dos corpos, que muda
rem, por fórma a encontrarem-se em posições apro
priadas aos exercicios das respecti vas armas, e os façam
em brigadas por espaço de oito a quinze dias.

i853. - Oaviso de 23 de Agosto de 1.853 determina
que cesse o abuso de os cadetes servirem nos corpos
como omciaes.

1.854. - Oaviso do L o de Dezembro de Hl54 determina
que, na falta dos respectivos capitães as companhias
sejam commandadas pelo capitão que estiver aggregado
ao corpoJ e que na sua falta pelo que estiver addido, com
tanto que como tal não seja considerado meramente
para receber seus soldos; não havendo no corpo capitão
algum em taesecircunstancias, seja a companhia com
mandada interinamente pelo subalterno mais antigo do
corpo.

1.855. - Oaviso circular de 27 de Junho de i855 de
termina que os corpos do exercito, sempre que o tem
po permittir, fàçam exercicio em todos os dias da sema
na; sendo em um exercicio geral do corpo, em outro de
esqueleto, e nos mais de companhias, havendo por mez
um exercicio de fogo e tiro ao alvo; fazendo os corpos
de cavallaria e artilharia a cavallo esses exercicios a
pé, e sómente montados uma vez por mez nas estações
proprias: que seja executado sem a menor discrepancia
o regulamento dos uniformes; que haja amaior vigilan
cia na administração J fiscalísação e ensino das escolas de
primeiras letras dos corpos; que as praças dos corpos
sejam bem alimentadas; que as peças de fardamen
to sejam distribuidas nos devidos tempos; e final
mente que haja o mais vigilante cuidado no cura
oliva e tratamento das praças enfermas, tanto nos
hospitaes de administração mili tal', como nos parti
cular.es, e nos de caridade, onde forem recolhidas,
{levendo as praças ser sempre visitadas pelos .seus
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chefes ou por officiaes por elles nomeados e por cirur
giões dos corpos.

1.8:55.- A provisão de 30 ele Julho ele 1.81>5, expedida
em virtude da imperial resolução tomada sobre con
sulta do conselho supremo militar le 1.8 do me mo mez
e anno, declara que os oillciaes do corpo de saude não
têm eamaradas.
18~15.-O aviso de 24, de Novembro de 1.81>1> deter

mina, no seu art. 4. o, que os majores e capi tães , presos
de correcção, úão deverão fazer sel'Viço, por ser este
expressamemte determinado para os subalternos.

1.856.- O aviso de 12 de Fevereiro de 1866 declara
qúe a disposição elo art. 25 do regulamen to de 29 de
Setembro de 1851 não compt'ehende os medicas, cirur
giões, pharmaceuticos, que são empregados no serviço
mil i tar, sendo unicamen te obl'igados a inscrever seus
nomes no competente livro de matricula, que deve
haver, ou perante a junta de hygiene ptlblica na côrte,
e provincia do Rio de Janeiro, ou nas outras provincias,
perante as commissões, ou provedorias de saude pu
blica. Aquelle artigo determina que ninguem possa
exercer a medicina, ou qualquer dos seus ramos, sem
titulo conferido pelas escolas de medicina do Brasil, nem
possa servir de perito perante as autoridades judi
ciarias ou administrativas, ou passar certificados de
molestia para qualquer fim que seja.

1856.- Oaviso de 26 de .Março de 1856 declara que,
sendo os officiaes do corpo de saude considerados praças
do exerci to, são sujei to ás leis militares.

1856.- O aviso circular de H de Abril de 181>6 ordena
que os officiaes aggregados por molestias sejam inspec
cionados de seis em seis mezes.

i856.-0aviso de 1.0 de Julho de 1856 manda ob
servar o seguinte:

L o Que os arti fices não devem ser desviados do serviço
do arsenal, sua guarda, e dependencias para cousa al
guma estranha do mesmo serviço, salvo caso extraor
dinario, sendo ouvido o director do arsenal;

2. 0 Que os castigos correccionaes por faltas commet-
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tidas pelos artífices no exerClClO de suas funcções, lhe
sejam appl icados á ordem do director;

3. o Que sendo o commandan te de companhia de ar
tifices sulJord inado ao directal' do arsenal, não 'possa
formar e dispersar a companhia, sem preceder licença
do mesmo;

4. 0 Finalmente, que os dia e horas de formaturas
para revistas de mosLras e exercicios militares, sejam
sempre marcados de accórdo om o director do arsenal.

1856.- Oaviso de30 de Julho de 1856 declara que os
omciaes do exerci Lo não podem ser distrahidos dos
serviços dos corpos para serem empregados como
agentes pOliciaes, e das thesourarias de fazenda, eem
outl'as funcçôes sem caracter militar, como se acha de
clarado na circular de 20 de Outubro de '1851, cuja
pontual execução se recommenda.
185~.- Outro aviso de 30 de Julho de 1856 previne

que aos officiaes do exercito, que continuarem em com
missões policiaes ou de fazenda sem autorização do mi
nisterio da guerra, se descontará o tempo que passarem
nesses empregos; e os presiden tes de provincias só
mente em circumstancias extraordinarias poderão em
pregar os officlaes em serviço extranho á repartição da
guerra, solici tando immediatamente a approvação.

185G,-0 aviso de 20 de Dezembro de 1856 declara
que tudo que disser respeito á administração, á disci~

plina, e ao fornecimento do batalhão de engenheiros,
deverá correr por in lermedio do commando das armas,
com a simples mediaç:io do director da escola militar;
qtlanLo porém aos negocias que ver 'arem sobre objectos
pmamellLe escolares, tanto em razão das pessoas, como
das cousa.. , é o mesmo director o orgão official legal e
direcLo para a secretaria ua guerra.

1.857.-0 aviso de 13 de Maio de 1857 declara que
sómenLe têm direito a camaradas o officiaes do quadro
effeclivo do exercito.

1857.-0 aviso de 2 de Junho de 1857 declara que
a commissão de direcLor de colonia militar é consi~

derada serviço mili Lar.
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:18n7 .-0 aviso de-8 de Junho de 1857 determina que
os offieiaes que existem com parte de doen tes na côrte, e
que têm de seguir para seus destinos nas provincias,
sejam todos os mezes regularmente inspeccionados,
salvo quando tiverem tempo fixado pela secretaria da
guerra para tra tarem de sua saude.

:1857.- Oaviso circular de 13 de Junho de :18õ7 de-
. termina que os cQmmandantes das armas, assistentes

do ajudante general, e inspectores militares, quando
receberem qualquer ordem dos presidentes das'pro
vincias onde servirem, sobre obj eeto de serviço miii tal',
que eja, ou lhes pareça opposto aes regulamentos em
vigor, representem-lhes nesse sentido, e se elle insis
tirem na execução cumpl'am-n'a, dando immedia tamente
parte ao quartel-general,

:18õ7.- Oaviso de 14 de Julho de 18õ7 determina que
sejam inspeccionados de saude, em Janeiro e Julbo de cada
anno, pelo cirurgião encarregado da respectiva enferma
ria e por mai dous cirurgiões, os menores do arsenal de
guerra,que lhes forem apresentados, al1m de serem desli
gados da companhia os que soITrerem moles tia incurg.veJ.

18;>7.-A ordem elo dia do quartel-general do exer
cito n. o 22 de 30 de Julho de :18;>7 determina que as
juntas militares de saude, quando inspeccionarem ofTI
ciae. do exercito, definam explicitament.e as particu
laridades do seu estado sanitario, isto é, se o omcial
está inc:tpaz do serviço activo, se a moles tia é' incu
ravel, e o omcial está incapaz ele todo o serviço e fi
nalmente e o omcia! está inhabilita lo para o serviço
de sua arma, declarando no primeiro caso desde quando
o aliciaI está doente, e no terceiro as razõe- motivadas
lia inhabilitaçãQ do aliciaI para o serviço da arma.

t8;>7,,- O aviso de 21 de Julho de 1857 determina
que sejam in peccionados men almente pelas respec
tivas j un tas ele sa uue, os omcia es uos corpos especiaes
e das di versas arma que e acharem doentes.

:1857.- O aviso de 2;5 de Agosto de 1857 estabelece
a regra de que, sempre que os officiaes agcrregados se
consti lui rcm nas cond ições de re ver lerem á 1: classe
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tio exercito, o ajudante general deycrá indicar as
vagas, em que devam entrar nos corpos das respec
tivas armas; não a. ha\'cnJo, devem esperar na dita
classe de aggregados, p:lr:1 na flirma da lei entrarem
nas vagas, e por ordem de antiguidade.

1.857.- A ordem do dia elo quartel-general do exer
cito n. o 26 de 31 de Agosto de 18157 determina que
os requerimentos das praças que petlirem baixa por
incapacidade physica, e os termos de inspecção' das
mesmas praças devem ser acompanhados impreteri
velmente das respectivas certidões de assentamentos.

1.857. - Oaviso dê 23 de Ou tubro dt 1857 de"termina,
cm virtude da imperial resolu'ção de llf do mesmo
mez e anno:

1. o Que a accusação fei ta aos ca pellães com pa ten te
de officiaes do exercito, por faltas ofTensivas da dis
ciplina militar, deve ser remettida á um conselho de
inquirição, acompanhada das respectivas informaçõels
conforme o regulamento e formularia ele 18 de Agosto
de '1855, para que elle dê sua opinião á respeito, a fim
de se prosegni I' nos termos ulteriores;

2. o Que as faltas graves contí'arias á disciplina militar
commettidas pelos capellães deverão ser julgadas em
conselho de guert'a, pelo mesmo modo por que são jul
gadas as de quaesquet· outros oficiaes, exceptuadas
unicamen te as que forem simplesmente correccionaes
ou da competencia do fMo ecclesiastico.

'1857.- O avi o de 1.6 de Novembro de ifl57 pro
hibe que autoridades policiaes passem revista a des
tacamento de linha, e que ordenem castigos corpo
raes ás praças, ou que as empreguem em seu serviço
particular.

1.858.- O aviso circular de 8 de Janeiro de 1.8:18
determin:t que seja considerado como comm unicação
oflicial tudo quanto se contenha nas ordens do dia do
aj udante general.

1858.-A ordem do dia do quartel:general do exer
ci lo n. o 42 de H de Janeiro de 1.858 estranha que
as autoritlades militares das provincias façam subir,
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Requerimentos
pellinllo baixa.

Falias
cnmfJIelliuas

pc los capcllilcs.

Autoridades
pnliciaes, e

destacamentos
ue liolla.

ordens dn "ia
e seus efTeitos.

Requerimentos
de paisanos.



Comportal11pnto
i ITPgulaJ' rie

!Jl'DCiIS tio
p~J'l1lüncnte .

Contrnplos d
mllsiros,
lillllboJ'cs,

Clarin', et~.

Ompines para
S J'virr.1I1 de

1Ililjul'r:4 da
guarda IHh.:iol1al.

r:cJ'tidüo do
li Yl'0 IIlestre :
quando deve

a~0I1lp;1I11IilJ' os
J'eqncJ'illlontos.

- 2402 -

para sC'l'em deferidos, c por elles inf0rmacJ.os, reque
riment.os de paisanos.

·18t:.i8.-0 art. 57 do re.gulamento do ministerio da
justiça de 1.6 de Janeiro de 1858 determina que passe á
sé I'\' it' por correcção na 1..' Iinha, provisoriamen te,
ou até completar o tempo de engüjamento marcatlo
para as praças do exercito, aqu-lla de permanentes
que se portal' com irreguluriuade.

185 ,-A ordem do dia n. o U de 31 de Janeiro
-ue 1858 declara que, tendo a provisão do conselho sn
premo militar de 11 de Janeiro de 1853 determinado
que os contractos, tanto para musicas, como para tam
bores, clarins e cometa:, se façam pelo quartel-general,
podendo ser o, ditos contractos ue tres annos ou mais,
perccbendo os contractados as vantagens proporcionaes
ao tempo de seus cI}gajamen tos, que são concedidos
ás praças de pret uo cxel'cito: recommenda mui ex
pressamente que esta dispo. ição não seja Iml'lada.

1858.- O aviso rle 3 de Manio ue 1.858 dtclal'a que
a nomeação de officiaes do exel'cito para major da
guarda nacional não pMe sel' eITectuada sem permissão
do ministerio da guerra.

1858.- A oruem do dia do exercito n. o 52 de 18
de Mal'ço de 1858 determina que seja oLJservada a
antiga praxe, de serem passacJ.as e subscriptas pelos
l'especti vos secreta rios dos corpos, e sempre assignadas
pelos cOffimanuantes, quae quer certidões do livro
mestre, ou documentos archivados, e i'to nunca por
despachos dos mesmos commandantes, porém sin'l do
ajudante genel'al na côrte, e dos commandantes das
arma. ou UOS a. si tentes nas provincias; pl'ohibe ou
trosim que as autoridades militares deem andamento
:l requerimentos concernentes ii aeces o de posto, ii
indemnização dc pretenção, á antiguillade de posto e
de sel'viço militar, a transfel'encia de u11;);a para outra
classe do exercito, e para o corpo de estado-maior de
segunda 'las e, á reforma, á demissão do serviço mi
litar, e baixa por qualquer motivo, ás condgcoraçõe~,

pcn.õc , tcnç se qualqucr outra remuneração de ser-
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viços feitos ao E'tnllo; e á qualquer objecto extraor
dinario, cuja informação e deei. ão devam assentar
sobre a impor'tancia dos serviços militares do peticio
naria, sem certidão do assentamento completo cios
mesmos peticional'ios no livro-mestre, extrahida ex
oflicio, pu a requerimento da parte.

:l.8~8.-0 aviso circular de 2:3 ele Junho de 18::>8
determina que os requerimentos das pretenções dos
militares cm serviço fóra das capítaes das pl'odncias
sejam remettidos cx-oflicio pelos rcspecti vos presi
dentes á secretaria da guerra caIBo correspondencia
oflieia 1.

i8:j8.-A ordem do dia do exercito n. O 67 de 29
de Junho de :l.8J8 determina que os officiaes do exer
cito, sempre que transitem para dentro ou para fóra
da provincias" apresen tem-se aos assistentes do aj u
!.lante general onde não haja commandante das nrmas,
do mesmo modo que o fariam a (Isto, sendo licito aos
de patente superior á dos assistentes fazer sua apre-
sen tação por escripto. .
i8~8.- O aviso ue i5 de Julho de 1858 determina

que se proceda mililnrmente, fazendo-o responder ú
conselho de guerra, contra o omcial do eX€l'cito que.
empregar no seu serviço as praças que commandar,

:1.858.- O aviso de 19 de Julho de ·1858 determina
que se observe as disposições dos de retas e decisões
do governo sobre a conces"ão de ordenanças e cama
radas.

Outro aviso da mesma data determina que nenhum
omeial do exerci to, julgado doca te em i nspecção de
saude, possa retirar-se do acantonamento de seu corpo,
ou da localidade onlie este se achar aquartelado, sem
prévia licença do presillcnte lia respectiva provincia,
se a mudança de I'e. idencia .rÓI' para dentro do terri
torio della, ou do ministerio da guerra se fór para
fóra do Imperio.

'1858. - Aoruem do dia n. o 7f~ 11e 28 ue Julho de 18G8,
rccommpndando a lill.cl'al e\:rcll~ão elo qlle dl'lCl'JUiJla
o d crcto de 28 ue Mal'~o de 1810 á respeilo elo IJl'dotwn-
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ças e camaradas, declara que as ordenanças são conce
didas aos officiaes encal'l'egados de commandos superio
res, ou de importantes commissões de administração
militar, de assidua locomoção à cavallo: aos oillciaes que
servirem sob suas immediatas ordens, quando estes ti
verem, pela natureza do seu serviço, cavalgaduras de
pessoa, e aos officiaes superiores dos corpos al'l'egimtli
tados, sendo as destes tiradas dos respectivGs corpos;
devendo-se observar que deve-se uma para cada om
cial, que a ellas têm direito, exceptuando-se os com
mandan tes em chefe de corpos de exerci to ou de
divisão, funccionando como tal, independentemente,
o commandante das armas das pro\'incias, aos quae ,
segundo a praxe estabelecida, competem duas orde
nanças.

1.8:58. - O aviso do LO de Setembro de 1858 permitte
que os presidentes de provincia tenham á sua disposição
as ordenanças de La linha, que necessaritis forem ás ur-
gencias do sen' iço. .

1.858. - O aviso de 27 de Sete~nbro de :1858 prohibc
que os I1scaes dos corpos possam servir de assistentes
do ajudante general, juntos aos commandantes de ar
mas, devendo ser exercidos Laes lugares tIe preferencia
por officiaes de estado-maior.

1.858. - Aordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 88 de 29 de Setembro de 1.858 recommenda
mui to a observancia da disposição do aviso régio de 3 de
Março de 1.812, não só a respeito das informações fIue
devem dar as autoridades superiores sobre as pretcn
ções dos seus subordinados, como tambem em relação às
queixas que houverem de fazer os subordinados contra
os superiores.

1.859. - Oaviso circular de 1.7 ele Janeiro de 1.859 re
commenela a pontual execução tIo art'. 35 do regulamen
to da repartição ele ajudante general de 31 de Janeiro
ele 1857, e que véda que os presidentes elas provincia's
possam transferir praças de uns para outros corpos, por
isso que declara que só o ajudanLe general é flue póde
ortIenal' essas transfrrencias.
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i8~9.-0 aviso do 1." de Fevereiro de 18t>9, expedido em
"irtude tia imperial resolução de 22 de Janeiro de 1858,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar,
declara que a tl.isposição do art. 10 da lei de 24 de Novem
bro de 1830 sobre não poderem 05 es trangei ros ex.ercer
no exercito brasileiro o posto de omcial, nem ainda o de
sargento, cabo ou anspeçada, não comprehende aquelles
que, engajados temporariamenle, gozam simplesmen le
das graduações honorificas eml1uanto servem.

i8t>9. - O :Jviso de 21 de Fevereiro de 1859 distri
buiu a força de Pe.rnambuco pelo eguinte modo:

1. o No centro das comarcas mais remotas da capital
será postado um batalhão, na povoação designada pela
presidencia ;

2. 0 Desta povoação destacar-se-hão até sete companhias
para os pontos mais importantes da comarca, ficando uma
companhia com o estado-Dlaior do corpo;
. 3." Estes destacamentos por companhias não serão sub
di vididos, sal va a necessidade de uma diligencia tempo
raria;

lj,. o As companhias serão rendidas mcnsalmen te, já
substituindo-~e reciprocamente nos diversos pontos que
occuparem, já sendo trocadas pela que houver ficado
com o estado-maior, em ordem a que todas ellas, dentro
do anno, estacionem alternadamenle por algum tempo
juntoao mesmo estado-maior;

5. o As companhias marcharão infallivelmente com os
seus omciaes efTectivos ;

6. o O batalhão mudará annualmente de guarnição;
7." Nas comarcas mais proximas da capital será collo

cada, no ponto designado tambem pela presidencia, a ala
de um ba talhão, para cuja subd ivisão e subslituição se
guir-se-ha, quanto passivei rÓI', o que ordenado fica em
relação ás companhias·do ba talhão cm comarcas remo tas;

8. o Toda a mais força de linha que possa existir na
provincia conservar-se-ha reunida na capital.

1809. - Oaviso de 3 de Março de 18i59 proiJibe que os
officiaes do exercito do serviço activo sirvam ele méljor
da guarda nacional, ainda que temporariamenle.
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i8J9. - O :lviso de -llJ, tle Março de i8t:\9 decJar~. que,
estando um omcial do exercito á disposição do minisle
rio do imperio, póue o pre. idenle empregaI-o no quejul
gar ronvenienLe ao serviço publico.

'18tm. - Oavisocircular de 15 deM~rço de 18~j9nuto

ri7.a os presidentes para, m circumstancias imprevi~las

e muito imperiosa., remover do. corpos da respectiva
provincia a quaesqner praça., cuja conservação nelles
trouxer <Traves inconvenientes ao serviço publi '0, não
pollendo eUns porem ter ou tI'O destino, que não seja o
da côrte. .

1859. -O aviso de 2~ de Março de 185!) autol'iza o
cirurgião-mór do exercito a dislribuir os cirurgiões
militares como melhor convier aO serviço plllJlico, não
obstante as disposiçõel' de avisos em conlrario.

i85!). - O aviso de 26 de Março de 1859 declara que
não convém empregar praça. lias guarniçõe das pro\'in
cias em diligencias policiaes, salvo o caso rá'ro de a se
guranç' pu!.Jlica o ex.igir.

1859. - O aviso de 28 de Março de 1859 declara que,
quando a guarlla nacional esliyer em . erviço de desta
camento, continúa sob o commando de seus respectivos
ol11ciaes, sujeita ás disposições da lei n.o 602 de 19 de Se
tembro de 1850, e respectivos regulamentos, competin
1I0 ás autoridades militares sóinente exigir a força pre
ci.a para o serviço da guarnição, c para aquelle que lieu
lugar ao d0stacalllento.

1859. - Oaviso circular de 31 de Março de 185D mm
da suspender o pagamento do sold.o aos omciaes do exer
cito que, nomeados p:Jra qualquer COlllmissão, ou remo
vidos tle un . para outros corpos, não marcharem imme
diatamente para o seu destino.

i8;}!:). - O aviso de 4 de AIJl'j[ de 1859 recommenda
mui expressamente aos comlllandanles das armas e assls
tentes, que cUlllpram impreteril'elmente a disposição
do ar1. ~!) do regul:JJllento, que haixou com o decrelo
n.o 1881 de 31 tle Janeiro de 185í, c que nos olicio que
di rig-i l'{'l1\ ao quartel-general do exerci lu far..am a :;ercuin
te !lula !lO ,"ersu lia ultillla fulha escripta, ou na I at'le in-
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feriar de!>Se verso, se a escripta rio omcio a comprehen
der: - Remettw-, e copia ileste officio edos clocltlllentos 'file
o aCOlnlJanham ('fILando os honvel') cí l)'residencin dlL provin
'cía. Esta nota será l'tlbricaua pGlos commandantes das
armas e assi ten tes, e os documen tos de que devem re
metter copia serão sómente aquelles, que forem neces
sarios para esclarecimento da materia sobre que yerSaL'
o olicio. .,.I

1859.- O aviso circular de 9 de Abril de 1859 de7
termina que ~('ja recolhida á enfermaria ou ao hos
pital militar toda a praça 011 oITicial que der pal'te de
doente quando recpbcr ordem par'a qualquer erviço,
seudo inspeccionado de s:ludc, e se a junta não en
contrar lllolestia deve ser mettido em conselho de in
vestigação e depois elll o de guerra por ter dado parte
falsa.

1859. - Outro aviso dessa mesma data determina
que nenhum omcial de artilharia seja nomeado para
comnlis§ão estranha ii sua arma, sem permissão do
governo; e que além das inspecções determinadas
anteriormente para reconhecer o estado de saude dos
ofTIciaes aggregados, que se acham nas proYincias, se
apresentem elles aqui na côrte no mez de Setembro
de cada anno á inspecção da junta militar de sande,
a fim de verificar-se quaes os que devem passar á 1.·
classe, quaes os que têm de ser reformados ou eonli
nua L' como aggregados.

1859.- O aviso de 15 de Abril de '1859 determina que,
sem urgentissima necessidade do serviço publico,
sejam os commandantes, majores, ajudantes, quarteis
me.'lres e capitães distrahidos das uas funcçõe. nos
respectivos corpos, e que quando se dê 1:11 necessidade
se deve fazer constar immecliatamente ao ministerio
da guerL'a.

1859.- A ordem do dia do quartel-general do exer~

cito n." 1.25 de 10 de Maio de 1.859 determina que,
em consequencia ue algumas praças em perfeito es
tado de saude serem julgadas doellles, ou incapazes
l1e scrviço, deycm ella~, uado e se ca. o, scr remet-
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tit.las para a côrte, no caso de ~r.rem da~ provincias
do littoral, para que de novo sejam inspeccionadas,
e segundo o resul tado d'o exame, proceder-se ou não
con tra os facul ta ti vos, sendo tambem responsabil isa
dos os commanda-n tes das armas, e assistentes que, dados
aquclles casos, não os participarem com todos os es
clarecimentos ao quartel-general do exercito da côrte.

1859.- A ordem do dia n.· 1.26 de 16 de :Maio
de 1859 declara que os commandantes das armas e a3
sistentes serão responsaveis pefos exemplares das ordens
do dia que receberem para distribuir pelos corpos e
estilbelecimentos militares, que estão sob sua admi
nistração; ordens que, segundo o disposto na circu
lar do quartel-general de W de Fevereiro de 1857,
devem formar collecção e ser encadernadas. Recom
menda tambem aos inspectores que examinem isso,
e em seu relatorio declarem sempre se os corpos têm,
cm que estado, e até que num.ero, todos os exem
plares das ordens do dia que lhes competem, e que
tenham recebido até ao acto da inspecção: determina
mais que os mesmos commandantes das armas e as
sistentes accusem recepção das ordens, declarando se
receberam todas ou se faltaram algumas.

1859.- A ordem do dia n.· 127 de 18 de Maio de
1859 determina que os commandantes das armas, e
a. sistentes nas provincias, logo que receberem ordem
para que se apresente na côrte qualquer omcial, que
estiver no eli'Stricto ele suajurisdicção militar, façam
n'o seguir para o seu destino na primeira occasião op
portuna, sem admittir a menor demora que possa
prejudicar a impreterivel promptidão na execução da
mencionaria ordem, certos de que, sendo o primeiros
responsaveis por essa pl'ompHdão, devem, para con
seguir a elreclividade della, pôr cm pratica todos os
meios que lhes faculta a autoridade, que exercem.

1859.- O aviso de 16 de Junl10 de '1859 determina
que fique estabelecido como regra, não ser permittido
aos estudantes das escola militares fazer serviço nos
corpos durante a sua fl'equencia nas mesmas escola..
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i859. - oariso de 30 de JUlllO de i80D declara que
os assis ten tes do;; delegados do cirurgião-mór do exel'
cito nas pl'o\'incias, não devem ser distrulliclos p:lra
outras cOlllmissães, salvo quanclo não forem incom pa
ti veis com a sua penuanencia junto aos ditos delegados.

1.81)9. - O aviso de 27 de Agosto de ~859 declara
que nenhuma supplica deverá subir à presença cio
governo imperial, senão competentemente informada
na fôrma" estabelecida, o que se acha cxpressamen te
prescripto no aviso de 3 de Março ele 181.2, na circular'
da 6 de Agosto de 1~40 e ordens posteriores.

185D.- O aviso do i. o de Setembro dE: 1859 declara
que os presidente das provincias podem ter as orde
nanças que julgarem precisas ás exigencias do serviço.

185!)'- O aviso de 2 de Setembro de 1859, expe
(lido em virtude da imperial resolução de 24 de Agosto
do m'esmo anl1;o, tomada sobre consulla do consellto
supremo militar, d clara que quando o cirurgião-mór
do exercito tiver ele dirigir ordens aos individuos rio
corpo de saude, poderá transmi ttir-lIús direc tarllen te,
communicando-as porém aos chefes dos estabelecimentos
militares, a cujas ordens elles se acharem sujeitos,
para que se mantenha a disciplina militar tão essen
cial á boa ordem do erviço, e se proceda de accurdo

om as disposições do arL. 32 do regulamento do mesmo
corpo de sa ude. '

1. 59. - O aviso circular de 22 ele Setembro de 1859
determina que o destacamento, de linha f6ra da ca
pital das provincias sejam sub tituidos por outros de
força policial coadj uvado por guardas nacionaes àes_
tacados, que serão sempre do distl'icto em que se con
servar o de'tacamento, devendo a relação entre o
numero de' praças da guarda nacional e de policia ser
t:l! ~ue sempre c1e'ta ultima se possa con ervar na
capital força, urLicienLc para soccorrer qualquer eycn
tualidaue; llc,terminon mais, qne, quando os destaca
mcntos não 1'0rel)1 de grande força e importancia ejam
cOillmanclado:; por omciaes inferiores, e suborclina1l9s
em todo o (,;3' ii aulorilbl1cs llrrilol'iacs.

1. 3~,
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181)9.-0 avi"o de 4, de Outubro de 1839 declara
que tornar-se-ha dirrna da mais severa censura, inde
pendentemente da penas da lei, toda a praça do
exercito de qualquer categoria, que recorrer á imprensa
para provocar conflictos e desrespeitar seus superiores.

18:)9.- O aviso de:lO de Novembro de -18~9, publi
cando a imperial resolução de 30 de Outubro do
mesmo anno tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que, em virtude do avi. o de 2,
ele Março desse mesmo anno, toda are. ponsabilicl;llln
proveniente elo má'o estado do armamento, correame
e mais artigos dos batalhões da guarda nacional aquilr
telada para coadjuvar a tropa de linha, no serviço
de guarnição, e a relativa a que a força apresentada
no mappa se acha ou não em effectivo seniço, r cahe
directamente sobre o commandante superior da guarda
nacional, devendo o das arma limitar-se, conforme a
letra e o espirito do mencionado aviso, á exigir tão
sómente a força precisa para o serviço da guarnição
e para aquelle que deu lugar ao destacamento.

1.860.- O aviso circular de 2 de Janeiro de 1860
manda cessar o abuso de serem empregados officiaes
dos corpos arregimentados em serviços proprios de
oficiaes dos corpos de estado-maior de 1." e 2." classe.

18GO.-A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 174, de 21 de Janeiro de 1.860 determina que
nenhum dos oillciaes dos dous corpos de estado-maior,
deve ser addido á corpo arregimentado do exercito,
para qúalquer fim, sem ordem e pecial do ministerio
ela guerra.

1860.-0 avi o de8 de Fevereiro de 1860 determina
que as junta de saude no termos das inspecções não
usem de outras palavras, qne não sejam as consignadas
na lei.

1860. - A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 178 de :lO de Fevereiro de 1.860 recommenda
mui expressamente ao oillciaes do corpo ele saude do
ex fcito, tanto da côde como da provincias, que d'ora
m diante, no juizo que fizerem á respeito do estado
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dos militares ubmeLLidos ii sua inspe r:ão, não usem
ue outra qualificação, quando os acharem doentes,
senão da de incapaz de serviço activo, ajuntando
sempre a declara0ão r1a circumstancia de ser ól mo
lestia curavel ou incuravel, a.bstendo-se de Usarem em
seus pareceres de expressões que não se encon tram na
legislação militar, cumprindo que, na exposição de seu
juizo sobre o estado physico de qualquer. individuo,
submettido a exame, sejam claros e terminantes.

1860.- A mesma ordem recommenda a pontual exe
cução das disposições do aviso dê 21 de Julho de 1857
para serem inspeccionados meI).salmente os omciaes dos
corpos especiaes e arregimentados que se acharem com
parte de doente: os termos da inspec0ão mensal feita
nas provincias serão remettidos ao quartel-general do
exercito na primeira occasião que se olJereccr, a fim
de se providenciar sobre o destino dos inspeccionados
conforme com o parecer dos cirurgiões de saude.

1860.-A ordem do dia n.o iSO de 22de Fevereiro
de 1860 declara que devem ser passadas pelo cirurgião
mór do exercito, c delegados, as certidõe , que as partes
soli(;itarem de pareceres das j un tas de sa ude, por
meio de requerimentos para esse fim dirigidos, na
[órma das disposições vigentes, ú autoridade militar
competente. As copias dos referidos parecere ,·que
tiverem de ser annexas á requerimentos de individuos,
que forem inspeccionados, para o fim de se ycriflcar
o fundamento das pretenções, serão dadas pelos men
cionados cirurgião-mór do exercito, e delegaJos, á
requisição da autoridade que o['denOll a in pecção.

1860.- A ordem do'dia do quartel-freneral do exer
cito n. ° 184: de 22 de l\Iarço de 1860 determina que
não 5e admittam omcines reformados a servirem nos
corpos arregimen tados, e companhias isoladas, sob
qualquer pretexto, sem expressa ordem do ministerio
da guerra.

1.860.- A de n.O i8õ de 3i ddfarço c1e l860 prohibe
de se mandarem addidos á qualquer (;orpo officiaes
de olllros~ que e lejam na mesma guami1;ão sem a
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ordem expressa do miriisLeJ'io da guena LransmitLida
pelo canaes competenLes.

'1800.-' A de n. O 185 de 1~ de Junho de 1860 de
clara que, LenJo por aviso do ministerio LIa guerra
de 21 de Dezembro de 1859 sido approvado o systema
geral de signaes por toque de corneta para os corpus
de c:1çadores do exerci Lo, e o distribue pelos ditos
corpos, bem como pelos de fuzileiros e de artilharia
:1 pé, para se pór em pra Lica, tanLo nos primeiros,
para uso das respecLjvas bandas de cameLas, como nos
ouLros, sómenLe para os signaes isolados, segundo a
autorir..ação que para isso existe.

1860.- A de n. o 200 de 10 de Julho de ·1860 re
commenaa ás autoridades milHares, que têm de informal'
requerimenLos de partes, ex-officio, ou por ordem su
perior, a maior urgencia passiveI na remessa dos men
cionados requerimentos, conveniantemenLe informa
dos, ú repartição competente, segundo as vias jerar
cbicas a fim de que possam ter prompto deferimento.
Qualquer que seja o objecto da pretenção não é razão
para que se deixe de informar o requerimento. Os com
ll1:1ndanLes das armas, assistenLes do ajudante general
nas provincias, e chefes dos corpos, têm o direi to de,
na sua informação, manifestarem a injustiça do pre
tendente, ou a inconveniencia do favoravel deferi
menLo LIa pretenção, funelando-se nas razões plausi
veis, que para isso tiverem, e que nunca deixarão
de expender francamente para orientar o juizo da
auLoridade~ que houver de resolver afinal. \

A de n. o 204 de 3 ele Agosto de 1860 determina
que não tenha andamento requerimento algum que,
por qualquer motivo, imporLe a necessidade elo pa
recer de jun tas de saude, sem que esta necessidade
seja convenientemente saLisfeita.

1860.- O aviso de 20 ele Agosto de 1860 determina
que, nos Lermos de in~pecção de saude elas praças de
pret, se declare na ca a de observações se as mesmas
praças esLão no 110 piLal, ou no quartel, e se a11i ellas
podem pre'Lar algum serviço.
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18GG.- o aviso de 20 de Setembro de 1860, expe
dido em virtude da imperial reso·lnção de 19 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta do conselllO su
premo militar, determina que se faç3m extensivas ás
companhias i aladas do quadro do exercito as provillen
cias estabelecidas nas provisões de iO de Abril de
1843, e 10 de Setembro de 1853, para a formação dos
conselhos peremptorios.

1860.- O áviso de 2fJ, de Setembro de 1860 declara
.que devem ser punidas correccionalmente as praças que
commetterem actos reprehen'siveis, que não estejam
encabeçados nos crimes previstos pelas leis militares.

1860.- O regulamento da secretaria da guerra, que
baixou com o decre to n. o 2677 de 27 de Olltllbro de 1860,
declara, no art. i08, que as transferencias de praças
de pret da côrte para as provincias, e de umas para
outras provincias e para a côrte só serão veriticadas
precedendo ordem do ministro; de um para outro
corpo porém na mesma guarnição poderão ter lugar,
por determinação dos commanelantes de armas, e anele
os não' houver, dos presidentes das provincias. Excep
tuam-se as companhias de artifices, para onde não
serão passadas, nem el'onde serão tiradas quaesquer
praças de pret sem prévia informação dos respectivos
commandan tes, directores de arsenaes, e approvação elo

. presidente lle provincia ou do ministro.
No art. 109, qae os presidentes poderão fazer seguir

para a côrte a qualquer ameia I ou praça ue pret, cuja
existencia na provincia se tornar prejudicial ao ser
viço, €lanelo circumstanciadamenLe ao governo as razões
deste acto. '

No art. 1'10, que só em casos mui urgentes e quando
não [ôr possivel providenciar de outro modo sem grave
prejuizo do serviço publico, algum omcial poderá
ser cJistrahido para commissão estranba á sua arma
ou corpo sem preceder autorização do ministro.

No <l1't. 114, que os requerimentos dos militares e
empreITados civis que não chegarem á presença dogo
verno por interJl1cclio dos respecti'vo cheres, não serão
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Lomados em consideração. EnLreLanLo não é liciLo. a
esses chefes demorar os requerimenLos de eus subordi
nados, e antes o deverão enviar ao governo informados
com clareza e precisão. Quando aconLeça que algum re
que.rimento seja demorado por mais tempo, do que o
preciso para se darem as necessarias informações, po
derá o inte'ressado fazer disso sabedor o ministro, pre
terindo as regras acima estabelecidas, dando porém
parte ao respectivo chefe. (Segundo o decreto da 17 úe
Novembro de '1650 todos os requel'im:JDLOs dos militare:>
devem levar as datas e os nomes dos lugares ou quarteis
em que são feiLos, a assignaLura c as graduações dos
requeren tes.)

'1860. - A ordem do dia da secretaria da guelTal

n. o 223 de '12 de Dezembro de 1860 determina que o ci
rurgiões do exercito que 1estacarem par'a o presidio QC

Fernando de Noronha sejam alli rendidos trimensal
men te.

1860.- A de n. o 224 de 15 de Dezembro de 1860 de
termina que os commandantes dos corpos, quando in
formarem requerimentos, que tenham de ser mbmet
tidos à considerações do governo, de offic.iaes e praGas,
pedindo transferencia de uns para outros dos mesmos
corpos, façam j untar aos diLos requerimen tos as fés
dê oflicio dos pretendentes.

'1861.-A de n." 231 dei) de Janeiro de 1861 publica
que, em virtude da imperial resolução de 22 de Dezembro
de 1860, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, devem os ofliciaes inferiores ser rebaixados á
praça de soldado, quando forem condemnados a mais
de um anno de prisão.

Oaviso de 19 de Janeiro de 1.861 manda adoptar para
ensino na escola militar a nomenclatura explicada de
artilharia e a guia db fogueteiro' de gu.erra, trabalhos
organizados pelo capitão ele artilharia Antonio José do
Amaral; e a ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 265 de 21. de Junho de 1861. determina que, tanto uma
como ouLra obra, fo sem adoptadas em todos os corpos
de artilharia elo exercito e batalhão de engenheiros)
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cabendo um exemplar de c1da uma a cada amcial elo e'3
tado Gompleto dos referidos corpo~, o qual, ao rece
beI-as, passará recibo que ficará archi "ado na respecli ~'a
I;ecreta ria.: esses exem pIa res irão passa ndo aos ofTIciaes
que por qualquer circumstancia substituirem ao om
cial que ja o tiver recebido.

'1860.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 235, tambem de 1.9 de Janeiro de 1.861 recommenda
que as diIJerentes autoridades mili tares velem para ql.!e
se não extraviem os requerimentos que lhes forem uiri
gidos, quêr para serem por eUes deferidos, quêr para
subirem á consideração dos superiores, e que' haja toua
a brevidade possivel ..no seguimento de taes requeri
mentos pelos tramites e tabeJecidos e com as necessa
rias informações.

1.8GL- O aviso circular de 21 de Fevereiro de 1.8(H
determina que os olTIciaes, a quem o governo tiver
uado uestino para as provincias, sigam immediata
mente, sendo impellidos a cumprü' os seus deveres na
conformidade da ordens em vigor.

1.8G1.-0 avi o circular de 3 de Abril de 1.861 de!'oga
o avi. o de 31 de Agosto de '1860, que mandou fazer ap
plicação das disposições do aviso de 1.5 de Fevereiro de
!84:2 aos corpos de duas companhias para a sul! tituição
do fiscal, e declara que nesses corpos o unico fiscal da
disciplina é o major commandante, e o do con elho
economico pMe ser um capitão, e mesmo um tenente,
. em que por isso seja considerado mandan te nem tenha
maiores van tagens ..

1861. - O aviso circular de ;) de Abril de 1861 de
clara que a disposição do arL 109 do regulamento ap
provado por decreto n. o 2677 de 27 de Outubro de
1.860, que facultou aos presiden to das provincias o re
mover para a côrte a praça, cuja existencia nellas fôr
prejudicial ao serviço, refere-se mais pa'rticularmente
aos omciaes, do que ás praça de pret que tiverem máo
procedimento: uevem ser est~s corrigidas pelos meios
orelinarios, de preferencia a remessa elellas para a
côrte.

Requerimentos.
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L Ri. - A ordem do dia da secretariJ da rrU('l'ra
n.· 2GO de 22 de Maio de 1861 determina que os corpos
do exercito façam semanalmente um ex.ercicio geral, e
qUJntlo não houver força sulliciente para manobrar
convenientemente, seja esse exercicio de esqueleto,
qlle em outros dias uteis da semana se [aç:.lIu, com a
força qne houver disponivel, exercicios de pelotão, de
fogo, e de tiro ao alvo, sendo antes a pé os dos corpo.'
de cava Ilaria, fazendo communicação mensal á secretaria

.dos mesmos r.xel'cicio' com todas as circumstancills.
E ta mesma ordem do dia declara que a estação c1ns

antirrJs companhias de pedestres não deve continuJr a
scl-o como pertencentes àos corpos de guarnição, e a
outt'OS em que ellas foram incol'poradns, devendo o
quadro das mesmas companhias, como exige a disci plina,
estar sempre no ponto em que se achar o corpo, a que
pertencer, d'oncle partirão destacamentos para aquellas
estações 'ou para as que o govemo julgar convenient;},
os quaes deverão ser remlido. periodicamente, tendo-se
em vista, pJra marcar a duração de tal serviço, as r.on
vcn iencias da diséiplina mili tal', as distancias dos
pontos á guarnecer, e as difficuldades da locomoção da
tropa.

1861.- A de n. O 2G8 de 9 de Julbo de 18ü1 declara
que é restricto dever elos omciaes do exercilo que
partem da côrte para qualquer commi são de serviço,
ou que a ella se recolhem, apresentarem-se ao aju
da nte genernl em um ou outro daquelles casos, embora
o tenham feito ao ministro.

1861.-A de n. o 270 de 20 de Julho de 1861 deter
mina que cessem ele ser inspeccionadas ag praças de
pr t do exercito peJas junt~s ele saude, sem prévia
ordem la secretaria ela guerra, á qua I eleyem ser en
viados os nomes das prnçJs que se acharem nos h.ospi
taes, e enfermaria militare, ou mesmo doentes nos
qu;~rtei-, e que forem julgada pelo respectivos cirur
giões incJpaze de contLnuJr a senil', declJrando-se as
mole tias de qll soITeem, e dcsLle qnando se achJm
,loenle..
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lE61.- O avi o de 2G de Agosto de 18tH declara que
o ameia I ou praça de pret do exerr,ito que por fuga de
presos criminosos confiados á sua guarda tiver de res
ponder a r,on elho do investio'ação, deve ser logo reco
lhido á prisão, e nella conservado até final decisão do
conselho, não podendo por consequencia ser nomeado
para qua Iquer servi ço que lhe possa franquear evasão,
mórmente sendo praça de preL

1861. - O aviso de 17 de Outubro de 1861 declara
que, segundo a provi ão de 29 de Fevereiro de 1844,
as praças de pret sentenciadas excluidas por menos

. de seis annos sem vencimentos militares, e que
tenham sido condemnadas pelo jury, devem ser re
colhidas á cad ~a publica á disposição dos magistrados
civis, não ficando addiclas a corpo algum, conforme o
aviso de 9 de Novembro de 18í7, devendo voltar aos
seus corpos depois lie cumpridas as sentenças para
completarem s'eu tempo de serviço.

1864.. -A ordem elo dia da secretaria da guerra
n. o 290 de () de Novembro de 1861 determina que,
quando algum ofTIcial dos corpos dei' parte de doente,
o cirurgião encarregado do serviço de saude dos mesmos
corpos 111e passe logo baixa para o hospi tal, não po
dend(} o doente tratar-se em sua casa, sem permissão
do ajudante general do exercito na cdrte, e dos pre
sidentes e commandantes das armas nas provincias,
sendo requerida pelo pretendente com infOrmação do
respectivo commandante.

1.862. - O. aviso de 7 de Janeiro de i862 declara
que os subalLernos que serv.em de quartel-mestre e
de agente das companhias fixas estão sujeitos ao ser
viço da gllarnição, e que se póde distrahir temporaria
men te de seus exercicios os officiaes do estado-maior
dos corpos da guarnição para o serviço de estado das
me mas companhias, ou corpos.

1862. - O decreto n. o 2978 de 2 de Outubro de 18G2
determina que fique revogado o decreto n. o 755 de
5 de Outubro de 18()0, e se adoptem no exerci to' os
regu lamentos e ordenanças ac tualmen te cgu idas no

I. 33.
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exercito portuguez, a saber: regulamentos para os
exercícios, manobras e outras instrucções dos corpos
de artilharia, e para instrucção, formatura e movi
mentos de cavallaria, e ordenanças para exercícios dos
corpos de infantaria de linha, e para os tI03 de ca
çadores' os quaes serão observados emquanto não forem
substituidos por outros mais apropriados á organização
especial dos corpos do exercito, ou convenientemente
modificados de conformidade .com a referida organi
zação.

1862. - A ordem do dia da secretaria da guerra
n.O 334 de 6 de Novembro de 1862 manda distribuir
pelos officiaes das tres armas do exercito os regula
mentos e ordenança adoptadas pelo decreto ·acima, de
2 de Outubro, e determina que os officiaes. passem re
cibos, que ficarão archivados nas secretarias dos res
pec ti vos corpos. Os exemplares distribuídos ficarão
pertencendo aos lugares que occuparem em corpos os
officiaes que os tiverem, não deveNdo ser considerados
como propriedade sua; e serão transferidos aos que
os sub tituirem nos mesmos lugares, ou entregues,
quando tenham ue sahir por qualquer motivo dos
corpos em que servirem, aos commandantes dos corpos,
a quem compete velar sobre a legal transferericia e
boa conservalião dos referidos exemplares, que serão
marcados com a designação dos corpos, elas companhias
e dos postos occupados pelos olliciaes, a quem tiverem
de pertencer, e responsabilisar aos que incorrerem em
faltas á esse respeito.

1862. - O aviso de 7 de Novembrô de 1862, expe
dido em virtude ela imperial resolução de 5 do mesmo
lDez e anno, declara que nas companhias isoladas, que
fazem parte do quadro do exercito, deve exercer as
funcções de secretario o aliciai mais moderno da' com
.panhia, e quando por circum tancias nella não exista
senão o commandante, a este toca exercer aquellas
funcções.

1862.- O aviso .de 12 de Novembro de 1862 de~

clara que não convém que os corpos de guarnição
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Mnlinuem a ter praças de pret aggregadas, achando-se
os mesmos corpos completos, e nem que a elles estejam
addidas praças de outros co,rpos sem autorização do
ministerio da guerra, ou por outro motivo, mas que
seja mui ponderoso.

1862.- O avi o ele () de Dezembro de 1862 de
clara que, sendo 3.S nomeações de rccru tadores para as
provincias feitas pelo go,rerno imperial, sob propostas
das respectivas presidencias, não devem os individuas
que exercem esse cargo ser deNe exonerados senão por
ordem do mesmo governo.

1862. -'- Outro avis0 da mesma data declara que'
nas pretenções de praças do exercito para estuuar,
ou em quaesquer outras em que se tenha de attender
ao comportamento, e notas ele assentamentos de praças,
do exercito, seja sempre ouvido o commanelante das
armas.

18G3.- O aviso de 29 de Outubro de 1863 declara
que na repartição do ajudante-general devem ser re·
cebidas praças do ·corpo policial da côrte que tenham,
segundo as dispo ições elo respectivo regulamento, de
servir no exercito temporariamente, ou de ser para
eUe transferidas, independentemen te de novas ordens
do govérno, convindo, P9rém, que sejam previamente
inspeccionadas de sa ude a,s que tiverem de per.tencer
ao ex.ercito, a fim de virem sómente as que forem ca
pazes do serviço activo, sendo ellas acompanhadas de
suas respectivas certidões de assentamentos.

1864.- Oaviso de 13 de Janeiro de 1864 declara que
as funcções dos capellães militares devem limitar-se
aos quarteis e estabelecimen tos militares.

1864.- O aviso circular ue 23 de Junho de 1'864
manda cessar a pratica de serem nomeados omcia.es
do exerci'to para cargos policiacs.

1864.- O decreto n. o 3316 de 12 de ôutubro de
1864 determina' que, emquanto subsistirem os mo
tivos extraordinarios pelos quaes se te:n ordenado
movimentos de tropas na fronteira da provincia do

,Rio Grande do Sul, se restabeleça, para a arma d.e
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cavallada, tanto de linha corno da guarda nacional,
o regulamento do marechal general Lord Beresford,
mandado adoptar para o exerciLo portuguez, ficando
para esse fim revogada a disposição em contrario,
contida no decreto n. o 2978 de 2 de Outubro de :1862.
. :1864.- O aviso circular de 15 de Novembro de

:1864, revogando a ordem do dia n. o 270 de 20 de
Julho de 1861, relatilramente ás inspecções de saude
das praças de pret do exercito, declara que de C11tão
em diante as me. mas inspecções devem ser feitas por
ordem dos commancJanLes das armas, e nas provincias
em que os não houyer, por determinação dos :respec-
ti vos presiden tes. •

1864..- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 4:25 de 5 de Dezembro de :1864 recommenda a
fiel observancia das disposições publicadas na ordem
do dia n. o 260 a respeito dos exercicios que devem
fazer os corpos do exercilo, e determina que deixem
de ser remettidas mensalmente á mesma secretaria as
partes relativas aos ditos exercicios, para vir nos mezes
de Março, Junho, Setembro e Dezembro, con tendo as
declarações exigiclJs na mencionada ordem do dia, em
referencia a cada um dos meze do trimestre decorrido.

:1864..- O aviso de :12 de Dezembro de IBM de
clara que os conselhos de inquirição, para conhe
cerem do irregular comportamento e inhabilidadc dos
officiaes elos corpos do exercito, e sendo o posto de
foniel o primeiro na e"cala ascendente dos postos in
feriares, não deve ter lugar o processo de inquirição
sobre a conducta de um cabo de esquadra, que póde
ser rebaixado por ordem do respectivo commandante
do corpo, como é pratica.

:1865.- O aviso de lf de Janeiro de 1865 declara
que não devem os encarregados da visita do porto
exigir, daquella da ta em dian te, dos officiaes do exer
cito, que embarcam, apresentação do - pa se-visto
por não haver conveniencia alguma nessa medida.

1865. - A ordem do dia da secrelaria da guerra
n. o 4<38 ue 15 de Março de 1865 determina, em conse-
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quencia do disposto no aviso acima citado de 4: de Janei·
1'0 de 1865, que os omciaes que tiverem de partir da
côrte devem declarar previ~mente na repartição de
ajudante general o dia da sabida:

1865. - O aviso de 15 de Março de 1865 revoga a
disposição exarada na ordem do dia n. o 290 de 5 de
Novembro de 1861, que estabeleceu que fossem reco
lhidos aOs hospi taes os ofliciaes do exerci to, logo que
dessem parte de doentes.; ficando porém em vigor
para com aquctles que a dessem depois de nomeados
para qualquer serviço.

i865. - O aviso de 30 de Maio de 1865 ordena
que fosse quanto ante~ organizada na provincia de
Santa Catharina uma escola de cornetas e tam1ores,
para provimento dos corpos do exercito e de volun
tarios da patria.

1865. - O avi o de 4: de Julho de '1865 restabeleceu
a pratica de dar-se aos omciaes que partirem para
diversas provincias o - passe -, que deve ser recebido
a bordo pelos encarregados da visita do porto, revo
gando assim o aviso de 4 de Janeiro do me mo anno.

1865. -O avi o de 19 de Julho ele 1865 manda
considerar ausente um omcial do corpo de saude do
exercito que deixou de seguir para a côrte, apezar
das ordens do governo, porque a assembléa legisl~tiva

da provincia do Sergipe, da qual era membro o dito
oflicial, recusára a licença por elle solici tada para
aquelle fim.

1865. - O aviso circular dc 19 de Arrosto de 1865
determina que não embarque tropa sem que estejam
vaccinados todos os soldados, a fim de ficarem assim
preservados da epidcmia da bexiga.

1865. -A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 472 de 2 de Setembro de 1865 rccommenda o dis
posto no decreto n. o 2978 de 2 de Outlibro de 18132,
que mandou adoptar no exercito do Brasil o regula
mento e ordenança seguidos no exerci to portuguez.

1865.-A ordem'do dia n. O 477 da secretaria da
guena de 4: de Outubro de 1865, referindo-se. á de

Parte de doenle.

C rnelas e
tamuores.

Passe.

'om';iaJ rnrmhro
Lle asselllbléa .
(JJ'ol'iuciaes.

VacciDa.

Ordenança de
exercicios .

Inspecção de .
sauLle.



- 2Gl-

om 'iaes de
cOllllllissiÍo.

omciaes
transiluut.lo pelas

provincias.

Reclamações.

Prisioneirós,

Guias de
trausfereucia.

instrucções de
infantaria.

n. o odo gahinete do ministro da guerra de 3 de Se
tembro do mesmo anno, determina que fique em seu
inteiro vigor, não obstante qualquer outra orjem em
contrario, a disposição da ordem do dia n. U 270 de 20
de Julho de 1861 que manda cessar a pratica de serem
as praças de pret do exercito .inspeccionadas de saude
sem prévia ordem da secr'etaria da guerra.

i8J35 , - A ordem ~o dia da mesma secretaria
n,O 484, de 25 de Novembro de t8GJ determina que os
olficiaes inferiores, promov ido a officiaes de commis
são, sejam considerados aggregados aos corpos a que
pertencerem, para que possam os respectivos comman
dantes promt)ver outras para o preenchimento das
vagas por clles deixadas.

1850. - O aviso de 1.0 de Outubro de :I86n declara
que os olJiciaes da guarda nacional, de voluntarios
ou de linha, qne transitarem pelas provincias, não
p:.Jdemser desviados do seu destino sob pretexto algl1m,
salvo motivo de molestia.

lSGG. - O aviso ele 3D de Julho lle :1866 manda que
se fizesse constar em oruem do dia das forças em O{ G

l:açãcs, que os officiaes quanl.1o se julgarem oITendidos
cm seus direitos, por não terem 'ido seu nomes men
cionado na ordem do dia que rela te qualquer acção
em que tenham tomado parte, f,lçam suas declarações
nos termos do disposto no decreto n. o 89 de 31 de
Julho de :1841.

i866. -·0 aviso de 18 de SeteIo.hro de i866 declara
que não convém alt.erar as instrucções de 25 ue Dezem
Lro de 1805 a respeito dos prisioneiros paraguayos.

:1866. -O aviso ele 29 de Novembro de 1866 declara
que as praças do exercito transferidas de umas para
outras prov.incia devem ser sempre acompanhadas das
re pecti vas guia de soccorl'Ímen tn.

1867, - A ordem do dia da secretaria n,O õ37 de 30·
de Janeiro de 1,867 approva as modiucações feitas nas
instrucções da arma lIe iufantal'ia pelo general Marql1ez
ue Caxias e que são ás seguin tes :
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La

Os commandantes de pcloLõe~, estando o bati,llhâo
em columna, em qualquer ordem, oecuparão ~cmpl'e

o flanco-guia.

Os me mos commandantes pel'filarão os seus pelotões,
collocando-se de modo que a linha da sua frente e
a do pelotão se cruzem em angulo"recto : postando-se,
em C01UmTlll, a dous passos de distancia do flanco
fTuia e em linha, junto á 2,' ftla do pelotão já ali
nhado.

3. a

Nas mudança de linha para columna e vice-versa,
os guia~ da direita ou da esquerda, conforme a co
lumna fôr directa ou inversa, correr'âo a tomàr o
alinhamento na distancia de um pelotão; e alli, le
vando a arma á fren te e cobertos pelos pontos ge
raes, esperarão a voz de - olhar frente - <.los seus
respectivos cOffimanrlantes de pelotões, para então
levarem a arma ao h'raço, e recolherem-se aos seus
lugares.

4,. '

Estando obatalhão em columna cerrada, e tendo de
muda r a fren te pa ra qualquer flanco, o fará sempre por
oitavos, como antigamente se pratica"a.

5.•

Todas <JS evoluções deverão ser executadas a passo
accelerado, tendo e~te a cadencia e a granl.1eza mar
cada, na ordenanç<J •
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6.'

o batall,õc derrrão se exercitar em pa 'ar da rol'~

matura em linha para a ele circulo sobre uma ua com~

pan hias do centro, a qual prepa rará con tra a ca valia ria
á voz de - formar circulo - e as mais, uamlo meia
volta, Q completarão, e em 'seguid:t se prepararão como
aquella.

1867.- A ordem do dia da secretaria da guerra
.n. o 539 de 14 de lUar.ço ele 1867 declara que o regula
mento do marechal Lord Beresford para aarmadecaval
lariu\ mandado restabelecer na provincia ele S. Pedro
do Rio GI'anele do Sul, tanto nos corpos d'e linha como
nos ela guarda nacional, fica Lambem resLabelecido pro~

vi oriamenLe na~ demais rrovincias anele existirem
corpo e elepositos de in trueção daquella arma.

1807.- O aviso de 8 ele NovemiJro de 1857 declara
que foi approvarlo para uso da escolas regimenLaes do
exercito e para o ensino 'dos aprendizes artilheiros, o
compcneliode grammatica ela lingua portuglleza orga
nizado pelo falIecido Dr. Laurinda José da Silva Ra~

bello.
1867.- A ordem do dia da secretaria da guerra n. 0596

de 12 de Novembro de 1867 publica, para o serviço da
illuminação a gaz nos c tabelecimentos pertencentes á
repartição da guerra, as seguintes in trucções :

Art. 1. o As chaves do registro geral e elos parciaes,
onde os houver, bem como a da caixa do relogio ou re
gulador, estarão sempre a cargo do omciaI que estiver
de e Lado-maio!' ao corpo nos quarteis, e nos outros
e tabeieci mentos, do que fór designado pelo respectivo
che~. •

Art. 2. o Uma praça de confiança será enca rregada
da illuminação: ao anoitecer pedirá a chave da caixa
do regulador, abrirá o regi tro geral, e depois as tor
neira dos lampeões e bicos que houverem de funccionar
segundo as ordens recebidas e de conformidade com o
que nestas instrucções se prescreve, acendendo Ludo
immecliaLamente; Lendo porém a cautela de não deixar
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nLeiramente aberta a torneira de cada bico, mas só
mente quanto baste para que a chamma tenha a inten
sidade de luz precisa conforme o lugar.

Art. 3. 0 O registro geral se conservará aberto até
que comece a amanhecer, sendo então fechado, e depois
o parciaes, se os houver, e logo todas as torneiras dos
lampeões e bicos.

Art. 4. o O omcial dc estado-maior nos quarteis e
o designado para guardar a chaves nos outros es
tabelecimentos, terá todo o,cuidado em que, sempre
que sc tenha dc abrir ou fechar o registro geral,
assista o commandan te da guar:la, ou uma praça de
sua inteira confiança, para dar-lhe a nota dos nu
mcro apontados em uma e outra occasião no res
pec tivo regulador ou relogio, . egunclo as cxplicaçãe
aI aixo transcriptas, e parte das irregularidades e
occurrencias 'lue observe, dignas ele menção a ta I
respeito.

Art. Õ. o Nos estabelecimentos em que houver sala
'de refeitorio, a luzes desta e conscrvar~o na maior
intensiàaele até meia bOl'a depois ela ceia, quando
em menos tempo se não conclua o serviço elo arranjo
das mesas e limpeza da dila sala, sendo Jogo fechadas
as respectiva. torneiras e o registro parcial, se o
houver.

Art. G. o la companhias e dormitorios as luzes
serão mail ti1as na maxima in tensid'ade conveniente
até o t.oque de silencio, sendo a essa hora reduzidas
ás indi pcnsaveis, aparrando-se das outras os bicos,
cujas t.orneiras serão logo fechadas, c dimin uida a in·
tensidade das que devem llcar servindo até amanhecer.

Al't. 7. o' Os oOlciaes inferiores, em cujos quartos
houvcr luz de gaz, não a terão em toda a intensidade
sanãó quando precisarem de escrever, reduzindo-a á
necessaria para se manter fóra dessas occasiães, e apa
gando o respectivo bico semprc que tenham de ausen_
tar-se para não voltarem logo, ou não tiverem serviço
a fazer; tendo a convr.nientc precaução de fecharem
bem as respectiva. torneira..

1. 04.
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AI'L 8. 0 As luzes das enfermarias devem ter a in
tensidade. conveniente para que não incommodem os
doentes. Nos quartos do!' enfermeiros e pharmaceu
ticosse observará a regra est.abelecida no artigo ante
cedente.

Art. 9. o Nas cozinhas regular-se-ha a intensidaue
e duração das luzes segundo as necessidades, sendo em
geral sempre observada ~ cautela ele fechar bem a tor
neira do bico que se puzer fóra do serviço.

ArL '10. Nas 110it.es de luar não se acenderão os
lampeões e bicos destinados a dar luz aos pateos e praças
interiores.

ArL. 11. Quando se pl'esenpr em qualqucr lugar
cheiro de gaz, que pareça andar espargindo sem ser
pelos bicos, cujas torneiras se verifiquem bem fechadas
indic:lnclo que, de estarem estas estragaua, elle se
escapa, ou de alguma roLlll'a no encanamento, clever-se-ha
dar Jogo di. so parte ao commanLlantc em chefe, que
logo o communicará ao gerente da companhia, ex.igind0
prorilpLas providencias para que não continue o pre
juizo des a despeza inutil como de Iualquer incidente
prpvavel.

Art. 1.2. Nos pequenos :..:ompartimentos ou quartos
pouco espaçosos, em (lue se prescntir. derramamento
de gaz, estiverem fechados ele modo que se achem pl'Í
vlldos de communicação com o ar atmospherico, não
se eleve entrar com luz, senão depois de os conscrvar
abertos por algum tempo.

Art. 13. O encarregado da illuminação eleverá
todos os elias limpar os vidros dos lampeões de fóra,
e dos elifferentes bicos ou arandelas do inLerior elo
edificio, em tempo de estarem prompto á bora de
serem acesos; dando parte de qualquer vidro que falLar
a fim ele e providenciar obre a compe.tente substi
tuição, onvindo que eleclare. qual o motivo dessa
fal ta.

Art. 1l.L Os 51·s. omciaes de estado-maior ao corpos
nos quarteis, e nos outro estabelecimentos militare.,
o que forem designados para ter a eu cargo as cha ves
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da caixa do registro géral e parcial, bem como a do
regulador ela deSlJeza üo gaz, clarão deUa pnrte diaria,
em que se mencionarão as notas que se houver tomado
á hora da aberl.ura e fechamento do registro geral,
pelo que em uma e outra occasião indicarão os ponteiros
do relogio ou regulador, a tim de saber-se qual a
despeza de gaz feita no dia antecedente, que será
lançada cm Ilvro especial a cargo do commandante ou
chefe do estabelecimento; ajudando-se o que houver
ue tomar e sas notas das explicaçõe que no fim se
seguem.

Art. H,. No principio de cada mez os comman
dantes de corpos aquartelados na côrte, e os chefes
de estabelecimentos militares, que na mesma se illu
minam a gaz, enviarão á r partição de quartel-mestre
general uma nota especifical1a la despeza de te artigo,
no quartel ou edificio a eu cargo, durante o mez
findo; a qual será tra,lal1ada fielmente do li \'1'0 de
que tra ta o artigo an teceden te.

EXPLICAÇÕES

L o O ponteiro que fica á direita de quem olha em
frente para o reloO'io ou regulador onde se vu ins
cI'ipta a palavra - Units - marca os (; ntos de pés
cubicos de gaz consumidos: o que se lhe segue imme
dia tamente pa I'a a esquerda com a inscri pção - Tens 
marca os mi [hares, c o que se segue ainda ú e querda
com a designação - Hundl'eds - indica as dezenas de mi
lhares do Llilo pés cubicos.

·1
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Havendo um quarto mostrador que ó existo nos
reguladores gl'andes, o respectivo ponteiro designa as
centenas de milhares desses pés cubico .

Os numeros i, 2,3. etc., até Oou lO designam em cada
mostrador os das respectivas unidades.

2. ° Osystema regulador nestes apparelhos mecanicos
é o decimal: de sorte que o primeiro ponteiro á di
reita faz um gyro compléto na sua circumferencia
partindo de O, ao numero i, e este completa o seu
gyro, fazendo o primeiro 40, emquanto o terceiro
percorre igualmente de O a '1. Ob erva-se o mesmo
nos quartos mostradores dos grandes reguladores.

3. o Não se deve tomar senão os algarismos, que o
ponteiro tiver ultrapassado; por exemplo: estando o
primeiro ponteiro á direita em 9 e o s gundo antes
de chegar o numero 8, entende- e qtte o numero de
pés cubicos gastos é de 7.900 e não 8.900, que seria
se o segundo ponteiro tivesse já deixado o numero 8,
proseguindo para o numero 9.

Não 11a mc·strador que indique fracções menOres que
iOO pés cubicos: não são portan to estas tomadas.

4. ° Os reguladores pequenos têm só dous mostra
dores e dous ponteiros que marcam milhares e centos
de pés cu])icos. Os de meio tamanho 3, e os grande
4, como fica dito: podendo-se nestes chegar ao preço
do consumo de dezenas de milhares de pés cubico~

de gaz.

3.' Seccão da 3.' directoria geral da secretaria de
estado do . negocio da guerra, 'em 20 de Junho de '1862.

1.867.-0 aviso do ministerio da fazenda de 14 de
Novembro de 1867 declara: 1.0 que a publicação da
lei incumbe aos officiaes-maiores ou directore das se
cretarias de estado (lei de 4, de Dezembro ele 1.830,
art. 3."), e nas camaras aos juizes de direito e outras
autoridades (lei de 25 de Janeiro de 1749 e regula
mento do 1.0 de Janeiro de 1838)' 2.° que a lei ou
lIecreto omeçCl a obl'igar na côrte oito dia depois da
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sua publicação na secretaria, conforme a Ord. 1. 1.0
tit. ~. o ::l 10, e nas comarcas la data de ~ua publi
cação, na conformidadc da citada lei de 1.749 e regu
lamento de 1838, arts. 20 e 24, salvo disposição es
pecial.

1.867. -A ordem do dia da ccretaria da guerra
n. o 598 de 19 de Novembro dc 1.867 determina que
as praças (Iue, em virtudc de ordem do ministerio
da guerra, e tiverem llas provincias addidas a corpos
de guarnição, agua rdando baixa do serviço, ou reformas,
não sejam de!'ligadas dos mesmos corpos, sem que
tenham eITe::tivam nte' recebido suas escusas ou pro
visõe' de reforma.

A mesma ordem do dia recommenda muito aos com
mandantes do asylo de invalidas, e do depo~ito pro
visaria da côrte, quc não passem eSCUS:1S ás praças
que houverem de ler baixa do serviço, emquanto não
forem ajustadas com as referidas praças as conta dc
seus vencimentos atrasados.

1867. - A ordem do dia da mesma ecretaria, d
5 de Dezcmbro de 1867, reitera a declaração feiLa
na ordem do lia n. o 547 sobre os requcrimentos
de milit.ares, que não forem dirigidos pelos canaes
competen te:>, como cstá determinado.

1869. - O aviso do ministcrio da justiça de 30 de
Janeiro de 1869 declara que os officiaes de com
missão, dispensàdos do servito da guerra, perdem os
pos Los de commissão.

1869.-A circular de 1.5 de JulhG de 1.869 deter
mina que sejam remettidos directamente à bibliotheca
da marinha os relatarias e mais trabalhos impressos,
que mereçam !'rr conservados em archivos publicas.

1869.-0 aviso do ministerio da justiça de 29 lle
Julho de 1869 declara que, quando o parecer da junta
de saude julgar incapaz do serviço militar qualqucr
omcial de commi ão do exerci to, scndo Lambem om
eial da guarda nacional, se quizer este omcial pus ar
para a reserva ou ser reformado, deve-o requerer,
uma vrz que esteja comprehendido em algum, d?s
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casos do at't. 68 da lei de 19 de Setembro de 18nO,
sendo en tão inspeccionado pela j un ta de saude da guarda
nacional nos termos do art. 'ii das instrucções annexas
ao decreto n.· 34:96 ele 9 de Julho de '1865. Declara
ruais que a isenção estabelecida pelo decreto n.· 337i
ue 7 de Janeil;o ele 186n aprpveita só aos guardas na
cionaes, que voluntariamente se apresent'1m para o
serviço de La linha, como se deprehende dos arts.
3.· e 8." do referido decreto. Declara finalmente que
os olficiaes da guarda nacional quando em serviço
devem usar dos uniformes e distinctivos corres
pondentes ás suas patentes, visto como, tendo aquella
guarda a sua di ciplina e organização a p;lrte, não é
curial alteraI-as em virtude de honras conferidas .por
serviço estranhos; nem o omcial, que as tendo su
periores no exercito, occupa um posto inferior a eUas;
fiCoa por isso rebaixado, pois que taes mercês não lhe
foram concedidas para usar dellas nas fileiras da guarda
nacional, mas sim para distinguil-o na sociedade.

1.869.-0 aviso do ministerio da fazenda de 4: de
Dezembro de 1.869 declara que as ordens do dia do
qual' tel-general, e quaesquer ou tras rela tivas a as
sumptos militares, devem ser transmiltidas ás tlle
sourarias directamente pela presidencias ela provincias
aos respectivo inspectores, e não por intermedio dos
ajudantes de ordens, por não serem para isso com
peten tes.

1.870.- O aviso circular de 28 de Maio de 1870 de
clara que não terá andamento na secretaria ele estado
dos negocias da guerra o requerimento, que não e 
tiver competentemente sellado.

1870.- Em 14, de Setembro de 1870 se determina
que a ex-praças, que requerem o prazo de terras,
de que trata o decreto n.· 3371 de 7 de Janeil'o de
18Sn, declarem sua naturalidade e quaesquer outras
ci rcums tancias, que pos, alU intere sa r á de iO'naç.ão
da colonia, onde lhe devem ser conced idas taes tenas.

1870.- O aviso de 21 de Setembro de 1.870 man
da adoptar para o ensino dos corpos de artilharia
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e do depo iLo de aprendizes artilheiros a obra inti
tulada M~nuat de aprendizes artilheiTos, pelo ca pi tão
An tania Franci co Dual' te.

1870.- A ordem do dia da repartícião de ajudante
general n.o 735 de 1> ele Outubro de i870 recommenda
a execução elas modificações feitas na instrucção de in
fantaria pelo commando em chefe de todas as forças
brasileiras, que operavam na r'epublica do Paraguay,
e mandada pór em execução pela ordem do dia n." 537
de 30 L1e Janeiro de i870.

1870.- O aviso do mini'terio ela fazenda de 9 de
Novembro de ik70 declara que a ex.ecução dos acto
do O'ovel'llO, publicados no Diario Official, não de
pende ele commllnicação expressa ás autoridades com
peten tes.

1.87'1.- A ordem do lia da repartição de ajudante
general n." 750 de 1.4 de Janeiro de 1.871 publica
que foi declarado em portAria de 22 de Dezembro de
1.870, que os ofJiciaes inferiores elo exerdto, com
missionados nos postos de 2." tenente ou de alferes,
devem ser consid.erados com suas g;-aduações de infe
riores nos mappas dos corpos a que pertencerem, e
em que se acharem; acrescentando-se ás observações
que lb s forem relativas a declaração do posto de su
baiLemo em que estiverem graduados.

1.87'1.- Por aviso de Ui de Março de 1871 foram
mandaelas excluir <.10 estado ell'eclivo dos corpos que
regressaram do Paraguay, todas as praças que, per
tencendo a e'se corpos, alli ficaram. por diversos mo
tivos; devendo os respectivos commandantes enviaI'
as guias dessas praças, que passam a pertencer aos
corpos em que esti erem servindo.

E La disposição comprehencle as praças que, porten
cenelo a algum corpo ou deposito, marcharam em di1Ie
rentes contingentes e ainda não regressaram.

1.87'1.- O aviso de 1.2 de Julbo de 1.871. suppl'ime
as ordenanças da pagadoria das tropas, e hospital mi
litar, e ~;ubstituc por uma praça de artilharia a orde-

• nança elu GOI'PO Lle estado-maior de 1. a 'lasse.
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1871.-0 aviso de 14 de Julho de 1871 declara que
o tempo de serviço da praça do exercito ex.cluida por
sentença, e que volta ao me mo exercito em virtude
de indulto imperial, deve ser contado do dia em que
Jór ella incluída de novo no seu batalhão.

1871. - O aviso de 31 de Julho de 1871 declara ser
incompativel o exercicio de capellão da companhia fixa
de Sergipe, com o de capellão dos aprendizes mari
nheiros.

1871.-0 aviso de 31 de Julho de 1871. declar.a que
o. officiaes e praças de pfet que permaneceram em
l\'Iontevidéo durante a ultillla guerra devem ser con
siderados em serviço de campanha.

1871.-0 aviso le 14 d AO'osto ele 1871 recomlUenda
a expedição de ordens pa ra qJle pelas for ta lezas . ejam
cumpridos os .regulamentos em vigor, não deixando
abir navio algum sem dar o santo.
1871.- O aviso de 20 de Outubro ele 187-L manda

renovar â ordem elo lia a probibição de . e' dirigirem
petições ao governo .em ser pelos tramites legaes.

1871.-0 aviso de 20 ele Outubro de 1871. declara
que os officiae graduildos em virtuele da lei n.o 184:3
de 6 de Outul 1'0 de 1870 não estão subordinados aos
mai antigo nos po. tos elTi que são efIectivos, porque,
'egundo a resolução de 8 de Abril do mesmo anno,
0$ omciaes e praças compl'ehendidos na citada \('i são,
pa ra todo os effei tos, considerados graduados.

1872.-0 aviso circular oe 8 de Abril de 1872 de
clara que, a fim ele evitar os desastre. que por mais
de uma vez se têm dado por occasião de salvas de ar
tilharia, já pela má qualidade do material e das mu
nições, já pela falta de exercicio das praças, convêm
recommendar aos commandantes, não só dos corpos de
artilharia, como dos fortes e fortaleza, que examinem
regularmente o e"tado da re'pectiva palamenta, e re
clamem a sub tituição do que se ar,hH' deteriorado,
principalmente no qu diz respeito á lanndas, que
devem e tal' sempre cm bom estado, a im Coamo os
saccos para cartncllO , applicando-~e a e te e aquelles
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os rnrios conhp.cidos para sua conservação e bem assim
ordenar que os exerci.cios de artilha-ria, principalmente
os de fogo, sejam frequentes, tanto nos corpos da arma,
como nas fortificações armadas, observando-se nelles
todas as regras e promenores prescriptos pelos regu
lamentos adoptados: prevenindo ele que nesta data se
recommenda igualmente ao director do arsenal de
~uJrra da côrte que não remetta para as provincias
senão polvora propria par'a o serviço de artilharia,
bem acondicionada, e cujas qualidades physicas ga
rantam o seu bom transporte' e conservação.

1872.-A ordem do dia da J'epartição de ajudante
general, n." 82ft, de 2D de Janeiro de 1872, recommenda
a fiel execução do que rela tivamen te á cencessão ele'
camaradas e ordenanças dos ofticiaes do exercito dispõe
o decreto de 28 de Março de 181.0, e está publicado
na ordem do dia n.· 74. de 28 de Julbo de i8D8,desta
repartição; para que se não de o abuso de. terem ca~

maradas ou ordenanças officiaes a quem não competem.
1872.-A ordem do dia da repartição de ajudante

genera I, n. o 834. de 17 de Fevereiro de 18H, declara
que por portaria de 12 do mesmo mez foi mandado
adoptar nos corpos do exercito o-Manual do soldado
de infantaria - pelo capi tão de estado-maior de arti~

lharia Antonio Francisco DUarte.

TITULO III.

JlIsti~a uJilitar.

I

Nas instituições militares de um paiz estão com-
prehendidas as suas leis militares.

Estas leis e os regulamentos prescrevem os deve
res e direitos militares, firmam regras para a su
bordinação e disciplina, e estabelecem tambem os meios
para a repressão das infracções destas regras e de
veres.

I. 3D.

Camart.das.

A<!opçiio de
compendiQ.
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Os meios de repressão, que constituem em geral a
justiça militar, podem ser empregado, conforme as
circumstancias e gravidade ua infracção, ou pela acção
meramente disciplinar, exercendo-se quando !la des
respeito ás regras da disciplina, e simples contraven
ção dos regulamentos, ou pela acção da justiça mi
litar propriamente uita, que é sempre exercida para
não ficarem impunes os de1ictos, os erimes, e as Ivio
\ações bem definidas nas leis, quÓ'r civis, quêr mili
tares: a primeira é ent~egue ao poder discricionario
dos chefes militares, no entanto que a segunda, t,en
dendo á conseguir uma repres,~ão prompta, firme, es
clarecida e justa de infracções graves, é coo fiada a
tribunaes especiaes compostos de membros militares.

O privilegio, que têm os militares de serem julga
dos por seus pares, nos crimes e delictos militares
que commetterem, constitue o fôro militár.

A justiça militar é entre nós administrada em duas
instancias: a 1.' pelos conselhos de guerra, e a 2.'
pelo conselho supremo militar de justiça, que póde
reformar, revogar, alterar, ou annullar as sentenças
dos proces 06 na primeira instancia, que a elle têm
de subir: as sentenças dos conselhos de guerra não
são executadas sem a confirmação do conselho su
premo mili tal' .

Tem pois este tribunal o poder e a autorid'ade de
cassação.

Além dos conselhos de guerra, ha os conselhos pre
liminares.

A justiça militar cm geral comprehende:
O [ôro e a juristlieção militar.

, Pri ão e menagem.
Penalidade.
Castigo corporal.

. Conselho. ,
Conselho supremo militar e jun tas de j~ tiçav
Desertores.
AUtli tore •
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CAPITULO l.

DO FÓnO E JUnlSDICçlo MILITAR.

1678. - O § 49 do regulamen to dos governadores das
armas do 1. o de Junho de 1678 fez mercê aos mes tres de
campo, sargentos-mórt:s, capitães e mais omciaes, até
sargento inclusive, das tropas auxiliares, o gozo do
f6ro, e do mais que gozam os soldados pagos; devendo
os audi tores t3marem conbecimen to de suas culpas em
todos os casos, emque compete o privilegio aos pagos;
o mesmo privilegio se deve guardar Laos cabos reforma
dos, entretenidos em quanto servirem, vencendo seus
soldos, e não passarem á outra occupação, que não seja
militar.

1717.- A disposição de 21 de Agosto d12 1717 manda
que os empregados do commissariado do exercito sejam
julgados em conselho de guerra pelos crimes, que
commetterem.

1763.-0 alvará de 21 de Outubro de 1763 manda:
L o Que a juri dicção dos auditores, e de todes os

conselhos de guerra, elil tudo o que pertence a crimes
militares e civis, seja privativa e exclusiva de 'toda'
e qualquer outra jurisdicção, e de todo e qualquer
privilegio; a todos os privilegias deve prevalecer nos
casos de crimes probibidos pelas leis militares e civis,
sem di.lIerença alguma, a jurisdicção dos auditores e
conselbos de guerra, sem outra excepção, que não
seja a dos crimes de lesa magestade divina ou humana;

2. o Que sejam cassadas, no que pertence aos refe
ridos crimes dos militares, não exceptuados acima,
todas as jurisdicções de touos e quaesquer magistrados,
e tribunaes ; .

3. o Que o milita~ não 'usurpe a jurisJicção dos Ima
gistrados, e vice-versa, sob pena de perda do posto
ou do emprego;

4. o Que os militares possam prender, nos casos dt}
flagrante delicto, todos os criminoso, que virem ue-

Fôro.

Commíssariado.

Jurisdicção
militar.
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linquir, ou quando forem chamado' para socegar
qualquer disturbio r posto que as pessoas que neHe in
tervierem não sejam militares; e que, pela outra parLe,
todos os magistrados e officiaes civis possam tambem
prender os militares nos mesmos casos; no primeiro
caso a autori<lade militar man<lará entregar o preso com
um recado civil ao juiz competente: e no segundo caso
a autoridade civil fara igual communicação á militar,
para que s~ mande buscar o preso para ser recolhi<lo
á prisão militar, que fór mais conveniente;

5. o Que, qu.ando fó)' necessario perguntar-se á bem
da justiça á algum preso que se ache em prisão civil
ou 1hi li tar, a autoridade a quem isto convier fará
a requisição á outra, que remetterá o preso; o mesmo
se deve observar em todos os casos, em que qualquel'
soldado fór necessario para servir de testemunha pe
rante magistrados civis, ou em que qualquer paisano
tenha de ser testemunha em conselhos de guerra;

6.· Que, occorrendo alguns casos, nos quaes se mova
questões sobre a competencia entre as jurisdicçiJes civil
e militar, as autoridatles civi~, ou militares, que mo
verem a duvida o partic.ipem logo ao govel'llatlor uas
armas da provincia, ou quem seu cargo servir, para
este levar ao conhecimento do govemo para tleliberar
como parecer justo, suspentlendo-se logo todo o procedi- •
men to; dando o governador das armas ou quem suas vezes
11zer a interina provitlencia que o caso exigir, ha
vendo perigo na demora. (Veja-se o 2. 0 volume.)

177'1. - O aviso de 7 de l\Iarço de 1.77i manda que
os S§ 6. o e 7. 0 da lei de 21 de Outubro de 1.7Gis se
devem concordar com o S8. o deHa para todos terem
eITectiva c](.ecução nos seus dilferentes casos; que na
quelles em que os presos pclos magistrados civis o
forem por casos taes, como acharem-os vadiaudo d,e
noite, acharem-os com armas prohibidas, acharem-os
commettendo qualquer semelhante deli~to pessoal, que
não diga rc pei to aalguns ou tros socios ou aalguns outros
1'éos, já an tecc<lcn temen te criminosos, devem estes presos
s r iml1lediali.uucntc remettiLlos com Q5 aLHos que dcllos
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se formarem pelos magi trados, que os apprehendorem,
aos seus re pectivos commandantes, na conformidade
dos sobreditos §~ 6. 0 e 7. o; que, pOl'ém, nos outros

• casos nos quaes os oluauo' e mil i tares apprehendidos
tiverem já culpas perante os ditos magistrados civis,
commissarios do intendente geral da policia, que nos
respectivos bairros exercitam a suu jUl'isdicção, ou ti
verem socieuade e connexão nos uelictos com outros
réos culpados na policia, nestes casos podem e devem
pela disposição do sobredito § 8. o ser os ditos mi
litares apprehendidos e retidos nas prisões 'até que
as suas culpas sejam formadas pelos processos verbaes
e informatorios, que só tocam ao conhecimento da
policia; para que depois de feitos os ditos processos
sejam então remettiuos com os presos aos comman
dantes dos seus respectivos regimentos para os fa
zerem julgar pelos seus auditores, na fórma que pela
sobredi ta lei se acha determinada.

1.80:1.- O alvará de 26 de Novembro de 1.801 01'- Penalidade.

dena que se observem as disposições do alvará de
21 de Outubro de 1.763, ampliadas com o seguinte:
que todos, e cada um dos soldados, e oillciaes infe-
riores, que resistirem ás justiças, ou seus officiaes,
ou com as armas militares, ou ainda com pãos, ou
com pedradas, ou por qualquer outro meio que ca-
l'acterise resistencia; que toLlos os que commetterem
,qualquer acto de violencia dirigido, ou a tirarem presos
da mãos das justiças, ou a impedirem quaesquer prisões
que os officiaes Llos magistrad.os civis pretendem fazer;
e finalmente que touos, e cada um um, cumplices,
que cooperarem para qualquer dos rcferiuos delictos,
sejam presos, e tratados como rebeldes ás leis, como
inimigo:> e perturbadore do ocego publico, e pro-
fanadores do decoro e honra militar; e que, como
taes, sejam irremissi velmen te condemnaelos na pena
de morte na tural, pela comprehensi va disposição do
i. o e 1.5 dos artigos ue guerra.

1813.- O aviso ele 31 de Janeiro de 1813 deter- Militares preSOll.

mina que o 1'60 preso com. il1signias militares, de-
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cbrando O corpo a que pertence, ou provando que
é mÍlitar, seja logo remettido com a sua culpa pelo
juiz respectivo ao seu corpo.

1813. - Oaviso circular de :1.6 de Junho de t8U decla- .
ra que, competindo pvlo regimento dos governa~orüs

das armas do 1..0 de Junho de 1678 o privilegio do fóro
militar aos ofIiciaes de milícias, até sargento inclusive,
devem ser elles julgados, :}uando commetterem crimes,
em conselho de guerra; pelo que respeita aos soldados,
sómente gozarão do mesmo fóro aquelles, que ao tempo
de commetterem os delictos se acharem em elIectivo
exercicio.

i823.-A imperial resolução de 30 de Agosto de 1823,
sobre consulta do conselho supremo de 21 do mesmo
mez e anno, declara que entre os casos que são excep
tuados da regra geral, de que o l'éo segue o fMo do
lugar onde o delicto é commettido, se comprehende o
do fóro pri vilegiado, seja em razão da pessoa, ou da causa
da pessoa como dos soldados, e limitando as leis diver
sos casos, em que estes mesmos perdem o referido pri
vilegio do fól'o ; vem a ser um destes á respeito dos cri
mes commettidos antes de terem assentado praça, pois
que então é' remettida a culpa ao magisterio civil;
porém não o réo, que fica preso no regimento até a
sentença, segundo a determinação de 31 de Maio
de 1777.

1830. - O art. 308, § 2.° do codigo criminal de 16 de
Dezembro de 1830, declara que os crimes puramente
militares serão punidos na fórma das leis respectivas.

1831. - Oaviso de 2õ de Junho de 1831 declara que
os militares nenhum privilegio têm que os isente de
serem presos em flagrante delicto por qualquer cidadão,
antes esse procedimento se acha mui expressa e termi
nantemente autorizado pelo alvará de 21 de Outubro
de 1763 nos §§ 6.° e 7.°, e prohibe que as rondas apal
pem os officiaes militares.

1.83:1.. - O aviso de 28 de Julho de 1831 manda:
i.", que, pão ob'tante o § 17 do art. 179 da constitui
ção tel' prescl'iplo os fól'oS pessoacs, comtuclo, pela fallH
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de leis regulamentares, qne marque precisamente os
crimes civis, e os crimcs militares, ainda contillúa o
mesmo privilegio nos casos não exceptuados por direito;
2.°, que não se dando a mesma razão nos crimes poli.
ciaes, que se ó.cham bem defluidos no codigo criminal, e
lei de 6 de Junho do mesmo anno de 1831, creadas auto·
ridades priva'ti vas para sua Q'{ccução pp las leis de Ui de
Outubro de 1827, i. ° de Outubro de 1828 e ti de Junho
de 1831, estão sujeitos ás ditas leis e autoridade todos os
cidadãos seja qua I [ór a sua classe ou cond ição, com a
unica diíferença de que os privilegiados pela constitui·
ção são sómente julgados pelos juizes designados na
mesma: 3.°, que as guardas militares não têm ingeren
cia algu~a em objéctos extranhos áquelles que são con
fiados ao seu cuidado, e que portanto não lhes cum
pre intrometter-se ou embaraçarem de qualquer modo
que seja as rondas militares ou cidadãos de fazerem o'
seu oflicio pelas rua, praças ou estradas; 4.0, que as
mesmas patrulhas militares, quando prenderem a qual.
quer soldado ou om.eial por crime policial, deve ser á
ordem,da autoridade policial competente, e conduzido
á presença da mesma, ou á cadêa que se achar destinada
a presos semelhan teso

1832. -Oart. lU, § L° do cudigo do processode
29 de Novembro de 1832 manda que os empregados mi·
li tares por crimes do emprego militar sejam accusados
no j~izo do seu tó1'o.

1834 . ....,.. Segundo a doutrina do aviso de 30 de Se.
t.embro de 1.83~ oameia I accusado por crime particular
no [õro commum civil, se a pronunci~ não obrigar
á prisão, .deve continuar no exercicio de seu empre
go, porquanto sómente no crime de responsabilidade
tem lugar a suspensão de qualquer empregado pu.
blico.

1834.- Aprovisão de 20de Outubro du 1834, expedida
em virtude da imperial resolução de 17 do mesmo mez
e anno, sobre consulta do cons'Oll1o supremà mUi tal'
manda reputar crimes meramente militares, todos os
declarados nas leis militares, c flue só podem ser com.

Fôro d09
empregados

militares.

Crime Ilartieular
do omeia!.

Crimes IUilitarll'&.
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mettidos pr.los cidadãos alistados nos corpos militares do
exercito, como são:

l,0 O. que violam a ')antidade, e religiosa observancia
do juramento prestado pelos que-assentam praça;

2. o Os que offendem a subordinação, e boa disciplina
do exercito e armada;

3. o Os que aIteram a orelem publ ica, e· economia do
serviço militar, em tempo de guerra ou paz;

. "'.0 O excesso ou abuso ele autoridarlc, em occasião de
sp.rvicn, on influencia ele,emprego militar, não excep
tuaelo's por lei, que po itivamente prive o delinquente
do fôromilitar.

18U. -Oart. 90,§2. 0 das reformas do codigo do
processo ele 3 de Dezembro de 1841 declara que nãoé
permiWela a revista elas sentenças proferidas no fÔro
mil it:l l' .

O:lrt. 100 diz, que quando em rebellião ou sedição
entraremmilitares, serão estes julgados pelas leis e tri
bunaes milit:lres.

1812. - O art. 200, ~ V do regulamento n. o 120 de
31 de Janeiro ele 18402 declara que aos juizes de direito,
na parte criminal, compete:

Formar culpa aos empregados publicos não privile
ginelos, e nos crimes de re~ponsabiLidade .... são pri
vilégiados os conselheiros e ministros de estado, os pre
siden tes elas provincias, os desembargadores e ju izes de
direito, os empregados do corpo dipLomatico, os comman-
dantes e emp1'egados milita1'es. .

O art. 245 des e me mo regulamento declara que, se
nas sedições ou rebelLiões entrarem militares, serãojul
gados pelas leis e tribunaes. militares, e assim se as
just.iças civis os acharem envolvidos nos processos que
organizarem, remetterão ás competentes autoridades
mili tares copias au then licas das peças, documentos e
depoimentos, que lhes fizerem culpa.

18403. - A provisão de [) de Setembro 'de 18403, ex
pedida em virtude da imperial resolução de 29 de Julho
do mesmo anno, declara que nos crimes acima de re
bcllião e sedição conlinúa a competir aos juizes civiso
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()rg-!lnisar o pl'ocesso, até a pronuncia inclusive, conLra
, os mi Ii ta re.~ en '-01"iuo!' em taes cr imes.

'18JO. -Oavisode 11 de Fe\"erc!ro ue i850expedido
cm virtude LIa imperial resolução de 30 de J:meil'o do
mesmo :1l1nn, tomalb sobre consulta do conselho su
premo milil:lr c das ecções reunidas de guerra ema
l'inha, e dejusl iça e estrangeiros declara, que o crime
de um aliciaI falsificar a firma do presidente de pro
vincia, deve ser julgado no Mro commum, por não ser
puramente militar, e não estar compreltendido em
;llgum dos quatro paragrapbos da provisão de 20 de
Ou tubro de 1834,.

1.850.-A lei n.· 562 ue 2 de Julho de 18tSO declara,
que senta processados pelos juizes municipaes até a
pronuncia inclusivamen te, e julgados pelo juizes de
d irei to os seguintes crimes:

Moeua falsa, roubo e homicidio commettidos nos
municipios das fronteiras do Imperio, a resislencia
comprehendida na La parte cio art. 11.6 do codigo
criminal, a tirada de presos de que Lralam os arts.
izO, 121, 122, 1.23, e 1.27 do me mo codigo criminal,
e que o crime de hancarrota tambem será definiti
vamente julgado pelos juizes de direito.

1.850 _- O art. 12 do regulamen to que baixou
com o. decreto n.· 747 de 21, de Dezembro de 1850
declara, que os capellães cio exercito gozam do fôro
militar, e são sujeitos ii disciplina militar do exercito
e subordinados aos seus superiores, podendo ser
presos por ordem des tes, .quando d(lixarem de cumprir
as suas obrigações.

1852.-0 aviso de !) ue Fevereiro de 1.852, o'pe
dido cm virtude da imperial resolução ele 21 de Ja
neiro do mesmo anno, sol)l'e consulta do cou"elbo
supremo militar, declara, que não se a hando re\ro
gado o ~ 9.· do àlvará de 21 de Outubro de 1.763 ~l

respeito de qualquer militar sempre que tiver de depôr
perante algum magistrado civil, por maioria d(; razão
póde a sua disposição ser applicada ao commandante
das 'armas. primeira autoridade militar das provincias.

1. :)(i,
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H;W~.- O aviso ele 21, ele .T ulli o elr '18:j/t, llccln ra,
que convém manter e I' speitar o pririlegio, que á
mnneira dos militares de 1..' linha, é concedido aos
ofTiciaes da guarda nacional indiciados Lle crime, para
não serem recolh id os á cadêa, l1avendo pri são propr ia
e mais decente.

'18;)5.- O ariso de 3 de Agosto ele 1.80:>, expe lido
cm virtude da imperial resolução de 28 ue .Tulho do
mesmo anno, sobre' on~ulLa do conselho supremo
militar, declarn que' segundo" provisão de 20 de
Ollluhl'o de .J83[~, o crimes de ro. istenria a uma
ordem militélr, c (le ferimentos em um camnrada por
soldados, sentlo puramente militares, devem er jul
gados no fôro militar; o crime porém de homicídio
de escravos, e de ferimentos de pes oas que não são
do exercito feito por militares devem ser julgados
no fMo commum.

1855.- O avi o de 5 (le oyembro de 1.855, ex.pedido
em virtude ela imperial resolução de 27 de Outubro
do mesmo anno, tomada sobre consulLn do conselho
,upremo militar, declara que um réo, excluido uo
serviço militar, desde a publi.cação ela sentença que
o condemnou a seis annos de prisão com trabalho,
se commetter segunda fugida deve ser processado,
não sendo já militar, no (Ô1'0 commum, a fim de lhe
. er impo. ta a 'pena do art. 5.í elo coeligo criminal,
rem Ltenelo-sc para e. te am as participaç.õcs do acon
tecimente ao promotor publico, a quem cumpre accusar
neqe caso. .

1858.- O aviso de 26 de Abril de 1858 declara, que
as ago"ressões feitas pela imprensa por militares contra
o pre. iden tes das provincias niio . ão consideradas
crime puramente militar.

18õ8.- A imperial resolução obre consulta da secção
de marinha e guerra elo conselho ele estado de 13 de
Outubro de 185 eleclara, que ao f<iro militar per
tence conhecer de todos o crimes declarados nas leis
rol! itare, e que s6 podem ser commettidos pelos

iclarl:l s ~listado nos corpo do exercito, segunde
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di põe a resolul,'ão sobre consulta do conselho EU

premo militar de 20 de Outubro de 1831:, e que por
conseguinte nes'se [Mo deve ser julgaúo o crime,
que commetLer uma praça do es.ercito, que matar
o seu camarada.

1868. -O aviso do ministerio da jll tiça de 2'2 de Se
tembro ele 1868 declara, de conformidade com o pare
cer da secção de jus tiça do cel'lselho de estado, de 30 de
Novembro de 18G6, e a respeito elo conGicto suscitaclo
entre o general commandante do 2.° corpo de es.ercito
em operações contra o governo do Paraguay, e o juiz de
direito da comarca de S. Borja, na provincia de S.
Pedro do Rio Grande do Sul, sobre a prisão de alguns
il1llividuos accusados ele comprarem o fardamento for
necido pelo Estado, que, estando averigllada a circums
tancia ele serem pai 'anos os indi vidllOS presos, não sub
si te o conllicto em face do disposto na lei n. ° 631 de IR
ele Setembro de 1851., art, 1..0 s§ (o e 5.", por isso que
não podia o general, embora acampado em S. Borja,
prender 03 indiciados slljeitos á autoridade civil, visto
não se ter dado o caso de flagrante.

1870. - O aviso do mesmo ministerio de 4, de Março
de 1870 declara que só tlepois de condemnado, fica o réo
militar á disposição exclusiva do juizo civil paea a exe
cução da sen tença.

CAPITULO II.

PUlSÃO E ME. AGEM.

Segundo o § 10 do art. 179 da con.tituiçãopolilica do
Imperio, os militare podem ser presos,sem culpa for
mada,

Uma onlem de prisão contra qualquer militar não
pMe ser executada na pessoa que commanda praça, sem
se haver primeiramente informado do general para se
nomear outro commancl,ante com preccdencia, como se
deprehende do § 8. o do regimento de 1." de JunilO de
186S.
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cOl11ll1andante

ue praça.
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i693. -O decreto de 30 de SetemlJl'o lle 15\],) tlc "Iam,
que só em virtude de sentença, ou qU3ml0 commettaIU
crimes oppostO& á honra, ou finalmente, quando len
tem evadir-se da prisão é que os officiaes podem ser pre
sos debaixo de chave.

O § 2. o do capi tulo 23 do regulamento de 17G3 deter
mina que, se o omcial que fOr preso por desobcdiencia,
quizer pedir satisfação depois de solto, o superior o
mandará logo prender, sem entrar em explicações.
Se~undo o ~ 6.° do mesmo capi tulo, na ausencia dos

coroneis, podem os tenentes corooeis prender os majo
res, na ausencia dos tenelltes-coroneis os majores
podem prender os- capitães e assim por diante; e os
tenen tes coroneis, ou majores darão pa rte ao genel'aJ,
ou ao commandan te do corpo a respei to da prisão do of
ficial superior, ou docapitão, para aqueHes expedirem as
ordens uecisivassem as quaes nenhum oficial que esti
ver preso, poderá ser relaxado.

Qualqucr olIlC'ial, não se achando presente um eu
superior, pMe prender a seu subordinado; assim dispõe
o mesmo § G.o

Quando em IJagran te delicto um oficial prender o seu
superior, seja quem quer que fOr, deve ser a voz de
prisão á ordem da autoridade superior a ambos. E' esta
doutrina consequencia do art. i8-l do codigo crimi
nal.

Os oficiaes superiores e os capitães podem mandar
prender os olliciaes, que desobedecerem ás suas ordens,
e não darão parte ao oflicial commandante elo corpo,
senão depois de feita a prisão, principalmente se csta
cul pa fór commettida debaixo dc armas (§ 7,° do mesmo
capitulo acima mencionado).

1777. - Oaviso de 31 de 1\1a io de -1777 de.ermina, que
os soldados, que houverem commettido crime. antes
dc assentarem praça, sejam conservados nas prisões
militares á disposição dos magistrados civis, até que se
decida a sua 'orte por sentenr,a definitiva, para então
serem removidos para a cadea publicas, e terem baixa
dos erpos á que pertencerem.
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182!L - A ]Jrovisão tIe 8 de Outu!)/'O de 18:'!0, ex.
pedida em virtude da imperial rcsolução de lG de Se
tembro do mesmo anno, determina que, quando !lou
verem de ser nomeados alguns militarcs para a revista de
pri õc~ mili tares e ci vis, as Camaras municipacs deverão
deprccar ao presidente, e este pedil' ao commandanle
das armas, que passará a dar as ordens aos designaclos,
llc 'Ial'anclo-Ihes a commissão, qGe -della devem dar
(;Ol1ta ÚcatUara re 'pectiva, ficando obrigados a cumprir
as ol'dúns, que della rcceberem durante o trabalbos. E,
acontrcendo haver legitimo impedimento em alguns
nomeados, o participará ao presidente para dcsignar

, onl.l'o, se assim parecer ti camara, mas em tal caso
tamIJcm p:1rticipará ao go\'erno imperial pela res
pectiva repartição omoLivo doeslorvo.

i835. - O aviso de 20 de Junho de 1835 declara,
que se ueix.a á prudencia dos commandantes das armas,
e ao conhecimen to que Li verem dos officiae ou cadetes
preso para conselho de gucrra, a concessão de me
Jlagem para na praça ou cidade tra ta rem do eu Iivra
mento. Seo'undoa IJrovisão de 30de Abril de 17~'80s

omciaes das companhias usam e O'ozam do privilegio de
cavalleiros, ainda que o não sejam; e segundo a or
denação do reino entre estes privilegio' acha-se 07. o

flue diz -.serem presos em menagem, nos casos que
não forem de morte.

1 37. - A provisão de 19 de Ago lo de 1837, em vir
tude da imperial resolução de 7 do mesmo mez e anno,
determina, que os commandan tes das armas, juizes
criminaes, e mais autoridades, a quem lossa competir,
façam obscrvar e guardar em os casos occorren tes as
disposições do aviso de 31 de Maio de 1777, mandando,
que sejam conduzidos e con ervados nas prisões mi
litares (on.de as houver) á ordem dos juizes civis, O~

oficiaes e soldados, cujos delictos não sejam puramentc
militares.

184,3. - A pl'O'visão de 18 de Janeiro de 1 "'3, ex.
pedida em virtude da impcrial resolução de 9 deDe
zell1bl'o ele lSí~, tomada sobre consulta do conselho

fiCl'islil de
[JI'Iti:,Q.
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supremo militar, dcclat'a que sendo inteil'amente . e
parado:; o diversos poderes constituidos da nação, são
igualmente sep:ll'allo· e inclepcnucnte os ramos ou sutr
uivisões de cada umuestes poderes, e que não tendo ca
bimentodeu!!lpara os outro' omodoimperaLivo, têm
unicamente lugar as communicações de oflicio, aS re
quisições, ou emfim as exigencias conforme as cir
cumstancias; e Iue os magistrados nunca podem ter

.poder algum sobre os mil i tares em objec Lo' de serviço,
para lhes darem ordens: e que os 1'éos militares presQs
por crimes civis, dev,em estar nas su~s respectiva:;
}Jri"õBs, ú disposição dos juizes, para os exigirem,
lluanuo llles fOI' preciso, e que nenuum militar, não réo,
está, nemá suas disposições, nemássuas ordens.

1844. -A provisão de 29 de Fevereiro de 1.811, ex.
pedida em virtude da imperial resolução de ~O do mesmo
mez e anno, determina que as praças de pret que por
seus crimes ci vis forem. condemnac1as no jury a penas
temporariils, c1evel'ão, depois de cumpridas estas, re
gres-ar aos corpos á que pertencerem, para alli com
pletarem o seu tempo de serviço, não se lhes levando
em co-ut" o que houverem deixado de servir pelo rere-.
rido impedimento: mas que dever-se-ha fazer appli
caveI esta disposição ómente para com aquelles indi
viduossenteuciados a Lempo menor de seis annos, se
gundo o que se acha em regra pela imperial resolução de
19 de Fevereiro de 1829, a respeito dos réos militares
sen tenciados a trabalhos de fortificação; não tendo
porém eltes nenhum direito á percepção de qualquer
vencimento militar durante esse tempo, em clue de facto
se acham com baixa temporaria nos corpos a que per
tencem, e são recolhidos ás cadêas publicas á dispo
sição dos magi trados ci vis: e que, quanto ús praças de
pretcondemnauaspelojurya seis annos inclusive para
mais, deverão eltas ter baixa do serviço para não vol
tarem ao me mo, logo que forem cOlldemnadas, pra
ticando-'e a tal respei to o que semelhan temen te se acha
dispo to pela éilalla resolução :le 19 de Fevereiro de
:1.829, assim como pelo decreto ele 13 ele Outubro de 1827
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árerca elos réos mililarcs sentenciados pelo crime de
terceira deserção em tempo de pnz.

i851. -Oaviso ele 21 rle Norembro de li8:>1 declara
que não ha razão para que sejam os officiaes do exer ito
cx:.ceptuados da regra estabelecida no art. GO do codigo
<1011roces o criminal, segundo o qual todos os réo se
deyem Ic\'anlar quando tiverem ele dirigir-se ao juiz
ou tribunal; bem como, que na falta de prisãe. mi-
l i ta res devem os omciaes e soldad os ser recaI !lidos á
prisão civil, ou a qualquer outro lugar que a ;lutoricla
(le administrativa, sob slla responsabilidade, indicar ..

18J3. -A imperial resolução sobre consulta do
r.onselllo supremo militar de 28de No\"em])ro de1853,
r.ommunicada por aviso de i7 de Julho de i855, de
termina:

1. o Que os omciaes da L' ou extineta 2.' linha,
cujas prisõe ,mesmo por ordem de autoridade civil,
110S casos em que estes podem ordenaI-as, não devem
ser senão cm fortalezas, ou quarteis, conforme a pro
vi ão de 19 de Agosto ue 1837, e aviso de 29 do mesmo.
mez e anno, Dcam nesse caso á disposição da auto
ridade, que ordena.r a prisão, e o commandante da for
taleza ou quartel deverá cumprir as requisições, que
para a soltura ou apresentação do preso receber da
mesma autoridade: cumprindo que as requi içues
sejam feitas por meio de oficias rogatorios ;

2.' Que a autoridade judiciaria se dirija PO!' igual
meio aos commandan tes das armas, quando pre,;isar do
omcial pal'a alguma jUl'isdicção ou acto judicial;

3. o Que nos casos de concessão de habeas-co1'']JlIS,
quando se tratar de réos militare, seja pontualmenle
cumprido o disposto no aviso do ministerio da justiça
de 12 de Janeiro de i8H.

Este aviso declara:
1.. o Que á vista do ~ 8.0 do art. 438 do regulamen to

TI. o 120 de 3i de Janeiro de 184.2 não compete a con
cessão de ordens de haveas-corpns ao juizes muni
cip:les, e sim cxclu~ivamente aos juizes de direito
relaçõe e supremo trilmnal de ju. Liça;

Falta rle prisões
militares.
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nfficiacs IJnf
rl'llllp. eil'is.

llabcas-cor]Jlls.
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(flabcas-col'pus, segando n c10ulrinn llo 11rt. 310 do
codigo lia processo criminal de 29 de Novembro de 1832,
é a ordem cm virtude ela qual á antoridade superior
compete tomar prompto e. immediato conhecimento
c:c-officio, Oll a requerimento ela pri 50, ou con~tran

gimentoillegalna liberdatlede qnalquer cilhtlão.)
2." Que não 11a excc so, nem incompetencia da parte

de um president de provincia, ql1ando manda prender
e pl'oce sal' omciaes, que deixam fugir presos COlll

l11etti<los á sua guarlla;
3.· Que dado o ca o de ~er uma prisão ordenada ille

galmente, a ordem de habeas-col'pns a favor do preso
não poderá ser concelliLla.,enão pelo supremo tribunal
da ju tiça, ú vista da disposição Llo ~ 7. 0 do art. 60, da
lei de 3 de Dezembro de 18tl.

1855,- O avi o de 22 de Setembro, e a provisão de l~'

de Outubro de '1855, expedida em virtude da imperial
resolução le 15 do mesmo mez e anno, tomada sobre
con ulta do conselho supremo militar, declaram que os
mil.itar s, quando em diligencia de serviço, ou com
mantlando destacamento, podem ser presos, indepçl1
dente de prévia r quisição, por ordem das respectiyas
autol'idades, na fórma do codigCi do processo e lei de
3 de D zembro de 18'd, visto que elles nos crimes civis
estiio sujeitos :i lei commum; devendo porém ser reco
lhido a prisões militare!', danao-se immediatamente
parte á aut.ol'id11cle militar competente, segundo o dis
po to na provi'ão e aviso d 19 de Ago to de 1837, e
alvará de 21 de Outubro de 1.763, ~ 6. o

1855.- O aviso circular de 22 de S tembro de 1855,
expedido em virtude da imperial resolução de H:i do
m mo mez anno, tomaLla obre consulta do conselho
"upremo mil itar, declara que compete ás autoridades mi
litaresa execução das sentenças dos tribunaes militares,
e que os condemnaclos por crime de deserção, a traball10
Lle fortific11ção, ainda que tenham ele ser excluidos do
corpos, <levem cumprir as sentenças nos lugares que
ellas lIesignarem, e em falta de tal designação nas forta
lezas ou praças da escolha dos comm11ndantes da armas.
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18a9.- O aviso ele 27 de Maio de 1.8;59, expedido em
virtude da imperial resolução de 7 do mesmo mez e
anno, tomada sobre consulta das secções de guerra, e
marinha, e justiça do conselho de estado declara:

L li Que as autoridades policiaes não podem metter
nas fortalezas presos civis; podendo comtudo ha ver ca~os

extraordinarios e urgentes, que aconselhem recolher
temporariamente alguns prc50s ci"is em fortalezas;
esta medida deve ser tomada pela autoriclade superior,
e não por autoridades secunda rias, como são as pol iciaes:

2. o Que para serem recolllidos prosos ás forla lezas ou
quarteis individuos não militares, mas que estão no
gozo de honras ·e privilegios militares, ou para serem
soltos, sendo a prisão ou a soltura ordenada por auto
ridade civil, não é necessaria requisição prévia ou com
municação da mesma autoridade ou commandante das
armas, bastando que se dirija ao do forte ou quartel,
a quem compete communicar logo áquelle, não só a
prisão como a soltura, bem como qllaesquer duvidas que
lh e occorram a s6lmelhan te respei to.

18ôO.-O aviso de 29 de Março de 1860 declara, que
sómente o governo imperial póde conceder a graça da
menagem, ien tro da praça ou cidade, aos olliciaes e
cadetes presos pa ra responderem ao consel ho de guerra
por crimes meramente militares, mediante supplica da
parte interessada, que a deverá dirigir pelas vias com
petentes: o commandante da guarnição permittirá uni
camente, que os réos saiam da prisão devidamente acom
panhados, nos dias em que fór preciso tratar negocios
de sua defesa perante o conselho de guerra. Em virtu
de deste aviso a ordem do dia do quartel-general do
exercito n. o 186 de ;) de Abril de 1860 declara, que
cumpre nas informações dos requerimentos, pedindo
menagem, mencionar-se a qualidade e importancia do
delicto dos peticionarios, sua conducla e moralidade.

O art. 179 § 8.0 da constituição do Imperio veda a
prisão a aIguem sem culpa formada, e no § 10 declara,
que o que fica disposto ácerca da prisão antes da culpa
formada, não compl'ehende as ordenanças militares

I. 37. . ,
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eslllbelccida~ como necessarias á disciplina e recruta
mento do exercito, nem os casog, que não são puramente
criminaes, em que a lei determina tqdavia a prisão de
alguma pessoa por desobedecer aos mandatogcla justi.ça,
ou não cumprir alguma obrigação dentro de determi-,
nado prazo.

186;1.-0 avigo de 7 de Abril de 1863 declara, que
por impedal resolução de 28 de Março do mesmo anDO,
tomada sobre con ulta do conselho supremo militar,
que uma praça do exercito condemnada p.elo jury á
prisão e á mu!t:) correspondente á metade do tempo
de prisão, só deverá ser excluida do exercito, na fórma
da provisão de 29 de Fevereiro ele i84f~, quando houver
r:umpl'ido a gelltença que Il1e foi imposta na parte re
lativa á prisão sem pagar a muHa, ese achar preso tanto
tempo, quanto róI' preciso para perfazer os seis annos
ue prisão marcados na ci tada provisão.

1863. - Oaviso de;) de ....Dezembro de 1863 declara
que pela imperial resolução de 3 uo mesmo I]1ez e anno,
tomada sobre consulta do con elhosupremo ,militar, se
determina que, estafilio qualt,uer individuo militar ou
paisano, detido em prisão militar á ordem de au-·
toridade civil, expedindo-se a favor delle ordem de
habeas-corpus, á autoridade militar cumpre o preceito
do art. 3;)1 do codigo do processo, mandando apresen
tar o preso á au toridade ci vil, acompanhado por um
inferior ou omcial, conforme a qualidade do preso'.

1864·.- O aviso de 18 de Abril ele 1864 determina,
que as praças do r.xercito pertencentes á guarnição da
província do Piauhy, e tiverem de cumprir a pena de
prisão em uma fortaleza, sejam remettidas com toda
a segurança para a provinda de Pernambuco, commu
nicando-se immediatamente ao ministerio da guerra a
ida das referida" praças.

O aviso do ministerio ela justiça de ü de Fevereiro
de 1868 declara que as praças da guarda naciona I ,
condecoradas nas ordens que conferem honras mili
tares, devem ser recolhidas ao estado-maior do corpo
militar de policia, quando commettam falta:; pel:ls quaes
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tenham de ser puniebs; podendo a pri~ão ser etTecLuada
por qualquer oalcial de patente, mas nunca por linfe
riores, ou simples guardas.

O aviso de fi de Fevereiro de 1.871 manda destituir
das honras do posto á um alferes de voluntarios da
patria preso para sentenciar, devendo ficar reduzido
a simples praça de pret, e prestando-se-lhe 05 soccorro~

a que estas têm direito.

CAPITULO III.

PENALIDADE.

i70S.-0 regulamento de 20 de Fevereiro de 1.708
determina o seguinte:

Art. 14S. Quando se h.ouver de executar a sentença
de morte em algum criminos'o, será trazido com boa
guarda ao lugar, em que estiverem as tropas em ba
talha, e tocarão os tambores, e se mandará lançar
bando, em que se prohiba, com pena de morte, a todos
os soldados de qualquer qU3lidade que sejam, de darem
vozes pelo perdão do delinquente: e lida a sentença na
frente das mesmas tropas, será conduzido ao lugar do
supplicio; e se o réo fM condemnado a ser arcabuzado,
seatará ao poste, e o de tacamento que o houter condu
zido se porá em tres fileiras diante delle, e quando o
sargento" que vier com o dito destacamento, fizer o
signal, se chegará a primeira fileira, tres ou quatro
passos, dará a descarga, e tocarão os tambores; e o desta
camento, que pegou nas armas para assistir a esta exe
cução, desfilará por quatro, passando por diante de
morto, que depois disso será levado a en terrar .

Arl. HS7. Quando os soldados de infantaria, cavallaria
ou dragões commellerem alguma desordem, todos os
officiaes de qualquer regimento que s~jam\ procurem
estorvaI-a, fazendo-os prender, e se os ditos ~oldados'

se fizerem em defeza resistindo aos olficiaes, ainda .que
sómente impunhem a espada, sem a desembainharem,
ou outras quuesquer arma::;, para se defenderem, serão.
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levados ao audi torio geral para serem sentenciados, na
fórma do seu regimento, em pena de morte, provafido-se
na fórma da lei. .

Art. 160. Se acontecer algum motivo, sublevação ou
desordem consideravel em alguma praça, o governador,
e ministros de justiça delta, farão fechar as portas, para
que imedia tamen te se prenda.u os au tores para os fazer
castigar: e o coronel, ou commandante da companhia
estará obrigado á entregar o omcial ou soldado de in
fantaria, cavallaria, dragões ou de artilharia, que hou
ver delinquido, em falta do que se fará carga ao dito
commandante do crime, que se impõz ao accusado.

Art. 166. Todo o soldado de infantaria, cavallaria,
dragões e artilharia, que cm uma pendencia chamar ou
appelidar regimento ou companhia para seu soccorro,
será apoleado.

Art. 167. Quando os soldados estiverem com as espa
das na mão para brigar, e algum omcia] lhes disser,
que se appartem, immedia tamente serão obrigados a
obedecer-lhe ob pena de polé.

Art. 168. Nenhum soldado, de infantaria, cavallaria,
dragões e artilharia, que tiver com outro pendencia, po
derá chamar algum para que vá em seu wccorro, sob
pena de que assim élle, como os que o acompanharem,.
serão apoleados.

Art. 181.. Quando um desta'camento tiver ordem para
prender alguns culpados, ou tendo-os já presos para
os levar á prisão ou a outra parte, se os que conduzi
rem os criminosos forem investidos e os largarem, se
prenderá á guarda que os conduziu, e logo se fal·ão
as informações, que se remetterão ao auditor geral:
e constando que os soldados não fizeram o que deviam,
para lhes não tirarem os presos, e que entre uns e
outros houye alguma 'intelligencia, se procederá con
tra os que se julgar que não cumpriram a sua obri
gação; e lançará sortes para os que se houverem de
apolear ou morrer, á proporção da consequ'encia do
caso, e da falta que houverem commettido, e se o
oflivial, que mandava o dito corpo, não houver cum.,.
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prido com sua obrigação por dissimulação ou covardia
será privado do posto, e inhabili tado para tomar armas.

Art. 184. Assim mesmo prohibo á todos os soldados
de infantaria, cavallaria, dragões e da artilharia, o
juntarem-se, e darem alguns gritos, que inclinem á
sedição; e quando um regimento estiver em batalha,
ou que os soldados estiverem em companhias em al
gumas partes e se sahir do batalhão ou das ditas
companhias algum discurso desencaminhando á desobe
diencia, mando aos officiaes que se acharem presentes,
acudam á parte, onde tiverem ouvido a voz, e prendam
á cinco, ou seis sol'lados pouco mais ou menos, e os
mandarão en trega r ao auditor geral pa~'a os con
demnar a pena de morte no caso que não queirão
declarar o culpado, nem fosse possivel descobrir-se
constando que o podiam saber: e o dito auditor geral
os obrigará á que lancem sortes para que um delles seja
arcabuzado.

Art. 186. Quando o mestre de campo general, que
estiver de semana, passar mostra ;í infantaria, cavaHa
ria, dragões e artilharia com os direc'tores e vedor ge~

ral, e os seus commissarios de mostra, poderão os solda
dotl representar-lhes os prej uizos, que seus officiaes
lhes houverem causado, e achando serem certos, mando
aos ditos officiaes geraes obriguem á que se lhes faça
justiça e se lhes resti tua o que en tenderem dever-se-lhes;
e os mestres de campo, generaes de cavallaria e artilha
ria poderão fazer o mesmo, quando lhes passem mostras
em particular.

Art. 187. Se pelas ditas queixas os officiaes maltra
tarem os soldados, mando aos dit5s generaes e directo
res os suspendam immediatamente do exercicio dos seus
postos, pelo tempo que lhes parecer.

Art. 198. l\Iando que nenhum soldado infante, de
cavallo, ou dragões e da artilharia, nem os criados dos
officiaes, nem outros alguns peguem fogo em parte al
guma, nem tomem nada nas partes, onde fór perrnit
tido a forragem, excepto esta, madeira, e os páos ne
cessarios para o acampamen to, sob pena de morte.
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Art. 201. Nenhum soldado infantc, de cavallaria,
dragões, ou de artilharia dispare arma em marcha ou no
campo, sob pena de polé; e ao commandante da compa
nl1ia suspensão de posto, se logo o não mandar entregar
ao auditor geral; e quando por causa das chuvas fór
necessario, que des::ancguem as armas, os commandan
tes de cada corpo lh'as farão descarregar sobrc terra,
dc maneira quc não haja perigo.

Art. 2W. Os infantes, dc cavallaria, dragões e arti
lharia que forem presos na distancia de meia legua da
guarnição ou quartel, desertando para as terras do ini
migo, serão todos condemnados á morte, e se em menos
distancia estiverem os confins de minhas fronteiras, os
que as passarem, e forem presos serão castigados com
a mesma pena.

Art. 213. 03 omciaes, que em suas companhias rec~

berem algum soldado desertor ou que por tal seja co
nhecido, sem o perdão, serão despedidos e privados de
seus pos tos.

N. B. - O castigo de polé cahiu em desuso desde
a publicação do regulamento de i763, e foi substi tuido
pelo de pancadas de espada.

17iO.-0 aI varA de 7 de Maio de 1710 manda:
Art. ~. o Todo o omcial ou soldado que profanar e

não tiver o devido r13speito ás igrejas ou qualquer
outro lugar reputado para o culto divino e as cou
saS sagradas, como tambem aos capellães e religiosos
será castigado conforme a gravidade do crime, e se
commeLter furto algum nas di tas igrejas ou lugares
sagrados, será castigado com pena de' morte natural.

Art. 9. o Quando o exercito marchar, ou se puzer em
ba talba ou aq uartelar, observarão os soldados um granue
silencio, para que possam ouvir e executar as ordens dos
seus superiores; e o que o contrario fizer será preso
e castigado conforme o parecer.

Art. fi. Qualquer official ou soldado que na marcha
ou formado o exercito em batalha, olfendct' alguem com.
qualquer arma que seja, não sendo aos inimigos, incor-·
rerá na mesma pena de morte natural.
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Art. 115. Qualquer oficial ou~ soldado que tomar
quartel por força ou causar algum damno ás casas ou
quarteis, quintas, coutadas ou herdades, será casti
gado asperamente, eno caso em que de proposito ponha
fogo a alguma casa, celleiro ÇlU seára, barca, carreta ou
palheiro, ou outra qualquer cousa que tenha ser
ventia no exercito, sem ter ordem do seu superior, será
condemnado á morte natural.

Art. i8. Em qualquer occasião que ri exercito vença
ao do inim igo, todo o soldado seguirá o seu offi::ial no al
cance do mesmo; o que fizer o contrario, divertindo-se
com algum saqueio, antes do exercito inimigo estar to
talmente desfeito, será condemnado á mesma pena de
morte natural; e tudo qnanto fM tomado contra o dispos
to neste artigo será confiscado e applicado aos hospi taes.

Art. 20. Todos os officiaes, a quem'pertencer ter cui
dado em que os quarteis estejam com limpeza e asseio, se
descuidarem serão asperamen te castigados.

Art. 22. A mesma pena (ser castigado como parecer)
terá o soldado, que tocar arma falsa nos quarteis ou
disparar arma, não sendo contra o inimigo.

Art. 25. Qualquer pessoa que descobrir o santo sem
Gl'dem, ou der outro difIeren Le do que lhe deu o seu of
!lcial, incorrerá na dita pena de morte natural.

Art. 26. Amesma pena terá a sentinella que se re
tirar antes de ser mandada ou rendida, e se deixar de
dar conta que vem o inimigo, descobrindo-o ..

Art. 27. Todo o omcial ou soldado que maltratar'a
qualquer pessoa, quando troux.er mantimentos para o
exerci to ou presi dio, tomando-lhe as suas Ca valgaduras
ou ca rgas, será condemnado na sobl'edi ta pena de
morte natural; e na mesma pena inconerão os que se
provar, que forçaram alguma mulhel', ainda que esta
pertença aos inimigos.

Art. 2 . Qualquer omcial ou soldlldo que espancar
ao dono da casa, em que estiver aquartelado, á sua
mulher, filhos ou criados, será castigado como parecer,
e sati fará o damno qUe'der ; e o que reincidir terá mais
severo castigo.
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Art. 29. Nenhum olicial ou soldado poderá desafiar
a outrem, e o que o fizer, incorrerá nas penas estabe
lecidas contra os que desafiam.

An. 34. Todo ovivandeiro ou assentista, que trouxel'
ao exercito, ou ás praças mantimentos corruptos que
possam causar doença, será cas tigado como parecer.

Art. 35. A mesma pena terá o omcial ou soldado,
que se metter a ser vivandeiro.

Art. 38. Todo o soldado que depois de preso por
qualquer culpa arrombar a cadêa para fugir, será con
demnado á referida pena de morte natural.

Art. 40. Qualquer official inferior que se queix.ar
calumniosamente do seu superior, sel'á castigado con
forme a j usti ça.

1763. - O § 3.0 do capitulo 11 do regulamento de in
fantaria de 1763 declara, que as culpas leves com
mettidas por descuido e inadvertencia serão castigadas
com 20, 30 ou 50 pancadas, dadas com .a espada de
prancha ou mettido o réo em prisão a pão e agua, ou
fazendo-lhe montar guarda sem lhe competir, ou car
regando-o de armas, uma e mui tas horas: os quaes
castigos leves e darão sem conselho de guerra.

1.764. - No ~ 3. o do capitulo 10 do regulamento de
oavallaria de 25 de Agosto de i764 acrescenta-se depois
da palavra-hora-as seguintes: oU1Jondo-o n.o tOI'

nilho 4, 6, 8 ho'ras ou mais até S![l •

O § 4. 0 declara que nenhum omcial subalterna po
derá comtudo dar no soldado sem ordem, nem impôr
lhe nenhum dos castigos acima mencionados; salvo
quando estiver commandando um posto destacado; e
então fará uso da sua autoridade;mas sempre com a mo
deração necessaria, por que 11a de ser responsavel da
sua conducta a este respei to.

O 2." do cap. H do mesmo regulamento determina
que durante os sete mezes de licença, se dará conta
á caixa real das licenças dos soldados e do valor do
pão dos 40 licenciados, ~ os coroneis e capitães não
upprimirão cousa alguma em seu respeito, sob pena

de erem expulsos cem infamia.
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O ~ i4 do cap. i8 declara, que os officiaes commall
dantes dos regimentos poderão castigar os officiaes
inferiores e soldados das pequenas culpas que hou
verem commettido contra alguma ordem interior e
particular dos seus respectivos corpos, e só terão obri
gação de dar conta ao governo ou commandan te da
praça, especificando-lhe as culpas, depois de as haverem
punido, e de estar solto o criminoso.

O ~ 32 do cap. 2i declara, que á boca da noite, e
á en trada do dia, logo depois de se tocar a recolher,
e da alvorada, um oflicial inferior de cada companhia
irá visi tal' todos os soldados da sua respectiva companhia
nos seus quarteis, e lhes dará as ordens dadas na roda,
e aquellas que o seu capitão lhes houver participado;
e no ~ 33, que todo o oflieial inferior, que não fór
instruido, e exacto nas suas obrigações, e fór negli
gente nas revistas, e por consequencia, que não pOssa
dar uma exacta parte della, servirá, e será pago por
tempo de tres mezes como simples soldado.

O § i5 do cap. 2~ determina, que todo o soldado,
que, logo que se tocar rebate, não estiver no lugar
injicado para a assembléa das suas companhias, será
preso, e no outro dia castigado com 50 pancadas de
espada de prancha. .

O cap. 23 no ~ 3." declara, que se qualquer subal- I

terno oUender gravemente ao seu capitão oppondo-se
ás suas ordens, o omcial commandante do regimento
lhe fará fazer seu interrogatorio; depois o fará julgar
pelo conselho de guerra, e dará conta a Sua ~Iagestade

e ao general do exerci to. Porém se antes puder re-
parar a sua falta, o coronel o fará transportar ao quartel
do estado-maior do seu regimento, no qual será preso
na guarda principal por tempo de 1.5 dias, um mez
ou mais, conforme a natureza de sua culpa, sem que
a prisão o livre de fazer o seu serviço; é iden tico ao
§ 3. 0 do cap. i7 do regulamento de cavaHaria de i764:
e no § 4. 0

, que todo' o capitão, que não obrigar (sem
condescendencia alguma) aos seus officiaes subalternos
á. conservarem-lhe uma exacta subordinação, e a obe-

l. 38.
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decerem-lhe promptamente como devem, em tudo
aquillo que fór concernente ao real serriço e ao cui
dado das suas respectivas companhias, nem os mandar
prender na guarda principal, todas as vezes que se
descuidarem das suas obrigações; ou rocu'arem obe
decer 1\. suas ordens, é sem duvida mal instruido nas
suas obrigações. O coronel do regimento o reprehen.
derá severamente da' sua froux.idão, logo qne deIla
tiver noticia, e dará conta a Sua Magestarle: e no § 7.°,
que um omcial superior poderá mandar prender
qualquer capitão, que lhe desobedecer, um capitão aos
subalternos, que não executarem as suas ordens: e
assim um e outro não darão parte ao official, que
commandar o regimento, senão depois de feita a prisão,
principalmente se esta culpa fór commetLida estando
em armas: e no 39.°, que quando' um capitão houver
preso um subalterno por desobediencia, e este, depois
de solto quizer pedir satisfação do seu castigo, o ca
pitão o tornará a prender, sem entrar com e]]e em
explicação e nem disputas. .
. Os §§ 4:.°, 7.° e 9.° do capitulo 17 do regulamento do.

cavallaria de 1764, são icJenLicos a estes tres ultimas
paragrapho;;.

'. O § 8. 0 do capitulo 23 declara, que será muito do
desagrado de Sua Magestade, se qualquer omcial su
perior usar de termos e palavras indecentes, com
qualquer officiaI que estiver ás suas ordens; porém
se esta violencia proceder de um zelo excessivo do
serviço e fór commettida na frente de qualquer tropa,
o official particular (moderando o seu primeiro im
pulso) não a reputará como offensa: nem (com tanto
que o não arrenda na honra) responderá a ella; mas
poderá depois queixar-se ao omcial que commandar
o regimento. (O § 8.° capitulo 1,7 do regulamento de
cavallaria de 1,764 é identico.)

O § H manda punir severamente o inferior ou sol
dado, que desa ttende a seus superiores, e juntam-se
scdiciosamen te.

O '12, que prohibe-se aos officiac'S e offiGiacs in-
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fcriores o altercarem razões com os soldauos, que e.
li verem behallo', e mui to menos dar-llles p" ncadas
no lempo de sua b bedicc, porrJue talvez (por conta
della) se lhes atreverão Lie maneira que sejam con
demnauos em pen:l capital. Quanuo succecler, que um
soluado Ilaq uelle estado, cotnme tta algumas fal tas, no
llia seguinte, quando estiver em jejum, se punir úcom
dobrado castigo pelas faltas commettiLias no dia an
tecedente.

O § 3. o do capitulo 24. declara, que os chefes dos
regimentos serão absJlutaJUente em tuLio, e sem excep
ção de algumas circumstancias (seja qualquer que rór),
responsaveis do bom estado elo S(}U regimento; pois a
elIes pertence pôr todo cuiuado para que todos os of
ficiaes do regimento, e particularmente os capitães,
façam a sua obrigação e se empreguem inteiramente
no serviço. E se qualquer regimento fôr achauo im
completo, mal oruenado, ma I exerci tado, ma I disci
plinado, mal pago e armado, Lia que póde ser, conforme
as som mas destinadas para este fim; o coronel será
expulso Eem remissão: e ainda mais severamente cas
tigado, se na sua conducta se llescobrir alg.uma ci['
cumstancia, que faça mais aggravante a sua culpa.

O § 3. 0 do capitulo 8. o doregulamentodecavallaria
de '1764, é identico, mas depois da pa lavra-armados
acrescen tou on os cavallos em estado peiol' do que p6de seI'.

O capitulo 26 consta dus artigos de guerra que são
os segu intes :

ARTIGOS DE GUERR.~.

ArL. i. ° Aquelle que recUsar por palavras, ou dis
cursos, obedecer ás ordens dos seus superiores con
cernentes ao serviço, será comdemuado' a trabalhar
nas fortificações; porém se se lhe oppuzer, servindo
se de qualquer arma ou 'ameaça, serã arcabuzado.

Art. 2:° Todo o oJlicial de qualquer graduação que
seja, que estando melhor informado, der ao:) seus su
periores por escripLo ou de boea, Eobl'c qualquer ob-

Artigos de
guerra.
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jecto militar;alguma falsa informação, será expulso
com infamia.

Ar t. 3. o Todo o oflicial de qualquer graduação que
seja, ou olJicial inferior, que sendo atacado pelo ini
migo, desamparar o seu posto, sem ordem, será pu
nido de morte. Porém quando fór atacado por um
inin~igo superior em forças, seI á preciso provar pe
rante um conselho de guerra, que elle fez toda a
defesa passivei, e que não cedeu senão na maior e
ullima extremidade: mas se ti ver ordem expressa
para se não retirar, succeda o que succeuer, neste caso
nada o poderá escusar, porque é melhor morrer no
seu posto do que deixai-o.

Art. 4. 0 Todo o militar que commetter uma fra
queza, escondendo-se, ou fugindo, quando fór pre
ciso comba ter, será punido de morte.

Art. õ. o Todo o militar que em uma batalha, acção
ou comba te, ou em outra oGcasião de guerra, der um
grito de espanto, como dizendo: O inimigo nos tem
cercado: Nós somos cortados: Quem puder escapar
se, escape-se; ou qualquer palavra similhante, que
possa intimidar as tropas, no mesmo instante o ma
tará o primeiro oflicial mais proximo, que o ouvir, e
se por acaso i to lhe não succeder, será logo preso e
passará pelas armas por sentença do conselho de
guerra.

Art. 6. 0 Todos são obrigados a respeitar as senti
nellas ou ou tras guardas; aquelle que o não fizer será
castigado rigorosamente; e aquelle que atacar qualquer
sen tinella será arcabuzado.

Art. 7. o Todos os officiaes inferiores e soldados devem
ter toda a devida obediencia, e respei to aos seus offi- ..
ciaes, do primeiro até o ultimo em geral.

Art. 8. o Todas as differenças, e disputas são pro
hibidas, sob pena de rigorosa prisão,. mas se suc·
ceder a qualquer soldado ferir o seu camarada á traição,
ou o matar, será condemnado ao carrinho ,perpetua
mente, ou castigado com pena de morte, conforme
as circumslancia .
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N. B. E:te art. 8. o nos de guerra de cavaltaria, é
redigido com as seguintes alterações:

« Todas as dilTerenças e disputas são prolJibidas, so])
pena de rigorosa prisão; mas se succeder a qualquer
soldado ferir o seu camarada á traição, será condem
nado ao carrinho perpetuamente, ou castigado com
pena de morte, conforme as circumstancias occorrentes.

Porém aquelle que matar o seu camarada, ou qualquer
QU l.ra pessoa á traição, será punido com a pena de
morte sem remissão. E esta p'ma de morte será ainda
aggravada conforme as circumstancias do caso, isto é,
se o morto fór scu superior, ou concorrer.qualidade,
que aggra"c o homicidio.»

Art. 9. 0 Todo o soldado deve achar-se onde fÔl"
mandado, e á hora que se lhc determinar, posto quc
não lhe loque, sem murmurar, nem por difficuldades;
e se' entender, que lhe fizeram injustiça, depois de
fazer o serviço se poderá queixar, porém sempre
com toda a moderação.

Art. 10. Aquelle que fizer estrondo, ruido, bulha,
ou gritaria ao pé ue alguma guarda, principalmente
de noil.e, será castigado rigorosamente, conforme a
intenção com que o houver feito.

Art. 11. Aquelle que faltar a entrar de guarda, ou
que fór á para:la tão bebado que a não possa montar,
será castigado no dia successivo com ÕO pancadas de
espada de prancha:

Art. 1.2. Se algum soldado se deixar dormir, ou se
embebedar estando de sentineIla, ou deixar o seu posto
an tes ele ser rendido; sendo em tempo de paz, serà
castigado com 50 pancadas de espada de prancha, e
condemnado por tempo de seis mezes a trabalhar nas
fortificações; porém se fór em tempo de guerra será
arcabuzado.

Art. 1.3. Nenhuma pessoa de qualquer gráo ou con
dição que seja, entrará em qualquer fortaleza, senão
pelas portas e lugares ordinarios, sob pena de morte.

Art. 1.4<. Todo aquelle que desertar, ou entrai' em
con5piração ele deserção ou que sendo informado della
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a não delatar, se róI' em tempo de guerra, será en
fon;auo; e aquelle qne deixar a sua companhia ou re·
gimento, sem licença, para ir ao lugar lia seu nasci
mentá, ou a outra qualf]uer parte que seja, será cas
ligauo com pena de morte, como se <.lesertasse para fóra
do reino: e senllo em tempo de paz serú condemnaLlo
por seis annos a trabalhos nas fortificações.
, Art. li>. Tollo aqueUe que róI' cabeça de motim, ou
de traição, ou tiver parte, ou concorrer para estos de
lictos ou souber que se urdem, e não :Ielatar a tempo
os aggressorc', será infalli velmente enfor~ado.

Arl. 16. Todo aquelle que fallar mal do seu superior
nos corpos de guarda, ou nas companhias, sel'Ú cas
ligado aos trabalhos da fortificação; porém, se na in
dagação, Clue se fizer, se conhecer que aquella mUI'mu
ração não f6ra proceuida sómenle de uma soltura de
lingua, mas encaminhada ú rebellião,- ser:l punido de
morte, como cabeça de motim.

N. B. No regulamento de cavallaria, em vez de-cas
tigado-se diz: - Gondeml1a<.lo.-

1\rt. 17. Todo o solLla<.lo se deve contentar com a
paga, com o quartel, e com o uniforme, que se lhe der
e se se oppozer, não o querendo receDer, tal qual se lhe
Ller, será tiLlo e castiga<.lo como amotinauor.

Art. 18. Todos os furtos, e assim mesmo todo o ge
nero de violencias para extorquir dinheiro ou qualquer
outro genero, serão punidos everamente; porém aquelle
furto que se fizer em armas, munições; ou outras
cousas pertencentes a Sua Magestade, ou aquelle que
roubar oseu camarada ou commetler furtos com fracção
ou fór ladrão de estrada, perderá a vida conforme as
circumstancias, ou tambem se qualCluer sen tinella com
metter furtp ou consentir que alg-uel;n o commetta,
será castigado severamente, e conforme as circums
tancias incurso em pena capital.

N. B. o an. 18 de cavallaria acrescenta-se depois
de-armas-as palavrás:-cavallos, sellas, etc.-e·
depoi segue-se munições, e tn<.lo mais como no artigo
supra.
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Art. 19. Tedo o soldado, que não ti"er cuiJado ms
suas armas, no seu uniforme, e em tudo que lhe per
tence, que o lançar fóra, que o romper, ou arruinar
de proposiLo, e sem neces~idac1 , qne o vender, em
penhar, ou' jogar, será pela primeira e ~egunda vez
preso, porém a terceira punido ue mode.

N. B. E teart. 19 tem alguma aIternção no retrula-
menta de cavallaria, onde se lê as~im: ,

« Todo o soldado que não Li \'er cuidado no seu ca
va110, nas suas armas, no !;('u uniforme, se11a, etc. c
em tudo o que lhe pertence, que o lançar fúra, qne
o rompei" ou o arruinar de proposito, (' sem necessidade,
e que o vender, empenhar, ou jogar, seri pela primeira
e segunda vez preso, e severamente casLigado, con
forme as circumsLancia~, porém a terceira, serú punido
de morte.

Art. 20. Todo o soldado devo ter sempre sou arma
mento cm bom estado, e fazer o serviço com as suas
proprias armas, aquelle que se servir das alheias, ou
as pedir emprestadas ao seu camarada, será castigado
com prisão rigorosa.

Art. 21. Aquelle soldado que contrahir dividas ás
escondidas dos seus olliciaes será punido corporalmen te.

Art. 22. Todo aquelle que fizer passaportes falso~, ou
usar mal da sua habilidade, por qualquer modo que
seja, será punido com rigorosa prisão, porém se por
esLe meio facilitar a fuga a qualquer desertor, será.
repu tado e punido corno desertor.

Art. 23. Todo o solda~o que occuHar um crimi
noso, ou buscar meio para escapar aquelle que estiver
preso como tal, ou o deixar fugir: ou sendo encarre
gado de o guardar não puzer todas as precauções para
este elfeito, será posto no lugar do criminoso.

Art. 24. Se qualquer soldado commetter algum
crime estando bebado, de nenhum modo o escusará do
castigo a bebedice, antes pelo contrario será punido
d{)bradamenLe, conforme as circumstancias do caso.

N. B. Este castigo nunca será 10 mesmo dia da be
bedice, pois no art. '12 do capitulo 17 do regulamento
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da cavallaria ue i76!~ e uo capitulo 53 deste de infan
taria, um e outro de identico theor, assim o deter-
mina, como acima se pMe ver. .

Art. 25. Todo o soldado, que de proposito, e deli
beradamente se puzer incapaz de fazer o serviço, será
condemnado ao carrinho perpetuamen te.

I Art. 26. Nenhum soldado poderá emprestar dinheiro
ao seu camarada, nem ao superior.

Art. 27. Nenhum soldado poderá casar, sem licença
do seu coronel.

Art. 28. Todo o omcial de qualquer graduação que
seja, que se valer do seu emprego para tirar qualquer
lucro, por qualquer maneira que seja, e de que não
puder inteiramente verificar a legalidade, será infalli
velmente expulso.

N. B. No regulamento de cavallaria se acrescenta
no fim deste art. 28, depois da palavra-expulso-o se
guinte,-além de ressarSlr o damno, que houver cau
sado.

Art. 29. Todo o militar deve regular os seus cos
tumes pelas regras da virtude, da candura, e da pro
bidade, deve temer á Deos, reverenciar e amar ao seu
rei, e executar exactamente as ordens, que lhe forem
prescriptas. (Veja-se o 2 o volume.)

1772.-0 3 1." do alvará de 14 de Fevereiro de 1772
mandou que todas e cada uma das pessoas que têm

,praça assentada nas tropas pagas do exercito, contra
as quaes se provar que sem ordem dos seus superiores,
dirigidas a acções do serviço, forem' achadas ou vistas
fóra dos seus quarteis, j untas em união no numero de
tres inclusivamente, e dahi para cima com armas brancas
ou de fogo, publicas ou occuHas, sejam irremissivel
mente castigadas com a ultima pena que, pelo art. 15
dos regulamentos de infan taria e de cavallaria, se acha
estabelecida contra os amotinadores que, como os so
breditos, perturbam a paz e ordem publica.

1801.- O 3 L o do alvará de 26 de Novembro de 1801
ordenou que cad:), um dos soldados e officiaes inferiores
que resistirem ás justiças de·, seus officiaes, ou com as
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armas militares, ou ainda com páos ou com pedradas,
ou por qualquer outro meio quccaracterise resistencia;
que todos que commetLerem qualquer acto de violencia,
dirigido, ou a tirar'em presos das mãos das justiças, ou
a impedirem quaesquer prisões que os offic iaes dos ma
gistrados civis pretenderem fazer, e finalmente que
todos e cada um cio complices que cooperarem para
qualquer dos referidosdelictos, sejam presos e tratados
como rebeldes ás leis, como inimigos c pel'turhadores
do socego publico, e profanadores do decoro e honra
militar, e que, como taes, s jam irremissivelmentecon
demnados na pena de morte natural, pela comprehen
siva disposição :lo titulo 15." dos artigos de guerra, in
sertos no regulamento militar.

i817.-A execução destes alvarás foi recommendada
pelo aviso de {3 de Junho de 1817.

i805.-A ordenança de 9 de Abril de 1805, declara
no artigo unico 10 tit. l. ° que o aliciai inferior,
ou soidado, que, sem legitima licença, faltar em sua
companhia pelo espaço de oito dias consecutivos, será no
fim delles qualificado desertor; porém se a falta fór
por ex.cesso de licença, a deserção se julgará quali
ficada no um de 30 dias, con tados precisamente da
quelles em que principiou o excesso.

o tit. 2.° art. L°, queoofficialinferior ou sol
dado, que faltar mais de tres dias, e fór preso antes
dos prazos determinados para que a sua falta se quali
fique deserção, sendo oflicial. inferior levará baixa do
seu posto, e depois assim elle, como o soldado ha
verá um mez de prisão no regimento, indo duas vezes
por dia á e quadra do ensino estabelecida pelo 3 29
do cap. 6.° do regulamento de infantaria, e no art. 2.°
(Lue aqueHe que se apresentar no seu corpo antes dos
ditos prazos, ou que dentro delles declarar perante
um oflicia I de guerra, milicias ou ordenanças, magis
trado civii, ou parocho, que quer logo voltar para o
seu regimento, e eITectivamente o fizer, apresentando
um certiGcado authentico da sua declaração e pro
vmdo que não se demorou, depois disso, mais tempo

r. 39.

Deserções.
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do que oneoossar'io para càegar ae seu respectivo 'qual'lel,
fazenáo a J1lallcha de qllatro leguas par dia, haverá
sómente pl~'isão pele dobro dos dias, que tiver fal
tado, fazendo della o serviço que lhe competir, e indo
á esquadra do ensino nos dias de folga, uma vez por
dia; se a fa Ila fM por excesso de ltceaça, haverá a
mesma pena, mas reuuúda á um numero de dias igual
ao da ausencia.

No art. L° do til. 3.·, ,que asfaltas que não exce
derem a tres dias, serão ca tig,ados ao arbitrio d'Üs Goro-
neis. I,

No ti t. ~. ° ar't. i.· da I.' deserção simples, que o réo
da L' e simples 'deserção, que vier preso ao regi
mento, haverá em castigo () perdimento de tOd0 tc'mpo
que anteriormenLe tiver' servido, seis mezes de prisão
no calabouço, de onde virá á eSE[uadra de ensino tres
dias de manhã, e de tarde em cada semana, e nos outros
fará a limpeza dos quarteis, da praça alI regimenLG.

No art. 2.·, o que se apresen-tar vol11ntariamente,
passados Lrcs mezes, e não trouxer os seus uniformes,
haverá além do perdimento do tempo, que houver ser
vido, quatro mez.esde prisão; fará deBa o serviço, que
111e pertencer, e ·irá nos d·ias de folga, llma vez por dia
á e~quallra do en, ino.

No art. 3.<>, o que ~e apresentar voluntariamente
dentro dos tres mezes 'trazendo os seus uniformes, per
derá o tempo, que an tes. ti ver servido, e ficará preso
d-ous mezes fazendo o serviço que lhe pertencer.

No art. 4.°, que o que faltar tres vezes dentro do
mesmo anno, contado do dia da primeira falta, e em
cada uma estiver ausente por mais de tres dias, e menos
de oito, se julgará qualificado réo de primeira de
serção simple~, e como tal 'lhe serão impostas as penas
comminatla no art. 1. o de te Litulo, ou elle se apre
senle de Lodas vuluntariamente, ou seja conduzido.

No art. 5.", que, o que fugir estando cumprindo
senLell(;-a de primeira de crção, se vier conduzido, se rã
d-egratlado para os Estados da India por eis annos,
e emquanLo se demorar no l'ein-o, se occupül'á nos tra-
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balhos publicos preso a Outl'O companheiro com cadêa
gros'a, mas se apresentar voluntariamente d~l1tro do
prazo de lres mezes, bavêl'á em castigo mais um anno
da mesma prisão, á que estava condemnado.

No art. .1.' da 2." deserção simples, que o réo da 2."
e simples cleserção que vier preso ao seu i'egimen to,
haverá em castigo o perdimento de todo o tempo que an
teriormente tiver servido, e dous annos de trabalhos
pub-licos, com calceta, e cadêa delgada presa da perlla'
ii cinLllra, sem. que seja permittido prendel-o a ou
tros.

No art. 2.', que, o que se apresentar voluntaria
mente passaqos tres mezes, e não trouxer os sous uni
formes, haverá além do perdimento do tempo que
tiver servido, um anno de trabalhos publicas tla ma
lleira a-eima determinada.

No art. 3.', queo quese apresentar voluntariamente,
den tro- de tres mezes, tra.zendo os seus uni formes, per
derá o tempo que antes' tive)' servido, e haverá por
seis mezes o castigo indicado no artigo ant@cedcnte.

No art. 4.', que, o que fugir e~tando cumprindo
a son tença da segunda deserÇ"Jo, se vier cond uzido,
s'Crá-d'egradado- por 10 annos para a costa d'Africa,
e' emqua·n1to se delll'Ürar no reiuo se occupará da ma
neira determinada no art. 5.' da deserção simples,
mas se se apresen'tar voluntari·amente dentro do prazo
~Ic I.re" mezes, h.:lverá elll castigo mais um anno dos
UI.esmos trabalhos" ii que estava co-ndemnado.

No artigo ullico da terceira deserção simples, que
o réo de terceira c simp,les deserç;1o serú degradado
para os Es~ados tla lddia por seis annos, c cffilJuanto se
demorar no-reíno se oecupará· da maneira determinada
no art. õ-.' da deserção simpl.es-.

o a.rtigo unico das deserções aggravadas pai:' cir-
cUl11s.taJllcros, que quand,o, o réo ti ver desertado:

1.' E' tando de guarda;
2.' Em destacamento-menor de eincQ dias;
:1-,' Achando- e o eürpo em l11,lrrlla. O>u ~í horas

aIlll'.~ ;
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4,. o Escalanuo muralha, ou estacada de uma praça
fortificatla ;

5. U Levalldo armas on armamento;
6. o HouiJando o. seus camarauas;
7. o :renelo desertado para fMa do reino,
Nesse caso haverá em castigo o dobro do que lhe

pertencia, segundo a natureza da deserção, na con
formidaue dos artigos antecedente.

1807.- A carla regia de 19 de Fevereiro de 1807
ID::Inda que, em lugar do degredo de seis annos para
os Estados da India imposto pela ordenança de 9 de
Abril de 1805 aos réos de terceira e simples deserção,
se imponha a pena de trabalho por outro Lanto tempo,
nas obras publ icas das ca pi tanias a que pel'lencerem
os . eus respectivos corpos, para onde ueverão voltar
expiada que seja a culpa, andando entretanto presos
em catlêas gross:Js, :J dous e dous, sendo excluido das
praças elfectivas desde o dia qne forem cumprir a.
suas s ntenças; dur:Jllte o qual tempo vencerão pão,
olclo, fardamento e fardetas, e serão curaLlos no hos

pitaes militares.
1S18.-A portaria de t5 de Janeiro de 1818 esta

beleceu as peJla. correccionaes para os delicto leves
dos pl'esos militares, senteuciados a traLalhos publi
cos e de fortificação:

1. o O preso qne róI' ne"l igen te em S::l tisfazer ao tra
:bnlbo que lhe tiver siclo determinauo, será advertido
(]<1 sua omissão, e, conlinunndo neHa, . olTrer;} dua~

aló eis chibatada. Se pretender subtrahir-se ao trn
balho ob pretexto de doença, e sendo examinado por
cirurgião, se achar qne se houve nis o com aJIecta
ção e m~lIicia, solTrcrá oito alé 12 chibntadas. Se po-
itiva e ob Linadamcnte l' cnsar trabalhar, sofTrcl'á

12 c1libat:Jcla , c ~el'á recluso ]Jor outros tantos dias,
no qllaes tcrá sei de jejum a pão c ngua em dias
alternado ;

2. o A Iuelle quc, por palavras ou gestos, fnlLar a
aU nção devid'\ ilO' cus superiores, levará q, até 8
cJüba Lndas;
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3.° AqueHe que jogar, ou se embrigar, ou maHra
tal' seus companheiros por obras ou palavras, ou fi
zer ou tras desordens, soJl'rerá 8 a '12 chiba ladas, e 3
dias de reclusão, nos quaes altemauamente jejuará a
pão e agua;

4.° Aquelle a quem se achar lima, ou outro ins
tl'umentode qualquer materia que seja, não permil
tido pelas leis da praça, e proprio para serrar ou rom
per seus grilhões, para abrir ou arromba I' portas, ou
para maltratar seus compan]leiros, terá '12 a '15 chi
ba ladas, e reclusão por ou tros tanto dias, nos quaes
jejuará de .tres em tres um a pão e arrua;

5.° Aquelle que vender o seu faruamento ou parle
delle, ou da mobilia e ulensilios, que lhe tiverem
sido fornel:idos, solIrerá 20 chibaladas e recl usão por
ia dias, em ;) dos quaes jejuaJ"á ~lternaclall1ente·a pão
e agua; e indemnizará a fazenda pelo uesconlo dealé
metade do seu soldo;

6.° Aquelle que introduzir no lugarda prisão be
])illas espirituosas, ou outras cou'as prohibidas, ou
fôr sorprendido no aclo ue as prucurar inlroduúr,
s01Tl'erá iG chiba tadas, e 8 dias de rtclusão, nos quaes
jejuará allernaclamenle a pão c agua;

7.° Se alguma das fallas previ 'las nos arligos anle
cedentes tomar, em algum caso, pelo s(:u objecto, ou
ci~'cumstancias, um caracter tão grave que degenere
cm v rdadeiro crime, cessa rão as referida penas,.e e
furmará ao réo a sua culpa nos lermos legats, para
ser novamenle julgado em conselho ::le guerra;

8.° A pena de reclusão terá IU"'ar ()J1) casa fecllaua
e scparada, na qual o preso será privado de loda a
communicação para fóra, e solTI' I'á o jejuns acima
delerminados. As cllil.>al<ldas erão dadas dialllê do!>
oulros presos, e taOllo form<ldo , excepto o caso da
negligencia descripto no principio tio art. 1.0, no qual
se innigirão no mcsmo lugar e occasião, eLl1 que ella
se manifeslar. A, pessoa queas dà, será sempre di,;ersa
daquella que as delerminar, e tomará a chibala pcla
cx.trumillade infcrior, que fica da parte da raiz. A
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chibata será de junco da Jndia, e terá quatro e meio
palmos de comprido, e outras tantas linhas de dia=
metro na extremidade superior;

O. o Os castigos ordenados no presen te serão deter
minados pelo commandaote dos presos, o qual, de
pois de haverem sido executados, dará parte delles; e
das culpas púr que foram impostos, ao governador da
respectiva pra~a. Exceptua-se a pena das cllibatada~

contra os oegtigentes, que trata o principio do art. i. o,

a qual será determinada pelo militar encarregado de
dirigir o trabalho em que o preso esti,'er empregado,
c participada immediatamente depois. da execução ao
commandante dos presos pela pessoa incumbida da sua
conducção ou guarda; .

iD. 05 presentes artigos serão lidos nos domingos,
depoi da missa, aos presos, estando formados.

1827.- A lei de 1~ de Outubro de 182.7 determina:
:1. o Que os ali Lados no exercito, q.ue tiverem com

meLLH.lo o cr ime de deserção por tre vezes em tempo
de paz, não sejam mais admittidos ao servi~o militar,
depois de haverem cumprido suas senlen~as ;

'iL o Que, os que actualmente pertencem ao exercito,
tendo já desertado por tres vezes, ou mais, emlempo
de paz, sejam punirias na futura rein:ciucDcia com as
penas da, terceira deserção.

:1830.- O art. 39 do colligo criminal, sa.ncci.onado em
:16 de Dez mbro de 1830, li cclara que a pena de morte,
dep is que se tiver tornado iCl'evogavel a s(mlel1~a',

serú e'(·ecutada no dia. eguinte ao da inlima~ão, a, qua.l
nunca se fará na vespera de domingo, dia santa, ou de
fl'~ ta nacional.

O art. 70, que o cidadão brasileiro que lomar armas
contra o Imperia, d 'baix.o de bandeiras inimigas.
Pena : de pl'isao com trabalhos de seis a qua tOJ'ze
]lJ elCs .

O art. 71, que aquelle que auxiliar alguma nação
inimiga á fazer a guerra, ou á commetter lJostilidacle~

ontra o Imp rio forne cndo-Ihe g-enle, arma, c1i
Jlltl:Íru, 1I111lliçõe;-; ou L'lllbarGal:,iie:-i.-l'ena:-;: de lll'i~ãp
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perpetua com trabalho no gráo maxirno, por quinze
annos no médio c por ai to no mini mo.

O art 72, que o que entreter com uma nação lIlt
miga ou com seus agentes, intelligencias para que se
lhe communique o estado de forças do Imperio, seus
recursos ou planos; ou der entnda e auxilioa espiões,
ou a soldados inimigos, mandados a pesquizar as ope
rações do Imperio, conhecenLlo-os por taes.-Penas:
de prisão com trabalho por vinte annos no gráo ma
ximo, por doze no médio, e po'r seis no minimo.

O art. 73, que aquelle que commetLer, sem ordem
ou autorização do gOíerno, hostilidades eontra os sub
ditos de outra nação, de maneira que se comprometta
a paz, ou provoquem represalias. - Penas: de prisão
com trabalho por um a doze annos.- Se por tal pro
cedimento algum Brasileiro soITrer algum mal, será o
réo considerado autor dalle, e punido com as penas
correspondentes, além das sobt'editas.

O arL 76, que aquelle que entregar de faclo qualquer
porção de territorio do Imperio, ou que eUe tenha
occupado, ou quaesquer o'bjectos que lhe pertençam,
ou de que esteja na posse, ao inimigo interno, ou. a
qualquer nação estrangeira, tendo meios de defesa.
Penas: de prisão com traball10 por dous a dezoito
annos.

O art. 141 do mesmo codigo criminal declara o se
guinte: Arrogar-se e efIectivamenle exercer sem di
reito ou motiío legitimo commando militar contra a
ordem do governo, ou legitimo superior, ou conservar
reunida a tropa depois de saber que a lei, o governo,
ou qualquer autoridade competente tem ordenado, que
largue aqnelle e que repare e5ta.- Penas: de desterro
para fóra do Imperio por ii'> annos n(') gráo maximo ,
de degredo para uma das provincias mais remotas da
residencia do réo por ai to aDDOs no gráo médio e por
quatro no maximo.

O art. 301 diz:
Usar de nome supposto, ou mndado, ou de algum ti

tulo, distinctiro, ou condecoração, que não tenha.-
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Penas: de prisão por 10 a ao dias, e de muHa corres
ponden te á metade do tempo.

O art. 302 diz que, se em virtude do sobrediLo uso
se Liver obtido o que de outro modo se não consegu i
ria.-Pena : as mesmas que incorreria o réo, se as ob
ti vesse por violencia.

Desefç'iio de f835.- A carta de lei de 26 de Maio de 1835
officiaes.

manda:
Art. L° Os officiaes de patente do exerci Lo e armada

(excepto os refonnados desempregados) que, sem
ordem ou licença, se ausentarem do seu quartel, corpo
ou guarnição por tempo de um mez, ou excederem a
licença por tempo de dous mezes, ou que estando com
licença não se recolherem della, quando assim lhes fM
ordenado, serão punidos da maneira seguin te:

§ 1.° Os que commetterem a de erção simples serão
expulsos do serviço.

§ 2.° Se a deserção rÓI' praticada em tempo.de guerra,
terão a pena de dous annos de prisão além da expulsão
do serviço.

§ 3.° Os que des~rt'arem em tempo de guerra, de al
gum porto fortificado ou navio armado, em que esLejam
de guarnição, serão punidos com a ex pulsão do serviço
e quatro annos de prisão.

§ 4:.° Se a deserção rÓI' para o inimigo, -a pena será
de morte natural.

Art. 2.° Na deserção arrgravada por circumsLancia,
e pela qual fique o réo sujei Lo a maiore penas, do que
a designada no artigo e paragraphos mencionados, será o
réo sentenciado pelas leis respectivas.

Art. 3.° Logo que qualquer dos oillciaes acima men
cionados não comparecer quando rÓI' chamado a serviço,
erá declarado ausen te na ordem do dia da autoridade

compeLente, e como tal mencionado nos mappas e re
lações de. mostra, e será chamado por editaes, que se
inserirão nas folhas publicas, onde as houver.

Art. 40.° Logo que tiver passado o prazo de espera,
marcado no art. 1.°, um conselho de investigação, com
po to ele tres officiacs, á vi La elo depoimento das tes-
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temunha~ e dos documentos que com,pr(lvem a deser
Çã9, julgará ausente o desertor.

Àrt. 5.° 1\ sentença do conselho de investigação
se,rvirá para se fazeI;" a nota do livro de registro, e para
se.r excluido o réo do estado effectivo, e de corpo de
delicto para seu processo., quando se.aprel3entar.

i838.- A lei n.· 6i de 24 de Outubro de i83~ de· Leis militares•.
clara, no seu art. 2.°, que no çaso de rebellião po-
derá o governo or~enar que se obsérVem. no ex~rcito
as leis militares em tempo de guerra.

O regulamento, que baixou com o d.ecreto n.9 23
da mesma data, declara que as leis militares qu;e re·
guIam em tempo de guerra são applicaveis:
- L° Áqu~lla parte d,o exercito estacionado nas pro
vincias que se acham ou se houverem de se achar
em estado de rebellião;

2.° Áquella parte do exercito que se achar nas pro
vincias que forem invadidas por forças rebeldes; .

3.· Áquella parte' do exercito que tiver ordem de
marchar para algum dos pontos acima designados.

A provisão de ii q.e OutUbro de i842, expedida
~ql. virtude da imI\erial resolução de 28 de peterqbro
do mesmo anno sobre consulta d,o cpnselho supre~o

militar, determina que reimpressos os capitulos 8.°,
9. o, i2, 19, 20, 2i, 22, 23, 24, 26 e 27 do regulamento
de infantaria de i763, addicionando-se. ~Q art. 8,0 do
capitulo 26 o do capitulo 9.° do regulamen.t.o de CÇ1.

valIaria, com a declaração de ser tiradQ deste mes~o

régulamento, fiquem servindo para todas aS armas.
1844.-A provisão do consel~o suppemo militar

de 29 de Fevereiro de 1844, expedida em vinude da
imperial resolução de 20 do mesmo mez e anno, de
t~rm,i.p.a, na confQr~idade da imperial resolução de
16 de Qutubro de 18U, que as praças de pret, que
por seus crimes civis forem condemnadas no jur~ a
penas temp9rarias, deverão depois de Hqmpridq~ ~stas

regressar aos corpos'a que pertellcerem, para al11
completarem o ~eu teIl!po de serviço, não s~ lhes
lerando em conta o que houverem deixado de servir

I. 40. .
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pelo referido impedimento; mas que dever-se-ha fazer
applicavel esta disposIção sótnente para com ~quelles

individuos senten,ciados a tempo menor de seis annos.
A respeito das praças de pret cóndemnadas pelo jury,
de seis annos inclusive para mais, estas deverão ter
baixa do serviço para não vol tarem ao mesmo, logo
que forem condemnadas, praticando-,se a tal respeito
o que semelhantemente se acha disposto na resolução
de 19 de Fevereiro de 1829. .
18~4.- A provisão de 9 de Setembro de 1844, ex

pedida em virtude da imperial resolução de 17 de
Julho do mesmo anno, ~obre consulta do conselho su
premo militar, declara que o tempo do castigo de
terminado p~lo titulo 10 da ordenança de 9 dé Abril
de 1805, deve ser contado do dia da confirmação da
sentença do mesmo conselho' supremo militar e nã9
do dia 'da intimação ao réo.

:1851.- A lei n. o 631 de 18 dê Setembro de 18tH
determina:

Art. L o No caso de guerra externa, serão punidos
com a pena de morte na provincia, em que estiverem
as operações do exercito imperi'al, e bem assim em
territorio alUado ou inimigo occupado pelo mésmo
exercito:

i. o Os espiões; , ,
2.0 Os que nas guardas, quarteis, :lfsenaes, forta

lezas e acampamentos, postos militares e hospitaes,
tentarem seduzir as praças de- L" linha, policia, e

. guarda nacional ou quaesquer ou-tras que façam parte
das forças do governo, tanto de mar como de terra"
a fim de que desertem para o inimigo;

3.0 Os que nos mesmos lugares acima. mencionados
tentarem seduzir as mesmas praças, a fim de que se
levantem contra o governo, ou os seus superiores;

4. o Os que a tacarem as sentinellas ;
5.0 Os que entrarem nas fortalezas sem ser pelas

portas e lugares ordinarios ;
Os crimes acima referidos em L o e 2. o lugares, sendo

commettitlos em casos de guerra externa, não sendo
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a deserção· para o inimigo, serão punidos com a pena
de galés 'perpetuas no gráo maximo; 20 annas no médio
e 12 no minimo. .

Se os crimes forem commettidos em tempo de paz
em qualquer provinoia e lugares, a pena será de 2 a
6 annos de prisão com trabalho; se a deserção fór
para paiz estrangeiro, apenas será de 4, a 12 arlllOS de
prisão com trabalho~

6. o O crime de dar asylo ou transporte a desertores,
conhecendo-os como taes, será punido em tempo de
guerra com a pena de 6 a 12 annos de prisão com
trabalho, e em tempo de paz com a de prisão simples
por 6 a 18 mezes;

7. o Ocrime de comprar ás praças do exercito, policia
-e guarda nacional e quaesquer outras que' façam parte
das forças do governo, peças de armamento, farda
mento, equipamento ou munição de guerra, :;e taes
objectos tiverem sido fornecidos pelo governo, será
p'unido com a pena, de 6 a 18 mezes de prisão simples,
e com a multa do decuplo do valor dos objectos com
prados. Todos estes crimes serão reputados militares,
e tambem o serão os commettidos nas provincias em
que o governo mandar observar as leis para o estado
de guerra, e bem assim os commettidos por militares
em territorio ÍI'limigo, ou de alliados, occupado pelo
exercito imperial, sendo porém applicadas as penas do
codigo criminal nos çrimes meramente ci"is.

Art. 2.° Ficam revogadas quaesquer disposições em
contrario.

1852.-0 aviso de 13 de Janeiro de :18(:\2 recommenda
que se proceda ria fórma da lei n.o 6311'de :18 de Setem
bro de :18(:\1 contra os seductores dos oldados á deserção
ou os que lhes derem asylo.

18(:\~.- O aviso de 19 de Agosto de 18M, expedido
em virtude da imperial resolução ele 12 do mesmo mez
e anno, declara que o alvará de 23 de Abril de ~790

está no pleno e inteiro vigor, e que os officiaes con
demnados ao perdimento do posto, de mais de 2 annos
de prisão pelo poder judiciario de ultima instançia,

.',

Sed uctores 6
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serão privados de suas patentes, logo que fór mandadà
execútar a respectiva sentença.

185õ.-O aviso de 20 de Novembro de i85~, expe
dido em :virtude da imperial resolução de i4 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta das secções de jus
tiça, marinha e guerra do conselho de estado, d'eclara:

1. o Que o acto de soltar um recruta não é crime
no sentido que o codigo dá a essa palavra, e que por
conseguinte tambem não é a tentativa de soltar;

2. o Que s6mente será criminoso aquelle que ten tal'
soltar recrutas por meio de peita, porque então fi
cará incurso no art. 130 do codigo penal, ou forçando
a prisão para o soltar, caso em que' estará incurso
no art. 122 do mesmo codigo, e assim em outras
bypotbeses alli prescriptas ;

3. o Finalmente, que em semelhan tes casos cleve a
autoridade regular-se pela natureza deHes, resolvendo
os pelas instrucções de 6 de Abril de 18U (pagina
õ2), ou pelo codi'go penal, conforme estiverem acau
telados neste, ou 'comprehendidos naquellas.

O art. i22 do codigo acima citado, di'z o seguinrte:
Acommetter qualquer prisão com força, e constranger

os carcereiros,' OÚ guardas a franquear a fug-ida aos
presos:

Se esta verificar-se.-Penas: de prisão com trabalho
por 3 a 10 annos;

Se a fugida se não verificar .-Penas : de prisão com
trabalho por '1 a õ annos.

O art. i30 tambem acima citado, diz:
Receber dinheiro, ou outro algum donativo, ou acei

tar promessa directa, e indirectamente para praticar,
ou deixar de praticar algum acto de officio contra,
ou segundo a lei. - Penas : de perda do emp,rego
com inhabilidade para outro qualquer, de multa
igual ao tre dobro da peita e de prisão por 3 a 9
mezes.
i859.~A ordem do dia do quartel-general d'o exer

ci to, n. o 109 de 28 de Janeiro de i8õ9, declara que
os commandantes de corpos não podem impôr aos réos
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de ausencia menor de tres dias, quér apresentados,
quér capturados, penas ígüaes, nem maiores do que
a~ que podem imp6r os conselhos de disciplina 'aos réos
de maiores ausencias.

i86i.- A ordem do dia da secretaria da guerra,
Ii. • 2"52 de 1.2 de Abril de 186f, declara que 'a impe
rial te'solução de "36 dé ~atço do mes1ll0 anno, to
mada sobre consulta' d'o conselho supremo mi1ita~, de
tÚmma que, quando a aus'cncia da lic'ença do offieial
não exceder a oi to diás, será 'ella corrigida com pris[o
que não exceda ao doo o 'dos d'ias da au encla, a ar
bilriô da autoridade IYiI'itar a quem com:petir conhe
cer desta falta, e quando a ausencia exceder a oito
-dias, e não chegar a trinta, será nomeado um'cónslJ1ho
de investigação de tr'es officiaes, que nunca poderá
infring~ir maior pena que a de prisão p'elo dobro tam
bem dos dias de àusencia, sendo porém elIa previa
m'ente confil'mada pela autOl'lÍdade IDilital', que fi'zer
convocar o referido conselho.

:l86õ.- A imperial resolução dé 4, dé Julho de f86õ,
tomada sobre co-nsulta d~s s'ecç0es de guerra 'e ma
rinha e justiça do conselho de iestado, decl~l'a que,
se a fuga de reorutas não fôr aCÓll1'pannada dre cil'
cumstanciás, que tornem o acto crimlinoso, segundo
o codi-go criminal, 'os 'que '3. premovel'13m estão sli
jeitos as pena'!> àe um a tres mezes de prisão e á
multa de 100$000 a 2008000; mas se 'li e-va ã0 llos
mesmos recrutas se fizer por algum dos modos, por
1ei qua'Iifioadós criminosos, além daqueIlas penas se
acharão, os que contribuirem para a evasão, sujeitos
'ás outras pela legislação decretadas; devenClo ,ser aplll i
cadas, tanto aos individuos que promoverem a fuga
dos recrutas, não'e'sta'ndo delles eilcarregado's, {;omo ás
praças, e outros detentores a quem forem confiados
os mesmos recrutas, havendo nesta ultima hypothe'se
razão para a applícação 'ao maximo das p~nas.

Ausencia de
ofliciàl.

Fuga de presos.
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CAPITULO IV.,

CASTIGO CORPORAL.

i83:\..- O aviso je 1,6 de Julho de i831 ordena que
.fique prohibido, por ignominioso para o exercito bra
sileiro, o castigo de chibata. Já a portaria de 30 de Maio
de 183i havia mandado ficar sem effeito outra portaria
de 3 de Setembro de 1.825, que estabeleceu proviso
riamente o castigo de 60 chibatadas pa~a os réos de
primeira deserção simples, e de 100 para os de se
gunda.

1.858.- O aviso de 14, de Setembro de 1858, estra
nhando um commandan te de ba talhão por haver in
fligido em um soldado o castigo de 200 chibatadas,
previne ao ajudante general do exercito que recom
mende a mais 'stricta observancia do disposto no aviso
de i6 de Julho de i831.

iStJS.-A ordem do dia do quartel-general do exer
ci to n. o 8tJ de 22 de Setembro de 1.858 determina que
os commandantes dos corpos abstenham-se, sem dis
crepancia, de applicar ás praças do seu commando o
castigo de chibata justamente qualificado 1e ignomi
nioso e aviltante, e por isso recommenda a pontual
execução do aviso de i6 de Julho de i831., e que será
responsabilisado o chefe, que commetter, ou tolerar
a infracção do disposto neste aviso.

18tJ9.-0 aviso de 13 de Abril de 18tJ9 determina:
i. o Que nenhuma praça do exercito seja ca stigada

com pancadas de espada por mero arbi trio de qualquer
autoridade civil ou militar;

2. o Que, quando qualquer praça delinquir por fórma
a presumir-se que para a sua correcção deva ter
lugar a applicação daquelle castigo, o commandante
do corpo, na presença da parte que receber, e em
que se mencionará a falta commettida, nomeará con·
selhd peremptorio, nos termos da provisão de 1.6 de
Ago to de 1821, para julgar do facto denunciado, e
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decidir se têm lugar a applícação do castigo, mar
cando o limite delle, que em nenhum caso excederá
ao estabelecido pelos regulamentos em vigor;

3.· Que, reunido o conselho, procederá summaria e
verbalmente ouvindo o accusado, e testemunhas, quando
as haja, lavrando, em livro proprio, o termo da de
liberação, que tomar, e remetterá ao commandante
do corpo cópia desse termo, para que se· verifique o
castigo, quando este tenha sido resolvido;

4.· Que, para os termos de que se trata, haverá em
todos os corpos do exercito livro especial, que será·
aberto, rubricado, e encerrado, na· carte pelo aju
dante general, ou seu deputado, e nas províncias pelos
commandantes das armas, ou assisten tes do ajudante
general, onde não houver aquelles commandantes ;

5.· Que os commandantes dos corpos, logo que hou
verem feito castigar alguma praça, remetterão, pelos
canaes competentes, ao ajudante general, copia do
termo em virtude do qual teve lugar o castigo, para
que essa autoridade conheça· da sua justiça;

6.· Que nas companhias fixas., ou nos destacamen
tos, em que se não encon trem os officiaes indicados
pela. referida provisão, o conselho se comporá de tres
officiaes, se os houver de linha, no caso contrario será
a praça delinquente enviada ao seu corpo, ou ao mais
proximo, com parte circumstanciada do facto, para
que se proceda ahi como fica prcscripto;

7. • Que em qualquer força, que esteja á menos de
tres marchas (a quatro leguas para a marcha) do corpo
respectivo, não se verificarão os conselhos peremptorios,
os quaes deverão ter lugar nos mesmos corpos, para
o que o commandante da força remetterá a parte nos
termos do art. 6.·

amesmo aviso recommenda que os inspectores dos
corpos tenham a mais severa fiscalisação nos livros de
termos, ém ordem a evitar-se a introducção de novos
abusos, e para que não haja a substituição da prancha
da pela chibata, que por mais de uma vez se tem de
clarado ser illega!.
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18~9.-A ordem do dia l,lo.quartel·gen~raJ do exer
cüo n. o 120. de 2~ d~ Abril de 1859, determinando
que os commandaI).tes dos corpos fizes&em p.ellido do
livro ~special de que falia o § 40. o do' aviso acima de
13 de A-bril de i81'í9, ~evendo esse Ii.vro ter 200 folhas
OUI.n.era~as, para serem rubricadas pelas autoridades,
in4ica,das no m~sm9 aviso, cstabelece~ o, s~guinte for
U,l~laI,'io, para os termos ~os conselh.os peremptorio,s,
podendo o mesqlp form.\llario ser ~odificado qonforme
a& CirC\lIOsta~,ci~s qu~ occorrerem:

Aos., .. dias do :q;lez ... de mil oitocen~os ... no quartel
do ... (o cqrp(l)~:qJ. (a localidad~) havendo-se con~re,gadp,

por orde~ do ... F ... (posto e nome) comm~ndan te do
mes.zp.o... (o çorJlo), o çOl1sel~o perempt9rio compo~to

dos officiaes a~aixo assignad, s, pa,ra 9 qm de verificar a
parte dada por F... (categoriq, e 1~ome de quem tiver
dado pa1'te) de !laveI' o F ... (pmça, comp~nhia e nome)
.. •(nqrra-se em resumo claro ee:1;plicito o facto, de que a
praça é accusada): o mesmo conselho, depois de ter
ouvido F... F ... e F ... (de.claram-se os nomes. e ca
tegorias) como testemunhas co~provantes da parte ac
cusatoria, o accusado, e F... F ... F ... (declqram-se (JS

~omes ~ categorias) que o mesm,o accusado pediu fossem
~>uvi4os em sua defesa, ficou inteiramente convencido
de que o facto deu-se como estã IOe~cionado na dit~
parte accusatpria (ou de que ooccorrido foi de tal etal ma~
mira, se dilferir ~a parte fl~tenuando. ou aggravando); e
nesta convicção é de parecer, que sobre o accusado
recabe a c1,1lp~ de ... (indica-se áculpa) e que merece
ser por isso corporalmente castigado com'... pancadlls
de espada de prancha. E para constar se lavrou o
presente termo, que eu F ... (posto) ajudante, escrevi
e assignei com os mais vogaes do conselho.

F ... Majo.r.
Foo • Capitão.
F ... Ajqdante.

18õ9.- O aviso de 23 de Ju410 d~ ~8ti9 deteqnina que
os conselho:: peremptorios, de que trata o aviso de i3
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de Abril do llle'mo anno, srjam no rorpo de al'liflre.
da côrte compostos elo njuelanle, e dous omciacs mai.
graduados pelo pOSlo, e pela anliguicladr, '1ue esti"crem
pramptos, com exclusão elo commanuanle da companhia
da praça a quem tiver de se impôr o castigo.

1860 - A úrdem do dta do quartel-general do exer
cito n.· 189 de 2õ de Abril ele 1860 declara que a
nenltum chefe ele corpo é licito diminuir, nem angmen
tal' o numero ele pranchadas que os conselhos perempto
rios fizerem, e muito meno. eleixarem de mandar :Jppli
car o ca tigo que pelos mesmos conselhos fór arbitrado.
0,1. o e 3. o ca o só poderão ter Iugar em COl1soquencia do
parecer do cirurgião que d ve assistir ii applícação do
castigo, para proceder-se nos termos do al'ts. 76 77

. do regulamento do corpo de sande de 7 de Março de
:l8õ7, devendo ser remettiL10 ao quartel-general com o
termo do respectivo conselbo, o parecer por escripto
e motivado, que o cirurgião assistente emittir em tal
caso.

Se o commanc1ante do corpo reconhocer que a falla com
mellida não deve ser castigada corporalmente, não a
submc tterá a on el ho, e puni l-a-ha cou venien temeu te
por antros meios á sua disposição, e se entender que os
precedentes e concluc'ta do delinquente aconselham uma
lllinoração do ca'tigo em que incorreu, deve providen
ciar para que previamente sejam levadas ao eonheci
menta do conselho todas estas particularidades.

1860.-Em adJitamento a esta ordem elo dia cleclara
a de n. o 190 de 5 de Maio de 1.860 que, se a praça, a
quem fôr imposto pelo con~elho peremptorio o castigo
de pancada de espada de prancha, não puJer supportar
e te castigo, por assim o attestar o cirurgião assistente,'
por mo~o nenbUlll deve ficar impune, mas sim ser cas
tigada ao razoavel arbitrio do commandan Le, com qual
quer das outras penas conQccionaes, adllliLtidas no exer
cito, e que a praça estiver na. circumstancias ue up
portar. Devendo ser remellida ao lluartel-general lam
bem uma parte de qual a pena, que innigij'am ao cul
pado, em substiluição d,lS pranchada

J. 41.

Conselho
pel'emplorio.

Quando a praça
não puder

supporlar o
c sligo.
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1862.-A ordem do dia da secretaria da guerra

n. o 308 de 31 de l\Iarço de 1862 declara:
1.0 Qu(', não pertencendo aos éonselhos peremptorios,

;15 attribuições de tribunal judicial, só lhes compete,
ou declarar livre de culpa a praça ac({usal1a, ou de
terminar o numero de pranchadas com que deve ser
castigada, sempre dentro cio limite maximo das que
por lei são autorizadas; não lhes sendo permittido de
e! ina r dessa com patencia, quando houver provas de cri
m" e menos applicar arbitralüamente qualquer outro
castigo; ,

2." Que, no C:ISO de ser manifestamente contrario ás
provas collio'iuas o pare 'er do conselho peremptorio, o
comma mlan te do corpo, por cuja ordem tenha elte de
funccionar, deverá recorrer ao respectivo commandante
l1e nrmas, ou a quem suas vezes fizer, a fim de decidir
como fôr ju~to e consentaneo á disciplina.

i862.-A de n.·' 321 de '19 de Julho de 1.862 recommen
da que os officiaes que houvúem'de fazer parte dos con
selhos peremplorios tenham sempre em vistas, nas suas
ueci õPs, a fiel observancia dos preceitos estabelecidos,
para não ultrapassarem as limitadas e bem definidas
attribuições lIue lhes são conferil1as.

CAPITULO V.

CON~ELHO, _

o nosso exercito ha para o julgamento dos militares
os seguintes conselho' :

De inqui rição, que julga do máo comportamen to
habi tual dos oilir,iaes de pa ten te, para serem refor
mados;
. De disciplina, que fórma a base para o julgamento das

praças de pret no crime de ueserção'
De investigação, que investigando os factos, fórma o

corpo de delicto para a pronuncia, se não existir a uo
fôro civil (quando ella é permittida), de todos os cri-
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mes militares, comprehendendo a deserção dos officiaes
de patente, e das praças de pret em campanha;

De guerra, que julga cm primeira entrancia os cri
mes militares.

Além destes ha o conselho que já indicámos na pago
91>, e que conhece da culpabilidade, ou incapacidade
dos inferiores; tem-se-lhe dado o nome de peremptorio :
e o que toma conhecimento das infracções disciplina
res, para applicação do castigo corporal, já vai mencio
nado no capitulo antecedente, e que tambem se denomina
peremptorio.

I:

CONSELHO DRINQUlRIÇÃO. n
184,L.-0 § 3. 0 do art. 2. 0 da lei do L o de Dezembro

de i8M. declara que o governo poderá reformar qua l
quer oflicial por motivo de máo comportamento habi
tual, ouvida primeiro a opinião de um conselho de in
quirição composto de tres oillciaes de patente igual, ou
superior, e precedendo consulta do conselho supremo
militar.

:1.852.-0 § 2. 0 do art. 9. 0 da lei n. O 648 de i8 de
Agosto de :1.81>2 declara que essa irregularidade de con-

o ducta ou máo comportamento habitual deve ser definido
segundo o art. :1.66 do codigo penal. (Pag. i88.)

:1.81>1>. - O regulamento, que baixou com o decreto
n. o i63:1. de i8 de Agosto de :1.81>1>, declara:

Ait. L o Oconselho de inquirição, que nos termos do
§ 3. o do art. 2. 0 da lei n. o 260 do L o de Dezembro de
i84,:I. deve tomar conhecimento do máo comportamento
habitual dos officiaes do exerci to, será composto de um
presidente de patente, pelo menos, igual á do chefe in
formante do máo comP9rtamento do omeial accusado, e
de dous vogaes superiores a este em posto ou emantigui
dade no mesmo posto.

(*) Vide o formulario DO 2. 0 volume, pago 1138.

Máo
comportamonto

hRbitual dos
omciaes.

Idem.

Conselho
de inquiriçúo..
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omais model no dos vogaes ~ crDverá os termos do
processo, e o ma is an Ligo exercerá as funcções de in
tel'rogante.

Art. 2. o Os oillciae componentes do'conselho de lU
quiri~ão nunca ~erãouo mesmo corpo do <tccu ado, mas
sim de qualquer outro corpo do quadro uo ex.ercito, e
na falta ab oluta ue Les, ua ex'LincLa 2." linha com soldo,
da' guarda nacion~l cm de Lacamento, honorarlos com
paLente, ou reformados.

Art. 3. o Nunca .. e proceuerá a conselho de inqui
rição senão por ordem expressa do ministerio da
guerra, dirigida á autoridade superior competente da
provincia, ou do corpo do exercito de operações em
que se achar o orncii11 accusado.

Art. 4. 0 O conselho ue inquirição será de privativa
nomeação los comffianuantcs em chefe dos corpos do
exercito de operações, dos commandantes das armas,
e dos presidente das provincias onde não houver com
mando de i1rmaS.

ArL. n. o Logo que qualquer da:> autoridades men
cionadas no arl. 4. 0 receber a ordem para mandar
verificar p r conselho de inquirição o máo compor
tamento habitual de algum omcial, que estiver sob
sua juriselicção, o communicarú ao chefe do corpo do
oflicial accusado, e requisitará a fé de alicio deste
omcial, copias authenticas de todas as informfções se
nrestraes de conducta, ele que constarem as indic-ações
e juizos sobre o máo cümportamento elelle, e o ori
ginal de to los os documentos, que corroborarem essas
indicações e jUlzos das autoridades informantes. Fa
zendo então a nomeação do conselho, remettel-a-ha
com todo os documeutos mencionados ao presidente
que nomear, juntando tambem copia authentica da
ordem do governo para se proceder ao conselho, e
aquelles documento, que pelo mesmo governo .forem
remettidos, ou ex.istirem na secretaria respectiva, que
tenham connexão com os pontos da accusação.

Art. 6. o O conselho se reunirá sem delonga, e pro
cederá aos tcr1p.Qs pl'eparatorios do processo, segundo
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a praxe dos conselllOs de investigação adoptada no
exercito, e pas ará logo á inquirição de testemunhas,
que terão sido prúviamente requisitadas ,\ autoridade
nomeante do conselho, em numero nunca menos ele
tres, nem maior de cinco, que sejelm de reconhecida
probidade, e isentas de suspeita .
. Art. 7. 0 Logo que o con. elho pelas peças do pro
cesso, e pelo l1epoimento das testemúnhas se julgar
convenientemente habilitado paTa ajuizar da accusação,
o respectivo presidente mamlará pelo vogal, que es
crever no processo, organizar um extracto fiel dos
pontos, e circum tancias da accusação, dos documentos
que a conoborarem, e elas ordens que mandaram
proceder á inquirição; e fará intimar tudo ao omcial
accusado, prevenindo-o de que deve comparecer pe
rante o con elho, a fim de ser interrogado, marcando-lhe
para isso dia e hora, dentro do prazo de tres dias. Este
rela torio sorá escripto, da tado e assignado pelo omcial
que o organizar; e o accusado declarará por baixo
dclle que fica sciente, datará e assignará esta decla
ração. O relatorio de intimação será annexo ao pro
cesso.

Art. 8. o Comparecendo o omeial accusado, será in
terrogado sobre todos os pontos da accusação, cons
tantes dos documentos apresentados, e dos depoimentos
das testemunhas; permittindo-se-lhe qQe em contes
tação, e defesa, faça verbalmente as observações, que
julgar convenientes, as guaes se transcreverão no termo
de interrogatorio, ou que as produza por escripto, se
o requerer, a fim de serem annexas ao processo jun
tamen te com os documentos, que pre tend er apresen tal',
como corroborantes de seu arrazoado.

Art. 9. o Findo o interroga torio do oflicial accusado,
o conselho, pesando devidamente as razões apresentadas.
pró e contra, dará sua opinião motivada se julga ou
não provado o máo comportamento habitual do ac
cusado, declarando-o em relação a qual, ou quaes dos
motivos mencionados no art. i66 do codigo criminal:
isto é, i. o incontinencia publica, e escandalosa; ~ •.Q
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VICIO de jogos prohibidos; 3. ° embriaguez repetida;
e 4.° inaptidão notoria ou desidia habitual no desem
penho de suas funcções.

Art. 10. Todas'as sessõ~s elo conselho de inquirição
serão secretas, e o processo nunca correrá á revelia
do accusado, salvo quando houver da parte deste formal
reluctancia, notoriamente infundada, de comparecer
perante o conselho, do· que se fará expressa e circums
tanciada menção no processo.

Art. ii. Depois elo conselho proferir sua opinião,
nos termos do art. 9.°, a qual será assignada por todos
os membros, o respectivo presidente remetlerá o pro
cesso á autoridade nomeante, e esta o fará chegar,
PQlos tramites competentes, á presença do governo.

Art. 12. O processo será remettido da secretaria
da guerra ao conselho supremo militar, para que este
consulte á vista das provas da accusação, e das decla
rações, e documentos do oflicial, se eile está ou não
no caso de ser reformado por máo comportamento
habitual, segundo o espirito das disposições do § 3.°
do art. 2.° da lei n.O 260 do 1.0 de Dezembro de 1841.

Art. 13. Devolvido o processo á secretaria da guerra
com a consulta do conselho supremo mili tal', o governo,
á vista della, e dos mais termos substanciaes do mesmo
processo, resolverá definitivamente sobre o destino
que deve ter o omcial accusaio.

O decreto n. ° 1680 de 2lj, de Novembro de 18õ5 ap
provou o formulario para os conselhos de inquirição,
que na fórma da provisão de 16 de Agosto de 1821
têm de julgar o máo comportamento, e inhabilidade
dos officiaes inferiores C*).

1857.- O aviso de 28 de :Maio de i8õ7, expedido
em virtude, da imperial resolução de 27 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que nos processos findos nenhum
inconveniente resulta de entregar-se ág partes, que o

(*) Vide 2. g volume, pag. 1162.
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requererem, os documentos originaes que a elIes
juntarem, uma vez que sejam su'b tituidos por traslados
em devida fórll1a, e que nos documentos originaes se
lance a nota de que antes foram desentranhados, e por
ordem de quem visto ser este o estylo seguido no fôro
civil e qne póde tambQll1 ser adopt.ado no fôro militar.

1.860.-0 ariso de 26 ue l\Iarço de 1.860, expedido
em virtude <la imperial resolução de 24 do mesmo mez
e anno, tomada sobre consul ta do eon elho supremo
militar, determina que o conselho de inl{uil'ição deve
declarar estar ou não concludentemente provado o
máo comportamento habitual do omcial que responder
ao mesmo conselho.

1863.- O aviso de;) de Maio de 1863 communica
que a imperial resolução de 29 de Abril <lo mesmo
anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militaI', manda declarar que, quando os pareceres
dos conselho de inquirição não forem dados na con
formidade das provas colligidas, <levem os comman
dan tes dos corpos recorrer das decisões desses con
selhos para os commandantes das armas, ou para os
pre i<lentes das provincias, que taes attribuições a"tcu
mulam onde não ba commandanle de armas, na con
formi<lade do que se acha disposto, relativamente aos
cansei hos pel:emptorios.

II.

CONSELHO DE DISCIPLINA. C)

180;).- O (lrt. 1.0 do titulo 3.° da ordenança de
9 de Abril de 1805 determina que as faltas dos ofTi
ciaes inferiores, ou soldados, que não excederem de tres
dias, sejam castigadas ao arbitrio dos commandantes;
e o art. 2.°, que as outras faitas que, excedendo de

i) Viür. o fOl'l1ll1l:lriO IJI) 2. o \'01 um", pago. 1í6R,

Conselho de
inquiriçiio.

Idem.

Ausencia de
officiaes

inferiores e de
soldados.
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tres dias, não chegarem a constituir deserção, serão jul
gadas por um conselho de disci plina, compos to de tres
officiaes superiores do regimento, e de dous capitães
mais antigos (não sendo algum delles da companhia do
1'éo), porque ness.e caso, ou quanda algum dos offi·
ciaes superiores esti ver impedido, nomear-se-ha mais
um capitão, a fim de que sejam sempre cinco os vogaes;
o art. 3.°, que o conselho ouvindo verbalmente a
defcsa do réo 'lhe imporá a pena, que houver mere
cido, lavrando o vogal mais moderno um assento,
que assig'narão todos, e que ficará servindo de do
cumento ii nota, que em consequencia delle o com
mandante mandará lançar no livro do registro,

O artigo unico do titulo 5.° determina que, logo
que a falta de qualquer individu0 de um corpo ex
ceuer os prazos determinados no artigo unico do titulo
L 0, será convocado o con"elho de disciplina, e sobre
a accusação por escripto do Gommandante da com
panhi&, de que fÓl' o réo, sendo perguntadas teste
munhas, se ordenará um summario, onde será julgado
de'ertor com as circumstancias, que acompanharem
a de erç-ão, o qual summario servirá de titulo á nota
do registro, e de corpo de delicto para ser proces ado
o réo quando .:voltar ao regimento.
~823.- A portaria de 28 de Abril de 1.823 manda

no seu art. 2.°, que em caso de deserção declarem
os comIDandantes de companhia na suas participações,
s o fardamento levado pelo oldado era ou n50 v n
cido, porquanto no primeiro caso elle dispõe de sua
nropriedade, e no segundo a deserção é aggravada por
dever ser arguido do roubo; no 3.°, que no mesmo
ca o de deserção, não úmen te declarem os comman
dantes de companhias a data da sua qualiricação, mas
tambem a da mesma de erção' no art. l~. 0, que jámais
se proceda a canseI ho de guerra, em ca o de deserção,
sem se lhe jun tal' o con elho de di ciplina que deve
servir de corpo de delicto no de guerra; no 5.°, que
não é licito ao conselho de di ciplina declarar a pena,
('m rrue o réo in OITCU' o que é das attribuiçôGs do
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conselho de guerra, e não do de disciplina, que só servo
a qualiticar a culpa.

1842.- A provisão de 18 de Abril de 1842, expe
dida em virtuele da imperial resolução de 30 de Março
do mesmo anno, declara que não havendo lei que
autorize os omciaes da gua rda nacional, para comporem
os conselhos de disciplina, de investigação, ou de
guerra, que houverem de formar culpa, ou julgar os
crimes de deserção, ou quaesquer ou tros, não se póde
nomear estes officiaes para taes con::;elhos, pois que
illegaes ser iam seus ju19amen tos' niio ha vendo no lugar
officiaes da J.' ou 2. a linha para a formação dos con
selhos, se deve remeIter para o lugar mais proximo onde
os haja não só as partes sobre o rlelicto, como as tes
temunhas e o proprio réo quando esteja preso.

18t1,3.- A provisão de 1.0 de Abril de 181:3, expedida
em ,rirtude da imperial resolução de 18 de l\farço do
mesmo anno, determina que no fim de 8 dias consecu
tivos de êspera de qualquer praça de pret ausente das
companhias de caçadores de montanha, deverá o com
mandante da nompanhia orgiinizar a competente parte,
á vUa da qual, presente' um dos outros officiaes da
mesma companhia, e na falta ou impedimento deste,
perante algum omcial da L' ou 2." linha effectivo, ou
reformado, de ordenanças ou guarda nacional, que
existir no lugar em que se achar a companhia, e depois
de formular e te oIDcial um auto de interrogatorio
que possa fazer, tomará o juramento ás tre3 testemu
nhas soJ~re o facto da deserção, com todas as forma
lidades estabelecidas para esse fim, cujos depoimentos
deverá rubricar, e eleven lo ser nomeado um omcial
inferior para fazer esta escripturação; depois elo que
o commandante da companhia remetterá todos esses
papeis, acompanhados de omcio seu ao commandan te
das armas, o qual mandará procetler a con elho de dis
ciplina na capital ela provincia, nomeal1Llo os omciaes
que a referida ordenança exige, para, ú vista elaquella
parte aCcnsatoria, e interrogatorio feito, qualificar
a cleserçi:í o, E' te con$clho elcverú servi r de Li tu lo para

J. !f2.

Conselhos
e officiaes da

guanla nacional.

Conselho de
disciplina.
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se averbar no livro mestre as competentes notas, c
tle corpo de dclicto aos conselhos de guerra a que deve
o l'éo responder quantia volLar á companhia.

1.8:53.-A provisão de JO'lIe Setembro de :1.853, expe
tlida cm virtude lia imperial resolução de 27 de Agosto
do me,'mo all{)O, tlevel'mina que se faça extensiva a todos

.os ce.rpos do exercito re5il1entes nas provincias do
Imperio (\ dispoúção da pro\lisão tle ia de Abril de
i8i3, rela ti va ús praças das campa nhias de caçadores
tle montanha., quanl10 se acharelR cm idellticas cir
cumstancias.

18;):5.- O {}ecret{) n." i6S0 ue 24 de Noyembro de
i8:55 approva os forlllularios para os conselhos de
disciplina que qualificam a deserção das praças de pret,
e para os lle disciplina, que julgam as praças de pret
por ausenci:ls men{)res de oito dias. (Veja-se o 2. 0 vaI. )

18tH.-A onlem do tlia n. o 2G:5 :la secretaria da guerra
de 21 de Junho de '1861 publica as instrucções sobre
o motlo de se substituirem os conselhos de disciplina,
que forem extraviados, e de se organizarem os que não
hQIHerem sido feitos nos devidos tempos; são elllls as
seguintes:

lNSTlIUCÇÕES SOBRE o Mono DE SE SUB6TITUInlDl os CONSE
LHOS DE DISCIPLINA, QUE FORE)l ·EXTRAVIADOS, E DR SE
OIlGANIZ,UUnI os QUF. NIo UUUVEREM SIDO FEITOS N03
DErwos TEMPOS.

ArL Lo Log'Ü que qualquer individuo, praça de pret
do exerci to, fÓI' j uIgado desertor pelo conselho de dis
t.:ipHna, se avel'bJl'ão no livro-mestre do corpo a que
llertencer, ou estiver atlllido, ou aggregado, as notas
Pl'{) criptas p la legislação em vigor; declarando-se
e.~rccif1cadamenlc, quando a deserção rar aggravada,
~ c:i n:u mstancias que concol'I'et'am para a aggl'avac;ão.

Arl. 2. 0 Feitas esta3 nota" o commandante do corpo
orgalJizará immediatamente um relataria de prcvenção,
t:ont'ol'lnc ao modelo junto, e o relUcUer:í, ü:;lalldo na
t:úrt~ ao ajutlanle'2'eneral, c e'lan~lo nas provincia5,
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dous- do mesmo teor ao respecli vü presiden-te, pela13
via ordinari-:ls. Um destes dous relatarias licará no
archivo da secretaria da presiclxmcia, e·o outro será re
metti'do á secretaria de estado elos negocios.da guerra.

Art. 3.· Logo que qualquer desertor fdr recolhiuo
ao corpo, apresentado ou apprcllend ido, o respectí vo ,
commandante o participaní, na côrte ao ajudante
general, e nas pr0vincias ao res-pective presidente, que
o communicará á secretaria do· estado dos negocias
da guerra, e essa oceurrenoia será averbada no rela
tori:o de prevenção. E te rela tOl'io, depois de se lan
çarem neHe as notas de qne o desertol;' foi senten
ciado eill'ultima instanc'ia, ou perdoad0,. será archivado,
para· servir de- ba e a novo processo, se forem extra
viaelos tanto- o cons-elho de guerra, como a respectiva.
copia, que·na· fórma da lei deve ficar no archivo doSo
corpos que se acharem nas provincias.

Art. 4: •• Se a apprehensão ou apresentação do de-o
sertor tiver lugar em outra provincia que não aquella
onde' commetteu a deserção, e o 'lorpo- ahi' se achar,.
o respectivo co-mmand:mte, logo que lhe dêr entrada,
o purticipul'á pelos tramite competentes á secretaria,
de estado dos negocios da guerra, e esta o commu
nicaní ao pl'esidente da provincia d'ondc o desertol~

se a·usentou, a fim de- que se possam fazer as notas:
do-a.rt. 3.· no relatorio de prevenção.

Art. 5. ·'No 'mesmo caso do art. 4.~', pela secre··
ta1'1a· de estado dos negocios da guerra se commu
nicará tambem ao presiden te da-· pFovi ncia, onde a
praça desertou, a civcumstancia, de haver ella sido.
senteac'iac!a ou perdoada, quando qualquer destas par
ticula1'idaà'es tiver lugar, para pod1'lr ser notada no
1'elatorio de· prevenção ex isten te na- secretaria da pre
sidencia.

A1't. 6'.· Se quando o desertor ~e apresentar ou f6,,
~pprehend ido na provincia onde estiver o corpo a qllC
ell e pertencer, que não scja:.aquclJa d'ondc ausen tou~se ;
se o mesmo, corpo, por qualquer eventualidade, não.
tiver com-sigo o· competento conselho de discipl.i.na-,.



- 332-

o commandanLe o requisitará pelos tramites estabe
lecidos á ecretaria de estado dos negocios da guerra,
indicando o lugar onde se acha o dito con elho, ou,
se ficar mais perLo, á presidencia da provincia a que
esse luo'ar pertencer.

Art. 7. 0 Quando, porém, o ministro da guerra re
conhecer que a distancia das localidades, ou qualquer
.0uLra circumstancia dilIiciI de superar, poderá pro
duzir longa demora no processo do desertor, ordenará
que se proceda no corpo a novo conselho detlisciplina
!iobre as bases do rela torio de prevenção, de que remet
terá copia authenticada.

Ar t. 8. o PrOCedei"-Se-ha do mesmo mod o em qualquer
caso de posição relativa do corpo, quando se houver
extraviado o conselho de disciplina, e não fÓr pos
sivel organizar outro essencialmente identico ao pri
meiro, o que será participado pelo commandante do,
corpo, pelos tramites competentes.

Art. 9. <> Se se apre antar ou fÓr apprehendido algum
de~ertor do corpo que se achar na provincia onde
teve lugar a deserção, e o archivo desse corpo se
houver perdido po teriormente a esta deserção, cm
consequencia dt; inçendio, naufragiQ, tomadia de ini
migo ou outra qualquer causa, o presidente dessa
provincia mandará proceder a novo conselho de dis
ciplina sobre o contexto do relatorio- de prevenção,
que será remettido ao commandante por copia authen
ticada. Se a apresentação ou apprehensão fÓI' em outra
provincia, e nella estiver o corpo, o presidente dessa
provincia o participará á secretaria de estado dos
negocios da guerra para se lhe l'emetLer copia au
thenticada do relatorio de prevenção, a fim de se pro
ceder a outro conselho de disciplina; ou, se fór de
menos demora, re:juisitará e sa copia ao presidente
da província onde foi commettida a deserção.

An. 1.0. Quando se apresentar ou fÓr apprehendido
algum desertor de corpo que tenha sido dissolvido, e a
apre en tação ou apprehensão fór na provincia onde elle
desertou, ou naql1ellü oude se adiar anel:aclaclo, o
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archivo do mesmo corilo, abrir-se-ha 'nova praça <ia
desertor em um corpo dessa provincia ou na mais pro
xima em que o houver, para ser alli processado sobre o
conselho de disciplina archivado, ou sobre outro man
dado proceder á vista do relataria de prevenção, se flão
fór passivei obter aquelle em tempo razoavel; devendo
o conselho ou o relataria acompanhar o desertor para o
lugar onde 5'e [Le fór abrir nova praça.

Art. 11. Se na hypotLese do art. 10 o desertor se
apresentar ou fôr apprchendido em qualquer outra
provincia, será remettido para uma das duas da bypo
these, que mais commodo fór, preferindo-se, dada a
mesma facilidade de remessa, aquella onde houver
algum corpo, especialmen te se neHa es ti ver arrecadado
o archivo do corpo dissolvido. Quanto ao mais, proce
der-se-ha com o de'ertor na fórma do mesmo art. 1.0.
Se, porém, não fÓl' encontrado o conselho de disciplina
no archivo, o presidente da provi.ncia requisitará ao
da outra em que teve lugar a deserção, ou á secretaria
de estado dos negocios da guerra, se ficar mais proxima,
uma copia do relatorio de prevenção para proceder-se
convenientemente. Se o desertor ficar na provincia
onde foi commettida a deserção, para proceder-se
contra elle, requisitar-se-ha primeiro o conselho de
disciplina, an tes de recorrer-se ao rela torio de pre
venção.

Art. 1.2. Se o desertor apresentado ou apprehendido
fôr de corpo que, depois de perder o seu archivo, tenha
sido dissolvido, proceder-se-ha com elle conforme as
disposições combinadas dos arts. n.o, 10 e H.

Al't. 13. Com os desertores qualificados anteriormente
a estas instrucções que se apresentarem, ou forem
apprehendidos, se pr'ocederá do modo seguinte:

L° Na bypothese do art. 7.", com referencia ao 6.°,
pela secretaria de estado dos negocios da guerra se or
denará que se .proceda a novo conselho de disciplina,
formando-se a parte accusatoria, á vista das nolas de
deserção que existirem no livro-mestre; e se este
tambem e achar no lugar onde estiver o con elho de
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disciplina, enLão pela mesma secI'eLaria se ordenará
que seja satisfeiLa a requisição do art, 6, o;

2. 0 Na hypothese do art. 8.", pela secretaria de es
tado dos negocios da guerra na côrte, e pias presiden
cias das provincias, respecti vamen te, se mandará pro
ceder a novo conselllo de discipl ina, tendo a .parte ae
cusatoria por base as notas que existirem no livro
mestre;

3. o Nas duas hypothcses do art. ü. o, logo que o de
sertor fór recolhido ao corpo, o respecLi-Yo commall
dante o participará pelos tramites cOlupetentes ao mi
nistro da guerra para se expedirem as convenienLes
ordens a respei to do como se deve proceder com o
mesmo desertor;

4. o Na bypothese do art. to e sob a condição de a-pre
sentar-se ou ser apprehendido o desertor na provincia
onde estiver arrecadado o al'chivo, se procederá do
modo prescripto no mesmo artigo, formando-se novo
conselho de disciplina, se f(lr necessario, sobre parte
a::cusatoria organizada de co-nformidade com as notas
do livro-mestre;

5. 0 Na hypothese do art. ti, o desertor será' remet
tido para a provincia onde es tiver arrecadac10 o arch ryo, .
e ahi se procederá segundo os principios do § fI:." do pre
sente artigo;

6,° Na hypothese do art. 12, o desertor será remet
tido para a c(lrte, a fim de· se resol ver sobre seu- destino
como f(ir conveniente.

Art. 14. Quando na provincia onde se apresentar,
ou fór apprehendido um desertor, não se puder veri
ficar qual o corpo a que- elle pertence, será· remettido
para a côrte, a· fim de resolver~se sobre seu destino. Se,
porém, esse caso, e o previst(} no § 6." do a.rt.' 13, se
derem nas provincias de Goyaz e de Mato Grosso l o de
serto,r ahi ficará addid'o a algum corpo, até que, sob par
ticipação circumstanciada da presidencia á secretaria
de estado dos negocios da guerra, o ministro resolva
sobre o de tino que se lhe deve dar. O mesmo se pra
Li 'ará ne sas duas provincias quando o desertor 1'61' de:
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COI'pO que esteja em qualquer das outras, a não ser em
uma dellas, em cujo caso será remettido para o corpo
a que pertencei', segundo os principios geraes estabe"
leddos..

Art. Hí. Senuo apresentado ou apprehendido em
~ualtjuer pl'ovincia algum desertor .do corpo que esteja
na ue Goyaz, ou de lI1ato Grosso, será remettido para a
côrte, a fim ue ahi se providenciar sobre o proéedi
mento que com elle se ueve ler.

Art. 16. Os presidentcsde provinoia, logo que re
ceberem dos commandantes de destacamentos os in
terroga torios rela ti vos á verificação de deserção de
pr;lças uos mesmos destacamentos, autorizado pelas
proYisões do conselho supremo militar de 10 de Abril
de 1843, 23 de Outubro de 18!i9, e 10 de Setembro
ue 1853, :l.ccusarão a recepção dos dilos interroga
torios. Os commandantes de destacamentos, se dentro
de prazo razoavel para a viagem de ida e volta, e ha
vcnlIo opportunidade, não receberem communicação
lIa recepção dos interl'(IJgatorios, remetterão aos mesmos
presidenles pelos tl'amites estabelecidos um relatorio
cil'cum<;tanciado da deserção da praça, declarando todas
;IS l?articularidadcs desta deserção, quaes os individuos
que ol'ganiz;lram os intel'1'ogatorios, em que data, quaes
as leslemunhas que tlepuzel'um. e quando remettidos.

De. Le rolalorio remetterão 2.' e mais vias, passado
que seja aq uelle pr<lZo razoavel, depois da uI tima
rcmess;l, declarando em cada Ullla dellas a da ta da an
Lerior, a Lê que recebam comm unica~ão da recepção.

Art. 17. Se es interrogatorios se uesencaruinharem
anLes l~e 'hegal'em ao seu destino, os commandantes
de desLacamentos, tendo sciencia disso por communi~
cação ela auto:'jdade competente de que os não rece
bedm, ou tendo certeza do facto fIue occasionou o
descaminho, farão organizar outros inleJTogatofios,
e os remcllerào á presidcncia da provincia pelas vias
competentes, seguindo sempre o que está preseripto
n3 2. a e 3. a pa r te do ar t. 15 .

.-\I't. 18. ., par 11ua1fJucr dl'cum L111cía não se

, '
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houver averbado no livro-mestre as convenientes notas
da deserção de uma praç'J. (pelo que será responsabil isado
o chefe do corpo), far-se-hão, logo que a praça se
apresentar ou róI' apprehendida (ou antes, se se der pela
falta), á vista do conselbo de di~ciplina, relatarias de
prevenção, ou outro qU31quer dado positivo e legal:

I

e se por alguma das razões ir.dicadas nestas instrucções
esses documentos faltarem, o commandante do .corpo
o participará á secretaria de estado dos n~gqcios da
guerra, pelos tramites estabelecidos, para o minis
tro da guerra resolVêr conven ien temen te a tal res
peito.

Art. 19. As not<1S de deserção no livro-mestre serão
competentes para substituirem os rclato:'ios de prc
venção na organização das partes accusatorias para
novos conselhos de disciplina, quando alguma parti
cul<1ridade imprevista impossibilitar ou difficultar o
obter taes relatarias par3. aquelle fim.

Art. 20. O ministro da guerra na côrte, e os pre
siden tes nas prov incias, farão responsa bilisar os com
mandantes dos corpos pela remcss~ do relataria de
prevenção com o mappa, diario em que se der baixa
por desertor á praça constante do mesmo relataria.

Art. 2:1.. Serão competen tes para legalisar todos os
a.ctos convenientes á ürganização de novos conselhos
de di ciplina, os commandantes de corpo, .companhia
e destacamento a que o desertor pertencia em qualquer
qualida.de, que esti verem em exercicio quando se houver
de proceder aos ditos novos conselhos.

Art. 22. Pela secretaria de estado dos negocias da
guelTa, polas prcsidencias de provincias e pelos com
mantlos dos corpos se accusará immediatamente a re
cepção dos con Ihos ele guerra e de disciplina, re
Ja torios de prevenç(io, e communicações de notas,
para este, bem como.das ordens qae sobre taes objectos
lhe forem expedidas, a fim de prevenirem-se elesca·
minhas e demora no processo dos desertores.

ArL. 23. Os inspectores dos corpos verificarão a
fi I execução do di!'\posto nas presentes instrucções, e
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darão parte em seu relataria das alterações e faltas
que encontrarem.

Art. 2". Os mesmos inspectores dos corpos inuti
lisarão por meio de· notas convenientes os conselhos
de disciplina que por ventura apparecerem, e que
em virtude das disposições destas instrucções houverem
sido substituidos, segundo os preceitos que neHas se
contêm.

/

Relatoria de prevençã-o.

O.•.. (praça) do meu commando F .. " per tencen te
,ã .... companhia, de que é commandante o....F ...

(posto e nome) tendo assentamentos no ... ' livro-mestre
do mesmo batalhão á fi. . .. sob n. o ••• , dos quaes
consta ser elIe filbo de F , natural de .... , que
nasceu em de.... de , cabellos .••• , olhos ... ,
oflicio de , estado ... , com .... pollegadas de al-
tura; e que assentou praça voluntariam~nte (ou
obrigado) a.... de .... de .... ausentou-se no dia ....
de .. " de.... do qua rtel do corpo em.... (ou por
não ter-se apreEentado da Jicença com qu~ se achava,
ou do destacamento de .... ) e a.... de .... de .... ,
foi julgado réo de .... deserção simples (ou aggra
vada) pelo conselho de disciplina composto de mim
commandante, e dos 81's. major F.... e capitães
F., F., e F .... , depondo como testemunhas os sol
dados F., F., e F.... E tendo-se averbado as con
venientes notas no livro-mestre e archivado o con
selho de disciplina,fiz lavrar o presen te relatorio para ser
remettido á secretaria de estado dos negocias da guerra
(ou á presidencia desta provincia), o qual vai escripto
pelo secretario deste .... (corpo) por mim assignado,
e seilado com o selIo das armas do Imperio. Quartel
do (corpo) em.... (lugar) aos .... de de ....
O F .... (posto e nome) secretario do (corpo)
o escrevi.

r. 43 ~ ,

F .. " (nome do commandante)
... (posfo)
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quand;o,3, des,evção f6r. a.ggrav,ada; qqando. a praça
levar eq.uip'a~en,to e fardamento não v,encido, acres
ce,~te;-se de~.ois. do, nome das testemunhas as seguiníes
nota.s: - Est~., conselho julgou aggravada a deserQão
por.... (declara-se a circumstancia aggravante); e
igualmente que o dito soldado desencaminhár.a as
seguintes. peças de equipamento e de fardamento não
vencido (mencionam-se a§ peças).

Nas companhias isoladas o official mais' moderno es
cre~erá o rela torio.

m.

CONSELHO DE INVf;STIGAÇÃO. n
FOram estabel~cidos no Brasi,l conselhos de inv:esti
gação á semelhaI}.ça d.e Portugal para investigar ou inr
dagal: algum facto, para se 'conllecer se delIe resultou
criminalidade; é composto de um presidente e dy dous
vogaes, sendo estes de p'atente igualou superior á do
réo, ·e aqqelIe sempre superior.

1832.- O art. Hm § 3.° do codigo do processo cri
miqal de 29 de Novembro de 1832 incumbe ao~ con
selhos de investigação a fÓl'ma de culpa nos crimes de
responsabilidade dos empregados militares.

183õ.-A lei de 26 de Maio de 1835 determina, no
seu art. 1.1,. o, que logo que se tiver passado o prazo,
no fim do qual deve um official ser declarado desertor,
um conselho de invesLigação, composto de tres ofllciaes,
á vista do depoimento das testemunhas, e dos do
cumentos que comprovem a deserção, julgará desertor
o au ente; no art. 5.°, que a sentença do conselho de
investigação servirá para se fazer a nota do livro do
registro, e para er excluido o réo do estado effecti"o;

(") Vide o formularia no 2.° volume; pag. 51>1..
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e de corpo de delicto para seu pr'oe"ess'o, qU'ahdô se
apresentaI'.
18~3.- O § 13 do art. 2.· tlo r'egUlamehto de 8 de

Maiu dé 1843 declara ser atttibuição do commândante
das armas nomear conselhos de ,investigação para a
formaçã'o da culpa dos réos militares, excépto quando
pelas leis em .vigor fõr da peculiar att'ríbuição dos cbm
mandantes d~s bOrpos mandarem procedeI' a taes cOIl.- '
selhos, devendo Os da nomeação dos commandãntes das
armas fazer-se no qual'tel-general destes, e ()S outros no
quartel do estado-maior do respec tivo corpo.

1843.-A provisão dê;) de Setembro de 1843, expe
dida' em virtude da imperiall'esolução de 29 de Julho
do mesmo anno, declara que nos casos em que se
acharem incluídos alguns militares nos processos, que
as justiçaf civis organizarem, e cujas copias authen
ticas deverão ser remettidas ás respectitas autoridades
,militares, encetado competentemente o processo e a
pronuncia no fôro civil, dispensa-se o conselho de in
vestigação, equivalendo-o áquelIa pronuncia para se pto·
ceder a conselho de guel'l'a.

1853.-0 aviso de 5 de Junho de 1853, expedido em
virtude da imperial resolução de 15 de Junllo do mesmo
anno, tomada. sobre consulta do conselho supremo mi
litar, declara que os cornmandantes dos corpos poflem
mandar proceder a conselho de investigação, assim tam
bem: os commandan tes de fortalezas e fOI'ças destacadas.

1855.- Odecreto n.O 1680 de 24 tlê Novenib'Í'o de 18õ~

approva os formularios pai'a bS COÍlselhbs de investi
gação de actos crímitlosos em geral, e para os de iil·
vestigaça<1 de deserção dos ofIicíaes de patente. (Veja-se
o 2.· volume.) (')

1856 ....... O'aviso lie õ de Dezembro de 1836 ôeclara
que os presidentes de proi incia não são autoridades para
perinit.tirem aos j'éos militares, eDi conselho de invés-

. (*) o forrnull!.rilJ pua o .conse.lho qe inves~igação que qua
lifica a deserçao (los ofllclaes de, patente, acha-se no 2.0 vo
lume, pago 1í43.

Dispensa de
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tigação, garantias que não estejam no regulamento
respectivo. ,

1860.- O aviso de 18 de Setembro de 1860, expedido
em virtude da imperial resolução de Ui do mesmo mez
e anno, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, determina que, quanto aos individuos que fogem
da prisão estando cumprindo a pena de 1.' ou 2." de
serção pelos corpos "a que pertencem, se lhes fará con
selho de investigação, o qual poderá ter lugar a todo o
tempo; e quanto áquelle , que estão cumprindo a pena
por 3." deserção, como já não são militares, contra elles
se procederá civilmente na fórma das leis ordinarias.

1862.- O aviso ue 13 de Outubro de 1862, expedido
em virtude da imperial resolução de ii do mesmo mez
e armo, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, declara que a superioridade de patente, esta
belecida pela provisão de 2~ de Abril de 1844, está
bem definida na prioridade: que dá a antiguidade entre
os officiaes do mesmo posto, e que deste modo os pre
sidentes dos conselhos de investigação podem ser da
mesma patente do .oflicial accusado, sómente no caso
de existir a prioridade entre aquelle e e.ste.

1864.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n.· 4,28 de 24 de Dezembro de 1864 determina que os
processos de conselhos de investigação sejam sempre
submettidos á decisão dos conselhos de guerra, na con
formidade do ,que decidiram as imperiaes resoluções
de 28 de Maio e 4 de Junho de 184;>, quér sejam os ditos
processos mandados instaurar por determinação do
governo imperial, quér das autoridades a quem' com
pete esta attribuição, segundo as disposições em vigor; _
e muito recommenda aos presidentes e commandantes
das armas a fiel execução do que dispõe a ordem do
dia n.O 188 de 20 de Abril de 1860, relativamente ao
andamen to dos respectivos processos e brevidade de
sua conclusão.

1866.-0 aviso de4 de Agosto de 1866, expedido em '
virtude da imperial resolução de 27 de' Julho do mesmo
anno, tomada sobre consulta dç> conselho supremo mi-
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litar, determina que um processo de conselho de in
vestigação fosse devolvido ao commandante das armas
da provincia de Pernambuco, a fim de ahi nomear-se
um novo conselho de investigação, que, procedenilo nos
'ulLel'iores termos, o conclua dando seu parecer, visto
que muito irregularmente procedeu o commalldante das
armas enviando para a côr'te o processo; porque, tendo
alli começado, alli mesmo dcvêra ter sido concluido
no mesmo tempo, com a nomeação de outro conselho;
não podendo justificar a opinião con traria o facto de
não ter.a culpa districto, uma vez que foi elLe co
meçado na Babia, e muito menos ainda o tie residir o
accusado na côrte; porque podendo o novo conselho
julgar conveniente novos esclarecimentos e diligencias,
como sejam inquirições de testemunhas, acariações, etc.,
difficil sel'ia proceder-se aqui a taes diligencias.

1.869.- O aviso de 8 de Março de 1869 declara
que, na conformid~de da imperial resolução de 4: de
Novembro de 1868, tomada sobre consulta da secção
de guerra e marinha elo conselho de estado, não ha
vendo conselho' de investigação pa ra as praças presas,
deve-se mandar proceder a elle, nos termos das ins
trucções publicadas em ordem do dia da secretaria da
guerra n. o 265 de 21 de Junho de 186L

1.810. - A imperial resolução de 4: de Maio de 1870,
tomada sobre consulta das secções reunidas de. guerra e
ma.rinha do conselho de estado, declara:

1.'<> Que os conselhos de investigação, depois do co
digQ do processo (art. 1.5~ § 3. O) constituem a base
essencial dos conselhos de guerra, não podendo proce
der-se a estes sem terem havido aquelles ;

2. o Que todavia os conselhos de investigação con
servam o mesmo carauter, que tinham antes do mesmo
codigo, porque não lhes foi por elLe conferida juris
dicção, que não tinham pelas leis militares;

3. o Que, portanto, os conselhos de investigação não
valem senão como informação, podendo a autoridade
conpetente conformar-se ou não com a conclusão delles
e mandar proceder a con elho de guerra ;

/
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4,. o Que, no caso de ser a conclusão do conselho de
investigação affirmativa, é do interesse da justiça pu
blica, e honra mIlitar, proceder-se a conselho de guerra;

Õ, o Que sendo, porém, 'negativa a conclusão, é in
contestavclo direito que tem a autoriuade superior
competento de mandar proceder ou não a conselho de
,guerra;

6. o Que assim, os· cinco conselhos de investigação,
sobre os quaes versa a consulta, devem ser devol
vidos ao ajudante general para decidir sobre elIes o
que convier, ou mandando-os archivar, se com elIes se
conformar, ou nomeando conselhos de guerra, que
sobre elIes proceda m, ra li ficando as provas colligidas,
ou adquüindo.ll)ais pl:ovas. (Vide 3> 'volume.)

IV.

CON&ELUO DE GUERqA, SENTENÇAS, E PETiçÃO DE

GRAÇA. n
1773, - O § 7. o do capitulo 10 do regulamen to de in

fantaria de '19 de Fevereiro de 1763 declar;a que no

(0) A nomcação do conselho de guel'l'a é feita, pouco mais ou
meuos, uo; seguintes terow': " Para o couselho de guena.,
II qUe maudo proceder a F" .. , soldado, ou•... de tal corpo,
"pelo crime de .... con LauLe das partes e conselho de in
" vcsLigação res(ll'Clivo, nomeio: presidente o Lenente-coronel
II 1; .... , intcl'l'ogante o capiLão F.... , auditor o DI' F.... , ou
" o Dr. juiz de, direito F.... , yogaes o' capitães ou tellentes
« FF ,- Quartel do commando das armas em .... jo mez
" de do anuo dc .. ,. (ASsiguado). "

Feita a nomeação, sel'á ella remeLLirla ao presidcnte do con
sclho, 3companhada de todas a partes 3rcusatol'ias, da fé de
ollicio ou certidão de :JssenlamcoLO do réo, ou na sua f;dta o
documento, qlHJ o decreto n. O 3060 ue 16 de Dezembro de 1860
mandúu llb LiLlIir, do 1'01 das testcmuuha , do summario do
con elho de invesligação, ou ue disciplina', ou d3 CU1P3 e pro
nuncia do f'õro riminal civ,il (nos casos em qne a lei o pOrmiLLe)
e cle todos os documentos que possam esclarecer o juizo do
con elbo.

Reunido o conselho, o pro idente entregará tod/)s os JJ:lpeis '.
ao alldiLOI'; este, e reverá em uma follJ3, que sel'vil'á de capa,
o seguintc:

« Provincia de.... 18 .••• cidade, "iIla, ou acampamento de ...
•, rrocesso vcrbal c interrogatorios do réo F.... omcial, sal'·

" genLO, ou offici,ll do corpo .. " >l, pa sará logo a formal' o auLO



- 343,-

conselhos é fiscal do interroga torio o auditor, eleverrdo
mesmo insinuar com modf;ração o modo de se o f;az8r,

do corpo de delicto, isto é, o termo de apresentação, e continua
~ão do processo, podendO elle seI' escripLO nos seguintes termos,
admiHidos peja praxe: .

" Auto do corpo de delicto.

e< Aos .... dias do mez de .... do anno de.... , nesta cidade,
« ou, etc., foi presente ao general em chefe, ou, etc., de....
e< a parte (ofliciol, de li ..•. e mais papeis juntos, dos quaes
e< consta que o sold:ldo (ou, etc.) F.... da ... companhia do ....
e< corpo, havia deserLad'O no mez de •.. :, ou haVIa commettido
e< o crime de .... , pelo que o dito general, ou .... ordenára a
e< convocação deste conselho" mandando o pI'esidenLe delle,
e< li ...., lazer este auto, escl'ipto por mim auditor du exel'cito
e< (ou, etc .l, para por elle se proceder á inquirição de teste
e< munhas e inLerrogatol'io , até semença final, contra o dilO
e< réo; e eu F.... , auditor do exercito, ou, capitão servindo
e< de auditor, o escrevi por ordem do mesmo presidente, e
e< assignei. »

E te autQ é sempre fei to no rlia da primeira reunião, e a elle
ajuntam-se: 1.° o ollicio da cOIlVOCaçal) do conselllO; 2. ° relação
dos vorraes; 3.° rol das testemunhos; 4.° atLeslação ou fé de
oflicio dos assenlamentos do ['éo; 5.° conselho de investigação
e peças que o acompanharem; escreve-se dep.ois a 1.0 se são
no alto da primeira folha branca iOlmediata. aos papeis indi~

cados.

« Pr'imei1'a sessào.

« Aos.... dias do mez de .... na cidade de .... 011, etc .... ,
e< reunido o conselho de gnerra, e dando-se andamenLO ao pro-
« cesso verbal do réo F " soldall0, ou .... da .... companhia
« do.... batalhão do , examinados e depois lido por mim
I auditor do exercito, ou .... toclos os papeis, e peçaf> do mcsmo
« processo, sobre a culpabilidade constante do auto do corpo de
« deliclo folhas.!, " de que ficaram inteil'ados todos os membros
« do mesmo conselho: tleliberou este qne fossem pergunladas
« as testemunhas compl'obatorias da accusaçào arguidas no
., anto, e sendo ellas prescmc , foram inll'oduzieJas, cada uma por
e< sua vez, e intel'l'ogada~ pelo canHão F.... , sendo seus nomes,
« naluI'alitlade, idade, e~tado, profissão, C05LUmes e depoimentos
« o', que e seguem.- E eu F.... , auditor, ou capitào seniudo
« de auditor, o escrevi. "

cc Primeira testemunha.

« F., •. , elc., branco, ou .... , naturn.l de .•.. de ida(le de, ... ,
« casado ou solteiro, morador em ... " vive de .... , ou é em
" pregado, etc., teslemuuha jurada aos Sautos Elrangelhos (ou
« conforme a .reli;;ião, que eUa seja), pelo official iutcl'1'ogante,
« promeneu ll1zer verdade, e aos co tumes dis. c nada, ou que
« era parente, compadre, .ou famulo, etc., e perguntatJo SOIJI'e
« o aut~ do c~rpo de debcto, q~e lhe fOi lido, di. e saber )lar
« ver, ou OUVU' a F .... , que .... etc.
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podendo suspender o interrogatorio, quando o omciaI
interrogante não se conformar com os seus conselhos,

« E mais não disse; e depois de haver lido seu depoimento,
« e o achando exacto, assiguou el'm o dilo omeial interrogante,
cc e comi;;,o F .... , auditor, ou capitão, etc., que o escrevi.
l( (Appelliao do interrogante.) (Nome da testemunha.) ))

Se a testemunha não souber ler dir·se-ha: et E depois de lhe
« sei' lido seu depoimento, que acllou conforme, nomeou, por
" não ~abCl' ler nem escrever, a F.... / para assi""llar a seu
cc rogo, o qual comparecendo, depois oe lida perante ambos
<C esta declaração, assignou ,com o oficial interrogante, etc. ))

" Segunda testemunha.

« F.... , etc. (Como a primeira.) ))
Não havendo te. temunhas promptas, dir-se-ha no termo da

primeira sessão, depois das palavras - arguido no auto - o
seguinte: " as quaes não se aChando ainda presentes para
" serem perguntadas, resolveu o mr.smo conselho que fossem
" ret.[uisitadas p:ll'a o dia .... , ás .... 1101'a5 da manhã, 01\ da
" tarde, deu-se por finda a L" sessão, de que fiz este tcrmo.
« 'Eu F.... , auditor, ou, etc. ))

Quando não estiverem presentes as testemunhas que depu
zeram no conselho de invHstigação, ou disciplina, pOl' haverem
I'allecido, desertado, ou não pu(lel'em comparecer por estarem
mui distantes, deverá o audiLol' fazer a cumpetcnte declaração,
motivando a falta, e fazendo menção no me mo termo da de
liberação do couselho para requisiçào ue ouu'as testemunhas,
que saibam do facto. E··ta declaração eoslUma-se fazer logo
depois do termo da 1." sessão. As testemunbas não podem ser
ascendente ou descendente, mulller ou parente, até o 2.° gráo
do réo, nem tão pouco escravo, ou menOl' de 14 anuos; po
dcrãu 'er sómente informantes, mas não juramentados; suas
declarações serão tomadas e por clle aS'ignada, simples
J1l ute l;0111 esclarecimentos sujeitos ao cI'iLerlo do juizes.

Se 01' impedido por qualquer circumstaneia algum dos vo
gaes, dar- e-ha parle á autoridade competr.nte, pedindo-se-lhe
a. nomeação do ubstiLuto; e quando este se apresentaI', o au
diL01' fara o seguinte termo em que mencione o facto, juntando
o omcio, ou nomeação respectiva. fazendo depois a leitura do
processo para conlH:cimento do 110VO vogal.

Sessão . .. ,

" Aos .... dias do mez de .... e anno de.... reunido o eob
« selbo de guel'l'a, apresentou o seu presidente o omeio do
" ;:reneral (OU de tal autoridade), datadu. de.... , e que ao diante
II vai junto, por onde foi numeado o eapitão F .... , ou .... , que
« pre ente se acha, para vo""al deste conselho, em substituição
II do vJgal F.... , que deu parte de doente, ou que se recu ára
« por suspeito, ou que fúra dado de suspeito, etc. E logo pe lo
« auditor do exer 'ito, ou capitão •.. , etc., foram lidas ao
« mesmo vogal torlas as peças do processo sohl'e a culpabili
« dade do aceusadu F .... , das quaes ficou inteirado o predito
" vogal. E para eonst:l1' lavrei este termo e jJlntci ao diante
(t a mencionada nomea ão.EuF .... , auditor ou .... , ete., que
« o escrevi e as ignei, ))
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até o commandante do regimento declarar qual delles
tem razão.

Se houver tempo continúa o conselho, logo que se apresenta
o novo vogal j mas se por qualquer circumstancia ha falta de
tempo, suspende-se a sessão para continuar na seguinte, la
vrando-se o seguinte termo:

« E logo sem interrupção continuou o processo verbal do réo
« Fuão, etc. (Segue-se o que exigir então o estado do processo.) )I

Se porém não puder proseguir nessa occasião o conselho,
se dirá: " E por não ser possivel continuar o conselllO por
« estar o sol posto (ou por outro inconveniente, que e men
« cio~ará), mandou o presi~~.mte levantar a sessã!?, desigDando
« o (ha ..•. para nova reUIllao. E eu F ..•. , audltor, fiz este
« termo. »

Se aiuda existirem testemunhas para serem inquiridas póde
ser o termo concebido da maneira seguinte:

« Aos.... dias do mez de ...• e anno de.•.. , em tal sessão
« deste conselho de "'uerra, ahi e perante elle, foram mais
cc perguntados pelo omcial interrogante, F ...• , as testemunhas
« da accusação, qne abaixo vão nomeadas j do que para constar
" lavrei este termo. Eu F.... auditor, ou .... , etc. , que o es
« crevi. "

",Quarta testemunha, ou, etc., F.... ,côr, idade." (E tudo o
lTIalS como as antecedentes.)

Finda a inquirição da ulLima testemunha da accusação, pro
segue-se na mesma sessão na marcha do processo, do modu
seguinte:

« E dando o conselho por finda a inquirição de testemunhas
« sobl'e a accusação por achar-se saLi feito com as inquiridas
« neste conselho, e no de investigação, resolveu que fosse o

'" réo F .•.• intimado para comparecer pessoalmente no dia ...•
" ás tantas horas, em tal lugar, onde se achará reunido o con
" selho de guerra, a fim de responder peI'ante o mesmo con
« solho aos interrogatorios e apresentar sua defesa e teste
« Illllnhas, levantando-se a presente sessão. E para constar fiz
« este termo em pleno conselho, eu F•• " auditor, ou capitão,
« etc., que o escrevi. "

E' de costume ser esta nota concebida nos seguintes termos:
« Previno ao réo F soldado, ou de tal corpo, preso

" em..... que no dia de .... pelas horas da manbã (ou
« rIa tarde), tem de comparecer em.... onde se achará reunido
" (!l conselllo de guerra, a que vai responder pelo crime de.••.
« (declaram-se o crime e suas circumslancias) a fim de, perante
« o mesmo conselho, satisfazer o réo aos interrogatorios, que
te lhe devem ser feitos, e apresentar sua defesa e provas, que
« tiver, devendo enviar o rol de suas testemunhas. As que de
(l puzeram contra elle no conselho de investigação e no de
« guelTa são F•... F.... F ..•.

« O omcial inferior que fizer esta intimação entregará ao
« réo e ta noLa, e 2~ horas depois passará certidão á parle, na
cc fórma do estylo.

« Sala das sessões do conselho de guerrá em... aos tautos
cc dias do mez de .... do anno de.... .

« F .... auditor. n

t. 4t
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o § 9. o do mesmo capitulo determina que cada
membro do conselho de guerra, quando o delicto fór

A certidão será concel>ida, pouco mais ou menos, nos se-
guintes termos: •

" Eu, F•... , sargento do •.•• corpo, etc., cer~ifico que na
" manhã, ou tarde de hontem, .••. do corrente, as...• horas,
l( intimei ao réo F••.• , sOldado de .... , preso em , a nota
" do estylo para seu. comparecimento no dia ...• , ás ho~as,
" pel'ante o conselho de guerra, a que vai responder, reuDldo
« em .... , tudo conforme se contém na dita nota, de que pe
" rante as testemunhas abaixo assignadas, ficou de pusse, c
" bem sciente: e entregou o rol de suas testemunhas (quando
" o tenha fcito) .... Rio, ou etc ••.. tau tos do mez de .... elo
" anno de ....

l( Como testemunhas:

".F.... F .... «F ....
l( Sargento ou, etc. »

Junta·se esta certidão ao p'rocesso com a copia da nota da
intimação, cujo original fica em podeI' do réo.

No dia em que o réo tiver de comparecer, o conselho reuniclo
abrirá a sua sessão com o seguinte termo:

l( Sessão ....

« Aos tantos do mez de..... do anno de.. , .. , reunido o
" conselho ,de guerra, no (IUarteI de.... , e aberta a presente
l( sessão, foi apresentada ao mesmo consell.Jo a certidão da
" intimação feita ao l'éo F.... para co,mparecer e r~sl?onder
« aos interrogatorios e dar sua defesa no dia de lOje a hora
" aprazada na mesma intimação, que com a dita certidão reLt'o
" ficam juntas. E para constar fiz este tel'mo, eu F ... " capitão
« auditor, ou.... , que o escrevi. .

" E logo ordenou o presidente do conselho de guerra que o
« réo comparecesse, e sendo este presente, em plena liberdade,

. « foi-lhe pelo mesmo presidente perguntallo se tinha alg~ma
« cousa que l'equerer antes de interrogado. (Quando pedir e
« lhe fór permittido advogado, cumpre que assim se declal'e
R neste lugar, e seguir·se·ha o termo de juramento do mesmo
« antes do interrogatorio,) I

« Nada allegando, ou requerendo, passou·se aos interroga
« torios, que pelo official interrogante, o capitão F.... o....
" foram f~itos da seguin ta fôrma:

" Interl'ogatorios.

« 1. 0 Foi perguntado ao réo como se chamava, d'onde era
« nalural, de quem era filho, qUfll a sua idade, estado, praça, e
« quauto tempo tem de sel'viço.

" Respondeu chamar·se F.... , natural de.... filho de .... ,
« de idade .... annos, solteiro ou casado, soldado ou omcial de
• lal corpo, tendo tantos annos de serviço.
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capital, assiglJará a sua tenção, e porá ao pé delia o
seu sinete.

(Nesta occasião, se o preside!1Le reconhecer que o réo é
menor de 21 annos, ainda por sua apparencia, quando o não
conste da fé de officio, e~tando por isso no caso de ·ter curador,
suspenderá as perguntas até a nomeação e comparecimento
do curador, que perante o conselho prestal'á juramento, e
neste ca o far-se-ha de tudo cxpressa· e p'articular menção
no termo do inlerrogatorio que continuará depois do jura.
mento do curador, e com a assistencia deste, que sera no
meado como determina a ordenação liv. 3.·, titulo 41, § 8.°)

Termo de juramento do advogado.

« E endo presente F ...J que o réo F... nomeára para seu
« defensor, deferiu-lhe o .. ' )Jre idente o juramento dos Santos
« Evangelhos, para que abaixo delle se encarregasse da defesa
« do dito réo (e de sua curadoria, quando tambem seja curador)
« sem dolo ou malicia; e aceito pelo dito advogado o re
« feridJ juramento, assim prometleu cumprir. E para constar
« lavrei este termo, em que assignou o mencionado advogado
(( (e curador) com o .. ' preltidente em pleno conselho, Eu F •..
(( auditol', ou '.' o escrevi.

« F•.•

« Presidente.

« F•••

« Advogado.

(( 2.0 Foi mais perguntado se tinha recebido seus soldos,
tt fardamento. etapa, e quaesquer outros vencimentos do corpo
« em que servia.

« Respondeu, elc.
(( 3. 0 Foi igualmente perguntado se tem lido, ou assistido

(( lêl' os artigos de guerra e das novas ordenanças.
« Respondeu, etc .
• 4. 0 Foi perguntado se tinha sabido, ou suspeitado qual a

« causa de sua prisão.
« Respondeu, etc.
« IS. o Foi tambem perguntado onde eSlava quando perre-

« trou-se o delicto de... '
« Respondeu, etc. .
« 6.· Foi mais perguntado se foi elle o perpetrador do crime,

« ou se sabia quem o commeltêra, se houve cumplicCs, e
« quael' foram.

« Responrleu, etc.
« 7.· Igualmente foi perguntado se conhece as testemunllas

« que contra elle depuzeram, desde quando, e se tinha que
« contrariar seus ditos.

« Respondeu, etc. .
(Podem-se acrescentar oulras per«untas, conforme as· cir

cumstancias e complicações do facto; podendo-se dispensar a
IS.- e 6.-, principalmente em casos de deserção.)

I( 8. o FOl finalmente pergunl.a.do se tem que allegar e provar
" em sua defesa..

fi Respondeu, etc. (Deve-se escrever tudo quanto disser'pelas
suas proprias palavras o réo, ou seu cura.dor, quér relativa
mente á defesa escripta que aprC/lentar, ou que pede para
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i 763,. - Oalvarâ de 15 de Julho de :1763 declara que
nos conselhos de guerra, que se fizerem para julgar os

exbibir na sessão sef,tuinte, com as testemunhas da relação
por elle entregue, quér outra qualquer razão por elle exposta.
Se apresentar defesa escripta deverá lêl-a, ou o seu advogado:
é praxe virem no fim da mesma delesa os artigos, ou provarás
jusLificaLivos, por onde se tenha de inquirir as testemunhas da
defesa promptas, e cujo rol fôr apresentado.)

" E nada mais se lhe perguntando, nem allegando o réo
" outra alguma cousa, deram-se por findos os interrogatoriOsj
" que depois de os lêr, ou lhe serem lidos (se não souber ler
" e elle os achar conformes, foram assignados pelo official
" interrogante, pelo réo, seu curador (se o tiver) e por mim F•..
" audilor ou capitão servindo oe ... que o escrevi ...

,,(.--\ssignatura do réo e dQ interrogante.) lJ

Se, porém, o réo não quizer as~ignar, ou não souber es
crever, far-se-ha essa declaração assignando o omcial interro
gante e duas testemunhas, que devem assistir ao intelToga
torio.

Se o réo fór menor, o interrogatorio será feito em presença
do curador, a quem será deferido o juramento do mesmo
modo que ao advogado, lavrandO-se o seguinte termo:

... .
« E porque o dito réo F .•• é menor de llo1 annos, se lhe no

e meou para curador a F... (posto e corpo ou emprego), o
et qual compal'ecendo em consequencia d~ nomeação, foi-lhe
.. deferido o juramento dos Santos Evangelhos pelo official
" interrogante )Jara em boa, e sã consciencia dirigir o réo nos
" sens interrogatoríos, e cUJ'ar de sua defesa, que assim pro
( metteu fazer, quanto fosse compatível eom as leis e direito:
" de que fiz este, etc., em que assignou com o interrogante.
« Eu F ... auditor, o escrevi.

« [t ... « F ...

« Interrogante. " Curador. »

Se o réo tivel' de apresentar na sessão seg'uinte sua,defesa
e testemunhas, fará o auditor logo depois do interrogatorio o
seguinte termo:

c E não podendo continuar hoje o presente conselho os seus
« trabalhos, em e~nsequeneia do prazo,_que permiLLiu ao réo,
" levantou o preSidente a presente sessao, e marcou o dia ••.
« pelas tantas horas da manhã ou da tarde, para o que se
« tem de proseguir. Eu F, • auditor, ou "', etc. »

Nesse dia abril'-se-ha a sessão pelo seguinte termo:

" Sessão tal.

« Aos tantos de tal mez e anno, congregado o conselho de
"guerra, e abert:l. esta sessão, foi aflresentada pelo réo, OII
"seu advo(l"adb ou eurador, a sua defesa escripta, que ao
" diante vai junta. Eu F .. auditor que o eserevÍ.» Quando ha
testemunhas acrescentará; « E sendo presentes as teste-
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delictos militares, na conformidade dos artígo~ de
guerra, só pertence aos juizes o arbítrio das provas,

« munhas do réo, passaram a ser logo perg-untadas pelo omcial
n interrogante, á visla dos artigos da defesa, as quaes depu
« zeram pela fórma seguinte. En F. .. para constar fiz este
II tcrmo. »

Se o réo não tiver aprescntado o 1'01 das tcstemnnhas e
dis er que as tem para produzir, O presidente as fará inquirir,
e o auditor em seguimento da essão, depois da juncção da
defesa e mais paj)CIS do réo e rol das testr.munhas, continuará
pelo seguinte modo:

« E logo no mesmo dia, mez e anno antecedeutemente de
II elarado em eontinuação da sessão tal, procedeu-se perante o
II conselho á inquirição .da testemunhas apresentadas pelo réu
II e constantes do 1'01 junto a este processo em prova de sua de
II fesa. E para constar faço este termo, eu Fuão, auditor ou
II capi!iilo servinllo de auditor, que o escrevi. »

II Testemunha 1."

c( F ... branco, ou pardo, etc., casado, ou solteiro, natural
de tal, morador em, etc. (O mais como o depoimento das teso
temunhas acima referidas.)

ll!Testemullha 2'>

« F ... etc. (E assim contiuúa até a ultima.) "S houver mais
testemunhas apresentadas pelo réo e que não possam ser no
mesmo dia inquiridas, o presidente dará por encenada a sessão,
e disporá dia e 110ra para uma outra, que o aullitor começará
nos seguintes terlUc s: « Aos lantos de tal mez, e anno, neste
II quartel de tal, reunido o conselho de g-uerra, abi perante elle
" procedeu-se iJ. iU<Iuirição das testemunhas, ele. (O mais como
{( acima.) »

O presidente, ou o auditor, fará as depreeações uecessarias
para crue todas as testemunhas apresentadas pelo réo estejam
presentes, ainda que ellas se achem presas: a deprecação é di
ri~ida á autoridade competente, civil ou militar, e poderá ser
nos seguintes termos:

cc Illm. Sr.

« Para conhecimento da verdade o conselho de guerra:l
que está respondendo o réo F... pelo crime de... , e do qual
seu presidente mandou convocar as testemuuhas constantes do
rol junto meradoras em .•....... ".. para serem inquirida no
dia .. ".... ás ..... horas da manhã ou da t:ll"de, e (JOI' isso vem
deprecar a V. S. haja de dar as necessarias providencias para
que as sobl'edit:ls testemunhas compareçam perante este con
selho no meneionado dia e hora, ficando V. S. na certeza de
fIue com a maior con ideração1e estima me assigno.

" De V. S. "

Se a requisição.. I!<!l'ém, fôl' para vir depô!' ou ser acareado
algum preso, sera leIto, do modo seguinte:
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para que cada um as possa julgar conforme entender,
que verificam ou não bastantemente os delícLos, e

« IUm. Sr.

ce Pal'a conhecimento da verdade o conselho de guerra a que
está respondendo o réQ F ... pelo crime de .•. c do qual, seu
presidellte mandou convocar tcstemunhas, ou fazer tal aca
rcação, para o quc nccessario é que V. S. providencie de modo
a camparecer á este cOl1sel ho no dia .•... e ás ... , horas F •••
preso na cadêa de .... á ordem de V. S.

ce Deus guarde, etG. "

Se as testemunhas divel'girem em suas declarações, ou ap
parecerem refcrencias nos depoimentos, ou contradicções es
senciaes enlre as testemunhas ela culpa, e as da defesa, ou no
juramento das pl'imciras e respostas do mesmo J'éo, o conselho
para melhol' esclarecei' seu juizo fará, se fór possivel, compa
recer ás pe:soa refel'idas, para deporem, e procederá ás ne
cessarias acareações. (Alval'á de 17 de Fevereiro de 1811, e art.
96 do cOlligo do processo civil.)

O réo tem tambem o direito de, verbalmeute, ou por escripto,
ontradizer a testemunha e requerer que sejam ellas accu
adas. (O me mo alvará, e arts. 97 e 255 do codigo do pro

cc so.)
No caso do crime ser de ferimentos, mas que não causaram

a morte, antes do juizo flnal, deve-se mandar proceder á
exame Ile sanidade rio ferido a fim de verificar quaes as con
sequeneias do mesmos ferimentos.

Se o crime fór de fuga de IJreSO deve-se juntar ao processo
antes do julgado final a certidão authentica da sentença do
preso, que se evadiu.

No caso dc deserção aggravada, se os réos ncgarem a g-ra
vidade, ou al)resental'em tcstemunhas que a contrariarem, o
conselho de guel'l'a procederá á acareação ColO as testemunhas
do con. elho dc disciplina, ou de investigação.

Concluirlos os depoimentos das testemunhas, tendo havido
antes acareação, e rr.perguntas, o aurliLor fará de tudo um
tcrmo, e em seguimento, reLirando-se o réo, o relatorio da
culpa c dcfesa, mencionando todas as circumstancias, e com
clareza e precisão lavrando o seÇ(uinte termo:

" l'{ão havendo mais testemunhas a produzir-se por parte da
ce dcfesa, e nada mais se requerendo, deu-se por concluido est
ce proce so verbal, e iOlclTogatorios do réo F... , soldado ou
(l otllcial de... ; e foi sUlllmariamente relatado todo cste dito
(l pl'ocesso pelo aUlIi Lor abaixo a signado, em l)leno conselho;
l( o que feito, c estando os membros do mesmo bem inteirados
« do seu conteudo, dcterminou então o presidente do conselho
l( que se procedes e á votação para, pela sua uniformidade, ou
(l pluralidade de VOLos, forlll:lr-se a sentença. Do que para
ce COIl t.ar fI.z este termo, eu F... , capitão audiLor, que escrevi,
« e a Ignel.

«( F... ))

Quando o crime fôr capital o termo supra será finali ado as im:
" De.terminou o presidenlc do conselho, que os vogaes c mais
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para que no caso de não acharem provado o que baste,
possam absolver os réos, que delles estiverem arguidos:

« membros dessem por classes os seus votos escriptos; o que
« cumpriram, e são os que constam das tenções, que se seguem.
cc Ue que pal'a constar fiz este termo, eu j<'.,. , ctc. "

O auditor dará e escreverá a sua tenção em primciro lugar,
seguindo·se indistinctamente as patentes menores (não se ad
mittindo duas ou mais juntas) e assim gradualmente até o official
interrogante. e por fim o presitlente.

A tenção poderá ser do teor seguinte:

H Tenção.

cc Examinadas ne te conselho de guerra as peças accusato
« rias, defesa do réo F.•• , soldado ou oJllcial de ... , interro
« gatorios, e testemunhas pró, e contra; jull{o ou não julgo o
« mesmo réo incurso no artigo, ou al'tigos de g'uelTa tal.,. do
« regulamento de 1763, ou da lei dc, etc. etc .... Dcclaro que
« não uso de signal ... Em ... aos ... dias do mez de ... do
cc anno de 18.•.

te F ...
{( Vogal. )}

O auditor extl'abirá dos autos a sentença e lançará o seguinte:
cc E logo neste acto foram por mim auditor, ou capitão ser

cc vindo de auditor, recolhidos os votos e resultou delles a
« seguinte

« Sentença.

« Vendo-s~ nesta cidade, villa ou acampamento de... o pro
« cesso verbal do réo, ou réos F .•. F .. " auto do corpo de de
u Iicto, testemunhas sobre elle perguntadas, e interrogatorios
cc feitos ao mesmo réo, ou réos F ... F •.. , slla defesa. etc.
« (quando hajal: decidiu-se uniformemente, ou pela pluralillade
« dos votos, que a sobredita culpa se acha pl'ovada, e o réo
« ou réos della convencidos: os declaram inrul'sos na lei de .•.•
cc §.•. ou nos artigos de guerra ... do regulamento <le ... 1763,
« c que diz~m assim.,. (3 integra do al'tigo). :~ mandam que
H a disposição da mesma lei se execute no sobreditu réo. Ci
« dad~, villa ou acampamento de.. aos dias do mez de•.. do
« armo de ...

" F ... auditor.
« F, .. presidente.
« F ... iuterrogante,
« F ••. \"ogal. "

Se o crime fôr capital o auditor começará o termo pelo se
guinte modo, depois que ajuntar ao processo as tenções.

" E logo neste acto foi \lor mim audi Lor ou, etc .... extrahida
cc das tenções, que ficam Juntas, a seguinte

« Sentença, etc. ))

No caso de absolvição a fórmula será a seguinte:
« Veudo·se nesta cidade, villa, ou acampamente de, .. o pro

" cesso verbal do réo, ou réos F..• F•.• , auto do corpo de
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julgados porém os crimes provados, não lhes ficará ar
bitrio algum livre para alterarem, ou modificarem a

(( delicto, te temunbas sobre elle perguntadas, e no conselho
« de investigação, intel'l'ogatorios do réo, sua defesa, teste
« munhas que produziu e mais peças deste processo, o con
(( selho de guerra decidiu por unanimidade, ou pela pluralidade
(( de votos, como vê-se das tenções (no caso de haveI-as) que
.(( o crime de flue o mencionado réo nn mencionados réos são
(( arguidos, não acha-se· provado, e uem o accu ado deJle con
(( vencido; porquanto mo tra- e a fis. e fis. que ... , elc. (Se
« guem-se todas as razões, ou fundamentos, que molivaram a
« absolvição do réo). E portanto, e pelo mais que dos autos
« consta, absolvem o réo e avpellam.

(( Cidade, etc. etc. etc. "
Se o conselllo deJibel'ar que e recommende o réo á clemencia

imperial, deverá a tenção dos que assim votarem ser formulada
do cguinte moclo:

« Tenção.

« ExamInados o auto do corpo de delicto, testemunhas per-
« guntadas, interrogatorio do réo F e mais peças do pro-
(( ccsso, julgo provado o crime de e o mesmo réo illcUl' o
(( no artigo ou artigos de guerra do regulamento de.... :1763.
" ALI ndeudo porém á i~norancia do réo, ou á sua menor idade
(( ou ao deploravel estaao, em que se acha, ou emfim atten
(( dendo o haver prcstado em tal occasião, este Oll aquelle
(( sCI'viço relevante, implorou em favor delle a indefectível e in
« nata clemencia de Sua Magestade o Imperador .-Sala das
« sessões do conselho de guerra em, etc. ctc.

(( F ..••. II

E na sentença depois das palavras - mandam que a dispo
sição da me ma lei se e:l:ecute no mencionado réo F..... ;
acreseentar-se-ha- « o conselho, porém, teudo em considera
« ção a Clsta ou aque)]a cÍl'cumstancia constante dQS autós,
« que torna recolllllleodavel o réo, supplica respeitosamente
(( em seu favor a indefectivel, e inexgotavel clemencia de
C( Sua Magestade lmperial.-Sala das sessões do conselho de
« gllerra, etc. etc. "

Encerra- e o pl'Oces~o pelo se~uiote termo:
C( Não havendo mais cousa alguma á tralar-se, e dando o

(( conselho por concluidos os seus trabalhos, passa a fechar
II o preseute processo no mesmo dia, mez, e anno retra, ou
Cl supra declarado, para fazer-se delle remessa á autoridade
Cl competente.

« Eu F..... auditor que o escl'evi. "
A sentença sel'á a. signada em primeiro lugar pelo auditor

e depois por todos os vogaes pelas suas graduações, princi
piando a assignar pelas maiores e acabando pelas menores.

No caso de haveI' teuções se os vog-aes não tiverem ou não
dercm signete o auditol' antrs da sentença e creverá :

I( Declaro que nenhuma ou. ete. da tenções leva sinete,
Cl por i o que não usam delle os Srs. oilleiaes que votaram.
(l E pa.ra constar fiz este termo de declaração, eu F..... , au~
« diLol', ou, etc.) qlle o c crevi. "



(]i~posição tio al'ligo, ou artigos de guerra quc houvcrem
:ido lral1 'grcdidos, nem para li arem na sentença do

() (Irel'elo n, o 35liQ dc 20 Ilc nC7.cmlJl'o de 1865 farllHa o
l.Oll1ar-St~ o depoillll'III.O <I,,' lcsLelllllultas que por I(ualqucr cil'·
(:IIIII'WIIcia 11:10 pos, am ('onlparccel' pel'anLe u conselho: nesw
('aso, tlepui, (Ic se tOlllarem os flepoill1enlOs das te 'Lemunhas pre·
,cnLes, o pl'csitlellLc <II) ('IHlSelhu dirigirá ao Ininistro da g"ucna,
11I1:i anLtll'idallc eO:llpClcnLe Ullla f1eprccatla llllC 110dcI'à seI' da
forma seg-ninfr, sllspelldcndo o;; Irabalhos e nOlificantlo ao rén;

Il llllll. e EXln. SI'. -O r.ollsclho (le gncl'I'a, tle fIue sou !lrC·
" sitlclILe. reullitlo neslc ([lral'lel de ••. ", e :1 qllc eSl~ I'espon
u dcndo o réo r-., ... pel.) cl:illle ue,.,." deliherou pal'a to
Il nhccilllenLO tia vcr<lfull', fluC sc nllvissl' a' lestemunhas F, r. F.
Il acLuallncnLc n:ll:idade (le, ele" ele .•• , ou fLuC POl' ta,llll'otivo
~ nflll podelll COlIll'arccer peranLI' o lI1eSIIlO conselho. por isso
Il vnll rogar :1 V. Ex., l[nC na I'órma do decreLo 11. 0 3560 tle
" 20 tle I)cwlnbl'o de 1Sli5 se cligll' lIe clar as lIecessal'Ías pl'O
Il vidl!llcia~ a lim tle que rOIll :I lIIaiol' 1)['cI'irl:Hle possivel seja
Il !'I'olcLtirlo ;1 e,;f.C cOllsellto tle r~Uel'l'a o flteur da iUl(lIil'i(;ão
« ti,\. I'cferitlas leSleul1Iuhas, srg-lIlldo Os l[lIcsiLOS tia ilHlicaçilll
Il jlllll:l, a filll rle 1[lIC possa pro, c;':-lIir li proces o.-Dells gllal(\"
C< a V. Ex.-Sata tias sessoe do (;ollselho de I!ucna no l(ual'lf'1
Il de ..... CIIl .... dias tio JIlCl rIc .... do alluu tle •••.

C< r .....
C< PrcsitlcnLe. li

Os Quesilos dC\'l'm SI'I' 1'1:11'0 , e "el'.'a,' snlH'C lodas as ('ir
1'11 mSL:l IlCÍ as, ([lIe 1101II'crem Ullcol'l'ido nu (:rillle 'ele quc se tra
taI', e COllflllccnll' ou ii :1bsnlvic:ão cio I' ',u. 011 Ú modi(ít'aç:'to, 011
aggral'o rias pell:!. fIlie ~c Lil'Cl'em de infligir. A iuelieaçiltl
tlus qucsi tos deve seI' a ignada pelo lll'ebitlentc e lodos os
1IIl'lIlb,'ns rio Iril.llInal.

O :I IIlli to I' lal'1':lr:l o. segllinle lermo ela Ispcnsâo ;Ios t":1-
11:llho.', (1l'pois elo ultil110 iULClTug:ll.Oriu:

-Il r. logo depois, jnl,pndo o ('onsClllto ([IIC 1'0 sem lambem 011
« rida as LesLemullha.; F. F. F., ClIllIlJI'obalul'ias tia al:cusa~'r\h
Il lIr;,:'!lidas no aulo, (li I apl'csellladas ~elo reo ell1 sua tle//e. a, e
« lião purleuclo ellas (;Olllpal cecI' por ... (declara- e o Ulolil"Ol
C< delibcrou u me '1110 couse) ho 1':17,er a depl'ccilfJn lia fÚl'lna do
« cleel'clo n," 35liO de 20 dc Dezembro tle 1Hli5 e suspelllJel' seus
II U'aballto :lLt~ qllc lhe, cJ .. [Jl'esclIle o Llleor tia iUl(uiriç;1Q
" feila ás rel'eri(\as LesLI'lnllllhas.-Eu F. ... audilol', 011 .... P.LC. n
. No IlIgal' oude se acllal'eul as LeslenluulJas, a auluriLiatllt a
fIliem LlI' diri;.:ida. a rleprnalla nomearú tlous olliciacs, tlc cou
fOl'lTIiJacle com a legisl:ll,ilO em vigor, !1al':I os cOJlselhos Ile
guerra, para, com () :lIIdiLor tio J'I!l'erido ugal', ou ° l'ullccio·
n:lI'io que fizel' suas veze " cOllslilllir um cOllselho cle iuqui.
riç:l0. sel'viudo IIIU do; omeia s (o luai' gl'auuatlo ou allLigo)
dll presidenle e o Ollll'O de interroganle.
, Es'c cou:sclho fie inf[uil'i~~nn reunil'- e~ha ~IO lug:lI~ lresignado
pel:.l aULondade fIlie o uOllleOu, e podera proceder coul'Ol'IIlC o
scguillLe formulario: .

Il - LII'''ar da rellni:l0 do conselho,- Anno de., •. - Pl'oncsso
« tia inq·uiriçao de LesLelllllnha qu, por exislircm neSLa I'i·
n llade (villa uu aCall1HarllCul.o, ClC.I, não puderam compal'erer

peranl.e o eon, C\l1O ele guerra, :.l ([ue está re 'J101uleudo em ...
« l) /,po F..... I1l'ln crillll' de ....

/. i.5.
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outras palavras, que não sejam as mesmas idenlicas do
sobredito artigo ou artigos, que na conde,mnação das

" Termo de mi tI/açllo .

" Aos ..... dias do' mez dc., ... aUlIo de ..... , nCRla (dCRig
" nação do lugar) em ... (local das sessões), rcuniram·se o au
." ditor e oA1ci3es nomeados pelo .... F •••. (tral:l.mcnl.o, /lomc
ti c lIil!nidade lia autoridade nOllleallLc) a fim de inquirirem, con
" forme a deflrccalla c quesitos a1lui junto,. a~ ICRtl:'munhas. que
II por se acharem /lesla ..• não pudel'am comparccer pcr:Ulle o
II conselho de gucl'ra a qllc estia rcsponrlendo n réo F.•. pelo
'" crime de.• e conformc a .Ieprccada c quesitos aqui jUlltos.
ti E para prosel;uirclll nessa inqllil'i~:ãu fanuu-se este termo qUtl
" cu F •..• auditor escrevi c assigllei.

n' F. »

(Tudo isto será escl'ipto na 1." fulha cumo fr·ontespicio.)
Na 2.' folha do processo e stlguiutcs se coJlocam os scguintes

<\'locllmenlOs :
1.0 Olfieio da autoridade nomcantc do conselho de inqui-

rição; -
2. o Deprecada e que:itos 110 conselho rlc p:uerra ;
3." Nomeal,:ão rio consl'lho de inquil'ir,:flO ;
4. 0 1\01 das te. tcmllllhas tfUtl 'êm de ser inquirida,.
No alto de um3 fulha, Ilepoi, dus documentos, se lavraI'á o

segninte termo:
« No mcsmo "ia, mez e :\nllo, e lugar, etc .• no termo lIe au

« tua"llo declaral1os. reunil'am··e o auditl,1' c otliciaes uomeatlos
.. para inQuil'irem a, testemunhas sobre o crime de llue é ael'lIsado
• F .••, as quaes, estando IJl'tlseutes (se alguma faltar mencionar
" se-ha o motivo), passou-se a pl'lJCl~rlCr :i mesma inquil'ição
" do modo que abaixo se declara, e para constar lavrou-se esltl
" termo que eu F••.• escrevi e assignei.

" F....
« Inquirição das testemunha,.

« F..•• (uome, nallll'alidarle, idade, estado, posto, e corpo 011
(I profissão) testemunhnjurarnenlalla sohl'c os Santos Evangelhos
« pelo F..•• (posto c lIome do vogal llIais anllgn) que exerce as
« fllRcções de interrogauLe. o 'lual prollleLleu dizer a verdade,
« que soubesse a respeito do que lhe fosse perguntado; e do
" cnstume nada disse (011 disse~que era primo, tio, compadre, etc.
(f do accusado). I

« Sendn perguntado pelo •.. (posto) interrogante, se sabe ..•
« (as perguntas conforme os quesilos;.

« Respondeu, etc.• etc., etc .•... (rarla quesito por sua vez).
« E nal1a mais disse, n 'mllie foi Ilel'I.(IInl3110 ; e. senllo-Ihe lido

« seu depolmento,rcctilieou-o por achai-o coufnrllle,e as,illnnu-o
.( com o .... (postlJ) inlerrogante. Eu o F.... o escrevi.

".y.... F , (testemunha.)
(lnlel'roganle.) (posto.)

« 2.' Te,temunha.
« 3.' Teslt'munha.
" etc., l't'·, etl'. "
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mesmas scntenç.1s devem fazer copiar liUeralmenle,
assim como se' acham cscriplas UI) novo regulamento,

" No mesmo dia, mez e alllHl, e IlIgar no termo Ile autuação
" declarados,e cnnllccida a inquirição das testemunhas, encerrou
« o conselho seus trabalhos, IJ<lra remelter ao c4lnselho de guen3
" a que está l'cspondendn o réo F•... pelo crime de •... "o pre
(l sente processo, r.njas folhas vão nUIlII'!'adas e rubricauas pelo
"presIdente ••. F.•. (nome e.posto). E para const:lr I''''fou-se
• este termo de encerramenlo que cscrevl e assignei.

« F ....

"Sala das scssões uo conselho ue inquirição em .• ,.'
« ele •. , •.

" F.•. , (pOSLO) presiuentr..
" F••.. (posto) vogal rnterrogantc.
" F.... auditor.

" ete., etc., etc.»

Qualquer incillcnte que occorrer será mencionado, lavrando
o auditor o competente termo; se por qualquer circumstancia
ti conselho tiver de fllnccional' em mais de uma sessão, não
porleJ'á exceder a duas, além da de sua installação, lavrar-se-lIa
termo dc encel'l'amcllto de cada scssão e ullla de abertura, tal
qual sCJJrOCede nos consel hos de guerra. . "

Quan o a testemunha, ou testcmunhas Liverem de ser JOqUll'J'
das antes de installado o cunselho de guerra. ou de investil\'ação

. por terem de ausentar-se, por sua avauçada idade, ou por seu
estado v~lctudinario, como 'der.lara o al't. 2.° do Decreto
n." 3iS66 de 20!le Pezembro de i86ã, seguir-se-IIa este mesmo
formnlario, mutatü lIlu.tandis; o mesmo praticar-se-ha para os
conselhos de investigação.

Quaudo o presidente do conselho de I(uerra receber o pro
cesso da inqoirição de testemunhas, convocará o mesmo con
selho, que reunido na sala das suas sessões lavrará o auditor o
seguinte tel'mo: .

(l Aos .••• dias do mez de .... e anno de ••. o reunido de
(l novo o conselho de guerra a que está respondendo o réo F o •••

« pelo crime de .••• apresentou o presidente delle o omcio
« de •.•. (autorirlade que remetter o processo de ioqulriçllo)
« acompanhado do processo de 'nquiriçao de testemunbas a que
« se procedeu em •••• , as quaes uão pulleram comparecer pe
I( rante este conselho. E logo por mim auditor forão lidas todas
" as peças do mesmo processo,das quaes ficou inteirado o mesmo
« conselho. E para clIns:lar lavrei este termo, e juntei adiante o
« referido processo. Eu F••.• auditor o escrevi, e assignei.

« F .•.• >I-

Ajunta-se a inquirição, e proseguc-sc no processo como
a.cima fica mencionado.
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sein acrescentarem 011 diminui;'enr nenhuma só pa-'
lavra. Havendo ca os nos quaes concorreram taes cir'"
cumstancias, que façam os rêos dignos de clemencia
para moderar-se em seu beneficio o rigor das penas em
que estiverem incursos, deve- e suspender nesles
casos a. execução das sentenças; depois de !laverem sida
lançadas na sobredi ta fónfla, se faj'ão pre.'!'entes ao go~

verno os autos della .
Oaviso de 13 de Julho de 176{(, mnnela j'azer a se·

guinte nota ao capilulo 10 § 8. o elo regulamento de
infantarin;

a Se o conselho de guerra-faltar em oh.ervar ns for
malidades prescripla , ou os votos e Llcsviarem do'
alvará de Sua l\1age..,tade de nJ de Julho de 1853, o ao·
ditar, com palavras brandas as in inuarã aos l~lembros
do dilo conselho e os encaminhará; mas succedendo
recusar o presidente, ou algum dos dilos membros o
conformar-se com as representações legaes, que lhe
tiver feito o auditor, suspenderá este o conselho de
guerra e dará immediatamente parle ao coronel ou
cammandant,e do regimento, para que este ra(a executal'
com toda a prompticlão (pena de ficar re, pOllsavel) o
regulamento e mais ordens do me~mo Senhor, e o con
selho de guerra con tinuarú a sua sessão, e se n'io, se
parará atê que a sen tença seja proferida segundo as
leis militares ou civis, conforme as circl1mglandas cio
caso.

I Se algum dos ditos memLros se obstinar a não
entrar na conformidade das leis e ordens de Sua 1\1a
gestade, o coronel ou commandante o fará únmedia
tamente prender, como réo ue crime de desobecliencia,
e mandará ubstituir o seu lugar por aquelle que se
seguir immediatamente. »

i765.-"-O alvará de ~ de Selembro de 176~ declara:
Lo Que as clausulas que no capitulo' 10 e 1.1 do

regulamento de cavalJaria, faliam de se fazerem os in
terrogatorio~ aos réos, de nenhuma. orte significam,
que o ·processos devam principiar' pelos sobreditos in
terroga torios; mas que an les CDU traI' iamen le su ppõem
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os termos babeIs de terem precet.lido os autos subs a

tanciaes destes pro.cessos; os quaes são os que vão abaixo
declarados;

2." Que o primeiro dos referidos termos substan
ciaes, e impreleriveis, deve ser em todo e qualquer
casg, o corpo de delicto, para se verificar a existencia
delIe na maneira seguinle:

Aos de lal mez ... , do anno de .... nesta villa ou
ciuade fol presen te ao coronel do 'regi men lo de ....
(ou ao general em chde, ou commandante das armas)
•.. , que se tinha commettido a morte na pessoa de
....ou se tinha commettido um roubo ou furlo de impor
tancia de .... ou se tinha feito justiça, a resislencia,
ou injuria de .... ou se linha commettido pelo soldado
Ou omcial N.,., tal desobet.liencia contra o seu superior
N... , ou osoldauo, ou soldados ou officiaes NN., ha viam
desertado do regimento de .... no mez de .... ou emfim
haViam commettido o crime de .... probibido pela lei
mili tal' ou çivil de .... do que elIe di lo coronel N. manda
fazer este auto escripto por mim N.... <mdilor do dilo
l:egulamento, par'a por elle se proceder ii inquiriç,ão de
testemunhas, e in terroga [orios e sentenças con tra'o dilO
l'éo, e .eu N, auditor, o escrevi por ordemdo mesmo
coronel; (Assignando-se o mesmo audi tor.')

3. o Que fica estabelecido, que nos referidos corpos de
delicto se especifiquem todas as circumstancias, que
houverem concorrido no crime, de que se tratar, ou
sejam conducen tes para se absol verem os réos, e se lhes
modificar as penas, em que forem sen tenciados, ou
sejam para se lhes aggravaram os deHctos a elies e seus
sacias nos mesmos delictos; de sorte 'que cesse toda a
perplex.idade, e que os juizes possam sentenoiar, como
devem, attendendo na disciplina das tropas, e na admi
nistração da justiça, a favor dos innocentes, e em cas
tigo dos culpados;

4:,0 Que fica estabelecido, :que o segundo termo sub
stancial dos mesmos processos seja o de que nomean
do-se os omciaes, que devem continuar os con elhes
de guerra, na rÓl'ma dos capitulo' 10 e H do I'e~ula-
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menlo de 17ü3 e 1764, se proceda nefles immédiafa·,
mrnte ii conyocar e inquiril' testemunhas, que neces'·
sarias fore,m para.prova dos delictos, ou defesa' dos réos,
sem sujeição a algum deter'!ünado numero, e nos termos
ahaíxo ol'llenarlos, escrevendo os ditos das mesmas tes
temu nhas os referidos audi tores, e dirigindo estes como
professores as pergun tas, no caso de acha rem, que se nilo
fazem com a exactidão, e regularidade competente, como
é obrigação de seusomcios, e se acha dispos'to pelos
mesmos capitulos to e ii dos ditos regulamentos'

5." Que lica e~tabeleGido, qlle sobre a exisLencia destes.
haheis e intlispensaveis ~ous termos, sl'jam então as
réos opportunamen te cha mados aos conselhos de guerra,
para nefles se lhes fazerem os interl'ogatorio:- pelos om·
cine;;, que para isso se acham determinados pelos so
br~ditos capitulos 10 e li dos mesmos regulamen'tos ci
tados, e na fÓl'ma nelles determinada, dirigindo tambem
os auditores os referidos interrogatorios como lhes está
ordenado pelos mesmos capi tulos, escrevendo as res
postas dos réos inLerrogaf1os e requerendo sobre tudo
isto. como fiscaes, a execução das leis, que se houverem
transgredido, as quaes apontarão logo para a completa
instrucção dos vogaes ;

6." Que immedia ta e su~cessi va men te se procetla pelo~

conselhos de guerra ás sentenças definitivas, tamhem
na conformidade dos :;JS 8.° e 9.° do primeiro dos refe
ridos capitulos, e dos s§ 7.·, 8.°, 9.°, 10 e H do se
gundo, de tal sorte que as dilas sentenças sejam sempre
proferida s impreleri velmente pel;l fórnla seguin te:

« Vendo-se nesta cidade, villa, lu~ar ou acampamento
de .•.• o processo do réo ou réos N. N.... auto do
COl'PO de delicto, testemunhas sobre elle perguntadas e
inte....ogatorios feitos ao mesmo I'éo ou réos N. N•••
decidiu-se (ou uniformemente ou pela pluralidade dos

I votos) que a sobredi ta culpa se' acha provada, e o ré,o
ou réos della convencidos: os declaram incursos na lei
de tantos .... paragrapho tantos ...• (cuja disposiçã9
se deve copiar): e mandam que a disposição da mesma
lei se execute no sobredilo réo. Cidade .. villa, lugar ou
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acampamento de.". dia .... 111('7. ",. etc. Senda estas
sent.enças escriptas púla,s mrsma~ aut.oridades, <l ,ig
nadas por todos o~ vogaes, e por cllcs selladas nos casos
em que o tenham assim dctel'minauo, »

7," Finalmente, que se deVI) proceder por uma parte
nos termos ordenados no alvará de {1'S de Julho tle -1.763
para pertencer abs ditos conselhos de guerra sómenle
o exume das Foras, ou para alJsolverem, não acl1anflo
provados o~ dclictos, ou para julgarem as penas deter
minadas pelas lei~, sem lhes ficar arbitrio para alte
rarem <l disposição dellas, mas t.ão súmente para nos casos
p:lrticulares, em que as cir.cllm~t:lncias concorrentes
mostl'ilre01 alguma dureza na úxeeuçào das mesmus leis, I

recommendarcm os réos á clemencia rrál ; e pela outra
part.e nos termos dos editaes de 17 de Fevereiro e 13
de Julho del764" e para se findarem os ditos processos
verbaes, ou dentro do espaço de 21 horas contadas
tlaquella em que CM autuado o delicto, cabendo no pos
sivel, ou havendo circumstancias que requeiram maior
dilação no termo 'dos oito dias estabelecidos pelo § 1."
da lei ele 20 de Outubrb de 1763,

1777,- O decreto de 2! de Julho de t777 declara
que, quando os crimes, de que tiver de julgar o conselho
de guerra, Corem commettidos por militares que tenham
o habito de alguma das ordens de Christo, de S, Thiago
da Espadà, ou de Aviz, nunca excedam os membros
dos conselhos o numero estahelecido pelo capitulo
W do regulamento de infantaria e 11 de cavallaria ;
porém que todos os olliciaes de patente, de qne se
compuzel'em os mesmos conselhos, sejam cavalleiros
'de algumas das sobreditas ordens, ainda que não
sejam do mesmo regimento ou da mesma ordem dos
,criminosos, como'se acha acautelado pelo alvara de 21
de Outubro de 1763, e quando aconte~el' que no mesmo
regimento, nem em qualquer dos da provincia em que
o criminoso -tiver a sua praça, haja todos os cavalleiros
das dilferentes graduações, que deve constituir o con
selho de guerra, podel'a ser nomeado um cavalleiro
omcial reformado de igual graduação ao que deve ser

Réo5
condecurados.
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snbstituhlo, C na fa tn poderá ~rl' chnmndo dr outra
provincia ~rizinha um omcial canllleiro da me ma cla~. e
ou patente, que se fizer nece~sario na fúrma deter
min,ltla em 11m e on tro regulamento.

1778.~ O d~Cl'e to II c:) de 011 tu bl'o (le 1778, am pj i:mel0
os r.apitulos 10 110 regulamento de Dô3 e 11 elo ue 17G!~,

dcelarn que, emquanto ilO tempo de guerra, e cm
campanha, se não alterara o nso prJticado com os cr;mi
nO,05 militares, em conformitlnde com as orclenanç:ls,
que lhes são relativas, porém na pn, aos róos milit:lres
que se metterem em eon~elho ele guerra, lhe~ será
pe 'rnittido nomear nm aJyogado que os aconselhe" que
assi. ta aos interl'ogatorios, e q,lle verbalmente allegue
as Sllas defesas; e que no:> cri mes capitaes, depois le
sentenciados o réos no tribunal elo conselho de rruerra,
se lhes aclmitlam uns embal'gos súrnente, para cnjo
efTeito lhes ser;l concedido dl'terminado ten1po, qne
nJo exceder'i o de quatro dias .
. 1780.- O : L° do alvará de :lll: de Abril de 1.780
determina que nos assentamentos dos réos mili
tares não e tran~crevam intcgralmenle as sentenças,
porém sim a sub:tancia dellas, por ex.: -Ab olvido
por falta de prova, ou pela defesa tio réo em pelia de ...
por resolução de ... tal mez c anno.-Este registr'o se

.deve fazo:' logo que o réo é julgado no seu pl'oprio regi
mento, e Jica. servindo para patentear o estado actual
do mesmo réo, e para se reformar o processo, no cas;o
de aJaum destacclmento, antes da sua confirmação.

18D9. '- O decreto de 16 de Junho de 1809 manda
que os I'éos ue deserção respondes. em peran te um só

'conselho de IJ'uerra, e em um sú processo, distinguin
do-se todavia os de :1\ 2.' e 3.' deserção, para que a.
decisão pudesse I'ecahir sobre cada uma clellas.

1809.- A resolução de 27 do mesmo mez e anno
manda que cm todos os regimentos, dentro do espaço
de tres dias, depois que se apprehender o desertor, se
faça con elho de guerra ao réo, e que, se o auditor
não comparecer depois de avisado, seja o capitão m:ús
moderno, ou outro qualqner cm seu impedimento, que
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Ruppra as vezes do auditor, ficando re ponsaycl o coronel
de cada regimento de qualquer delonga que haja cm
tal materia.

1811.- O alvará de 17 de Fevereiro ele 18li' de
termina que seja permittido a toda e qualquer pessoa
que se achar em conselho de guerra, para neUe ser
julgada das culpa, de que fór accusada, contradictar
as testemunhas perante o conselho, ou verbalmen te
á face das mesmas tesfemunhas, ou por eseripto, e re
querer a careação, ou que se reperguntem, se assim
o julgar a bem de sua defesa; mas se succeder, que
se suscite ou proponha alguma questão, ou interro
ga torio que n~o pareça ter ligação com o caso de
que se trata, deycrá o conselho decidir pela plura
lidade de votos, se se deve ou não admittir tal questão
ou interrogatorio, e poderá o conselho mandar chamar
todas as vezes que qúizer, e julgar conveniente, qualquer
testemunha que lhe parecer em estado de facilitar
suillciente informação, independentemente de qualquer
requisição, seja da parte do accusado, ou do que fizer
as vezes do accusador. .

1.811.- O aviso de 23 de l\Iarço de 181.1 permitte
que os réos possam dar de suspeitos o officiaes do
conselho de guerra, eon tra quem podem dar provas
de suspeição, os quaes serão logo removidos.

181.1..- A real resolução de 1.9 de Novembro de
18U, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar e 1.6 de Outubro do mesmo anno, permitte
que se possa apresentar nos conselhos de guerra a
parte accusadora, quando o delicto fór dos que a têm,
produzindo os seus artigos de accusação, e testemunhas.

1813.- A resolução de 3 de Abril de 181.3, sobre
consulta do conselho supremo militar de 1.8 de Ja
neiro do mesmo anno, declara que podem ser chamados
para membros dos conselhos de guerra, na falta de
ofliciaes efl'ectivos ou reformados, os officiaes de 2.'
linha.

181.5.- A provisão de 5 de Setem1Jro de i8i5, ex
pedida em virtude da imperial resolução de 1.2 de

l. !10.

Inlerl'ogatorio
de te tCl11wlhas.
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Parle
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de 2. 3 !loha
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Ag-os'l~1 110 me~mo anno, detprmina que nos archiyos
uos corpos fiquem por traslados os processos militaI'es,
que n50 for m lle deserções; denndo scr aquellas
copias feitas pelo secretario respectivo, ajudado por
officiaes subalternos, ou superiores, que os comman·
dantes dos corpos designarem para isso, ou para sup-

,prir as vezes do secretario em ca os de impedimento,
ou de vagatura, sendo os traslados conferi:los e con
certados pelo auditor, que tambem os deve assignar
para ficarem autllenticos e legaes. ~

181ü.- O art. 31 ,do regulamento do ex.ercito de
Portugal de 21 de Fevereiro de 1816, manrIado observar
no Brasil com algumas alterar;5es pela provisão de
28 de Agosto de 1821, determina:

~ i. o Os consel}10s de guerra de officiaes inferiores e
solLlados serão compostos de um omcial superior como
presiden tE, que não será o chefe do corpo, do auditor
de brigada como relator com voto, e de cinco officiaes. I

§ 2." Os conselhos de guerra em que se houver de
julgar officiae serão compostos do mesmo numero
de vogacs delerminado para os olficiaes inferiores, e.
soldado, e com declaração que os oficiaes tlue os
compllzerem serão de graduação immediatamenLe su
perior á do réo, ou pelo menos de igual, e o pre
sidente 'erú superior em patente aos vogae's.

,1821. - A resolução de 16 de Junho de 1821 declara
que súmen te o milicianos paguem as custas por tudo

. :Jquillb, que fôr processado pela justiça :llltel'Íor
men Le, e fóra dos conselhos de guerra.

1821. - A portaria de 7 de Outubro do mesmo anuo
declara que não se aelmitte a suspeição espontanea
do auditor, sem que :l. parte lhe allegue.

1821.- A portaria ele 27 de Novembt'o do mesmo anuo
declara que não procede a suspeição que o réo quizer
oppôr ao conselho de guerra, se tiver consentido na
sua jurisdicção, e se elIa não fór baseada sobre factos
po i th'Os e na fórma da lei.

1821.-0 1.0 da carta de lei elas côrtes portu-
guezas de 19 de Dezembro de 1821, adopta,da para ~



- ~G3-

Brasil pcla de:tU de Outubro ele 1821, declara que no'
acórdãos das relações e sen tencias de (]uJesq uer j ui ze~,
que valarem collectivamenle, poderão O" mesmo., juizes,
que assignarem por vencido;;, declarar es a cireums
tancia, e não o fazenLlo ncam respon:aveis pelo jul
gado, como se fossem de vaLo contrario.

1822.-A resolu(/lio de 9 de Outubro de 1822 detcr
mina que o lugar dos auditores nos conselhos de
guerra seja sempre abaixo do capitão mais moderno, que
fizer parte do dilas con elhos, como manLla o alvará de
18 de Fevereiro de 1764.

1823.-A portaL'ia de 28 de Abril de 1823 deter
mina, no seu ~ Ln, que sempre que o crime fór de na
tureza, que pqr lei se deva proceder á devas a jámais
se sentenceie o réo sem satisfazer-o e a este requisito da
lei; no ~ lj,. 0, que jámais se proceda a conselho de
guerra, em caso ele deserção, sem se lhe juntar o con
selho de disciplina, que deve servil' de corpo de delicto
no de guerra; e no 6.°, que no caso de deserção aggra
vada jámais se prescinda da arguição, ou pergunlas
sobre a qualidade aggravante.

182L- A provisão de 27 de Agosto de 1821, expe
dida em virtude da imperial resolução, lle 5 de Julho
do mesmo anno, determina:

§ 1. o Que nos conselhos de guerra, a que se houver
de proceder con tra o. réos mil itares, se obscrre, na no
meação do pre. idente e vogae., o que se acha dispo:to
peta regulamen to de 21 de Fevereiro dt'J 1816 para o
exerci to de Portugal; sendo cada um dos conselho.
compo. to de um omcial superior, como presidente, do
auditor com voto, e ele cinco officiaes de ptente im
mediatamente superior á do 1'60, ou pelo mellosigual.

~ 2.° Que sendo vistas e examinadas aS culpas
dos réos e conhecendo-se que ellas são de natu
reza que podem ser julgadas em hreve tempo, e que
dous ou lres processos ~ão pertencentes a o1Iiciaes in
feriares, e soldados do mesmo corpo, sejam e"tes jul
gados em sessão permanente, com o mesmos vogaes,
ajuntando-sc a cada processo a inesma nomeação ou em

I
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um só PI'OCCSSO, o que pódc ter lugar nos crimes de de
serção, e oulro , do que rcsulla faci Iidade na execução:
mas, nos conselho de guerra do oiliciacs inferiores e
oldados, não endo por crimes capitaes serú o pre í

dente 1ün capitão e ·sendo capitaes será o presidenJe
um oficial superior.

A resolução de 26 de Julho de 1823 determina que
·nos con elhos de guerra de crimes capitaes, depois
de entenciados no conselho supremo de justiça, se
admiLlam cmbarfTús aos réos, seja qual fór a sentença
condemnatoria, na conformidade do decreto de 5 de
Outub'ro cle 1778 visto que 'elle trata expressamente
cio r.a'o de crim,es capitaes, e não das penas por elles
impostas.

1824,.- O a\'Íso de i5 de Dezembro de 18~4, declara
que o auditor deve reconhccer nos presidentes dos
conselhos superioridade, e assim basear a sua corres
pondencia para com elies.

1825.- O capitulo 4,.0 § L° do titulo 2.° das ins
trucções de Sampaio, mandadas observar por portaria
de 3üde Março de 1825, declara que, sendo bastante,
llas de erções simples, que as testemunhas jurem da
ausencia dos réos, desde o dia, que declaram as partes
dos commandantes das companhias, a que e11es per
tent;em, nas deserções aggravadas é indispensavel que,
além deste juramento, declarem tambem as circums
tanr.ia' da gravidade e se o ' eu conhecimento, e sciencia
é de vista ou de ouvido; bem como todas as particu
laridade ,que são necessarias, a fim de que a existencia,
ou inexistencia do crime não soffra a menor duvida na
'ua judicatura.

O capitulo 4.0§2.0 do me mo titulo dessas instrucções
declara que, quando nos con elbo de guerra de de
serções aggravadas o réo não offereça testemunhas em
sua defesa, mas negue a existencia dos factos de gra
vidade ; ou dando testemunhas, estas deponham contra
os mesmos factos, deve proceder-se á acareação com as
I,e temunhas do con elh~ de disciplina, a fim de mani
fI' 'lar a verdade, e o conselho de guerra poder, sem
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e~cruplllo, sentenciar o réo com o devido conheci
mento das circumstancias, que lhe são relativas.

Ocapitul05.0, no§4."dotitulo 2.° declara que, pre- InlilJ1açüo.

parado o corpo de delicto, que deve servir de base ao
_consellJo de guen~a, o auditor enviará ao réo o relatorio
(le suas culpas, mandando-lhe intimar o dia, e hora em
que ha de comparecer em conselho para elar sua defesa,
de cuja in~imação deve passar certidão 24 horas depoi
de feita, á pessoa que della fór encarregada, a fim de
ser jun ta ao processo com a copia da mesma intimação.
. O ~ 7.° do titulo 3.° do capitulo 1.0 eleclara que em Providencias.

todo os casos occorren tes, cm que os presidentes dos
conselhos ele guerra não estejam autorizados para os
decí'direm, se c1iriO"irão ás autoridades que os houverem
convocado, pedindo as providencias, que se fizerem
necessarias para a marcha dos processos; fazendo para
este fim as participações, sem perda de tempo, para-
que a situação dos réos se não torne mais dolorosa, por
omissão delles.

O 6.° do titulo 3.° do capitulo LO declara que, se Suspeição.
alg~m ruo der de suspeito, 10 auditor ou qualquer
outro membro do conselho de guerra, o presidente
não uecidirá sobre tal objecto; mas suspendendo a
sessão, determinará ao mesmo réo que dedare por
escripto os motivos de tal suspeição; e com enes dará
parte á autoridade, que houver convocado o conselho,
a fim de decidir se lhe deve, ou não ser recebida, e
dar as providencias, que forem.. precisas para que nem
a parte suspeita solIra injuria, nem o réo inju tiça, no
seguimento do seu processo.

1826.- A carta de lei de 11 de Setembro de 1.826 Pena de morte.
declara:

No art. L 0, que a sentença proferida em qualquer
parte do Imperio, que impuzer pena de morte, não
sel'á executada, sem que primeiramente suba á pre
sença do Imperador, para poder perdoar, ou moderar a
pena, conforme o art. '101, § 8.° da consiituição do
Imperio.

No art. 2.", que as excepções sobre o artigo prece-
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dente, em circumstancias urgrnte~, são da pri:raliva
competencia do 130 ler moderador.

E no art. 3." que, ex tinc tos os recursos, perante' os
juizes, e intimada a sentença ao réo para que no prazo
de oito dia, querendo, apr esen'te a sua petição de
graça, o relator do processo remctLerá á secretaria de
estado competente as sentenças por copia, por elte
escriptas, e a petição de graça, ou certidão. de não
ter sido apresentada pelo réo, no prazo marcado; e
pela me. ma secretaria de estado será communicada a
imperial resolução.

1826. - A lei de 13 de Setembro de 1826 declara:
No art. 1.., que os conselhos de guerra, em que ho1.1

verem de ser julgados omciaes gener.aes, serão compostos.
de um presidente, que terá graduação, ou antiguidade
maior que a do réo, do auditor com voto, e de cinco·
ófficiacs gelleracs de graduação superior, igual, ou
inferior á do réo.

E no art. 2.", crue não havendo oflicial general ma1s.
graduado, ou an tigo, que o réo, para presidir o conselho,
nomeal'-se-ha, para este exercicio, um conselheiro de
gu l'ra, o qual não tera voto na instancia superior,
quando o processo alli subir.
1827.~0 decreto de Ui de Novembro de 1827 an

nultou por ahusiva e irrita a provisão do conselho
supremo militar de 23 de Novembro de 1825, que
prohibia usar o ahsolvido de acç~o alguma para tal
fim contra' o chefe, que motivára a accusação.

1830.- O art. 39 do titulo 2.· do codigo cri·
minaI de 16 de Dezembro de 1830 declara que a pena
de morte, depois que se tiver tornado irrevogavel a
sen tença, será executada no dia seguinte ao da in
timação, 3 qual nunca se fará na vespera de do
mingo, dia santo ou de' festa nacional.

,1831.- Odecreto de 31 de Outubro de 1831 declara·
que em 21 anuos completos termina a menor idade,
e fica-se habilitado para todos os actos da vida civil.

1,832.-0 3rt. ai do codigo do proce5so criminal
ue 29 de Novembro ele 1832 declara que, quando. os
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J HZCS fore n inimigo' capitaes, ou intimos amigos,
p:u'entes, consangn'neos, ou anns, até segundo grua
de alguma das partes, seu amos, enllores, tutores
ou curadore', Oll tiverem com alguma dellas demandas
ou forem particularmente interes adas na deci 5.0 da
causa, poderão seI' recusados. E elles são obrigados a
darem-se de uspeitos, ainda quando não sejam re
cusauos,

O art. 87 do me mo codigo diz que, se a teste
munha não souber escrever, nomeará uma pessoa
que assi (Tue por e11a, sendo antes lida a declaraçâo, na
presença de ambas; o art. 96, que cada vez que duas
ou mais testemunhas divergirem em suas declaraçõ0s,
o juiz as reperguntará em face uma da outra'- man
dando que explillnem a divergenciu, ou contradicção,
quando assim o jnlgar necessario, ou lhe fór reque
rido; o art, 97, que toda a vez que o réo levado á
presença do juiz requerer, que as testemunhas in
quirida em sua ausencia sejam reperguntadas em sua
presença, as im lhe erá deferido, sendo possiv@l; o
art. 165§ 4:.°, que em consequencia da pronuncia fiqlle
suspenso o meio soldo ao accusado, embora ella não
lhe estorve oac::esso legal, que lhe compelir; o art. 255,
que o autor, ou accusador, seu advogado, ou prQcu
radar, e por ultimo o réo, seu advogado, ou pro
curador replicarão verbalmente aos argumentos con
trarios e poderão requerer a repergunta de alguma,
ou de algumas testemunhas já inquiridas.

:1.834:.- A provisão de 22 de Fevereiro ue i834:,
expetlida em virtude da imperial resolução de 1 do
mesmo rnez e anno,. tomada sobre consulLa do con
selho . upremo militar, determina qlle, proferidas as
sentenças em ultima instancia no tribunal do con
selho supremo militar de justiça, e remettidos os
processos ao commandante das armas da côrte para
lhes pôr 0- cumpra-se-, desta mesma repartição se
deverão enviar os autos ao relator do dito tribunal,
que por seu despacho fará delles remessa ao es::rivão
do contencioso para intimar as entenoas ~os indi-
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vjduos uo exercito, lavrando disso o respecti \'0 tCl'mo,
ficando os autos no seu cartorio a fim dc que, findos
os dcz dias da lei, o faça conclusos ao relator, com
certidão de não ter havido interposição de revista.

O relator, sendo a sentença de morte, mandará no
vamente intima.r aO réo para qü.e no prazo de oito
dias, querendo, apresente a sua petição de graça;
cumprindo tudo mais, que se acha disposto no art. 3. o

da lei de H de Setembro de 1.826.
No caso, porém, de que os réos queiram interpô r

revista no termo de dez dias da intimacão da sen
tença, o escrivão, independente de despa~ho, lavrará
termo de manifestação, seguindo-se depois os mais
termos ulteriores.

1.836.-A provisão de 5 de Dezembro de 1.836, ex
peàida em 'virtude da imperial resolução de 26 do mez
de Novembro do mesmo anno, declara que o conselho
subalterno deve requisitar ao chefe do corpo as teste
munhas da culpa para serem interrogadas, visto que
só elle está habili tado para conhecer quaes são eHas;
e que, quando os mesmos chefes de corpos tiverem
precisão de algumas pessoas de fóra deIles, para ins
truirem os processos, são obrigados a recorrer aos
commandantes das armas por omcios escriptos nos
termos da mais polida urbanidalle.

1838.-A provisão de 1.4 de :Março de 1.838, expedida
em virtude da imperial resolução de 6 do mesmo mez,
dec.lara que, quando um conselho de guerra reconhecer
que o conselho de investigação não foi nomeado por
autoridade militar, não deve proseguir, porquanto sendo
mánifesLa a nuIlidade e improcedencia do conselho de
investigação, nuIlo e invigoroso vem a ser tambem
o processo, que sobre essa base nuHa se fundamentar.

1.838.-A provisão de i4 de Julho do mesmo anno:
expedida em virtude da imperial resolução de 5 do
mesmo mez e anno, declara que, depois que:o conselho
de guerra se acha reunido, todo o expediente a elIe
relativo deve ser escripto pelo auditor, e assignado pelo
pre idente, unico orgão do me mo conselho.
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1830, -.\. pl'oYisão ele 1:~ de Ago~to (le iS3D, ex pe
dida em Yirlude da impdrial resolução de 23 de Julho
elo mesmo anno, determina que 3S praças deslacacla~ em
qualquer provincia, e (jue nella commetlerem crimes
puramente mililares, devem ser remellidas com os
respectivos conselhos de investigação aos corpos a que
pertencerem, n3 fórma detenninaLla pelo aviso de 2 de
Janeil:o Lle 1837, visto que aos commandanles dos corpos,
pela actual legislação militar, pertence nomear 'togaes,
deci:lir as questões susci ladas, en tre os officiaes, in ter
rogantt's e os auditores, e outras muilas incumbencias
para cujo desempenho forçoso é qué os r60s srjam jul
g3dos no lug:lr em crue se acham seus corpos. A res
peito dos olJlciaes avulsos que se acharem nas provin
cias, e nellas commetlam crimes militares, <.leverão
ser processados e julgados no lugar do delicto, nomeando
o commallllante militar, e onde o não llOU 'er o presi
Jante ela proYincia, os omciaes que Llevem compôr o
conselho d'entre os que existirem na provincia, e não
]lavendo da 1.' linha, podel'ão servir os que foram
da 2.", servindo de auuitor o juizde direito da respec
tiva comarca, com o vencimento que lhe compele du
rante o tempo da diligencia. -Não sendo porém passivei
fazer-se o conselho por falta ele omciaes necessarios,
será remet tido á provincia mais proxima on<.le se possa
organi,zar o conselho.

18U.-A imperial resolução de 17 de Agosto,
communicada em provisão ele 9 de Setembro de 184,1,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar,
manda que os officiaes do exercito, comprehendidos os
reformados, com postos na guarda nacional, se forem
chamadàs para servil' em conselhos de guerra, ou para
quaesquer outros actos de serviço,da mesma' guarda,
devem ser considerados com attenção a suas graduações
da guarda nacional, ainda que sejam superiores ás pa
tentes que tiverem no exercito.
1.8~3.- O art. 9. o das instrucções do 1.0 de Janeiro

de i8~3 reitera a disposição que manda suspendol' aos
oficiao. prrso. para con, elho de guerra, metadr do

J. 47.
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soldo, e restitui l-a inllependcnle de despacho; e dr
clara qne es ta disposição tem applicação ao. que forem
pronunciado, condemnados ou aJ:> olvidos no fMo
commum; o art.1O declara que, so acontecer que algum
omcial doente se ache ao mesmo tempo em conselho de
guerra, não deixará de percel ar metade do soldo; e :1

outra metade, se fór nb olvido, será paga ao hospital;
·sendo condemnado, a despeza do hospital f1carú por
conta dos cofres nac:ionaes.

18í3.-A provisão de 22deJunho de 18~3, expedida
em virtude da imperinl resolução de 3 do mesmo~m z e
anno, tomada sobre consulta do consel'ho supremo mi
litar, declara que nunca pMe um conselho de guer1'n,
por não rer,onhecer a culpabilidnde do 1'130, suspender
o proseguimento do mesmo conselho; o (fue pMe fazer
é absolver o réo, se não achar prova do crime cle que
é elle al'guido ; declara mais que não podem os presi
dentesdasprovincia intrometter-s por fúrOla alguma
nos julgamentos, nem prevenir as decisões, e nem
mandnr soltar os ré os sujeitos aos conselhos de guerra ..

184í. - A provisão de 2~ ele AI ril de 18lj,~, expedida
em virtude da imperial resolução ele 20 de l\Iarço cio
mesmo nnno, declara que poderão ser julgauos em um
só processo todos os réos do mesmo crime, ainda que
estes sejam de corpos e graduações elifTerentes ; mas em
tal caso deverão er yogae offi iaes de patente superior,
ou igua I á do 1'130 ma i . graduaelo, e o presielen te será
sempre omcial superior, na conformidade elo que se

.acha determinado pela resolução de 5 ele Julho ele 1821,
sobre a nomeação elos conselhos ele guerra pnra os offi
ciaes ue paten te; e que, quando concorrerem para con
selhos de O"uerra, ou quaesquer outras commissões elo
serviço militar, os officiaespertencentes ás differentes
cla es do xercito, do, erão er considerados entre-. si
como se todos pertencessem á primeira, e e precederão
segundo suas °Taduações e antiguidades, sem attenção
á circumstancia ue p rL ncerem a classes diver as, e que
o com mandan t s dn. arma. poderão fazer a requi ições
necess<ll'ias de officiae ·da extincta 2. o linha empregados
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m. guarda nacional, ou empregauos em comm·issõcs
e3pecíaes du governo imperial ou do pl'ovincial·.. ou de
officiaes reformado. nas mesmas circumstanci·as, para
servirem de vogaes em conselhos; requisiçõ s a que e
governo attenderá, se as julga r compa ti veis, e a bem do
serviço.

18M.- A provisão de 9 de S Lembro de 18H, expeditla'
em virtude da imperial resolução de 17 de Julll'O d'Ü
mesmo anno, tornada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que o tempo de cÇlstigo tletermi
nado pela ordenança d 9 ele Abril de 180;) deve ser con
tado do dia da confirmação da sentt'nça pelo conselho
supremo militar, e não do di:l da intimação ao réo.

184').- A imperial resolução de li de Junho de '18ín,
sobre consulta do conselllO supremo militar de 21 de
Maio do mesmo anno, pondera a necessidade que ha de
que os con'elho de investigação sejam sempre sulJmet
tidos á decisão do conselhos de guerra, não só porque
o art. HD § 3. 0 elo codigo do processo criminal não Jez
dependente a jurisdicção, e competencia do conselho de
guerra do juizo affirmativo do de investigação, como

I porque, a admiLLir-se a intelligetfcia contraria, viria o
con elho d investigação a decidir por si só o que deve
ser conjunctamente pelo con olho de guerra e pelo
conselho supremo militar, e até usurp:tr attribuições,
que só competem ao poder moderador.

1.848.-A pl'oyisão de 7 de Junho de 1.84,8, expedida
em úrtude da imp3rial resolução de 13 ele Maio, sobre
consulta do conselhq supremo militar, manela que,
quando em um con elho de guerra allegar-se a alienação
men tal do réo, nem por isso deixará o conselho de
progredir nos termos do proces o, até se dar a sentença
tinal; devendo-se, porém, m::l!1dJ.r proceder ao réo a
exame de anidade com todos 0$ req uisi Los legaes,
c quando se. verlllcJ.r pelo dito exam3 a alienação,
nomear- e-11a um curador, ou defen~or para o mesmo
1'éo.

1.818.- O deCÍ"eto n. o 55J de 27 de JullJo de 184:8
ueterrnin::t que na- in.lancbs superiore não se de-

Qu'Oncfo
priucipiu a pena.

[nfiuencill
dos con~elhos da

invcstigação.

Alicnação mcnlal
dos réos.

jncompatilJi
IidaCl~.



NOI'o corflo ele
uelicLO.

Falta
de rOIl' lho lie

i.J. rcstigaçJo.

rnhlicilç,io
lie sentenças.

Crimes militares.

('",1 lia
dr conselho ele

uiscilJlílln.

- ~37:2 -

clarem uullo.' OS proc s. O', em que servirem de vogues
nos ~onselllOs de guerra os mesmos omciaes, que ser
virem nos <.le disciplina, ou de investigação, por não
haver incompatibilillade em funccionarem ne3tes, e
posteriormente tomarem parte naquelles.

1850.- A provisão cle 19 de Ou tnlJro de :1.850, expe
dida em virtude da imperial resolução de 28 de Se
tembro do mesmo anno, tomada sobre consulta do
conselho supremo mili tal', declara que é incurial a
su pensão U;lS sessões dos conselhos de guerra depois
da inquirição u testemunhas, para exigir-se a for
mação de 1101'0 corpo de Jelicto.

1850.- \. der:isão elo conselho supremo militar de 20
de OUlubro de 1850 mancla annullar um conselho ele
guerra por faltar-lhe a ba'e legal do conselho de
investigação; alúill desla dcci.'ão lla as do mesmo con
selllo de 17 de Abril e 14 de Agoslo do dito anno
de 1850, e outras mais, todas no mesmo senlido.

1801.- A pro\'isão de 10 de Janeiro de 1.81S1, expe
(lida em yjr"lutl da imperial resolução de 20 tle No
vell:lro de 18:50, declara que eleve continuar a praxe,
fundada em disposições legaes, ue não se publicar as
sentença dos conselhos de guerra, da primeira instan
cia, an te~ da deci. ão fina I do tribunal su perior.

:I. 51.-0 , 5." do art. L ~ da lei n.· 631 de 18 de
Setembro d 18::>1 Jeclara que, quando os crimes de
que tratam os )i~ :I..., 2.",3." e 'f." do mesmo artigo,
bem como o~ tle que tratam os arts. 70, 71, 72, 73
e 76 do colligo criminal, fore.m commettidos por
mil'tare~, serão julgado por con~elho de guerra; o
3 6.·, que os crimes, de que lratam todos os numeras.
cio art. to·, ficam considerados mUi tares, e aqucll s
que os commctlercm sujeitos ao julgamento dos con
_elhos de gur.l'I'a, ainda quando militares não sejam.

1852.-A deci ão do con elho supnIDo militar de·
':.1 de Outubro de 1852 annuUou um processo, por isso
que,sendo a sentença proferida pelo conselho de elis
'iplina, em mat ria ele 'ua compelenéia, e uão cabendo
uella rUI~lIr o, !lia potlia ter lugar o cOll~ell1o de guerra,
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a que se, mandou proceder, por não ter el[e ,Íuri'(li 'ção
para jn[gar as ausencias ex 'eelen te' a lres lias, e que não
chegam a cOIrtituir de"erção, e tambem por não etistir
no mesmo pro::e, so conselho de disciplina, que decla
rasse o reo de ertor, ~em o que 'não podia ler lugar
o con~e[ ho de guerra.

1853.- O avi, o do 1. ° lleJu[ho tle 18:53, expedido em
virtude Lia imperial rcsolução de 22 tie Junho do mesmo
anno, tomada sobre consulta uo conselho supremo mi
litar, tlec[ara que os officiaes do corpo de saude do
exercito e tão legalmente habilitados para sorem no
meados membros uo conselho de invesligação e de
guerra, mórmeote nos casos em' que tenham de ser
julgatlos officiaes do dilo corpo.

1853.-0 aviso de 5 de Julho de 18;)3, expetlitlo em
virtude da imperial resolução ele Ui tle Junho do mesmo
ann.o, tomada. sobre consul ta do conselho supremo mi
litar, declara que os commandantes dos corpos poelem
mantlar proceder a. conselho de guerra nos casos de
deserção de que trata a ordenança de \) de Abril de
180:;, e islo jndepemlenle ue ordem dos C[lwrteis-gc-:
ncrDes.

18;)J.-0 decrelo n.o 1293 tle 16 tle De2:Cmbro ue
IS;i.3 ol'tlena c[ne as pe~içães de graça dos réos con
llemnados i morte snbam á impel'ial presença com o
traslado do todo o processo, e acompanhatlas do rela
taria do jniz de direito, e da. informação do presiuente
tia pr9vincia, por cujo intel'lueclio devem ser I'emet
tidas.

185'1,.- A decisãu tle 23 U0 \gosto de 1854 do con
SClllO supremo militar adverle aos cons3111Os tle gnerra,
e e pecialmente aos aUllitorcs, flue nos crimes militares,
que têm penas estabelecidas nos artigos de gnerr<l, não
é licito fazcr applicação U<lS leis civis, como 6 cxpresso
no art. 1. o d.o capitulo 26 do regqlamento de infantaria.

lEM.-O art. lJ,.0 tlo decreto n.O 14,:58 ue FI, d.e Ou
tnbro de 1801: declara que o relataria que acompanhar
a~ petiçãc de graça LIas 1'60s condemnauos á morte
deve contur css. nt;ialmcnte:
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J.a. A relação uo facto e . uas circum. tancia ;
2. 0 O exame das provas constantes dos autos;
3. ° A declaração d:1. formalidades substanciaes, }lue

foram guardadas ou preteridas;
4. 0 A expo ição. da conducla, e vida passada do réo

e suas cil'cums tancias pessoaes.
18õ4.-0 aviso de 20 de Dezembro ele 1854 pl'ohibe

os conselho de guerra permanen tes.
185u

• - O aviso cÍI'cular de 30 de Julho de 1855,
expedido em virtude da imperial resolução de 23 de
Junho do mesmo anno, tomada sobre eon ulla do con
selho supremo militar, determina que não sejam con
sideradas desertores aquellas I raças do exerci to que
não tenham ido process3das por falta de con elllOs de
disciplina, e se acham presas para re ponder por esse
crime, sendo taes praças postas em liLerdade.

185õ.- O avi o de 9 de O,utnbro de 1855, expedido
cm virtude da imperial resolução de 26 de Setembro
do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, declara que, salvo o caso de conflicto
úntre o auditor e alguns dos membros do conselho de
que trata o art. 1.0 capitulo 11 do regulamento de ca
vallaria, e'o correspondcnte do de infantaria, nenhuma
ingerencia é permi ttida aos command<ln tes das ,armas
nos conselhos de guerra, inda mesmo que elles infrinjam
as leis do processo militar, competindo aos tribunaes
sup fiares annullar ou reformar as sentenças; e que
os 'mesmo con elhos de guerra podem punir o de
li ·tos com as penas comminadas pelas leis ci"is, quando
não as haja nem nos rcgulamen tos, nem nos ar tigos ue
gucrra, nem na leis militares.

1856.-0 aviso de 17 de Maio de 1856 declara que os
officiaes da guarda nacional em destacamento podem ser
nomeados para membros de conselhos mili tares na falta:
de officiaes eíl'ectivo , ou reformado do exercito.

1857. - O aviso de 29 Lle Janeiro de 18õ7 declara que,
endo omis o o direito militar no que diz respeito ás
u peições declaradas pelos juizes, deye rerrer o direi to

Gommum; e esle no arl. 61 do codigo do processo, uesell-



:l7;'S -

volrido pelo url. 2'1,0 do l'rgulamenlo n.o 1120 L1e 31 de
Janeiro de 1.8402, estabelece qu~ o juiz deve declarar:

1. ° A suspeição por escriplo;
2.° O motivo della, que .ú púrle ser algum tIos re

feridos no art. 01 tlo cilada fadigo;
3. ° Firmar esse molivo ele sll~peição com o seu ju

ramento.
1858.- A ordcm do dia do quartel-general n.O 4:8 de

28 de Fevereiro de 1858 recommenda que, llas nomeaçGes
ilos conselhos de guerra, tcn ha-se mui to em vi tas a prio
ridade dos nomeaclos, para (Iue sejam sempre os vogaes
de ,ierarchia 'inferior á do presidente; e (Iue quanto
ao audi tal', _empre que e te cargo liver de recah i r,
e tiver ele ser exercido por um apitão, possa ser no- ,
meado inllistinctamente o mais antigo ou mais mo
(]eqlO d'entrc os vogaes dr.stc posto, a flm de (IUC se
escolha um, que reuna os predicados que a lei exige
para bem desempenhar a funcçGes claquelle cargo, e
que seja in terrogan te o vogal mai grael uado.

1858.-0 aviso de 30 deJunho de 1858 determina
qu.:.J, em quanto houver omciaes das classp.s activas do
cxerci to, não sejam chamados para conselho de inve 
tígação e de guerra os aO'gregados e reformados.

1859.- O decreto n. ° 2375 ue 5 de Março de 1859 de
termina (Iue para o presidio de Fernando de Noronha
só se I assam remetter, a fim de nelle cumprirem sen
tenças, os réos que se acharem nos seguintes casos:

1..0 Os militare:;; condemnados a seis ou mais aDnos
de trabalhos publicas, ou de fortificações;

2. ° 03 réos não militares condemnaclo- a mais ele
dous anuas de g:llés; e aguelles a quem se referem os
arts. 8.° e 9.° ela lei de 3 de Outubro de 1833;

3. ° Os condemnados a degredo;
4:. ° Finalmente os condemnados á prisão, quando no

lugar em que se deve executar a sentença não haja
pl'isão segura, precedendo neste caso ordem do go
y rno.

1859. - A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n.o 1.1.9 de 21 de Abril de 1859 recommenda que
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nunca se faça instaurar proce so de conselho ue gucITa
a desertores, sem que <!fficialmell te cons te o dia da
:Jpprehensão, ou aprescntação dos mesmos desertores.

1859.-A ordem do dia doquartel-general n. o :1.24 de
tí de Maio de :1.859 tleclara que a sentcnça le absolvição
do con elho supremo mili tal' nos conselhos de guerra
por dcscrçõe , fundada em não haver a pra0a compl·e-

. tado deserção formal, e cstar apenas incursa no crime
de simples ausencia, não importa a absolvição da pena
da mesma au eneia, e deverú conseguintemente pro ce
1lcr- e em casoS tue na conformidade dos ti tulos 2. o

c 3. o <la ordenança <le 9 de Abr iI de 180D, lançando-se DOS

assentamentos lias praças as uotas convenientes, para
regular o pl'oce<limento postcrior, nas reincidel1cias.

:1.859.-0 aviso de 23 ue Julho de 1859 repete a de
clara<:.ão de que, quantlo nos conselhos mili tares haja de
,fazer par te algum omcial tle 1.a linlJa, que lenha na
gllartla nacional grau.uação superior, tem direi to á con
sideração inberen te arefer'ida graduação para occupar
nos ditos conselhos o lugar, que por ella competir.

1859.-A imperial resolução <le 5 de Julho de 1859,
sobre consulta do conselho supremo militar de 11 do
mcsmo mez e anno, declarou que um juiz de direito,
que funccionar como auditor, não póde exigir a no
meação de um secretario especial para escrever nos
I roces os <los conselhos ue guerra, por crimes graves,
tleyendo elle proprio, segundo a Iégislação vigen te, es
crevei' em taes processos.

:1.860 .-A ordem do dia do quartel-general do exercito
de n. u 1.88 de 20 de Abril de :1.860 declara que, para
cumprimento do que dispõe o aviso de 1.6 de Abril de
:1.860, os commandantes das armas, e assistentes do aju
dante general nas provincias, recommendem mui ex
pressamente aos presidentes dos conselhos de investi
gação, de inquirição e de guerra, que activem por todos
os meios legitimos a seu alcance o andamento c conclusão
dos processos respectivos, requisitando logo aos ditos
commandantes de armas e assistentes as providencias
que não e tiverem na orhita de ua autoridade, para a
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bl'evi[bde dos referiuos processos, I:epl'esen (anuo-lhes
immediatamente contra os obstaculos, que por ventura
se oppuzerem áquelle fim, e que não possam remover.
Toda a responsabilidade da demora sobre elles l'ecahirá.

1860.-0 aviso de 19 de Junho de '1860 determina
que nas provincias as respectivas au toriuades mili tares,
logo que receberem qualfluer processo feito a officiaes
ou praças do exercito, o J'emeLtam ao ajudante general
para que este o faça chegai' á secretaria da guerra.

1860.-0aviso de 14, de Agosto de 1860, expedido em
vil'lude da imperial resolução de 11 do mesmo mez e
anno, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, determina que a providencia contida no aviso de
:17 de Maio de 1856, mandando que os officiaes da gual'da
nacional possam ser chamados em algun casos para a
formação de conselhos militares, que têm de conheceI'
da culpabilidade, e tratar do julgamento das praças do
exercito em guarnição nas províncias, se generali (l

pal'a todos os caso, que possam occorrer, quando houver
falta de officíaes do exercito, elfectivos, refo\'mados,
honorarios e da extincta 2. a linha.

1860.-0 aviso de 1.7 de Setembro de 1.860, expedido
em virtude da imperial resolução de 15 do mesmo mez
e anno, declara que os .juizes, que votam em conselho
de guet'l'a no maximo da pena, virtualmente votam pelo
minimo della, e que os conselhos de guerra jámais de
verão, sob qualquer pretexto, deixar de pronunciar sua
sentença.

1861..- A ordem do dia da secretaria lia guerra
n. o 255 de 4, de Maio de 1861. recommenda a exacta ob
servancia das disposições contidas na ordem do dia
n. o 119 de 21 d~ Abril de 1859, em referencia aos con
selhos das praças reconduzidas de deserção.

186:1.- Oaviso de 4: de Outubro de 1861. declara que
'as sentenças absolutorias, proferidas pelo conselhos de
guerra, não estabelecem direito av abono de meio soldo,
nem produzem outros quaesquer elIeitos, vi!'to que
dependem da confirmação do conseUJO supremo militar,
cujas sentenças unicas têm o caracl l' de definitivas.

J. 48.
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i86L - A de n. o 288 de 21 de Outubro de 1861 pu~

blica que, por imperial resolução de 9 do mesmo mez
e anno, tomada ,sobre consulta elo conselho supremo
militar, determina que, á vista do iflvará de 4 ele Se
tembro de :l.77v, sendo a inquirição de testemunhas oSeJ

gundo termo substancial dos conselhos de guerra, não
se pMe prescindir de ouvir nelles, pelo menos, tres tes-

o temunhas: e não obstante a impossibilidade de depórem
as que depuz~ram no conselho de disciplina, o conselho
de guerra póde chamar outras, proferindo o seu juizo
só depois de sa tisfei tas todas as formalidades legaes.

1862.-A de n. o 317 de 1l/, de Junho de 1862 pu
blica e declara, em virtude da imperial resolução de
7 do mesmo mez e anno, tomada sobre consulta da
conselho supremo militar, que, quando o conselho de'
invest.igação não pronuncia, quér quando se obtenham
novas pl'ovas, quér quando o parecer do primeiro
conselho não esteja de accórdo com as provas dos autos,
ou emnm. quando por qualquer motivo não se con
forme com elle a autoridade, que mandou instaurar
o processo, é desneoessario núvo conselho de inyes
tigação, -em face dns resoluções de 28 d.e :Maio, e de
4 de Junho de i8M>, as ·quaes decidiram que os con
selhos de investigação sejam sempre submettidos á
decisão dos ·oonselbos de 'guerra, não só porque o
al'1. :1.85 ~ 3. o do codigo do pt:Ocesso criminal não fez
dependente a jurisdicção e competencia dos conselhos
de guerra do juizo affirmativo dos de investigação.

1862.- U deCl:eLo n. o ·3007 de 24 de Novembro de
1862, de conformidade com a imperial resolução de :1.9
do mesmo mez e ·anno, tornaDa sobre consulta do con
selho sup'remo mi·IHar, determina -que as sentenças
condemnando a trabal'hos de fortificação, sejam con
venienteme-n te cum pridas, sendo os réos empregados nos
mesmos trabalhos de fortificação nas provincias, em
qtie se acharem, e na falta desses em quaesquer outros
trabalhos militares.

:1.863. -O avi o de 21 de l\Iarço de 1863 declara
que os milHares sentenciados por outros crimes, que
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não o ele uescrção, somen te deverão ser ferropeados
quando nas sentenças assim se determinar.

1805.- O aviso do ministerio ela justiça de 4 de
Janeiro de 1865 declara que, em virtude do disposto
no elecreto n. o 2502 de 9 de Maio de 1860, n5.,o com.
pete ao ministerio da justiça tomar conhecimento e
deliberar úccrca de petiçãe de graça de ré0s' qu,e
tenham sido conelemnados por crimes militares.

18ü5.-0 aviso do ministerio da fazenda ele 17 de
Fevereiro de '1865 declara que o facto de instaurar-se
conselbo de guerra a um o!Ut:ial militar pOt' have-u·
perdido dinheit'os do Estado por elle recebidos das:
repartições de fazenda, não dispensa a· remes~a ao
thesouro, por parte do mesmo, de touos os documentos
necessarios para que o tribunal tome conhecimento
do successo e o resolva como lhe compete.

1865.-A ordem do dia da secretaria da guerl'u
n.' 467 de 5 ele Agosto ele 1865 publica que a imperial:
resolução ele 14 de Junho do lllesmo anno d'aclara.,.
que a um oficia I do exerci to, respondendo a eon-·
selho de guerra, a seu pedido, e que pretendia por
isso não perder meio oldo, é applicavel a disposi~ão,

do alvará de 23 de Abril de ·1790, por não se fazer
nelle distincção alguma.

1865.- O aviso de 17 ue Agosto de 1865 determin·a,
que os processos militares julgaJos em ultima ins.....
tancia devem ser archivados na repartição do quartel'
general da córte, em1juanlO o exercito estiver em cam
panha.

1865.-0 decreto n.' 3560 de 1.6 de Dezembrodo
lllesmo anno, tendo sido ouvido o conselho supremo
militar, determina o seguinte:

Ar t. L • Nos C,ISOS de pertla, extravia, ou des
caminho dos archivos dos corpos, de onde se possam
cxtrahir as fés ue oficio, serão estas suppridas nos
con~clhos de guerra pelos s.eguintes documentos: .

L' Certidão extrahicla elas relações de alterações, ou
ele mostra, elas ordens elo dia, e de outros documen
tos que por ventura existam, dI> onde con te qual a
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praça do réo, seu e~tauo e todns e r[naesquer circum·
stancias, ou notas das que devam ser insertas no li
vro-mestre;

2. 0 Attestado .do proccdimento civil e militar do
réo, o qual sel'á pa sado pelo commandante da com
panhia, ou do destacamento a que pertencer, com o
vdo da respectiva autoridat'le superior.

Art. 2. o As disposições do art.igo antecedente ficam
extensivas aos casos de guerra, ou de marchas ra
pidas em que aos corpos não tiverem acompanhado
os al'chivos, e não se poderem por esta razão com fa
cilidade ou de prompto passar as competentes fés de
oficio.

1860.- O decreto n. o 31>66 de 20 de Dezembro de
1865, tendo sido ouvido o conselho supremo militar,
regula o modo pelo qual deve ser prestado o depoi
mento da testemunha, que não puder comparecer, a fim
de ser inquirida em qualquer processo. (Vide 3. o vo
lume.)

1866.- A imperial resolução de 24, de Outubro de
1866, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, declara que, nunca os coroneis, seja qual fór a
classe ou arma a que pertencerem, devcm presidir aos
conselhos de guerra dos brigadeiros honorarios, salvo
o caso em que o coronel seja digni tario do Cruzciro,
que por i so se torna a par do brigadeiro honol'ario nas
honras militares.

1869.- O avi'o de 23 ele Ahril de 1868 declara que,
á vista do que dispõc o dccreton. o 24,04, de 16 de Abril

,de 181>9, não pótle haver duvida sobre quem compete
a prcsidel1cia dc um conselho em que fUllCciol1arem
tlous capitães, um de linha e outro da guarda nacional.

18G9.-- O dccreto n. O 44:02 de 4 dc Agosto de 1869
delermina que pn"scm a er julgados em segunda ins
tancia pelo conselho supremo militar de justiça os
processos de conselho de guerra, organizado na pro
vincia do Rio Grande do Sul.

1870.- O aviso do minislerio da guerra de 3 ele
Junho ele 1870 de 'Iaru o seguinte:
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L o Que as van tagens que percebem os membros tlos
conselhos, devem. ser COIl tadas da da ta da installação
dos me!'mos conselhos;

2. 0 Que o auditor e os oillciaes reformados membros
de conselho de guerra não soO'rem de!'contos em seus
vencimentos nos dias que o conselho não funcciona,
na fórma da imperial resolução de 3 de Março de
1860, tomada ,obre consulta da secção de guerra e
marinha e de fazenda do conselllo de estado e aviso
de 6 do mesmo mez;

3." Finalmente que com a terminação e remessa
do processo ii autoridade competente, para seguir seus
tramites, cesse o exercicio do official membro do
conselho até que seja nomeado para outro ou que
venha ainda a servir no mesmo conselho na hypothese
de devolução daquelle processo, em cujo caso a percep
ção das vantagens começará tambem da data da ins
tallação. E recommenjando que só na falta absoluta
de oillciaes elIectivos sejam chamad os para servir em
conselhos os reformados, como é de lei.

1871..- O aviso de 22 de Maio de 187i permitte que
fosse julgado na provincia do Pará, onde se achava seu
batalbão, e onde tinha testemunhas para sua defeza,
um soldado cujo processo foi instaurado no Paraguay.

i872.-A ordem do dia da repartição de ajudante
general n. o 862 de 22 de Junho de 1872 publica a se
guinte consulta e re olução sobre os conselhos de guerra
que ficaram suspen os em virtude do aviso de '16 de
Dezembro de 1866:

« Senhor.-l\Iandou Vossa Alteza Imperial Regente
em nome do Imperador, em portaria do ministerio ua
guerra de 29 de Agosto do corrente anno, remetter
ao conselho supremo militar,.a relação dos conselhos
de guerra suspensos por occasião da partida do Duque
de Caxias para a campanha do P,lraguay, a 11m de
que o mesmo conselho consulte com seu parecer a
re!'pei to do de 'tino que devem ter os referidos con
selllOs. Oconselho supremo militar, no intuito de es
clarecer-se sohre o assumpto que tem de consulLar,
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solicitou, cm elata ele 18 de Setembro ullimo, do govcl'nO'
imperial a remes a elos processos instaurados aos'
omciaes contemplados n=1 relação annexa á portaria
ci tada, ou, a11a ver nisso incon ve nien te, quaesquer ou tros
papeis relativos a taes con. elhos, e que pudessem ser
fOl:necidos; bem assim co pias das ordens que moLÍ va
ram a suspEnsão de5!'es conselhos, Foram, em consequen
cia disto, pela re~pectiva ecretaria de estado, remetlidos
em portaria de 10 do pa sado diversos papeis con
cernentes ao conselho de investigação a que ti-nha ele
responder o tenente-general João Frederico Caldwell,
e o processo de inquirição das testemunhas por este
general apresentado; o processo do conselho de in
ve5tigação sobre a desin teH igencia havida en tre ocoronel
Jacintho Machado Bitlencourt e o l\1ajor Herculano
Sancho ela Silva Pedra; bem como a nomeação do
conselho de guerra a que tinham de responder estes
dous olJiciaes e a fé ele omcio do dito coronel, e ainda
a copia da portaria de 16 de Outubro de 186G, do
ministerio da guerra, que ordenou, attendendo ás ur
gencias do serviço de guel'l'a em que se achava o
Imperio contra o elictadol' do Paraguay, que os officiaes
cujos processos não haviam ainda terminado, apezar
de todas as recommendaçiies e esforços empregados,
r~ssem chamados a serviço, licando o proseguimento
dos processos para occasião opportuna. Nenhum es
clarecimento foi remettido ácerca cios outros cinco
officiaes que contempla a mencionada relação.

O conselho, pois, na ausencia de dados que possam
habilitai-o a tratar individualmente da materia, pa sa
a considerai-a, em these geral, nas seguintes questões:
-1. li ([ua lquer que seja a COllCI u:ão cio conselho cle
inve Ligação, obriga ella a procedimento do de guel'l'a?
_2." instaurado o conselho de guerra, pócle deixar
elle de seguir a sua conclusão ?-3.' o!icitado de motu
proprio, torna-se por isso inteiramente obrigatorio 0

proseguimen 1.0 elo conselho de guerra ?-Sobre a pri.
meira questão não 5ub iste hoje a menor duvida, cm
vista da terceira conelu ão da consulta do consclllO. de
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estauo de õ de Abril do anno proximo findo, resolvida
pelo governo imperial a 4, de Maio do mesmo anno, que
consagra a disposição seguinte: que portanto os conselhos
de investigação, não valem senão como informação, podelldo
a autoridade competente conformar-se ou não com a conclu
são delles, e mandar p1'oceder ou não a conselho de guerra.

Quanto á segunda questão, parece intuitivo que,
quando é mandado omcialmente instaurar um processo
de semelhante natureza, não pMe elle, depois ue come
çado, deixar de seguir o seu termo final.

E a respeito da terceira questão, sendo ena de es
pecie diversa daquellas cuja origem dimana de acto
privativo da autoridade, parece razoavel que deva o
processo continuar, a dar-se insistencia da parte que
(} requereu, e deixar de proseguir no caso ue desis
tencia; isto porém emquanto não houver começado
o conselho de guerra. Não dissimula entretanto o con
selho supremo militar, que uma tal intelligencia pMe
dar lugar a que seja submettido a conselho de guerra,
passados cinco annos depois da formação da culpa, algum
official dos que tenham, durante a guerra contra o dic
tador do Paraguay, prestado serviços relevantes, e que
por tal motivo tenham sido promovidos a um ou mais
postos, e agraciados com outras distinctas remunera
ções: anomalia esta que se tornará tanto mais saliente
quanto, sendo doutrina corrente no regimen militar,
que o oflicial, sobre quem pesa uma falta ou crime, não
deve ser con templado com remuneração a19uma de
postos ou honras, sem previamente justificar-se, póde
bem acontecer que o proseguimento de taes processos
possa trazer um resultado em desharmonia com os actos
r,emunerativos do governo, em relação a a19um dos
O'ffieiaes .contemplados na sobredita relação. Mas como
em suas consultas não pMe o conselho buscar fun
damentQs senão na legislação, e, no caso vertente,
tambenllla praxe da processo criminal; é portanto de
parecer:-Que o governo imperial está no seu diteito
mandando OUllão in·staurar conselhos de guerra áquelles
{)fficiaes su.bmettidos a conselho de investigação.
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Que, começado o processo do conselho de guerra,
deve ser elle levado a seú termo final.

Finalmente, que, a não haver começado a funccionar,
não deve continuar'o conselho de guerra a pedido, tendo
havido desistencia ela parte que o houver requerido.

Vossa Alteza Imperial, entretanto, em sua sabedoria,
resolverá o melhor.

Rio ele Janeiro; 6 de No-vembro de i871..-Duque ele
Caxias.-Bittencollrt.-Bal'ão de ltapagipe.-De Lamm·e.
- BaNtO da Gavea. - Aguiar. - Barão de Angra. - Il.
de Beattrepai1·e.

RESOLUÇÃO.

Como parece, proseguindo os conselhos daquelles
omciaes qLIe não foram promovidos ou condecorados
por sel'viços prestados na guerra do Paraguay, pos[e~
riOl'mente aos factos que determinaram os cOIlselho~.

Paço, ;) de Junho de 1872.- Com a rubrica de Sua
Magestade o Imperador.·- JO(tO José de Oliveira Jun
queira.

CAPITULO VI . .

CONSELHO SUPREMO IILlLITAR, E JUNTAS DE JUSTJÇA.

1808.-0 alvará do LO de Abril de 1808 creou no
Rio de Janeiro o conselho supremo miU tal' e de justiça,
para tratar dos negocios que pertenciam ao conheci
mento do conselho de guerra, e conselho do almi
ran tado de Portugal.

Segundo este alvará a organização, e att,ribuições do
conselho supremo são as mesmas dos dous tribunaes,
e todas as que o Monal'cha lhe encarregar.

Consulta tudo qua nto fór convenien te á economia
e disciplina do exercito e armada; e pelo expediente
da sua secretaria se passam as paLentes dos omciaes
de mar e terra de todas as classes. Regula -se pelo
regimento de 22 de Dezembro de '1643 e pelas outras
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resoluções e ordens régias e imperiaes por Qnde se
governava. o conselho de gU3rra de Lisboa e pelo al
vará do regimento de 26 de Outubro 'le 1.796, e deter.
minações posteriores, em tudo quanto se puder applicar
ás circumstancias do Brasil;'e quando, sobre.viere!}l
casos não prov,idenciados por leis existel1tes, o con
selllO proporá pelas respectivas secretarias de estado,
apontando as providencias, que lhes parecevem, para
baixar a decisão que se julgar necessat'Ía.

Pela resolução de lO de Novembro de 173.2 o con
selho supremo militar póde annullar, ·sem preceder

•consulta, tudo aquiHo que fÓ!' contra a disposição das
leis.

O; membros do conselho supremo militar tambem
o são do conselho de justiça militar, determinado e
regulado pelos decretos de 20 de Agosto de 1.777,5 .de
Outubro de 1.778,1.3 de Agosto e 1.3 de Novembro, de
1.790; para o que haverá uma sessão na quarta-feira de
cada semana, a não ser feriado: neste conselho de
justiÇ3, além dos conselheiros e vogaes militares, ha
tres ministros togados, um dos quaes é relator, e os
dous adjuntos, para o despacho de, todos os processos
quando se remettet'em ao conselho, para serem jlll
gados em ultima instancia.

1.856.-0 § L° do art. 5.° da lei n.o 862 de 30 de Juntasdejustica .

Julho de 1.81S6 autorizou o governo a extinguir as juntas
de justiça militar, creadas em algum<).s p1'ovincias p.ela
carta de lei de 1.3 deOulubro de 18~7, á excepçãejdas
que forem estabelecidas em virtude da ~ei de 1.8 de Se
tembro de 1,851, que no seu art. L· S 8. ° declara q~~,

no caso de guerra externa o governo fica autorizado
a crear provisoriamente na provincia, em que tiverelI).
lugar as operações de guerra, uma junt~ de justiça
mili tal' para o julgamen to em segunda in.s tancia dos
crimes militares de sua competencia. Para a execução
deste paragrapho baixou com o decreto de 30 de Se
tembro de 1851. o regulamen to da mesma da ta, cujas
disposições são as seguintes:

Art. l.° Fica provisoriamente creada na provincia
J. 49.
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de ..... uma junta de justiça militar para o julgamento
em seguntla e ultima instancia, dos crimes de sua com
petencia.

Art. 2.° Esta junta se reunirá no lugar que fór
designado pelo presidente da provincia; e emquanto
o mesmo presidente reunir as funcções de commandante
em chefe do exercito em operações, será presidida pelo
vice-presidente, que fór designado pelo governo im
perial.
, Art. 3.° Além do presidente, será a junta composta
de tres vogaes mili tares, e tres magistrados: os vogaes
militares serão officiaes generaes, ou coroneis, e os
magistrados serão desembargadores, ou juizes de di- .
rei to, sendo uns e outros designados pelo presiden te
da provincia, e dispensados de todo outro serviço, em
quau to se acha rem empregados nes te. Os processos
serão relatados pelos juizes letrados, aos quaes forem
distribuidos pelo presidentB da junta, que observará a
ordem e fórma da distribuição se'guida pelas relações.

Art. 4.° São da competencia desta junta o julga
men to em segunda instancia dos réos, que forem jul
gados por conselhos de guerra rei tos na provincia,
ou em territol'io inimigo ou de alliado, occupado pelo
exercito imperial, por crimes militares, ou cOIBide
rados taes pela lei n. ° 631 de 18 de Setembro de 185:1.,
ou por outras em vigor .
. Art. ~;,o A junta no conhecimento, e decisão dos

processos, regular- e-ha pelo regimento do conselho
supremo militar, lei de 13 de Outubro de 1827, resolução
do 1..0 de Julbo de :1830 e mais leis em vigor.

Juntas de justiça. 1827. - A lei acima ::itada de13 de Outubro ~le 1827
declara no art. 3.° que não poderão ser membros das
juntas de justiça o que tiverem sido vogaes dos conse
lhos de guerra, e tanto o presidente, como os membros,
poderão ser dados de suspei tos nos termos legaes; no
art. 4.°, que a sen tença será dada á execução sem ma is
recurso algum, excepto o da revista. (Hoje não ba o
de revista, por tel-o abolido o ~ 2.° do art. 90 das
'reformas do Qodigo do processo, lei n.o 261 de 3 de
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Dezembro de i8U; existe porém o de graça do Mo-
narcha no caso de pena ultima. )

:1.827. - O decreto de 15 de Novembro de :1.827
mandou executar a resolução da assembléa geral « qlJ.e
o art. 4.° da sobredita lei de '13 de Outubro não excluo
o recurso c!e graça, dirigido ao Imperador, quando a
sentença impuzer a pena de morte, o qual sempre terá
lugar nos termos Oa lei de ii de Setembro de 1826. »

1830. -: A resolução de 1 de Julho de 1830, tambem
acima ci tada, ordena que os presiden tes das juntas de
justiça votem sómen te em caso de empate. \

'1sr~tJ. - O decreLo de 26 de Ju~ho de :l.845 l de con
formidade com a consulta da secção de guerra e m:ll:inha
do conselho de estado, determina que o presidente da
junta não tem voLo de desempate devendo lavrar-se a
sentença pela pena menor, e quando houver empate.

'1850. - Oart. :1.4 da lei n.O 555 de :1.5 de Junho de
1850 declara que o governo não poderá elevar a mais
de 12 o numero dos conselheiros e vogaes do conselho
supremo mili tal'.

:1.81:)6. - Odecreto n.°1830 de 8 de Ou tubro de 1856
determina, em virtudeda autorização do 31.° doart.. 5.0
da lei n. ° 852 de 30 de Julho do mesmo anno :

Aft. L° Ficam extincLas as juntas de justiça mi
litar creadas pela lei de 13 de Outubro de 1827 nas ca
pi taes das provincias onde 11a relações, e a que foi es
tabelecida na da provincia do Pará pela Lei de 24 de 
Setembro de 1829.

Art. 2.° Todos os autos, registros e documentos re
lativos a processos julgados e por julgar pelas juntas de
justiça militar, mencionados no art. L°, que existirem
nos respectivos archivos, serão remettidos, por inter

.medio dos presidentes das provincias, ao conselho su
premo militar de justiça, a fim de terem o conveniente
destino.

Art. 3.° Os processQs de conselho de guerra, que se
formarem nas provinl:ias comprehendidas na juris
dicção das jun Las de justiça, serão remettidos á secre
taria da guerra, para serem submettidos ao julgamento

Recurso
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Conselho
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da segunda instancia, observando-se na remessa as dis
posições da provisão de 5 de Setembro de 1.811:i.

Esta provisão manda que se tirem copias dos pro
cessos qu~ vierem das provincias para a côrte, excepto
os de cri'me de deserção, pelos secretarias dos corpos,
OU por alguns subalternos, ou officiaes inferiores, cujos
traslados, depois de conferidos pelos audi tores, hcarão
em deposito nos respectivos archivGs para constar a
todo o tempo a marcha de taes processos.

i857. - O decreto n. ° 1.882 de 7 de Fevereiro de
1857 determina o seguinte:

'O conselho supremo militar de justiça fará duas
sessões semanaeR e uma o conselho supremo militai'.

1.857. - O decreto 1].° 1.912 de 28 de Março de 1.857
determina:

1.° Os conselhos de guerra, que subirem ao conselho
supremo militar de justiça, serão relatados não só pelo
juiz relator, como pelos ministros adjuntos do tri
bunal, fazendo-se a' distribuição segundo a ordem chro
nólogica dos processos; ficando nesta parte alterado o
disposto no decreto de 20 de Agosto de 1777 ;

2,- Continuarão a cargo do juiz rela tal' todas as mais
funcções que tem desempenhado.

1858. - O decreto n.O 977 de 11 de Setembro de 1858
manda que se execu te a resolução seguinte da assembléa
geraI legisla tiva :

Art. LO Para o serviço do. conselho supremo mi
li tilr de justiça haverá os empregados designados na
tabella annexa a esta lei, os quaes perceberão os ven
cimentos ahi marcados, observando-se a este respeito,
e sobre licenças e aposentadorias,o que vai disposto nos
seguintes paragraphos :

§ 'L° 'A parte do vencimento concedida como grati
ficação, é devida sómente pelo effectivo serviço, e não
será contada nas aposentadorias.

§ 2.° As aposentadorias sómente poderão sei' con
cedidâs pelo governo, se o empregado por avançada
idade, ou molestia se inhabilitar inteiramente para
continuar a servir, mas ainda, neste caso não serão
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dadas se elIe não tiver :lO annos de eIJectivo serviço;
e nenhum poderá 'obtel-a com ordenado por inteiro,
tendo menos de trinta annos de exercicio.

§ 3.· Nas aposentadorias não se contará o tempo
que o empregado faltar ao serviço:

LO Sem motivo justificado;
2. o Por licença;
3. ° Por molestía, que exceda a 60 dias em cada anno.
§ 4. ° O empregado que contaI' 30 annos de serviço,

e não estiver inbabilitado para continuar nelle, per
ceberá, além do seu vencimento, a quarLa parte até
40 annos, e dabi em diante metade mais do respectivo
vencimento, como gratificação, a qual porém não será
computada na fixação do vencimento da aposentadoria.

§ 5. ° A concessão de licença será regulada pelo
que está disposto no decreto de 20 de Novembro de
1850, n. ° 736.

Art. 2. ° Os empregados excedentes ao numero fi
xado na tabelIa, continuarão a perceber os seus ac
tuaes vencimentos al.é serem empregados pelo governo
na mesma, ou em qualquer outra repartição em que
se derem vagos, para ~s quaes serão preferidos.

Art. 3.° O~ emolumentos que se cobravam na se
cretaria do tribunal supremo milital' e de justiça,
farão parle da renda geral; ficando delles isentos
d'ora em diante as patentes e apostillas.

Art. 4.° Os juizes togados intervirão pOI' distri
buição nas consultas em que até agora intervinha
privativamente o juiz relataI'.

Tabella do numero, e venC'irnento dos magistrados eempre
gados da secreta1'ia do conselho supremo militar e de
justt"ça, a qlte se refere o decreto desta data.

3 juizes togados cada um com 960 000 de-gl'atificação.
Official-maior da secl'etaria com 2:0005000 de or

denado e 600~OOO de gratificação.
2 1°S officiaes, cada um com i:200S000 de ordenado

e 400,000 de gratificação.
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~ 2. D' officiaes cada um com 900~OOO de ordenado
e 300~OOO de gratifieação.

Porteiro com 720$000 de ordenado e 240EOOO de
gratificação.

2 continuos cada um com 600~000 de ordenado e
:1.20$000 de gra tificação.

:1.860. -O aviso de :1.7 de Janeiro de 1.860, expe.
dido em virtude da imperial resolução de 9 do mesmo
illez e anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que, nos casos de vaga, ou im
pedimento dos juizes togados do mesmo conselho su
premo, deve o ministerio da guerra requjsitar ao da
justiça, denominada ou indeterminadamente, os des
embargadores necessarios para preencherem as vagas,
ou substituirem os impedidos, sendo porém feita a
nomeação pelo ministerio da guerra.

1861..-0 aviso do ministerio da fazenda de:l.2 de l\larço
de :1.861 declara que, não podendo o thesouro, em vil:
tude do decreto n. o 736 de 20 de Novembro de
:1850, art. 72, pagar ordenado a empregado algum,
com excepção dos de que trata o decreto de 2 de Março

. de 1833, sem apresentação do respectivo attestado de
frequencia, e não estando comprehendidos nesta ex
cepção os vogaes e conselheiros de guerra do con
selho supremo militar, devem elles preencher essa
formalidade.

i862 - A lei n. o 1.777 de 9 de Setembro de 1862
declara, no seu art. 19, que ficam extinctos os lu
gares de olicial-maior e 1.0 omcial da secretaria
do eonselho supremo militar, logo que vagarem, c,
dando o governo nova organização á mesma secretaria,
poderá elevar os ordenados dos respectivos empre
gados, com tanto que o augmento não excda á somma
dos vencimentos dos lugares supprimidos.

1863. - O decreto n. o 308~ de 28 de Abril de
1863 deu nova organização á secretaria do conselho
supremo militar, em virtude da ~utorização conc'e
dida pelo art. :19 da lei n. o 1177 de !) de Setembro
de '1862. (Veja-se 03." volume, pago :1.72.)
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!863.-0 aviso de 26 de Setembro' de 1863 declara que
o regulamento para o regimen dos trabalhos internos
do conselbo supremo, submettido á approvação de
Sua Magestade o Imperador, deverá, com excepção do
art. 2~~ ser provisoriamente posto em execução, to
mando-se nota das alterações que a pratica mostrar
necessarias, a fim de ser então o dito regulamento
modificado e definitiva"mente adoptado .
. i865. -O decreto n. O 3~99 de 8 de Julho de
!865 creou provisoriamente duas juntas de justiça
militar, uma na provincia de S. Pédro do Rio Grande
do Sul, e outra na de Mato Grosso. (Veja-se o 3. 0 vo
lume.)

1865. - O aviso de 9 de Julho de 1865 determina
'que a junta de justiça militar, creada provisoriamente
na provinQia do Rio Grande do Sul, deve funccionar
em Porto Alegre; e a creada na provincia de Ma to
Grosso deverá funccionar onde se achar o vice-pre
sidente da mesma provincia.

1866. -A imperial resolução de 13 de Abril dt'l1866,
tomada sobre consul ta das secções reunidas ele guerra e
marinha ~ de justiça do conselho de estado, declara:

1. U Que os presidentes e vice-presidentes de pro
vincia, que tambem são commandan tes de armas, podem
presidir as juntas de justiça, mas se passarem a chefes
de forças ou do exercito deixarão a presidencia e
junta de justiça, e vice-presidenc.ia respectiva.

2. o Que os commandantes da guarda' nacional podem
accumulal' as funcções e vencimentos do.> membros da
junta de justiça;

3. o Que não havendo disposição mais la ta do que a
contida no art, 3. o da lei de 13 de Ou tubro de 1827, que
exclue dasjuntas de justiça o membro, que tiver sido
vogal, ou conselheiro de governo, pMe a autor i lade,
que mandar instaurar um processo, ser juiz desse pro.
cesso como membro da junta de justiça, ficando, porém,
salvo á parte o direito de allegar suspeição.

,1866,- Ó aviso de 10 de Setembro de 1866 üeclara
que as juntas de justiça militar Llevem enviar para
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a côrte os processos que julgarém, a fim de serem execu·
tadas as respectivas sentenças na fórma do decreto
n. o 3õ1S6 de 10 de Dezembro de ~81S6.

'1866. - O decre to n .o 3698 de '14, de Se tembro de 1866
determina que a substituição do secretario de guerra,
de que trata o art. 4. o do decreto n. o 308~ de 28 de

. Abril de 1863 só tenha lugar nos impedimentos repen
tinos do mesmo secretario.

1866. - Odecreto n. o 37ÕO de 12 de Dezembro de '1866,
regularisando o modo por que deve funccionar junto
ao exercito imperial em operações fóra do Imperio a
junta de justiça militar, creada na provincia de S. Pedro
do Rio Grande do Sul pelo decreto n. o 3í99 de 8 de Julho
de 186õ, determina o seguinte:

Art. i. o Emquanto a junta de justiça militar func
cionar junto ao exercito imperial em operações fóra
do Imperio, o seu presidente set'á um magistrado, ou
bacharel formado em direito, ou um omcial general
nomeado pelo -governo.

Art. 2. 0 Continúa a ser da competencia desta juntd
o julga'mento em 2." instancia dos réos que forem jul
gados por conselhos de guerra feitos na provincia do
Rio Grande do Sul, ou em territorio inimigo, ou de
alUado, occupado pelo exercito imperial, pOl' crimes
militares, considerados taes pelas leis em vigor.

1868.- A imperial resolução de 28 de Março de 1.868,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar,
declara que, tendo constantemente exercido o lugar de
conselheiro de guerra os chefes de esquadra,· cuja pa ten te
corresponde á de marechal de campo, sejam os desta pa
tente tambem considerados conselheiros de guerra.

1868.- Qaviso de '18 de Abril de 1868 declara que
o alvará de 20 de Novembro de 1786, que poderia ser
invocado para sustentar a opinião de que os titulares, e
que têm carta de consell1o precedam aos outros membros
do conselho supremo, segundo o gráo do titU'io ou
an tiguiclade da cal' ta de conselho, já está em desuso
nos tribunaes superiores civis do Imperio, para os quaes
vigorava, tomando hoje qssento os seus membros, se-
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g'Ul1do él. an liguidade da posse, e não teLn a pplicação aos
tribunaes militare; e que pelo' contrario, tendo sido
estatuido posteriormente pelo art. 7.odo alvará de26 de
Outubro de 1.795, comquanto já se não aehe em vigor,

. que noconselhodo almirantadose precedessem os conse
1I1eiros da 'gl1'erra, segundo as suas patentes, e sendo
a patente igual, pela maior antiguidade, lkve no con
selho supremo militar ser observado o que está estabe
lecido pela legislação em vigor para a precedencia do s
militares entre si.

1868.- Odecreto n.o4282de28 de Novembro de 1 868
extingue a jl).nta de justiça militar creada provisor ia ..
menteJ1a provin~ia de Mato Grosso pelo decreto n. o 3499
de 8 de Julho de :1.851'1.

1.869.- O aviso d 8 de l\Iarço dr: 1869 declara qud
seja adoptada a pratica de lavrarem-se actas de suas
sessões, ficanJo est.abelecido o seguinte:

L ° Que o secretario de guerra formulan\ a acta de
cada sessão, conten<ló o transumplo de toJo o trabalbo;

2. ° Que depois de approvada, no começo da se ão,
fi respectiva acta da antecedente, a minuta será devida
mente authenticacla para ser registrada em livro
proprio sob a responsabilidade do mesmo secretario;

3. ° Finalmente, que para as actas baverão dous
livros, um para as das sessões consultivas, e o outro
para as das judiciarias, devenJo nestas sessões ser
tambem todo o expediente feito pelo secretario de
guerl'a, com oxcepção das sen tenças nos processos,
que serão lavrada pelo juiz togado, que relatar O'

feito. -
1869.- O aviso de 28 ele Maio de 1869 <leclara que o

oQlcial do exercito ou da guarua nacional póde exercer
cumulativamente as funcções de membro do conselho
instaurado ·para julgamento ele officiaes e pi'aças, quêr
do exercito, quê I' dos COI'pOS de policia, sem tlireito á
perCelJção de outros vencimentos, qUando exerçam
outra commissão, pela qual sejam retribuidos.

1870.- O decreto de 2 de Abril de 1870 extingue a
junta de justiça militar, creada provisoriamente na

L 50.
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província do Rio Grande do ,Sul pelo decreto n. o 3499
de 8 de Julho de 1865; devendo os processos que esti
verem pendendo de seu julgamento ser remettidos ao
conselho suprem0 militar de justiça.

CAPITULO VIr.

1>ESERTORES.

1'812.-A portaria de 11 de Julho de 1812 deter
mina que a pessucr contra quem se provar que por
qualquer modo del!t a-sylo a deser tores, e arespei to do
qual, em razão de sua indigencia, não possam realizar-se
as multas estabelecidas pelo sohredito § 4. o do alvará
de 6 de Setembro de 1765, incorra na pena de trabalho
por tempo de tres annos, nas for tificações, sendo peão;
e se fór qualidade em que isto não caiba, na de dous
annos de degredo, devendo os réos ser julgados sum
maria

4
e verbalmente com appeliação e aggravo para a

relação a que competir, pelas autol~idades a quem o re
ferido § 4. o commette o procedimento do sequestro.

1827. - O decreto de 13 ue Outubro de 1827 deter
mina que os alistados no exercito, que houverem com
mettido o crime de deserção por tres vezes em tempo
de pàz, não sejam mais admittidos ao serviço milHar
depois de haverem cumprido suas sentenças.

1842. - O aviso de 25 ,de OutuDro de 1849 determina
que os desertores dos corpos policiaes, quando assen
tarem praça de voluntarios nos corpos do exercito,
sejam remettidos deooixa de prj'são aos corpos d'onde
desertaram ainda mesmo que por estes não sejam re
clamados, a fim de serem processados pelo crime de de
serção.

1,845 ...A imperial resolução de 8 de Março de 1-845,
tomada sobre consulta do conselho supremo mili tal',
declara improcedente e nuUa a qualificação de desertor
feita á praça de pret (cadete ou sargento), que desertou
em idade posterior áqueUa em que foi promovido a
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omcia], circumstancia esta iguol'ada no corpo quando
qualificou-lhe a deserção como praça de prelo

1.8~6. - A provisão de 6 de Novembro de 1.8!f,6, ex
pedida em virtude da imperial resolução de 31. do mez
de Outubro do mesmo anno, tomada sobre consulta do
conselho supremo militar, determina que se o decreto
de perdão aos desertores declarar que é perdoada a pena
em que eltes incorreram, não devem perder o tempo
de serviço que tiverem antes das deserções; sendo ne
ces ario, para que não se lbes conte tal tempo, que o
respecti vo decreto declare expressamente que o perdão
. 'e limi ta sómen te ao tempo de prisão, que deviam sofIrer

,esses réos ..
1847. -A provisão de 20 de Fevereiro de 1.86.7, ex

pedida em virtude da imperial resolução de 1.0 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta do conselho militar,
declara que os decretos de pérdão devem unicamente
servir de base para contar ou não tempo de serviço aos
individuos de que eltes tratarem, qualquer que seja a
sua da ta.

18~8. -O aviso circular de 23 de Setembro de 18~8

declara q'ue as praças que desertarem perdem o direito
a todos os vencimen tos de fardamen to antes da deserção,
t3 aquelles que voLtarem serão obrigados a repôr as
p6ças de fardamen to, que tiverem levado, c não ti verem
vencido, descontando-se-Lhes isso pela 5. a parte do
soldo, que entrará na caix.a da administrllção até com
pletarem o valor da parte do fardamento não vencido
ao tempo de deserção.

18!f,9. - Pela decisão do conseLho supremo militar
de 27 de Setembro de 184:9 não se aggrava a deserção,
quando o desertor extravia outros objectos, que não
sejam armas ou armamento.

1852. -A circular de 13 de Janeiro de 1852 deter
mina que se proceda nos termos da lei n. o 631 de '18
de Setembro de 1851 contra as pessoas que seduzirem
soldados para desertarem, ou mes derem asylos.

1853. - O decreto n. o 1112 ele 31 de Janeiro de 1853
letermina:
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Art. i. o Osoldado ausente, que e apresent~l' antes
de ser qualificado desertor, tem direito a tol1os o ven
cimentos, (luraute o tempo da au,'eneia, e da conse
quente prisão.

ArL. 2. o Tambem tem direi to a touo' os ,"encimen tos
o desertor, desde que se recolhe da deserção, ou preso,
ou voluntariamente.

Art. 3. 0 O VOILlOt:lrio que deserta, e é sentenciado,
deve perder o tempo que anteriormente tem servido,
e perde a qunliclade de volulltario nos termo:; tla le
gislação em vigor, quér s .ia capturauo, qUél' se apre
sente; mas. ondo perrlo:ldo com ucclaraçJo em con
trario, continúa a gozar das vantagens ele ,"oluntario,
e deve ser considera(lo como se nãô tivesse desertado.

Art. 5.0 A's praças de pret uoentes 110 hospital, ou
presas por qualquer motivo, ou aus ntes antes de com
pletar o tempo dede'erção, ou com licença Ile favor, so
deverá contar o tCI1pO ue serviço em quaesqucr destas
circumstancias; ma ás que e tiverem cumprindo sen
tença, e ti"ercm licença registrada, não se contará o
tempo da sentença, nem da licença.

1854. - O aviso de 20 de Fevereiro de 1854 dflclara
que o uisposto no titulo 10, artigo unico ela ordenança
ele 9 de Abril de i805, pelo qu~l se leva em conta aos
réos sentenciados os dias em qu.e e tão no hospital,
só é applicaTel ao cumprimento da sentença paI' crime
de deserção, e a nenhum outro, como se acha decla
rado em pro, i ão do conselho supremo militar.

18M. - O aviso de 18 de :iUaio de i85q, determina
que o réo de 1." e 2. a deserção aggra vada, deve repõr,

.pela 5." parte dos soldos, o valor elo que tiver extra
viado, e eleclara que o perdão da deserção nunca com
pretendo o da fuga da prisão.

18~4. - O aviso de 31 de Maio de 1854 ·declara que
o indulLo elo crime de ele, erção não faz de apparecer
a nota della, a que se deve acrescentar a ieclaração
do perdão.

1854. - Um antro aviso da mesma data declara que
o beneficio do indulto não ~ aproveita ao desortor cap-
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turado dentro do prazo, que o mesmo indulto confere
para apresentação.

18n~. -O aviso circular ele 21 de Janeiro de 1855
declara que na relação ele mo tra, elo mel cm que se
der á praça desertada ou ausente nora entrada no
corpo, por apresentação ou captura, se declarem quaes
as peças, qúe constar ao conselho de disciplina, haver
ella desuncaminhaLlo em consequencia de deserção ou
ausenc.ia; o dia em que êlla c ausentou, em referencia

,á l'eíaçJo Lle ll1ustra cm que a falta foi 1I0taLla; e o
periodo a que pertencem as peças de fardamento não
vencido; 'para que as ditas p<JgaLlorias Gtllesourarias,
fazl:)ndo a conta da rfuantia a descontar-se, commu
niquem pelos tramites competent s ao corpo a que a
praça pertencer, para então ter lugar o de'conto o quaL
neste caso nunca será realizado, enão tendo-se em vista
o computo da divida que fór pretixada por aqueLlas re
pa r Lições.

1855.-0 :lViso circular ue 30 de .TuLha de 1855
manda que não sejam con' icleradas ueser tores, e que
sejam postas em liberdade as praças do exercito, que
não tenham siLlo processadas por fal,ta de conselho de
discipLinn.

1.-855. - O'a viso de H cle Arrosto de :1855 manda
continuar a pratica de se descontar dos vencimentos
da praça que desertou a gratificação para quem
o prendeu : es~a gra tiOcação é de 86000, quando a praça
já· tiver qualificado a de erção, segundo o aviso de 5
de :Março de 1.82q" a de 4$000 quando a praça ausente
não tiver compLetado o prazo, em que se' deve qua
lificaI' a deserção, segundo di põe o aviso de 29 de
Dezembro do mesmo anilo.

1855.-0 aviso de 22 de Setembro de 185:> declara
que a circumstancia de ser um individuo réo de ter
ceira deserção simples, importa a condição de ser
excluido do sel'viço do exerciLo ainda que a 'sua ~sen

tença em conselho de guerra tenha sido reformada em
superior instancia, tudo isto nos termos do decreto
de 1.3 de Outubro de 1827.
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:18;)5.- Oaviso de Dde Outubro ~e 1855 declara que, só
a circumstancia do volulltario ou engajado, que deserta,
ter recebido ore. pectivo premio, não é bastante para
aggravar a dcserçã0.

1855.- O decre to n. o 1.671 de 7 de ovembro de 1.855
determina:

1.. o Que os conselhos, tanto de. disciplina, como de
guerra, dos r60s de deserção, e de ausencia não consi

. derem como armas,' ou armamento para aggrav~ção da
deserção, senão a espingarda, o reOe, a clavina, a pis
tola, a lança, a espada e a baioneta;

2. o Que os réos de deserção, e de ausencia, que vol
tarem a seus corpos, capturados ou apresentados, in
demnizem aJazenda publica, por desconto da quin La parLe
do respe,cLivo soldo, as peças do seu equipame?to, e far
damen Lo não vencido, que houverem desenca minhado
por occasião do crime, calculando-se a quantia indemni
zavel pelo valor das peças desencaminhadas, que estava
legalmente taxado na época da perpetração daquelles
crimes; e en tendendo-se que, das peças de fardamento
não vencido, os ditos réos ó indemnizarão o valor pro
porcionado ao Lempo que, nessa época, faltava para com
pletar o vencimento de taes peças, fixado por lei;

3. o Que as peças de equipamento, e fardamento não
vencido, pelas quaes devem er responsabilisado os réos
de deserção e de auseucia, sejam sómen te aqucllas, cnjo
descaminho for verificado pelo conselho de disciplina.

:1855,-0 avi o de :15 de Novembro de 1.855 ordena,
em virtude da imperial resolução de 7 do mesmo mez e
anuo, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
liLar, que nos corpo lo exercito só se con idere deserção
aggravada a que rór revestida de qnalq.uer circums
tancia previ La no arL igo un ico elo ti tulo :10 da ordenança
de 9 de Abril ele 1805, ficando sem c[eito o art. 2.° da
portaria de 28 de Abri.J. de 1823, na parte em que am
pliou a leí aO caso, em que o desertor leva farelamen to
não vencido.

1.8;)6. - O aviso ele 21 de Janei 1'0 de :1856 determina.
que na r lação ele mostra do mez em que se der a praça
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desertada, ou ausente, nova entrada no éorpo, por apre
sentação, ou captura, e declarem quaes as peças, que
consLar do conselho de disciplina, haver ella desenca
minhado, em consequencia da deserção, ou ausencia;
o dia cm que ella se ausen tau, com. referencia á relação
dc mostra, em que a falta foi notada; e o periodo a quc
pertencem as peças de f:.lrdamento não vencido, para que
as pagador ias e thesoural:Ías, fazendo a con ta da quan Lia
a desc.onLal'-se, communiquem-a, pelos tramites compe
tentes, ao corpo a que a praça pertencer, pal'a então ter
lugar o desconLo, o que neste caso' nunca será reali
zado, senão tendo-se em vi3La o computo da divida que
fôr prefixada por aquellas repar lições.

1857, - Oaviso de 28 de SeLembro de 1.857, exped ido Indulla.dos,.

cm virtude da imperial resolução de 19 do mesmo mez
e anno, tomada sol:ire consulta~do conselho supremo mi-
liLar, declara:

1. o Qlle aos ind 111 Lados não se tranca a no ta de deserção;
2. o Qlle os inuulLados não perdem o tempo de serviço

an terior á descl'l}ii:o, ficando assim confirmada a reso··
loção de 6 de Novembro de 1.846 ;

3. o Qlle o indulto não comprehende as deserções cm
tempo de goerra ;

4. U Finalmente que os indultados não perdem a quali
dade de engajados, ou volunLarios.

1858.- O aviso de 22 de Fevcreiro de 1.858 .de- Indulto:
clara que a resolução de 1.9 de Setembro de 1.857, lempo de guerra.

que decidiu que o indulto de deserção não aproveita
a,os que commetterem-a em tempo de "'uerra, fazem
a regra para todos, e deve ser executada.

1.858.- O aviso de 4 de Março de 1.858 determina; Apprehensor.

L~ Que depois de apprehendido o desertor, e re-
colhido ao corpo, o respecLivo commandante passará
attestado, em que declare se a praça apprehendida é
simplesmente ausente, ou se já tinha a deserção qua-
lificada, sendo depois o mesmo attestado remettido
ao ajudante general, que o enviará ao seu assistente
na dita provincia, a fim de que este o apresente ao
presidente, que mandarú pagar ao apprellensor o que-
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lhe competir, pela respectiva conectaria, ou mesa dE!
rendas;
- 2. o 'Que a ardam do presidente seja por elle re
mettiela ao chefe de policia, que a enviarà ao seu de
legado para a entregar ao respectivo apprebensor.

Apprchcllsor.' 1858.- Um onlro aviso da mesma data rerluisita
ao ministro da fazenda ordens, para que á vista de
fi t tes.tados do comU1undan tes dos respectivos corpos,
o quaes por intel'.lnedio dos assistentes elo ajudante
general e dos comlUandantes das armas serão remet
tidos aos présidentes, crue os enviarão depois ás the
sourarias de fazenda, ás collectorias, ou mesas ue
rendas dos dilrerentes municipios para que eIfet:tuem
o pagamento ela gl'atiucação dos appl'ellensores ele de
sertores.

1.858.- O ministerio ela fazenda, em ordem circular
ele 11. de :tl'Ial'ço de 1858, manda que as mesas de
rendas e colle tarjas eJft.:tuem o pagamento da compe
tente gratiOcação aos appl'ehensores de deseI'tores.

'1859.--'-; O aviso elo ministerio tia justiça de 15 de
Fevereiro de 182>9, cuja copia foi I'emetticla ao quartel
generaI do exerci to com o a',riso d 23 do mesmo
mez e anno, declara que' a praça cie permanentes,
estando destacada paI' corTecçiio :em al~'um carpa
do exercito, quando desertar, responel, nesse corpo
por este crime, e fica sujeita ás leis milital'es.

1858.- A ordem do dia do quartel-general do exer
ci to n. o 1.04 de 16 de Dezembro de 1.858 de termina'
que, crua ndo qualquer desertaI' legalmen te qua Iiúcado
se apresentar ou fOr ap'prehondido, o respectivo com~

mandante oL'dene 100'0 seu pl'ocesso pelo conselho de
guerra. Se este, á vista lIas documentos legaes e au
thenticos que lhe fOl'em apresentados, reconhecer que
o de ertor apresentou-se ou foi capturado dentro do
prazo de espera, declinará de sua competencia para o
julgamento, e nesse i>entido lavrará sua decisão, como
é de lei, ubmettida ao conselho supremo militar
para este julgaI' da lcgalidaue da incompetencia do
conselho de guerra, e declarar segundo a praxe que
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tem seguiuo, se a imposição de pena ao réo é da
competencia do conselho de disciplinaI ou da do chefe
do corpo, nos termos da ordenança de -9 de Abril·
de 180:>' Pela final decisão do conselho supremo mi·
l.i tal' é que se regulará todo o proccdimen to, que uI.
teriormente deve haver com o processado, tanto em
relação ao individuo, como aos seus assentamentos
no respectivo livro-mestre.

1862.- Segunull a doutrina da ordem do dia da
secl'etar'ia ela guetTa n. o 312 de 6 de Maio de 1862,
quando al,rrllm decreto conceder indulto, neste indulto
ficam comprehendidos os desertores, cuja captura se
houver eITectuado antes da publicação do decreto em
ordem elo dia da secrl)taria, ou elo conhecimento omcial
da mesma ordem elo dia nas provincias, embora fosse
elle publicado an~eriormente nas gazetas, na cOrte e
provi ncias.

1.862.-A orelem elo dia n.· 3~O de 13 de Dezembro
de 18G~ determina, em virtude ela imperial resolu
ção de 1.3 de Setembro elo mesmo anno, tomada sobre
consulta do conselho supremo militar, que o soldado
desertol' de um corpo, e que, com outro nome"e na
qualidade de praça do corpo policial estiver cumprindo
alguma sentença, deve primeiramente cumprir esta,
para depois ser remetLido ao corpo em que é desertor,
a fim de ser processado na confol'midade da lei.

A mesma ordem declara, em virtude da imperial
resolução de D de Novcmbl'o, que se deve sobr'estal'
na baixa mandada dar a um soldado, que' desertou
depois ele publicada cm ordem do dia na côrte a
baixa do serviço milital', que lhe foi concedida, e
antes de se t.er conhecimento da referida baixa no
l'espectivo batalhão, devendo responder a conselho de
guerra quando se recolher da deserção.

Declara mais, em virtude da imperial resolução
tambem de 5 de Novembro, que apresentando-se um
desertor elo exercito, e ver'ificando-se sel' alie tambem
desertor da marinha, onde assentára praça "ol;nta
riamente, que deve ser elle l'cmeLtielo ao corpo em que

1. 51.

rndulto.

Dc~rrtor

com oulro crime.

Desertor.
Baixa.

Desertor
da marinha e do

exercito.



Voluntnrio
intlultütlo.

Desertor escravo.

"Desertor
incapaz do

serviço.

Substituto
desertado.

ElTei to
do indulto.

Con elho
de iu vestigaç<io.

- 402-

primeiramente assentou pl'aça, para responder pela
deserção ahi feita, e ser compellido a indemnizar a
fazenda nacional do gue indevidamente recebeu como
marinheiro.

1863.-0 aviso de 27 de Maio de 1863 declara que
um voluntario desertando, e sendo indultado, tem di-'
nito á gratificação de voluntal'io, visto que com o

. crime ue deserção, depois de indultado, não perdeu
a qualiclade de volul1tario, nem o tempo de serviço,
como dispõe a imperial resolução de 19 de Setembro
de -1857.

1863.-.0 elecreto ele 12 de Dezembro ele 1863, na con
fOl'midade da imperial resolução de 3 do mesmo mez e
anno, tomada sobl'e con ulta do conselho sppremo mi
litar, perdoou a um individuo estando cumprindo sen
tenc.a por crime de primeira desel'ção, reclamado e
depois de pl'ovado seI' eSCl'avo, o re5to elo tempo que
lhe faltava para cumpril' li. pena a que fÔra condem
nado, para ser entl'egue ao seu senhor.

1864.- Segundo o aviso de 7 de Março de 18&1,.,
uma praça que commette deserção, embora tenha sido
julgada incapaz para o serviço mili tal' em junta de
saude, deve ser processada.

1864.- O aviso de ::lO de Dezembro de 1864 declara
que uma pra'ça de pret, que voltar para o sel'viço
do exercito por tel' desertado o seu substituto, tendo
sido este capturado, não deve continuar a servir.

1865.- O aviso de 26 de Julho de 1865 declara que
o indulto imperial tem por fim desvanecer as faltas
commetLidas, como se não tivessem existido; ficando
assim os indultados nas condições anteriores, isto é,
os recrutados como taes e voluntarios com as van
tagens que a lei lhes concede" salvo se o indulto
tem restricções, porque neste caso tem de ser cum·
prido nos termos nelle expressados.

1869. - O aviso de 8 ele Março de 1869 declara que,
na conformidade da imperial resolução de 4 de No
vembro do anno proximo passado, tomada sobre con
suiLa. ela secção de guerra. e marinha do conselho de
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cstad.o, não havendo conselho de invesligaçã-o para' ag
praçás presas deve-se mandar pro~eder a elle, nos
termos· das i'nstrucções: publ\icadas néll ordem do dia
da secretarra: da guerra n. o 265 de 21 de Junho de
:l86t.

1.87i.- O, aviso de 7 de Junho· de- i81l mandúu pôr
em liberdade, para regressar a0 seu pa i,z, um prisio
ne'Íro de guerra paliaguay.o, que, tendo desertado da
eompan.!üa ele opera.rios milHares,. onde se achava en
costado, fôpa capiurad.o., sendo archivad(o respectivo.
pitocesso·o
187i.~A imperial r.esolução de j() de Agosto· de

i871, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, deelal'a que algumas praças, que se achavam:
cumprindo sentença, poor crime de 3." deser~ão, e que
foram indultadas, devem voltar aD lierviG"O do exer
ci to, se forem, em inspecção d'e saude,. j u.[gad-as a'ptas
para o mesmo serviço o

i87L-0 aviso de 3 de 0utubro de· 187:1. mandou
pOr Bill! liberdade diversas praças que se· ach·avam
presas por crime de deserGão, e que por falta de tes
temunhas e de outros esclarecimentos exigidos pela.
legislação mili tal' nãQ se- pôde p.rGceder aos Fespectivos
cons elhos. de guerra'.

CAPITULO VIII~

AUDITORES~

i764..-0' alVará de :l8 de Feyereiro de 1704, d'et'er
'mina que os auditores gozem da gradu~ção e oldo de
capitão, cujo u.nifol'me usarão; e que occupem' nos con
selhos o I'ugarde capitão mais moderno, votan'do cm pri
mei:ro lugar, como relatores, volancl'o o pTesirlente cm
ultimo, e que podem ser sub tituidos, no·ca. o de doença
ou morte, por um capilão, que- mais prudenGia e ins
trucção tiver.

1789.-0 alvará ele 26 ele Fevereiro ele 1.789' ordena
q,ue os j,uizes do crime, o'nde os houver, os juizes de fóra
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nas citlades ou villas, onde estiverem aquartclatlos os I'e-
gimentos, sejam desles os auditores. .

1,821.-":'0 uecreto de 21 de .Março de 1821 creou no
Rio de Janeiro um auditor para toda sua guarnição.
1821.~ A pOl'taria de 7 de OUlubro de 1821 deJlara

que não se admitte suspeição dada esponlaneamente
pelo auditor, sem que II parte lhe allegnsse.
1822.~A imperial resolução de 9 de Outubro de 1822

determina que o lugar dos autlilol'es nos eonselhos de
guerra seja sempre abaix.o do capitão mais moderno,
qlJ>O fizer parte nos dilas conselhos, como manda o al
vará de 18 1.1e Fevereiro de 1164.

18.23.- A porlaria de 7 d'e Fevereiro de 1823 manda,
em conformidade da lei de 18 do Fevereirô \le 176-í, no~

mear audilores para os con elhos de guerra os capitães
dos oorpos, quando ~ conselhos sejam de na tmeza a np
plicai' QS artigos de guerra, ou gcrnhnente nnqu~lles

casos, que não sendo complicados, escusam maiores co
nhecimentos da legislação.

1833.- O decreto do 12. de. Agosto de 1833 determina
que os jqi4es de di1"eito sirvam de auditores nas suas rcs~

pectivas comarcas.
~83.7. - O aviso de 2' de.Janeiro de i817 determina

quo cesse toda a despeza com vencimentos de nudHor
naquellas provincias d'ondc tenham sahido os corpos
que as guarneoiam; e quando algumas praças dcs
taoauas incon'am em culpa meram.ente mililar, devem
ser r-elllet~idas oom os competentes conselhos ue in
ve'tigação aos corpos a que pertenoem.

18!!~' .-0 deoreto n,· 4;18 de 21 de Junho de iSi;;
determina que no impedimento dos Juiz.o- de direito.,
(JuallLlo ,'() til'C}I' ele pro eder a ollselbo de gl:lel'ra,
1)01' crimes npHaes, 0- presidentes das provinoias.
J)omê fi para ervir interinamente algum .outro mi~

llistro em identioJ. cil'culllstaucias, e na sua falla
algum <lllvogauo dos de melhol' opinião, a quem s(}
abonará pelo dias que sel'\'ir uma gl'atifi'ollQ<lo de
duzida cio SOlllo tlo auditor proprictal'io, que é o COI'~

H"pouLlcllle á. palelHe u.e ca.pilão; dclermilla !lli.lis
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que os JUizes de direi to só perceb::lm esta gl':! tifh:arão
na propol'ção do tempo, durante o quál, servirem,
quando não tiverem o titulo de auditores de guerra,
passado pela respectiva secretaria de estado.

i8í8.-Â provisão de D de Dezembro de i84,8, ex
pedida em virlude da imperial resolut;ão de 18 do
mez de Novembro do mesmo anno, tomada sobre COIl

sulta do conselho supremo militar, determina que,
quando o auditor necessitai' para seu esclarecimento,
ach~ndo-se incumbido de qualquer diligencia, ouvir
a qualquer empregado civil, ou militar, deverá re
quisitar por escripto o seu comparecimento ao chefe,
sob cujas ordens estiver servindo esse empregado,
indicando o dia, hora e lugar, em que se deverá, apre
sentar, a fim de que sejam dadas as precisas ordens
pelos respectivos chefes para esse fim.

18~;). - O aviso de ~ de Outubro de 18~~ rei tera
as disposições, que mandam que nos crimes c<lpitaes
e graves sirvam de auditores, na falta destes, os juizes
de direito nas comarcas; e nos de deserção e crimes
leves, um capitão o mais idoneo do corpo.
18~6.- O decreto n,01776 de 2 de Julho de i80U de

termina que 03 aucjitores de guerra sejam substi
tuidos nos seus impedimentos pelús de marinha, e
estes por aquelles nos mesmos casos.

1806.-0 decreto e lei n,O 867 de 1G de Agosto de
18~6 determina: .

1.0 Que haja na provincia do Rio Grande do Sul
um só lugar de auditor de guerra do exercito, e que
será considerado lugar de juiz de direito como os
auditores de guerra, e de marinha da côrte ..Po
dendo o governo noméar em tempo de campanha
audi tores .addidos, mas não serão considerauos juizes
de direi to;

2,° 03 bachareis· formados, que na dita provincia
ervirem, ou tiverem servido, por um quatlriennio

completo, como au:litorcs de guerra, licam habili
tado para o lugar, de que trala a primeira parlo
tio artigo allLc.ccjclllc.
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i8::i6.-0 decreto n.o i810 de 23 de Agosto de i856
decLara de pi'imeira entrancia o Lugar de auditor de
guerra do exercito da provincia do Rio Granue do
Sul.
i856.~A ordem circular do thesouro de 12 de De

zembro de i8:J6 declara que os magistrados ou ad
vogados, que servirem de auditores, devem vencer
a gratificação que lhes compete, unicamente do dia
da instaLlação dos conselhos de gucI'1'a, e não do üe
suas nomeações.

i859.-0 aviso de 30 de Julho de 1859, expedido
em virtude da imperial resolução de 25 do mesmo
mez e anno, tomada sobr'e consulta do conselho su
premo militar, declara, que em face da legislação vi
gente, é o juiz de direito obrigado a servil' como aujitor,
sem que seja permi tlida a nomeação de secreta'rios para
os conselbos de guerra.

1863. - A imperial resolução de 9 de Janeiro de
1860 declam que)· quando o juiz de direi to, nomeado
para servir de auditor, não póde aceumular as res
pectivas funcçães ás do pl'opl'io emprego, está o pre
sidente da provincia. autorizado a nomear para des
empenhaL-as um dos advogados mais habeis no [óro
com a competente gratiLlcação, caducando porém a
nomeaçã'tl do juiz de direi to.

1850. - O aviso de 18 de Janeiro de -1860, expedido
em virtude ela imperiaL resolução de 9 do mesmo mez e
anno, tomada sobre consul ta do conseLho upremo mi
litar, declara que a nomeação de UIll auditor d0 guerra
privativo, ou um coadjuvante do juiz de direito, en
carregado d,( aud itoria, é dependen te do poder legis
lativo e desnecessaria ti vista da legisLação vigente que
providentemente acautela quaesquer embaraços, que
possam occorrer no andamento regular dos julgamentos
dos conselho de Il'uel'ra.

1860. - O aviso de 2 de Abril de 1860, expedido
em virtude 3a imperial resolução de 3i de Março do
mesmo anno, tomada so-bre con alta do conselJlO supremo
militar declara que 03 juizes letrados,' ou advogados,
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que são nomeauos para substituirem os auditores de
guerra nos lugares onde os não ha privativos, têm di
reito á percepção da gratificação que lhe está marcada
emquanto exercerem as funcções deste cargo, salvo
o caso de suspensão dos trabalhos dos conselhos de
guel'1'a, por motivo que não tenha relação com o an
damento dos processos.

18ül. - O decreto n. o 2844 de 9 de Novembro de 1.861
determina:

Art. 1. o O auditor de guerra da côrte será substi
tuído em seus impedimentos pulo auditor de marinha,
pelos juizes dedireito da primeira e segunda vara cri
minal, e pelos substitutos deste, na ordem em'qu,e vão
designados.

Art. 2. o Nos c'asos em que o serviço publico o exija,
poderá ser nomeado um dos substitutos para coadjuvar
o auditor de guerra, com a gl'a tificação annual de 600J.

1862. - Segundo o av iso de 23 de Ahril de '1862, ex
pedido em virtude da imperial resolução de 1,2 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consulta da secção de ma
rinha e guerra do consglho de estado, um juiz de direito
póde con tinuar no exercicio do cargo de auditor de
guerra, embora removido.para a vara especial,dos feitos
da fazenda.

1,863. - O aviso~de 23 de Maio de 1863 declara que,
de conformidade com o parecer do conselho supremo
militar exarado em consulta de 18 do mesmo mez e
anno, no caso de achar-se algum dos corpos do exerci to
destacado em lugar tão distante da capital da provincia
em que estiver o mesmo corpo, que não possa o juiz de
direito que exerce o cargo de auditor de guerra ir lá
Cunccionar nos conselhos de guerra ou crimes capitaes
sem grave inconveniente para o serviço publico, deve
este facto considerar-se um dos impedimentos previstos
pelo decreto n. o 418 de 21, de Junho de 1,84~ para ser
nomeado algum outro ministro ou advogado nascir
cumstancias estabelecidas no dito decreto.

1,86~.- Alei ela fixação de Corças de terra n. o 1246
de 28 de Junho de 1,855 autorizou o governo, no SLO

Substituição.

Juiz de direito
quando

juiz lIos feitos.

SubstituiçàO.

Auditores
em exerc ito em

operaçôes.
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art, 5,°, a -nomear em commissão até quatro auditore~

pa ra servil'em no exerci to e111 operações, e estes ser
viços garantirão aos bachareis, que os desempenharem
satisfactoriamente, a preferencia para outro qualquer
emprego, para que tiverem habilitações quando con
"correrem com outros cidadão igualmente l1abilitados.

Auditor letrado. '187i.- A imperial resolução de f4 de Junho de 187!.
tomada sobre consulta da secção de marinha e guerra
do conselho de estado, declara que, assim nos cl'imes ca
'])itaes, como nos não 'capitaes, não pÓlle servir de au
el i tor qualquer capitão J nos lugares onde ha auditor
letrado.

Fm D,l1.° l'.\RTE DO 1.° YOL(j~m.
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Admiilistl'a~ito íniÍital·.

A administração militar é o complexo das medidas l'~" Al1l11ini \raçiio.

lativas ao bom emprego dos recursos pecunial'ios, e dos
maleriaes com o fim de serem salisfeilas jJrompla e
regularmente as necessidades do exercito e as exigen-
cias do serviço.

OJsystema adJ1ünistra1.iva militar deve ser organi-'
,zaclo de modo a lacililar e proporcionar o bem estar da
exercito, e comprehende não só li parle econqmica do
serviço das tropas em tenipo de paz e ue guerra, cspe·
cialmenle quanta a vencimento; ulli[ormc>:, munições
e maleria!, mas ainda as colonias e todos os estabe
lecimenlos, e auloridadesmililarespor onde a acção 3d·
minislratin se exerce sy. tema ticamente.
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I86J.- O aviso de 18 de Dezembro de 186~ nomeou
uma commissão presidida por Sua Alleza o Sr. Conde
d'Eu, para compulsar e rever as regras de policia, ad
ministração e disciplina dos corpos do exerci to, em vigor
ou em uso e mais legislação concernente ao mesmo
exercito e estabelecimentos militares, inclusivê a le
gislação penal, sob as seguintes bases:

~ A' commissão incumbe rever e examinar toda a
nossa legislação penal e do processo militar, as instruc
ções, resoluções, avisos e ordens, que i:ligam respeito á
disciplina, á policia, ao serviço interno das tropas,
quêr em tempo de paz, quêr em circumsta·ncias extraor
dinarias, nos quarteis, em marcha, acampadas ou em
operações; as que fotem tambem concernentes á ins':
trucção pratica, campos de instrucção e de manobras,
ao regimen e policia das praças de guerra, das forta
lezas, prisões, presidios, colonias militares, fabricas e
estabelecimentos de industria militar, dos arsenaes e
depositos de artigos beIlicos, depositas de instrucção e
dIsciplina, asylos de invalidos; igualmente toda a le
gislação que tiver relação não só com o serviço hygie.:.
nico, enfermarias e bospitaes, escripturação e conta
bilidade militar, fornecimentos e outros serviços ad
ministrativos, como tambem com o recrutamento, e o
que disser respeito a soldos, meios soldos e outros ven
cimentos; pensões, ajustes de çontas e ajutlas de custo;
remunerações de serviço, C0ncessões de honras e sua
privação, cm virtude de penas infamantes e outras se
melhantes .
. ~ Depois de haver compulsado e revisto a legislação
que disser respeito a todos estes diver o nssumptos.
deverá a commissão propôr o que julgar conveniente
para sua reforma ou aperfeiçoamento o

'/ A commis °ão apresentará ao ministerio da guena.
por intermedio úo seu presidente, os seus trabalhos,
à medida que o fôr organizando, quêr digam respeito
a objectos da alçaJa do ministcrio ou do governp im
perial, que os podcrã converter convenientemente em
l'f'fTlllaIllCnlos, C/ui'l" o. que elevam ser opportnnamcntc
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apreseo tados ao corpo legisla ti vo, por não serem da
alçada do governo, preferindo sobre tudo: 1.0

, os que
forem relativos ao recrutamento; 2.·, legislação penal;
3.·, serviço interno dos corpos em tempo de paz ou
de gue1'l'a, .que devem ser com .urgencia apresentados.

\( A mesma commissão será subdividida em differen
tes secções, conforme os assumptos que devam ser su
jvitos ao seu exame. Estas secções em suas conferencias
e trabalhos elevem ser sempre presididas pelo presi.,
deo te da commissão, ou por um dos vice-presiden les,
ou membro pelo presidente designado.

({ Nas falta!) provisorias de algum dos membros da
secção, o presidente Llesignará um de qualquer outra
sect;ão para o sub"tituir.
· « A cOi4missão celebra;'á suas sessões· em dias, hora
e .Iugar, que o presidente designar; as secções, que
funccionarem em separado, se reunirão em lugar, dia
e hora ind icados igualmen te pelo presiden te.

({ Os trabalhos das secções serão discutidos em com
missão. gera I.

({ Deverão servir de base aos trabalhos relativos á le
gislação penal, o codigo penal militar, organizado pela
commissão creada por decreto de 21 de Março de :l.~02 e
approvado em 1820, e 03 projectos do codigo do pro
cesso e penal, organizado pelo desambargador José An
ton ia de l\fagallJães Cas troo
· 'l A commissão poderá funccionar com qualquer nu
mero cios membros prese~ les, se não fór menor de cinco.
Os votos serão tomados nominulmen Le ou por pareceres
escriptos.
t ({ A commissão lerá um secretario nomeado pplo mi-
nistcrio da guerra.

~ Tanto o secrelario como' os vice-pre identes fazem
parte da commissão, e como taes têm voto, e se lhes
póLle designar qualqup,r secção para nella servirem.
· « Nos impedimentos do presidente a commissãu será
presid ida por um cios vice- presiden tes, confo rme a
ordem e precedenc.ia em que vão collocados na l'ela0ão
j uu t:.t ao ri lauo avisa cle 18 de Dezembl·o. v
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.CAPITULO I.

SERViÇO DOS CORPOS, DE FORTALEZAS, EM TEMPO DE PAZ
E llUElIlU, ATTnLBUlçÕES DOS O~'~'lCIAES, GU.\ROAS 'E
MOSTRAS,

o serviço ou o cumprimento dos deveres de cada um
que compõe o exercito, divide.se om serviço de paz ou
de guarnição, e em serviço de guerra ou de campanha.

Cada qual cumpre os seus deveres, quêr em paz,
quêr na guerra, conformo a jerarehia que occupa no
exel'cito.

1.842. -Nas instmcçães geraes que vêm annexas ao
regulamento de infantal'ia de '19 de Fevereiro de 1.763,
e que a provisão do conselho supremo militar de 1.1 de
Outubro de lSí2 mandou rQimpl'imir, vêm mencionadas
no art. 1..°, as attribuições dos olIiciaes generaes: nQ
art. 2.°, as dos coroneis : no art. 3.°, as dos majores: e
no art. 4.°, as dos capitães e omciaes subaLLernos.

Oart. ti.o trata do serviço economico dos corpos e o
art. 0.° da dis.ciplinll em geral nos acampamentos.

O serviço das marchas vem especificado no art. 7;°
das mesmas instmcções. O art. 9.° explica o servi!'i0 re~

lativoáordem: o capitulo i9 do citado regulamento de
infantaria trata tambem da ordem.

O capitulo 8. a desse regulamento trata de alguns
pontos relativos aos governadores e commandantes das
praças, oidades, ou villas de guarnição. O capitulo 20,
do modo com que se devem abrir e I'ecbar as portas das
fortalezas; o capitulo 21, das rondas e das patrulhas: o
capitulo 22, do que deve fner um~ guarnição cm caso
de fogo: e o ea pi tulo 2!l., das obrigações dos comman
dantes dos corpos.

Todo o serviço das guardas nas guarnições e nos
quartei vem e pecificado no capitulo S.O do mesmo fe
guiamento: o art. L° deste. capitulo, trata das senli
nellas, o da ,uas obrigação' ; e o art. 2.", dosigna guaes
a' obrigações dos omciacs c tando de guarda.
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o art. 8.° das instrucções :lcima mencionadas trata
das gua rdas, dos postos em tem po de guerra e do~ des
tacamentos. (Vrja-se o regulamento e as instrucções no
2.° vaI ume.)

1858.-A ordem do dia do qnartel-general do exer
cito n.O 51 de ln de .l\Iarço de 1858, explicando a intel
ligenciâ que se deve dar, e como deve ser executado o
capitulo 8.° do. reg-ulamento de infantaria acima citado,
declara que a faculdade concedida no . lO desse capitulo
é privativa dos majores dos corpos na parada particular
destes, e não dos majores do dia na p<lrada geral; e
querendo harmonizar as disposições meramente -dou
trinaes do regulamento com as circumstancias das di
versas guarnições do Imperio, e a especialidade de seu·
serviço, determina:

L ° Os oliciaes superiores de dia Das guarnições serão
sempre tenentes-coroneis de cavallaria, ou artilharia a
cavallo, e majores dos corpos arregimentados, não com
mandando, sempre que houver tres ou mais desses
omciaes di poniveis; e quando os não houver, deta
lhar-se-hão para o serviço do dia capitães 'em numero
suliciente pam completar aquelle;

2.° Conforme a extensão da guarnição nomear-se-ha
um ou mais ajudantes do omcial superior do dia, que
serão subalternos dos corpos; e e tes subsli tuirão e
exercerão as mesmas funcções que at::tualmente exercem
os detalhados para as rondas de visita;

3.° O olic"ial superior do dia assistirá sempre á pa
rada geral, e a commandará todas as vezes que houver
guarda 'Commandada por omcial;

4,. ° Finalmente, quando as guardas forem to~as com
mandadas por omeiaes inferiores, a pa rada o será pelo
ajudante elo omeial superior do dia, mais graduado ou
mais antigo, havendo mais ele um, porém sempre em
presença de se olicial superior, e sob a fiscalis<lção c
responsabilidade elelle. .

As guardas ou são de segurança, como es a de que
acabamos de tratar, ou de honra e de pessoa, que já in
uIcámos no capitulo 4,.0 art. 1." do titulo 2.°

Postos
avançados.

Guardas.
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Chama-se mostr'a á revista que commissarios das pa
gadorias e thesoura ['ias passam ás tropas.

184,1,-0 art. 23 da instrucções que baixaram com o
decreto n. ° 378' de 14, de Agosto de 18í4, declara que
nos primeiros dias de cada mez terá lugar a inspecção
de revista de moslra geral ue cada corpo, no luga[' e
110ra designaLlo pelos commandantes das arma~, e a ella
serão obrigados acampa['ecer pessoalmente todos os
oIJiciaes e praças de pret, com excepção sõmen le dos
que se acharem doen tes nos hospilaes, ou em serviço,
e tanlo de uns como de outros deverão os comman~

dantes dos corpos apresentar ao empl'egado da paga
doria, que passa r a'I'ev ista, mappas por elles assignados,
com data do dia emque a revista se passar.

CAPITULO II.

GO!\'SELIlOS ECO~O~IICOS, C,\IXAg DE couros, E HEMO:"TA DE
CAVALLOS.

185~.-O § 3.° do art.1O dalei n.O 624, de1.Scle
Agosto de 1.85:2 ex.tinguiu o con elho de administração
de fardamento dos corpos, creado pelo alvará de 12 de
lIIarço de 1810.

1.SiS5. - O decreto n.O 1.64,9 de Gde Outubro de 1SiS5
manda crear nos corpos arreg'imentados do exercito
conselhos economicos, aos quaes servirá de regimento
-o regulamento que com o mesmo decreto baixou.

A estes conselhos competem a gerencia e fiscalisação
da receita e despeza dos dinheiros provenientes das se
.guio tes verbas:

L" Rancho geral da~ praças;
2." Forragem, ferragem, remonta e curativo da cava

lhada dos corpos montados, c venda dos cavallos ioca
pazes do serviço;

3.· Manufactura do fardamento das praças de pret,
cuja materia prima f6r recebida dos arsenaes, por
as. im mais convir ao serviço, ou fór comprada pelo
con. cll10 em virtude de oruells do govcl'l1o;



-7-

4.' Concerto de instrumental bcllico;
ü. a Hospitaes, ou enfermarias a cargo dos corpos:
6.' Concerto de armamento, correame e equipa-

mento;
7. a Economia lici ta de qualquer especialidade, sem

prejuizo dos fins, a que forem destinados os fundos,
de que ellas provierem, assim como todas as mais
quantias, que por ventura tenham de ser recebidas
pelo corpo para qualquer outro fim, que seja diverso
dos mencionauos nos seis nu meros precedentes. (Vrja
se o 2. o volume.)

1850. -O decreto n, o 688 de 26 de Julho de 18ÜO
dá instrucções para o recebimento, conserv:Jção e sahida
das cavalhadas nacionaes, e respectiva escripturação.
(Veja-se o 2. o volume.)

.1851. - O aviso de 28 de Fevereiro de 18~H manda
extinguir as caixas particubres ou economicas dos
corpos, e determina, pelo que rcspeita ás forragens
e ferragens dos corpos montados, a quem taes ven
cimentos se <lbonem em dinheiro, que os respectivos
remaueccntes sejam aclmini trados pelos conselhos de
administração do rancho, sem confundir a receita e
despeza de uma com outra admin"istração; mas for
mando conta separada por cada objecto diverso, que
estrja a seu cargo, como sejam o rancho, a musica e
as forragens,

1851.-0 aviso circular ue 30 de Setembro de 1851
prohibe que se distraia das caixas dos Gorpos alguma
quantia, a titulo de emprestimo aos oficiaes dos corpos
do exerci lo,
185~,-0 aviso de 28 de Novembro de 1855 de

clara que os majores dos corpos de guarnição fix.a
podem fisca lisa L' e votar nos conselhos economicos.

1855.-0 aviso de 22 de Dezembro de 1855 deter
minou que no corpo de artifices da côrte o ajudante
pudesse ser vo~ado pal'a compOr o conselho economico;
pOl'ém nunca o quartel-mestrc, devendo o comman
dante, quando houver! falta de offici:1es para formar
o cOJ)selho, rrquisitar Ll0 director do ar enal de gu .1'1'.1,

Cavalhada.

Cilixas
partlculÜres.

Idem.

Fiscaes.

Conselho
econnmi 'o em

artillces.
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d'cntre O~ que se acharem aI/i cmpreg3do,', o~ que
fôl'cm nrccssario~.

185G.-O aviso ue 5 de J:ineiro de 18:>G declara:
i, o Que sendo os officiaes superiores dos corpos,

memLros do eon elho economico, devem concorrer
com seu voto para a eleiçl0 do thesourei 1'0 'c do
agente do conselho;

2. 0 Que a maioria, a que se refel'e (:) art. 4. 0 do
regulamento d-o con olho economico, é li maioria re
la~iva ;

3. o Finalmente, que é prccei~o implicito do refe
rido art. 4. o não permiLtir que sejam thesoureiros,
c agentes de conselhos economicos omciaes, que o ti·
vessem sido do conselho, em funcções analogas, quêr
elTectivas, qUÓl' interinamen te, no anno antel'ior.

1856. - O aviso de 31 de Janeiro de 185G declara
que nos corpos que não tiverem o numero de capitães
(:lU commandantes de companhia neccssilrios para re
vesarem nas (uncçàes de thesoureiro, podem es es com
mandnntes altcrnar, porém nunca servindo esse lugar
em dous semestres consecutivos: e que os suLalternos,
ainda que destacados, podem ser votados pa ra agen tes,
uma vez quc o destacamento seja na provincia, 'de
vendo enlão ser rendidos para se recolherem ao seu
corpo.

1837. - O aviso de 7 de Janeiro de 18J7 declara que
os officiaes dos corpos do exerci to, quando exer
cerem o lugar de ajudante de ordens, são incompa
1iveis para tambem serem membros do conselho eco
nomieo.

'1857. - O aviso de 6 de Março de 18õ7 determina
que, segundo o regulamento dos con elhos economicos,
rste tenham os sete livros seguintes para sua es
cripturação: - Um da receila e despeza do rancho
geral elas praças do regimento, batalhão, ele. : - Um
dito da re('ei~a e clespeza do fanlamenl'o das praças de
prot, malHlfacturaclo no corpo: - Um dilo da receita
fl rlc, PCZ:l com o concerto do inslrumental beJlico elo
corpo: - Um dito da ]'cccila r e1c. prz:1 com o cOllCcrlo
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do armamento, correame e equipamento do corpo :
Um dilo da receita e despeza das economia. licitas de
qualquer especie, conforme o n.o 7 do al't. 7.° elo re
gulamentõ; - Um dito das actas aas sessõl}s elo conselho
economico: - Um elito finalmente nos corpos ele ca
vallaria, e artilharia a cavalto da receita e despeza elas
forragens, ferragens, remonta e curativo dos cavallo~,

e venda eleste: quantlo incapazes ele serviço nos corpos
sobreclitos. Declara tambem que, quando nos corpos
exi-stam enfermarias ou hospital os conselhos economicos
terão mais um livro da respectiva receita e desper.a.
O subalterno agente do corpo terú tambem um livro
ele receita e despeza das sommas recebidas da caixa
do conselho, com designae:.ão do ramo a que per
tencem.

1.857.- A ordem elo dia do quartel-general elo exer
cito n.o 12 de 24, de Abril de 1.857 publica o modelo
tlesses li vros.

1.857. - Oaviso ci rcular de 22 ele Junh o de 1.857, expe
dido em virtude da imperial resolução de 20 do mesmo
mez e anno, tomada sobre consul ta do conselho supremo
militar, determina que a consjgnação ele 20i)OOO arbi
trada pela provisão ele 23 de Julho ele 1853 para con_
certo de instrumentos das bandas de musica dos corpos
de inf.;J.ntaria e artilharia, seja elevada á quantia de
30~OOO mensaes, continuando a subsistir as disposições
da cilada provisão em tudo o mais- que diz respei to
ás mesmas bandas ele musica.

1858.- O aviso de 26 de Junho de 1858, manda esta
belecer nas companhias ele artifices e de cavaHaria da
guarnição da provincia de Pernambuco os conselhos
economicos creados pelo decreto de 6 de Outubro
de 1855.

1859.- Oaviso circular do 1.0 ele Dezembro de 180n
declara que o fornecimento d'agua aos quarteis que a
não tiverem, deve ser feito peJas sobras dos ranchos
dos corpo,s, e na sua falta tiradas das economias lici tas;
e bem assim que fica revogado o aviso de 24, de Julho
de 1.806 determinando que as luzes sejam. pagas pelos

1. 2.

Livros.

Concerto
de instrumcntos.

Artilices.

Agua c luz•.
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Gofres provinciaes, pOI'que todas as dlJ~pezas com a tropa
de 1. a linha, sejam quaes forem os seus serviços,
pertencem aos cofres gcr3es e não aos provinciaes.

1860.- O avi o de "20 de Fevereiro de 1860 deter
mina que, logo que os conselhos economicos dos corpos
reeceham propostas para o fornecimento de generos ali
mentício. para os mesmos corpos, !leverão aceitar de
todo~, em quanto o contrario n~o fÓr determinado pela
secretaria da guerra fi respeit-o de qualQuer indivi!luo.

1860.- O avi o de 9 de Maio de 1850recommenda
Que o ajudante general e commandante de armas velem
com a maior solicitude sobre o cumprimento das regras
eslabeleci!las no regulamento, pua os conselhos eco
nomicos dos corpo", de 6 de Outubro de 185~, fazendo
ce~ ar qualquer irregularidade ou abuso que haja.

18ôO.- Oaviso de 11 oe Maio de 1860 declara que toda
a uespeza dàs conselhos economicos seja, a exemplo do
que se procede para com a despeza geral da guerra,
feita por documentos em duplicata, para ficarem :lfchi
vadas as primeiras vias de tae:; documentos, e acom
panharem as segundaS vias os relatodos e contas
correntes de que trata o art. 28 tlo respectivo regula
mento.

1860.- Para o fim de se poder sabei' quaes os fundos
exis~entes em caixa pertencentes a cada uma das espe
cialidades, que estão sob a gerencia administrativa dos
conselhos economicos uos corpus do exercito, determina
o avi o de 25 de Julho de 1860 ql.\C nos mappas men
saes dos mesmos corpos se mencione essa particu
laridade.

1860.- Para cumprimento de se aviso declara a
ordem do dia do quartel-general do exercito n. o 203
ele 31 de Julho de '1860 que os commandantes dos
COl'po~' no fim dos re pecti 1'0S mappas mensaes, façam
substituir a :lonta resumida do movimento dos fundos
por outra, :lonforme o modelo que publicou, referindo-se
:J o ull.imo mez cujas con tas es tejam lançadas nos li
vros competentes, e que será sempre o anterior áquelle
a 'que o mappa pertencer.

/
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186l.- oaviso dc 8 de l\Iarç'o de 18GI manda que as
dcspezas effectuaelas pelos consclhos cconomi~os para a
compra de cavallos dos esquadrõcs, devcrão ser por
documentos em triplicata.

'18G1.- O aviso de 23 de Março dc ·18Gl dCGlara iJuc
os conselhos economicos dos corpos do exercito l'0L!L\lU

reunir-sc sempre que a maioria de eus melllbros
comparcça.

1861.- A orelemelodiadasccretariadagucrra n. 0 2:56
dc 10 ue Maio de 18Gl recommemla que os balancete:,
qlle del'em acompanhar os rclatorios semestracs dos
Gonselhos economicos, não ueixem de ser instruiuos com
os cornpetentqs dorumcnlos que os legalisam, segundo
dispõe o úviso circular ele 1.1 ue M<lÍo de 18liO.

1861.- O aviso'de iI de JunllO de 1861 declara que,
a.. im como pelo art. 5. 0 do rerrulamento de 6 de
Out.ubro ele 181Ji>, o capi tão ue uma companhia pMe
cxercer todas as funcções uos conselhos economicos,
com ex.cepção as de thesourei 1'0, nerlilUlll inconvenien te
11a, cm que os commandantes dos corpos de duas
companbias rubriquem os documentos pertcncentes á
companhia uo capitão que serve de fiscal no conselho
ccongmico.

1861.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n.'O 264 de 18 de Junho de 1861 determina, em addita
menta ao aviso do ministerio da guerra de ii de Maio
de 1860, que aos rela tori os semestraes dos conselhos
economicos se ajuntem tambem as segundas vias dos
documentos de'receita, a copia do ultimo termo, ou
acta, por onde se vcr ifiquem o saldo ex isten te nos cofres,
conforme os modelos dados na onlem do dia do exercito
n. o i2 de 24 de Abril de 18;;7, e uma relação nominal
das praças que receberam ração a dinlleiro,.com a nota
dos dias que tiveram da 'vencimento, o preço da etapa,
e a quantia total recúbiua, a fim ue tornar-se, á vista
c1esses documentos, mais regular o ex.ame na receita e
despeza dos conselhos economicos.

i861.- O aviso de '19 ue Agosto de 1861 declara que
nenhum inconreniente !lJ eill que os cirurgiões do
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corpo de s~uele, que são officiaes cio exerci to, e como
taes servem nos conselhos ele guerr:l, sirvam lambem
na filHa dos respectivos ornciae~ nos conselhos eco
nom icos, pua que não deixem ele funccionar.

1861. - O aviso de 3 de Setembro de 1861 determina
que nos co'rpos de duas companhias o commandante elo
corpo exerça as [uncções ue fiscal do conselbo eco-

o nomico.
1861.- A ordem do dia ela Recrel.aria ua guerra

n. o 282 ele 19 de Setembro de 1861 recommenda mui
expressamente aos commanelàntes do~ corpos toda a
vigilancia na admini. tração elo rancho, para que as
praças não ueixem de ser ]Jom ai illlcn tadas, empl'e
gando-~e para isso toela ii quantia destinarIa, sem dis
tl'ahil-a sob qualquer pretexto para a caixa de eco
nomia licitas, nem amesquinhar os alimentos só com o
Limdecrcar emanter saldos ostentosos; e clue do fundo
geral do rancho sc suppra com economia e criterio a
despeza de alimentação dos pequenos Lleslacamontos,
recommcntbndo taDlbem aos inspectores dos corpos
tlue examincm com nünuciosidade nas in.;pet;çGes, que
pa . arem, a gerencia e applicar;ão Jos fundos elo ranclJo,
para se prevenirem as contrariedades '!UC .10dem re
sultar da .improficua accumula0ã.o de salelos de rancllO,
c da inLlcbita Ll'ansferencia de quantias procedentes
desta especialidade para o. fUllllos de economia !i(lila.

1861..- O avisoclc18 de DczemIJrode-1861.clel. rmioa
que o' comelho~ economicos de todo" os corpos do
exercito existenles na. provincias, findo o seme tre,
rcmettam ás th sourarias de fazcnda uma via do balal1
ceteda receita etlesp zn das enfermarias.

1862.- Oaviso lle 17 ue Março de ~862 declara que
nunca devem ser votados para il"'entes dos c.onselhos
economicos os subaILcrnos que estiv -rem excrcendo o
carg9 de commandnntc cle comp:lllilias. .

1862.- A orelem do dia da secretaria' da guerra
D. o 3HJ de30 lleJunlJo ele 18G2l' commenda a execução
do ::iviso de i8 de Dezembro de 1801, que eleterminoll
que não se distral1isse ela caixa do l'allcllo para a de
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economh. licita o ngio proycnÍrnte (la moeda legal
l'cuuzida á que corre no mercndo, que deve ficar a fa vaI'
uu lr.esmo rancho, e que os con elllo.~ economicos sejam
muito cautelosos na uHimar;ão dus contractos para
forneci menta de viveres, pror.uralldo por todos os
meios a seu alcance realizai-os com os negociantes
mais acrediLados, e que melhor cumpram seus compro-
mis os. .

1863.- O aviso de H ue Abril ele 1863 declara que
a circular de 13 de Dezembro de 18ca, para que 0_ con
selhos economicos apresentem nns thesourarias de fa
zcnda os ba lanços das despezas das enfermarias mili tares,
teve unicamente em vista facilitar o cumprimento do
disposto na outra circular de 12 de Abril de '18;)~, i to
é, para lhes dar os meios de conhecerem se ha clefici t

a satisfazer ou . aldo a recolher aos cofres publicas, e
nunca devolver ás mesmas thesourarias a ji:;calisaç,io
de tacs uespezns, que, pertencendú á administl':lção
economica do corpo, dependem unicamente tlas in 'pec
ções militares, e ua directoria geral ue contabilidade
e\o ministerio.

18tiJ.- O avi'o circular de ,13 de Maio de 1863 or
dena que nenhuma oruem ou concerto se faça nos
quarteis por conta dos conselho:; econornicos, sob pena
de não erem levados em con ta o~ documen tos de
dcspeza que apresentnrcm.

-1853.- O aviso ele 12 de Novembro tle 1863, dando
instru ções sobre o modo de proceder-se á compra dc
cava lias e outros animaes de. tini1dos no serviço dos
corpos montados da prolrincia do Hio Grandp do Sul,
determina:

1.. o A' visla dos l11:lppas da cavalhada exist 'lIte, e da
força do. corpos montados, os commandantes de ln'i
gacla organizarão de tre. em tres mezes e enviar:io no
1..0 u'c Janeiro, Abril, Julbo e OLLtubro ao commalluaJlte
das arma', o pedido do cavallos e oulros animaes prc-
ciso: GO serviço de suas 1Jrigadas ; _

:lo o Cum as o/J:;vrvaçõcs c informaçues que oc(;or
rercm scrão estes petlidos traJ1srnil tido á prcsidencia,

I
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para que sejam expedidos ú (Ileso uraria de fa1:enl}a
ordens para se elTec tua rem as eompras ;

3. o A tbesouraria de fnenda fará ::lflnunci:1r con
curso nos jOl'llaes mais lidos da provincia,.elanelo prno
sufficiente para que dos pontos mais remoto dell'<l, e
mesmo de fóra, pos~am afiuil' os que se dão espe
cialmente a este ramo de commercio ;

4<. o Findo este, e recolhidas as propostas pelos com
mandantes das brigadas, a quêm serão apresentados
com os cavallos e animaes o1Ierecidos pelos interes
sados, serão estes e aquelles examinados comparati
vamente paI' commi. 5cs ele officiaes superiores dos
corpos de cavallaria nomeados pelos ditos comman
dan tes ;

5. o A fim de tOr lugar esse exame comparnLiYú de
preço e qualidade, cumpre que ;lS commissües se encar
reguem do exame de cada um c;lvallo ou animal, re
jeitando os que não estiverem nas condições ou nelo
tiverem as qualidades indispensaveis ao serviço a que
se destinam;

(j. o Feita a escol ha e yeril1cada a compra necessaria,
se passarão documentos em triplicat;l authenticados
pelas respectivas commissões, designando-se o numero,
pello e marca de cada lote ou compra;

7. o Uma via de taes doeumentos será entregue ao
interessado, para com ellc haver da thesoural'ia de fa
zenda o pagamento competente, c as duas outras en
viadas ao quartel-general para serem presentes á pre
sidencia com as observações que occorrel'em sobre
a execução das presentes in trucções e o modo pratico
de as melhorar em provei to do exerci to e da fazenua
publica;

8. o Uma. destas -erá archivada na secretaria da pre
sidencia; que expedirá promptamente as ordens neces
sarias para que não haja demora ao devido pagamento,
logo que se apresentem os interessados munidos da que
lhes fôra en tregue pa ra seu embolso, devendo ser a
outra transmiltida a esta secretaria de estado;

[I. o Quando rlualquer regimento estacionado na [1'011-
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te ira do Chuy tiver necessidade de remonta e fOr nos
casos ordinarios ordenada pelo governo da provincia
a compra dos cavallos e animaes precisos, seriÍ esta
reaUzada pel-o commandante da fronteira em ctlDselho
com os otliciaes superiores e commandantes de com
panlüa do mesmo regimento, procedendo-se em tudo
o mais com:iS mesmas formalidades prescriptas aos
commandos de brigaua ;

10. Poder-se-Iu prescindir da formalidade dos an
nuncios e da autorização prévia do govel'llo nos casos
extraordil'larios e urgentes, dando-se, porém, imme
diatameute conla'por intermedio do commandante das
armas,-do m<Jti vo i)llprevi to de tal procedimento e de
se haver em tudo o mais uDservado fielmente as pro
senrte~ instrucçõl s.

1864. - Oaviso ele 21 de Novembro de '1864, declara
que, não obstante a escripturação do livro das act.as do
conselho economico do corpo de guarnição do Maranhão,
dever cqntel' as bases dos contractos que se celebrarem
para quaesCJuer fornecimentos, convém que haja um
livro especial para registro integral dos referidos con
tractos, que, touavia, na fórma da lei, não deverão ser
registrados sem prévio pagamento do sello.

:1.864,. - O aviso de 30 de Dezembro de 1864 .não con
cedeu a permissão pelUda por um commandante de
corpe para organizar as tabellas das rações de modo que
no fim dos semestres haja saldos, que possam ser ap-
plicauos a outras despezas. .

:1.866. - Para se evitarem pagamentos em duplicata
nas compras de cavalhadas, manda o aviso de:l.8 de
Abril de 1866, qlie fiquem suspensas, durante a guerra,
as instrucçt'ies contidas no aviso' de :1.2 de Novembro
de 1863 na parLe em que se exigem tres vias de do
cumentos para aquelle fim, uevendo passar-se uma só
via de conhecimento de compra, com a qual a parte
haver~ o pagamento na repartição competente. Se,
porém, já tiverem sido expedidos por mais cle uma via
esses serão unicamente pagos na pl'ovincia do Rio
Granue do Sul,
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1866. - O aviso de 29 de Setembro de 18G6 deter
nlina que não sejam aceitas propostas para forneci
men tos, sem con terem explici tamente os preços e todas
as declarações necessarias sobre a qualidade dos ge
neros; não devendo ser tomadas em consideraçiio
aquellas que não assentarem sobre essa base de legitima
concurrencia.

1869. - Oaviso de 3'1 de Março de 1869 declara qu ,
devendo continuar á ser observado o art. 79 do regu
lamento do deposito de aprendizes artilheiros, que
manda sejam o thcsoureiro e o ag'ente escolhidos entre
os instructores do deposito, desde que esta di!>posição
não é exequivel conjunctamente com o art. 4.° do re
gulamento de 6 de Outubro de 1855, de conformidade
com o qual pelo art. 78 do mesmo regulamento deve
funccionar o respectivo comelho economico, é claro que
o regulamento de 1855 não é applicavel ao deposito em
toda a sua extensão, e deve portanto o citado art. 79
ser entendido com a declaração de não poderem o
agente e o thesoureiro ser reeleitos para os- mesmos
cargos no semestre seguinte, e emquanto o numero de
officiaes não fdr sufficiente para ser executado o art. 4.°
do regulamento de 1855.

1872. - O aviso de 20 de Junho de 1872 appro.va a
creação do conselho economico da companhia fixa de
infantaria de Sergipe, segundo o preceito do art. 5.°
do decreto n.o 1649 de 6 de Outubro de 1865.

CAPITULO III.

INFomIAçÕEs SEMESTRAES.

184,3. - Oaviso de 10 de Janeiro de -1843 determina
que as folhas de informações semestraes fossem feitas
conforme os modelos ao aviso juntos, recommendando
que as informações rela tivas a cada individuo, bem
como o juizo, que delle fez o commandante, seja por
este escripto e as ignado por extenso, e cada folha da
tada sobre si ; cabendo esta disposição ao: comman-
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dantes das armas que igualmen te de, erão e3Cl'ever,
datar e assignar por ex.tenso o juizo, que formam de
cada omcial, devendo finalmente as referidas folhas das
informações semestres ser classificadas de maneir-a que,
depois do estado-maior, sejam os capitães, tenentes e
alferes, e em con li nuação os sargen tos e cadetes, de
clarando-se a respeito de todos, a que companhia per
tencem, e se foram voluntal'ios ou recrutados,
, 18'1,6. - O aviso circular de 20 de Julho e a provisão
de 31 de Ago~to de i8{j,6, expedida em virtude da im
perial resolução de 8 de Junho do mesmo anno tomada
sobre consulta do conselho upremo militar, deter
mina, enviando novos (modelos para as informações
semestraes dos corpos do exercito, que eslas fossem for
muladas da maneira seguinte:

L o Que na casa das informações de conducta, praça
e acce w, deverão ser consignados não só o assen ta
menta de pt'aça, como igualmente os postos de officiaes
inferiores, e officiaes de patente, a que tiver sido elevado
o individuo, a que ella se referir;

2. o Que na casa - doenças - deverão ser consig
nadas não só as occorrida. duran le o emestre, como
todas as que anteriormente tiver soffrido o individuo
de que se tratar;

3. 0 Que o titulo -onde estava o corpo-deve SOl' mo
dificado, escrevendo-se - onde estava o official-, o que
equivale a uma simples alteração, devida á circumstan
cia especial do corpo de engenheiros, só a elle referida;

4,0 Que a respeito das casas -castigos e motivos
deve-se proceder analogamente ao que fica dito no § 2. 0

a respeito das doenças;
5. o Que se devem conservar as tres subdi.visões do

titulo -licenças- a saber: Registrada com vencimen~

to, e de favor. A primeira indica perdimento do soldo
e mais vencimentos, e bem assim de tempo de serviço;
a segunda refere-se ás licenças concedidas em vIrtude
de leis especiaes com vencimento de todo, on parte
do soldo, e de tempo de serviço; a terceira finalmente.
indica as licenças que o governo, os presidentes de

1. 3.
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provincias, os generaes em Qhere, os commandantes
de armas, corpos e praças estão autorizados para con
ceder por determinado tempo, conservando o licen
ciado os seus vencimentos, e contando tempo de ser
viço;

6." Que por serviços extraordinarios cm campanha
sómente se devem entender aqueHes, que como taes

. forem declarJdos cm ordem do dia do commanc1ante
em chefe, ou das forças em operações ou por determi
nação do governo, não sendo licito a qualquer comman
dan le de corpo classificar, a seu arbitrio, como ser
viços relevantes, ou extraordinarios, quaesquer acções
dos oficiaes, ou officiaes inferiores, e cadetes, que não
sejam munidas daqueIles indispensaveis documentos;

7." Que -por serviços extraordinarios em tempo de
paz - devem-se igualmente, entender aquelJes, que
como. taes forem julgados pelos presidentes, ou ~om

mandantes das armas das provincias, em que servirem
os officiaes engenheiros, á vista dos relatorios qos che
fe das commissões, ou por determinação do governo:;
sem o que não poderá o commandante do corpo classi
ficar extraordinario qualquer serviço. feito em tempo
de paz, pelos ofliciaes do mesmo corpo. Esta intelli
gencia deve ser extensiva a todos os corpos do exercito;

8." Que póde ser dividida em duas .partes a casa
applícação ao serviço-L. ampliando-a quaDLo necessario
seja para se consignarem, em càda uma dellas, sepa
raDamente, commissões, e seu desempenho.

18!l:8.-0 aviso de 6 de Setembro de i8(tS determina
que nas relações semestraes se declare a idade do om
eial, citando-se a respeito dos que obtiveram dispensa
de menor idade, a da la do aviso, que lhe outorgou es la
mercê.

~812. - O aiViso de 10 de Janeiro de Hl;)2, dando mo
delos para as informações semeslI1aes, ecwmmenda qlue
ejam ellas escriplas segundo as explicações. que acom

panharam o mesmo aVIso. (Vejar-se o 2. 0 volu'me..)
1S;;2. -O decreto n." 1.0;;(t de 20 de Outu;bro de i81S~

declara, no seu art. 2. 0
, que os commandall tes dos
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corpos de estado-maiol', de 1.a e 2." clagse, devem re
mel ter ao commandante das armas da côrle as infor
mações ~~emestraes de cOllducta de seus oficiaes para
subirem á pl'esença do govel'llo, com o juizo do mesmo
commandante das armas;

E no.art. 4,.", que nas imformações semestraes de
conducta dos oficiaes do corpo de süUUH d'o exercito,
que o respectivo clJefe deve dar, procederá sempre o
mesmo commandante das armas como a res.)eito dos
oficines das duas classes do estado-muiol\ devenuo os
cOlamanuantes dos 'corpo~, em que e ses oficiaes ser
virem, informar lambem sobre o comportamento, e
mais ci rcum~tancias de cada um, quanelo e pelo mesmo
modo, por qu~ são obrigados ácerca d9s olliciaes do
e. lado ciTccLivo dos seus respectivos corpos.

1853.-0 aviso circular ue IG de Fevei·eiro. de 181>3
declara que é da rigorosa olJrigação dos commanuantes
das armas m:JJ1ifestar a sua opinião sobre cada um dos
individuos pel'tencentes ao exercito 'e se acharem na
provincia, salvo quanl10 bouver falta de tatal conheci
mento de um ou outro militar.

1853.-0 aviso de 1.7 de Agosto ele 185it determina
que o presidente elo Rio Granele do Sul dê semestral
mente informações sobre os officiaes de estado-maior e
ue engenheiros existentes na provincia.

1.853.-0 aviso circular de 23 de Agosto de 181>3
recommenda :

i~o Que as informações semestraes de conducta sejam
enviadas sem interrupção, a um de se evitarem as la
cunas, que ha, a respeito de a'lguns corpos;

~:o Que taes informaçãe venham'cobertas com a re
lação de toclos os indiviuuos, por antiguidade, e postos;
de mais para menos, cam referencia da folha em que
se acham qs seu: assentamentos, como. se exige nas ob
serva.;ões das explicações, que acompanham o modelo
dado;

~,o Que naS mesmas observações se menc'ionem os
individuos, que no semestre anterior ti,'erem deixado
úe pe! lence!' ao corpo, declaranclo-:$e na respectiva folh~
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o motivo, se por baixa, reforma, accesso, ou pa sarrem
para outro corpos, descrçJo, morte, ou cumpril}1ento
desentença condemnatoria;

4,. o Que nas folbas das informações uos inferiores e
cauetes se mencionem, "Ilas ob ervações, as lIa.bi li tações
legaes, flue tiverem, romo exame pratico, boa sauue e
robustez, vcritic:ldas em inspecção ue saude : sendo ca
dele, se tem, ou não servi~o ue inferior, sargenteado
companhia, se bem ou mal, e por que tempo'

5. o Finalmente, que nas relaçõ s do conducta do
ofTiciaes em guarnição nas provincia de Mato Grosso
e \mazonas, se consirrne o tempo de serviço, que alli ti
verem feito, declar:lndo·se o dia, em que se apresen
t<1ram, on elo qualr[Ufll' interrupção (IUO tenham, e no
caso de retirada, qU<1ndo.

18ü3 .-0 aviso circular de 22 de Novembro de 18~3

declara que os comU1anélantes das armas não podem
con tra ria r as in trllcções dadas nas ex pi icações, que
acompanha ram o modelo para as informações semestraes,
das quaes se não manda excl LI ir .a pr isões correccio
nae, cumprindo que sejam mencionadas não ó taes
prisões, mas tambem as reprchen õe., conforme pres
crevem as referidas ex pi icações.

1855.-0 art. 9." das instl'ucçõesde 12deSetembro
de 181:5ü declara que na. informações semestraes de con
ducta não se lançará nol.a nenhuma na primeira pagina,
nas casas - Assentamentos /iJ;oS e caS'ltotidcule do sémes
tre-, sem que e'teja averb~d:lno assentamento do ofli
cial, no respéctivo liVro-mestre.

1856. -O aviso de 17 de Maio de 18:55 determina
que, continuando as informações semestraes scgundo o

tema pre. cripto nas respectivas instrucções, haja no
fim de cada rollecção uma folha em branco do formalo
das outra e como ellas numerada na qual os pre i
dentes das provincia , commandantes de armas e ele
corpo de exurcito declararão que se conformam com a
opinião dos chefes dos corpos, quaudo seu juizo con
cordar com o deste', reliJtivament~. aos individuo!> a
quem se refe~em as infol"maçi5es: essa declaraçãoserã por
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ellcs cscl'ipla, datada c assignada; a rcspeito pofémda
quclles individuas a quem ellrs tenham de fazer uma
outra nota que divirja por ampliação ou restricção, da
do commanchnte do corpo, e tambcm a respeito desta
seguirão as p!'cscripções das instrucções: e que oscom
mandantes dos corpos sómentc escreVam por sua letra
o seu juizo na collecção que tem de ser remetticla á se
cretaria da guerra, podendà os das outras ser e~criptos

e elatados pelos rcspectivo. secretarios, sob a as.signa
tura dos mesmos commandantes.

1855. - O aviso circular ele 22 de Agosto de i856
determina que os in~pectores das thesonrarjas de fa
zenda provinciaes enviem semestralmente á secretaria
da guerra nota das altéraçõcs occorrjrlas no sernestr_e
antecedente nos as. entamentos dos empregados civis
da repartição da guerra, semelhantes ás que cm taes
épocas costumâm enviar para o thesouro nacional.

1858. - A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n. o 106 de 29 de Dezembro ele {8ti8 recommenda
aos commandantes das armas, e de corpos, que; sem se
afastarem do laconismo conveniente, sejam mais ex
plicitos nas informações que derem emestralmente
sobre a conducta, habilitações e aptidão de seus su
bordinados, bem como ácerca de todas as pa rticula I' i
dades que devem constit.uir o bom ~oldado, que elles
possuirem ou de q11e carecerem, a fim de que. e pos a
ter base para formar um juizo seguro a respeito 'de su'a
capacidade.

1859.- A ele n. o H4 de 2 de Março de {8i:i9 declara
quc, devendo as notas, que sc lançam na ca. a ele ob
. ervações elas folhas das informações seme traes dc
conducta elo oUiciaes c cadetes, e offici,ws inferiores
dos corpos do exercito, fazer parte elas mrsmas infor
maçõcs c ser re. ponsaveis por sua exactidão e regu
laridade os commandantes cios dilos corpos; por i o
nunca :leixelll el1es de elatar e assignar as ditas ob
servações elo mesmo modo, que praticam na casa des
tinada ú flecl<lração da opinião que fazem do iodividuo
sobre quem informalll.

Emprcgildos
CIVIS.

Laconismo.

Observilçlics.
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1860. - A de n. o 20õ de 1.0 de Agosto de 1860 recom
meIlda que os commandanles dos corpo, nas informa
ções semestraes ele conduc ta, 1l0S assentamen tos dos
li vros-mestrf;ls, nas relações de presos, e em outros do
cumentos, quando ueclararem as prisões, que por sua
ordem soD'rem os oiliriaes e as praças de pret dos :eus
corpos, declarem lambem e sempre quaes os deveres,
e quaes as ordens, cuja infracção occasionou a prisão
notada.

1864.- A ordem do dia da se.::retaria da guerra
n." 424 de 22 de Novemhro dc.18Gí d tormina qne d'e
então em diante deixem a. relações men aes de alle
rações de ser l'emetLidas em duplicata á secretaria da
guerra; vindosómente umex.emplar de cada uma, a fim
ele ~er o outro remettido directamen te para a provincia
onde es ti ver o corpo a que pertencerem os officiaes e
praças de pret nellas mencionauos; :levenelo os comman
dantes dos corpos que não a receberem em tempo com
petente, communicar logo essa falta ~ autoridade PO('

intermedio ue quem lhes são dirigidas as mesmas re
lações, para que as req uisi tem á secretaria de estado.

CAPITULO IV.

E ·CRIPTURAÇÁO.

1837.- A provisão de 23 de Janeiro ele 1837, ex
pedida em virtude da imperial resolução de 14 do
mesmo mez e anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, determ~na que as disposições do uc
creto de,28 d.e Julho de 1.722 se façam extensi vas ás cer
tidões, e fés de omclos militares, devendo estas por
conseguiute ser passadas com as datas e os numeras
por extenso, e não em algarismo.

1842.- O aviso circular de' 3 de Agosto de i~42'

determina que se não passem certiuões obre assen
tamentos de officiaes fallecidos, sem que seus herdeiros
hajam pago qualquer divida, que os mesmos officiaes
ti verem con trahido com a fazenda publica, devenLio-sc



na mesma certidão declarar o que percebia por outra
provincia, e da qual se deye apresentar o documento
de se achar quite.

:18~9.- O aviso circular de 29 de Outubro de 18~9,

expedido em virtude da imperial re,Solução de 2ú do
mesmo ·mez e anno, tomada sobre co·nsulta do con
selho supremo milHar, declara que, só quando tÍ"ver
lugar a formação de qualquer corpo novo, deverão
ser-lbe fornecidos os livros necessarios para a sua
escripturação, segundo se acha estabelecido; e que,
desde que estiveI' organizado com todos os elementos
de sua creação, a despeza para a compra de taes livros,
e para levar-se á effeito toda a mais escripturação,
deverá ser feita por conta do commandante, e a' que
pei'tencer á~ companhias á custa dos respectivos ca
pitães, na f0rma do decreto de 24 de Agosto de 1821,
excepto porém o livro-mestre geral e os livros-mestres
das companbias, que deverão continuar a ser fornecidos
pelos arsenaes de guerra sempre que forel11 preci·sos,
e que, quando em occasião de guer.ra os corpos mar
charem dos seus quarteis para entrarem nas operações
tictivas do exercito, só os devem acompanhaI' aqueHes
livros absolutamente i'llClispensaveis, segundo as ordens
dadas pelos commandantes em chefe.

1852.- O decreto n. o 1054 de 20 de Outubro rile
:1852 declaira, no art. 6. o, que nos qual' teis-generaes
dos eommandantes das armas, das dilIerentes pro
vincias, serão feitos todos os assentament0s a respeHo
dos capellães, á vista dos esclarecimentos que para
alli remetterem os commandantes dos corpo~, for
talezas, e estabelecimentos miü tares, em que enes se
acharem empregados, e a quem: são subordinadas;

E no art. 7. o, que não sendo os capel1ães· e cirur
giões militares numericamenLe incluidos nos corpos do
exerci to, serão esses individuos mencionados nos
respectivos mappas, e mais assentamentos como ad
didos.

1.855.- O aviso' de 25 de Julho de :1855 d:iz que
á secretaria dos corpos compete dar os livrl:ls, qlte

Compra de
livros.

Capelliies
e cirurgiões.

Majores.
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conforme a provisão de 21 de Novembro de 18~9 per~

tencem aos majores dos corpos.
1855.- As instrucções que acompanharam o aviso

de 12 de Setembro de 1855 declaram:
Assentamento N d ffi dlIos officiaes. Art. L o os assentamentos os Ü' ciaes o exercito,

no respectivo livro-mestre, se averbarão na casa de
- observações - notas concisas ·das seguintes es"pecia

" lidades:
1. 3 Circumstancias relativas ao assentamento de

praça, aos accessos, e às antiguidades de praça, de
serviço, e de posto: reconhecimento de" cadete, ou sol
dado particular; e baixas e ólllas do hospital, com
especificação da moles tia ;

2," Partes de doente, com declaração da molestia
legHima e legalmente verificada;

3." Licenças concedidas por autoridade competente,
no exercicio de sua" funcç5es ; declarando-se o fim para
que foram taes Iicenças, o tempo e a qualidade dellas ;

4." Commissões especiaes do serviço publico, de no
meação do governo central, ou de eleição popular, com
declaração do consenso do minist.erio da guerra, para
o exercicio das desta natureza, que não fór na assembléa
geral legisla tiva ;

5." Commissões especiaes do serviço publico de no
meáção dos governos provinciaes, com declaração do
assentimento do ministro da guerra, quando a com
missão não fór de serviço meramente militar; salvo
porém se fór de engenharia, e o omcial estiver para
isso à disposição do presiden te da provincia ;

6," Commissões especiaes de serviço publico, de no
meação dos commandantes em chefe de corpos do exer
cito, de divisão ~ de brigada, e dos commandantes
das armas;

7." Empregos especiaes de administração peculiar
e interna dos corpos, cujas funcções recahirem no om
cial, por eleição dos conselhos economicos respecti vos,
pelo direi to de prioridade, ou por nomeação, que es
tivev nas attribuições do commandante ;

8.· Commi ões especiae de servi ço de emprezas
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e associações particulares, para cujo exercicio houver
permi!;são do 'ministerio da guerra;

9.· Approvações de estudos feitos em qualquer esta
belecimento publico de instrucção, tanto geraes como
provinciaes, quêr do Imperio, quêr de nações estran
geiras; e assim mais os gráos academicos confer'idos
pelos mesmos - estabelecimentos. Quando os estudos
forem feitos no Imperio, declarar-se-ha depois da nota
da approvação qual o el;tabelecimento, e os estatutos,
que então o regiam: e quanelo forem em paiz estran
geiro, espccificar-se-hão as materiaE ele que constarem
os mesmos es tudos ;

1.0. Bltal~as, combate!;, e quaesqucr outros recontros
de guerra, em que se acbar o omcial, declarando-se o
di::l em que tiver lugar a peleja, se o ameia I ferido
ou contuso, a juizo de facultaLiI'o, competentemente
âutorizallo;

H. Actos de bravura em combate, e lle distineção
em qualquer ramo do sel'l'iço publico, de que fÓl' encar
regado o omcial ;

1.2. Elogios por qualquer acçào meritoria', feitos por
autoridade de legitima competencia, sob cuja admi
nistração tiver lugar' a acção elogiada;

1.3. Recompensas de serviços prestados ao Imperio,
ou a qualquer governo estrangeiro, com declaração da
licença do governo imperial para aceitar as desta
particularidade;

H. Castigos por actos de irrregulat'Ídade de conelucta,
definida no art. 1.0ô do codigo crimiJlal, a que se refere
o § ~.o do art. 9," ela lei n. O 403 de 1.8 de Agosto de '181>2;
e por todos os crimes, quê~ civis, quêr militares
qualquer que seja o tribunal, por onde houver cor
rido o processo; e assim mais os castigos correccio
naes infiigid03 por culpas leves, contraria ú disciplina
do exerci to ;

15. Processos, que se formarem no fóro civil, ou no
milita!', a respeito de qualquer acto, de que o oficial
[ór accusado, embora as sentenças ou decisães lhe
sejam favoraveis. Nestes processos se cumI rehcnderão

r. 4.
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os quê forem requeridos pelo omcial, para justificar-se
de qualquer imputação;

,16. Resultado proficuo, ou improficllo rIe qualquer
commissão do ser'viço, de que o omcial fór encarre·
gado; sendo esse resultado ajuizauo pela primeira au
toridade da provincia, ou corpo elo exercito, anele o
omcial desempenhar a commiss[o;

1.7. ResultaDo uo~ exames de pratien das armas,
exigi90s pelo regnlamenlo, que baixou com o elecI'eto
n." 772 de 3i de Março de 18;)-1 ;

18. Resultado elas inspecções de s3ud n , por que
passar o oflicial c.x-officio, ou à requerimento seu;

iÇ)o Transrerencia de corpo na mesma arnn, de uma
arma para outra, ou para (IUalquel' (los corpos especiaes,
e vicc-versa ;

20. Todas as mais circumstancia~, que inOuirenl
directa e imlirectamente soure a posição, conducla e
capacidade pl1ysica ou moral do omcial, e que con·
correr possam. p:lra orientar o juizo, que delle deve
fazer o govemo imperial; constando eS3as circul1lstan
cias de nctos officiaes, dirnanaLlos de autoridade le
gitima, ou leg,almente dirigidos aos,cheres dos corpos.

Art. 2." A3 notas, que se devem averbar, erão ex.
ll'actos de clocnmcntos oIHciacs, feitos com tanta fide
lil.1ade, que não favoL'eçnm, nem prejudiquem o omcial,
a quem se referirem, mais nem menos elo que os
proprios documen tos.

Art. 3. 0 Os.commandantes dos corpos farão :nrerb:lr
as notas, logo que receberem communlcnção da autori·
dade competente, por omcio ou ordem llo dia, dos
objectos a que se rererem todas as p:lrtes do nrt. 1. 0,

que comportarem tal communicação por via jel'archica.
Art. 4,. o As notas relativas a titulas honoriUcos,

condecorações, gráos aC::ldemicos e aPPl'(wações de es
tudo, se averbarão ii vista dos diplomas, cal'las e certi·
dões de approvnções, que o interessados apresentarem
no corpo a que pertencerem, declarando-se o dia da
apr sentação ele taes documentes.

Arl. 5.° As nolas rolntivas a parliculal'iuades occor-
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ridas ii 'erca do official no interior lIa corpo serão aver
badas ii vista das ordens po'r escl'ipto do commandante,
ou db documentos cOIIl;prob:l torios dos factos a que as
notas se referirem, Os commandantes dos corpos não
averbarão nota nenhuma a seu respeito no livro-mestre,
sem ordem especial cio.· commandantes em chefe de
corpos cio exercito, dos comman Jantes das armas, ou dos
presidentes das provincias, onde não houver commando
de arma , devendo cleclJrar-~e a data dessa ordem.

Art: G. o Em todas a notas se lançarão as datas de
todos os actos officiae , que concorrerem para o facto,
e que forem necessarias para esclarecimentos delle.
Nas notas de commissões, ele qualquer serviço, de li
cenças, de doenças, e de pri:ões, se mencionarão as
datas, tanto do começo, como do fim de taes occurren
cias.

Art. 7. 0 Nenhuma nol.a serú extrallida senão de
original cle documcn tos ofliciaes: e se por qualquer
motivo, em algum corpo, em que estava o aliciaI, não
se averbaram as notas de fa'ctos occorrioos em relação
a elie na respectiva guarnição, não o serão no ele outra
guarnição, em que o dito of[jciaJ pa 'ar a servir, senão
por orlIem elo mini teria da guerra, salvas aquellas,
a que se refere o ar I. q, \o

Art. 8,0 Nenlluma nol.a S3rú extrahida de attestados,
passallos aos interes adas, nem de omcios a elles di
rigido oi rectamen te, nem de rela torios por elles fei tos,
salvo quando estes relatorio~, ou eXtractos deUes forem
remettido ao corpo pelas au tordades competen tes,
em cujo ca o está verificado, e legalisado seu con
teudo.

ArL. n. o Nas informações semestres cle conclucta não
se lançará no(.a nenhuma na primeira pagina, nas casas
- assentamentos fixos - e -- cawalidades do semestre
sem que es(.cja averballa no assentamento do omcial,
no respectivo livro-mestre.

ArL. 10. As .disposições das presentes instrucções
serão ex tensi vas ás praças de pre 1., na par te que lhes
forem applicaveb.
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Arl. 1.1. Os commandantes dos corpos serão res
ponsaveis pela exactidão, e fidelidade das notas aver
badas; c os inspectores dos districtos militares veri
ficarão essas circumstancias, e mencionarão em seus
respectivos relatarias qualquer irregularidade que en
contra rem.

1856. - O aYi. o de H de Janeiro de 1856 determina
que os corpos de cavallaria, c artilharia montada, que
até agora tinham seu assentamento nos livros-mestres
de ses corpos, e bem assim as bestas de tiro de ar
tilharia, tenham, de ora em diante, a competente escI'ip
turação em livros de regi tro separados, conforme o
modelo que se apresenta, devendo conter 200 folhas
para os corpos da força de 600 praças, e 100 para os
uema is corpos.

1856. - O aviso circular ue 18 de Janeiro de 1856
determina, em additamento ás in trucções acima, que
nos nssentamentos dos omciaes, e praças de pret do
exercito, se averbem sómente á vista de certidões
legaes, e authentica!> de casamento, de baptismo, e de
obito, o dia do casamento do omcial, ou praça, o nome.
de família da mulher, c o que alia, segundo o costume,
tomar depois de casada: o dia tlo nascimen to, e o nome
de cada filho legitimo ou legalmente legitimado, e o
do f:lllecimento de qualquer dessas pessoas, que morrer
durante a vida do ameia I ou praça.

1857.- O aviso de 6 de Março de 1857 supprimiu
certos livros de escripturação, e conservou outros, de
sorte que sómente ficam ex.i tindo os seguintes, cujo
modelo foi approvado por aviso de 7 de Abril do mesmo
anno.

RELAÇÃO DOS LIVROS, QUE DEVE~I FICAR EX.ISTINDO PARA o
SERViÇO DA ESCRIPTURAÇÃO DOS CORPOS, DAS TRES ARMAS
DO EXERCITO.

Do commanda.nte do C01'pO.

i Livro de registro geral das praças elIecti ~as, aggre
gadas, addidas, e excluida que devam voltar ao serviço,
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e musicas de parlido; devendo-se conlinuar a observar
a respeito o modelo e instrucções estabelecidas pelo
decreto de 6 (1'e Dezembro de 1831.

i Dito das ordens do dia do quartel-general do exercito
na côrte, e as quaes se remetterão impressas para serem
encadernadas em volume de igual farmato, contendo
cada volume as que forem publicadas durante um anno.

i Dito de ordens do dia do commandante do corpo.
(Modelo n." 1. )

1. Dito de registro dos officiaes dirigidos pelo com
mandante do corpo. (Modelo n. o 2.)

'1 Dito de índice dos documentos archivados no corpo.
(Modelo n." 3.)

1. Dito da c3rga gcral e descarga do armamento e
equipamento, utensílios e fardamento do corpo; con
tendo a distribuição feita ás companhias, e o existente
em arrecadação. (Modelo n. O 4.)

.. 1. Dito de termos dos juramentos prestados pelos
omciaes do corpo. (Modelo n. o 5.) Ja patente do ofilciaI
se averbará I) dia, mez e anno do juramento e a folha
em que ta I jura men to fica lançado.

1. Dito de registro das notas semestraes, conducentes
a formal' juizo dos officiaes, omciaes inferiores e cadetes
do corpo, con tendo os premias e castigos rela tivos aos
me mos. (Modelo n. o 6. )

Do conselho economico.

1. Livro de rcceita e despeza do rancho geral elas
praças do corpo. (Modelos n. os 7,7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E,
7F e 7G.)

1. Di to da recei la e despeza das forragens, remon ta
e cura tivo dos cava lias, e venda elos incapazes do ser
viço nos corpos e companhias de cavallaria, e artilharia
montada. (Modr.los n. OS 8,8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 8 E, 8 F
e 8 G.)

1. Dito da receita e despeza do fardamento das praças
de pret, manufacturado no Gorpo. (Modelos n. os 9,9 A,
!J B, !) C, !J De f) E. )
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-1 Dilo de receita e de peza com o concerlo do ins
trumentai bellioo cio corpo. (Modelo- n."5 10,10 A, 10 B
elO C. )

1 Dito da receita e despcza com o concerto do arma
menta, correame e equipamento do corpo. (Modelo
11. 0 11. )

{ Dito da rcceita e despeza das economia licitas de
qualquer especialidatle do corpo. (Modelos 11. 05 12,12 A
e 12B.)· .

1. Di to das actas das sessões do cons'elho econom ico.
(Modelo n. o 13.)

Do major elo corpo.

1 Livro do regi tro de tletalhe do sorviço diario exigi- .
do ao cOlPo, e por cste as companhia. (Modelo n. O 14.)

Do quarlel-mestre (lo GOrJlo.

i Lino de r'gistro das folhas dos officiaes, prets e
mais ycncimentos e dinlwiros recebido' pejo quartel
mestre do corpo, e sua competente descarga. (~Jodelo

n. O oH>' )
1. Dito de entradas e sabidas nos respectivos ar

mazens de touo os artigos manufacturados, pal'a ma
nufacturar, artigos I cllicos e Ilações a cargo do quartel
ll1e~tre do corpo. (Modelo 11.° 16.)

Do subalterno a,gente do corpo.

i Livro da recei ta e clespeza elas sommas recebidas da
caixa do conselho economico, com designação tlo ramo
a que pertencerem, e elas despendidas com os dilTercnt.es
objectos relativos a tOles ramos. (Modelo n.O 17.)

Das companhia.s.

1 Li vro de registro geral ela. pra!:a elIcc ti vas, ag
gregadas, adtlida' c excluitlas, que devam voltar ao
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serviço, contendo porém só 50 folhas, sendo 10 para
registro dos pfficiaes, e 40 para os das praças ele prelo

" 1. Di to das ordens do dia do quartel-general do exer-
cito, como o designallo para o com mando do corpo.

1. Dito da carga do armamento, equipamento, uten
sílios e fardamento recebidos e consumido pela com
panhia. (Modelo n." 4: A.)

1. Dito ela carga dos generos de fardamenlo e se
mesl,'c dis tI' iJJllÍd os ás praças lIa com pa nhia. (Modelo
n.o 18.)

O modelo n." Hl é o das relações lle mostra de cada
um:l das companhias do corpo.

O de n. ° 20 é o do mappa di;lrio do corpo.
alIe n.o 21 é o do mapra mensal do corpo:
Os dr. n.O S 22 e 22 A são os do marpa semestral por

altas e baixas, e da relação nominal que o deve acom
panhar.

Os de n.0 5 23 e 23 A são do mappa semeslral esl:l
lislico criminal, e da relação nominal que o deve
acompanhar.

O de n. °24 é o ela formula do juramento que de,rem
preslar os inllividuo. alistado:, no ex.ercito, e os sen
tenci:1l10s excluidos, depois cio cumprimento da sen
tença.

03 prels elos corpos e comp:lnhias serão organizados
conforme os modelos que vão inscriLlos no livro elo
qnarlel-mestru (modelo n,O 15); om éxclusão, porém,
do eSlado menor das companhias que o não têm.

1857. -O aviso de 21 de Abril do 1857 appl'ova Urros dos
OS modelos- do, I ivros-mcsLres dos corpos de o,lado- corpos esperiaes,

maior fgeneral, cnO'enheiros, estallo-l11aior ele L" e 2."
classes, corpo de saude, e reparlição ecclesia. tica, bem
como as seguilltes ins truc~õe-:

Art. 1.0 O Uno-mestre, para o corpo de e taclo
mai,or grneral, deverá ter 100 folhas compreltendendo
caela uma os assento de um omcial desse corpo, con
forme o mOllelo n.O 1..

Art. 2:° Contel'á 250 folhas o livro-mestre pal':l o
corpo de en,rrenheiros, sendo 100 folhas na fÚl'Il13 do
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modelo n.° 1, nas quaes se escreverão os assen tos dos
officiaes superiores, e um com dous assentos cada uma
para os officiaes subalternos e capitães até o posto de
major graduado, como representa o modelo u.o·2.

AI't. 3.° Para o corpo tle estado-maior ele 1." classe
o livro-mestre se comporú ele 200 folhas, 100 das
quaes sel'ão conforme o modelo n." 1, para o registro
dos officiaes supcriores, e iDO como designa o modelo
n.O 2, para os officiaes subalternos e capitães até major
graduado.

Art. 4.0'O~ assentos dos officiaes do corpo de es
tado-maior de 2." classe se farão em um livro-mestre
que conterá 250 folhas; sendo 150 com um só assento,
como marca o modelo n. o '1, para os officiaes superiores,
e 100 pela maneira indicada no modelo n,o 2, com
dous assentos para os officiaes sulJalternbs e capitães
até maj 01' grad uado .

Al't. 5." O corpo de saude deverá ter' um livro-mestre
contendo 100 folllas, cada uma das quacs conprehenderá
assen tos para dous officiaes, na fórma do modelo n, o 3.

ArL. ü. o Para os olliciaes do exercito aggregados, de
alferes até coronel inclusive, haverá um liVro-mestre
de 1.00 folhas, conforme o modelo n. o 3. E quando na
classe dos officiaes generaes existir alguns aggregados,
con tinuarão es tes a ter seus assen tos no 1ivro-mestre
elo seu re pctivo corpo, praticando-se o que determina
o aI'!. H elestas instrucções. '

Art. 7.° Arepartição ecclesiastica terá um livro-mestre
de 100 folllas, cada uma das quaes dous assentos na

\

1'órma do modelq n.' 4.
ArL. 8,0 Uma folha do livro-mestre se compõc de duas

paginas unidas, designadas nos modelos com as letras
-A-B -, e a numeração de cada folha se fará no
lugar e pela ordem que mostram os ditos modelos.

ArL. 9." Cada um dos rcferidos li vros represen tados
pelos modelos mencionados, lerá no quadro cm que se,
acham os riscos para os assentos, 20 polle'gadas de com
primento e '14 ele largura em cada pagina: devendo

'porém o livro-mestre para o corpo de eslado-maior
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gencraltcr mais duas pollcgadas .de co'mprimcntó na
casa das observações, sem alterar as dimensões dos
ma i8 rist:os áccrca das outras casas, que serão sempre
no espaço de oito pollegadas decomprimentoo

As margens dos livros serão de dez Ii~has, mas
<lquella que corresponde á parte da follla que na enca
dernação se c<!se pa~a formal' o livro, terá 18; sendo
8' destinadas para esse fim o

Arl. !O o A oruem das classes 'e de an tiguidades será
observada sóm nte na primei r:} e3ctí pturação, dos
livros-mestres, mas depois desta', os assentos dos
officiaes que de novo enlrarem para qualquer dos ditos
corpos se esçreverão seguida e immediatamente uns
aos outros, não obstante alterar a ordem das classes e
nn liguiuadcs.

Arl. H. 03 officiaes que' fOl'em aggregados óu
adJ'iclos ao~ referidos corpos, lançar.-se-hão seus as
sentos nos respectivos livros-mestres, como se pratica
com os elTectivos.; -abrindo porém immediatamente ao
assento do posto o titulo de-Aggregado ou addido-.
, Ar'L 12. Na casa das observaçõeE dos livros-mestres
se escreverão, com a necessa l'ia precisão, todas as ci r"
cumstancias de que tratam as instrucções que baixaram
COm o aviso de 12 de Setembl'o de 1855, as quaes serão
rcstl'ictamente obserovadas, ' I

Art. 13. Acontecendo ficar cheío o espaço em 'qne
se acharem lançados os assentos de qualquer offidal;
continuarão elles' em outro, fa'Zendo-se a compe~ênte
nota na .:,asa da sàhicla, na qua'l se declarará a folha
que passa a ter 'os novos assentos, continuação daqu'elles.
, Quando qualquer alDcial dos que devem ter assentos
nos livros-mestres do modelo n. o 2 fÓI' ilromovidd
a major' clIecLivo, se fará a respectiva nota na casa
/la sahicla, abrindo-se novo assento nas folhas dos livros
do modelo n. O L,
, Os modelos vêm annexos ã ordem do dia do quartel
general do exercito n. O 12 de 2l! de Abril de 1857.

As in,;tl'llcçõcs que b1ixal'alU com ó decreto' de 6 de
lkzembro de -1831, e 8cgundo ,as quucs deve ser es

I. 5,
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cripturado o livro do registro ger:l! das praças efTec
tivas, addidas e aggregadas, pertencente ao comman
dan te do corpo, conforme determina o aviso acima
cltado de 6 de Março de i8;>7, são as seguintes:

Caçadores e artilharia de posição.

L o O livro-mestre terá 300 folhas, que serão dis
tribuidas pela maneira seguinte: 17 para registro dos
officiaes; 2 para o do estado-menor; 10 para os mu
sicos; e 272 para o das companhias, á razão de 34 folhas
para um:l. -

Cavallaria.

2. o O livro-me~tre terá 300 folhas, sendo 2~ para
registro UOS omciaes, 3 para o estado-menor, e 2í2
pal'a as companhias, a 34 para cada uma.

Artilharia a cavallo.

3. 0 O livro-mestre-terá 232 folhas, sendo 21> para
os as entos dos omciaes, 3 para o estado-maior, e 272
par:l as companhi:ls, a 34 para cada uma.

4. o O numero de folhas ahi ordenado para o Iivro
mestre de ilrtilh:lria a cava lia, foi calculado sobre
numero de seis companhias, que actu'almenté tem o
corpo; mas podendo acontecer, que o numero das
companhias venha a ser alterado, '0 será tambem o
numero das folha do livro, na mesma razão.

5. o Entende-se por u~a folha de livro-mestre as
duas paginas unidas, que no modelo vão indicadas
com as letr:ls a, b, e são numeradas no lugar, e pela
ordem, que 'C vê no' modelo; o numero úe folhas,
que úevo medial' entre uma, e 16 do mO'delo, é como
lica dito, o registro dos omciacs, e tlc n. o 17 in
clusive, até o tim, é para o e.:itado-menor, musicos e
praças da companhia.

ü. o Nos li\'l'os-mestres do' corpos de caçauores, o
artilharia de posiç;Io, caúa folha tem cinco assentos.
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7.-° Nos de cavatlaria e arLilharia cada folha tem
Lres a~senLos, e cada assenLo tem quaLro assenLos para
ca va IIos.

8. ° O primeiro desLes quatro assentos é para o
cavaHo, que o homem tiver na occasião, em que se
fizer a primeira escripturação no livro; os outro~

tres, que ficam em ·branco, são para outros cavallos,
que successivamente forem dados ao individuo, quando
acontecer, que por1morte, passagem ou baixa do an
tecedente, elle venha a ficar apeado.

9..o Quando se fizer a primeira escripturação no livro,
se observará a ordem das classes, e de anLiguidades,
tanto no registro dos officiaes, como do esLado-menor,
dOS'lnusicos, e das praças de cada uma das companhias,
mas depois disLo todos os assentos de individuos, que
en trarem de novo, se escreverão seguida, e imme
diatamente uns .aos outros, não obstanLe alterar a
ordém das classes, e de an tiguidade.

1.0. As praças aggrerradas terão assento nos 1iYl"os
mestres como as eO'ectrvas; sómen Le se designarão
pelo .titulo de aggregado immediatamente ao assento
do po~to, ou praça do individuo, sem que com tudo
deixe de ser considerado o ultimo da sua respectiva
classe em concurrencia com os elTectivos.

ii. Os registras das licenças, entradas e sahidas do
hospitaj, que eram escripturados no verso dos assentos,
das praças passam a ser '!Inçados em fren te destes, pois
que no verso de cada folha dos novos modelos estão os
assentos de outras praças.'

i2. Os registras <.los con:;elhos de guerra, que se
escripLuravam rio verso elo )'cgistro dos omciaes, scrã()
lançados, quanto aos officiaes, na casa de observação;
c os dos soldados na de praça, e outros assentos.

i3. Quando vier a ficar cheio o asscnLo de qualquer
individuo, se lhe abrirá novo assenLo, pondo a com
pe ten te no ta na casa de sahicla.

H. Acontecendo esta circumstancia em corpos dO'
cavallaria, passará ao novo assenLo com·o individuo o
cavallo re.;;pecLivv, e reGiprocamenle.



, Hi. E porque muito convém que as nolas srjam
laI;lçadas com a necessaria pl;ecisão, de maneira que
não resulte obscuridade, nem se encham as casas cOIll
palavras superfluas, como acon lece cm alguns COrpOS,
vão lançadas no modelo algumas notas quo servirão de
norma para os casos seD1elhanle~; ficando á boa in
telligencia e zelo dos commandanl.es dos corpos o fazer
praticar a necessaria exactidão, brevidade e c1a:-eza a
respeito de outras, quo occorrerem, o que são preve
nidas no modelo.
18~7.-A oruem do dia do quartel-general do exer

cito de n. o 14 ue !} de Ma io de 18~7 pub lica a seguin le:

Tabella dos mappas e 1'elações, que devem ser remettidas ao
fju01'tel-general do exercito nas épocas abaixo declaradas,
por intc1'1nectio dos commanclantes das armas eassistentes.

Mcnsalmenle.

Mappa da força de cada um dos corpos do exercito;
ou companhias isoladas.

l\Iappa e relação nominal dos omciaes das diITerentes
classes do exercito, não arregimentados, existentes em
cada provinda. '

~lappa do movimento dos hospiLaes c enfermari.a~

regimentaes. , ,
l\1appa dos recrutas apurados e do destino que tiver~m.
l\elação nominal contendo os assentamentos de praça

dos rccru tas.
Relacão das i\lterações occorridas com os officiaes e

p'raças 'addidas, relativas a ca'da um dos corpos a quê
pertencerem taes praças. Em duplicata. ,

Relação nominal dos alumnos das escolas elementares
dos corpos.

Copia da. ordens do dia dos commandos das armas
das provincias..

ScmcsLralmcnle •

. Pedido para fornecimento de papel e mais objectos
;Jara as escolas reg~mell taes.
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Relação de 'conducta e antiguidade dos offidaes infe
riores e cadetes.

Livro dê notas diarias, de Que trata o art. H do
regulamento n. o 772 de 31 de 1\lar(o d0 1.854,

Conta cOrl'ente do movinlClnto de fundos (lo conselho
economico dos corpos, creado pelo decreto n. o 1.62U
de 6 de Outubro de 1.85~.

Conta corrente lia receita e despeza dos hospitaes e
enfermarias militares.

Marpa cstatistico criminal e relação nominal res
pectiva de calla corpo ou companhia isolada.

I1Hpp,1 e relação nominal do movimento interno por
altas e baixas de cada corpo ou companhia isolada.

Mappa e relação nominal dos ofIiciaes e praças de pret,
que frequentam as escolas militares, Que serão dirccta
mente enviados ao quartel general do excrcito pelos
respectivos directores.

Relatarias elos trabalhos das commi (lCS ele engenha
ria de QUc são cncarregauos os engenheiros e officiacs
elo exerci to.

Inspecções de sanelc e exames pratico~ elas' diITercnles
armas, . eO'úndo o disposto no regulamento de 31 de
Março de i8:'> I.

Tambem publica a seguinte:

Tabella dos mappas e relarões que os co'-pos. com
panhias isoladas, {odi(kações e hospitaes mili"
tm"e:;, devem remelte,' á repa1"tirão do qUCl1"tel
meslre general, segundo a exigenc'ia ele seu che
fe, senelo esses papeis elirigidos 'ao quartel !l~neral
do exercito, por intermectio dos commandantes das
m'mas e assistentes,

Nos mezcs de Janeiro, Abril, Julho, e Outubro dc cada
anno, os corpos do exerci to develu remetter:

i. o Ma ppa ela força;
2. o Mappa de armamento e mai .. objectos concerncn

tc ao material do excrcito, recebidos no trimestre,
lindo;
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3.° Relação circumstanciada de todos osgenerosde
fardamento, recebidos no dito trimestre.

As fortificações:
Mappa n,o 2 relativo ao corpo do exercito.
Nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno, os corpos ,

do exercito:
Pedido de fardamento segundo o art. 10 do respe

. ctivo regulamento ..
(Tudo pelos modelos mandados executar pelo aviso

circular de 26 de Outubro de 18;)6,.)
No mez dc Janeiro de cada anno, os corpos do excr

cito:
, 1.0 Mappas e rclaçãe!;, na fúrma disposta no art, 8.0

do respecti vo rcgulamento ;
2.° :Mappa da conta geral e classificada de todos os

objectos relativos ao material do exercito;
3. o Conta corrente do movimento de fundos do eon-.

selho economico dos corpos crcados pelo decreto n, °1619
de 6de Outubro tle 1855.

As fOl'til1caçães:
l\Iappa n. ° 2 rela ti vo aos corpos do exerci to.
O:> hospi taes :
i, o Mappa, conta gcral e classificada elos instrumen

tos cirurgicos, utensilios e olltros objectos, com decla
ração dos que passaram do anno anterior, e recebidos
durante o anno, o consumo passado, e o que ficou exis
tindo para o anno seguinte;

2.° l\1appa geral relativo a todos os objectos ue roupa;
3. 0 Conta corrente da receita e dcspcza dos hospitaes

e enfermarias militares.
(Tudo pelos modelos mandados executar pelos avisos

Circulares elo 'I. o de Maio e 26 de Outubro de i85í; trans
crevendo-se unicamente o que fór relativo á respectiva
31'ma.)

1857. -A ordem n. O 20 de 16 de Julho de 1857,
para o cumprimento do disposto no aviso de 13 do
mesmo mez e anno, recommencla aús commandantes
dos corpo quc remcttam pontualmente aos comm~n

dante. das armãs e assi')tcntcs do ajuuante genera·l
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nas provincias, onde os mesmos corpos ~c acharem,
as participaçües abaixo mencionadas, nas épocas que
vão respectivamente designadas, e que devem scr le
vadas ao conhecimento do ministerio da guel'l'a:

LO Mensalmente: pal'te circum tanciada sobre o es
tado do pagamento de soldos aos seus respectivos corpos,
declarando, caso esse pagamonto esteja em atrazo, qual
a razão disso;

2. ° Trime)1salmentc: parte, em geral, do estado do
armamento, fardamento e equipamento dos ditos cor
pos; dos pedidos feito~, a quem, em que data, quaes
os que têm sido satisfeitos, e quaes não'

3.· Semestra lmen te : partr. de tudo que dis'er respei to
aos respcctivos semestres; e se os fardamentos têm
sido distribuidos nos devidos tempos, e, no' caso con
trario, o motivo por que o não foram.

18n7.- A de n.o 27 de l.l de Setembro de 18~7 de·
termina que os commandantes das armas, assistentes
do ajudante general, eommandantes de corpos e for
talezas, eautoridades militares, e chefes de repartições,
na correspondencia ollieial, e entre si, usem tio papel
almaço do formato commum, preferindo-se o pautado
sempre que fór po sivel. Nesse mesmo papel serão
e criptos toJos os documento~, que houverem de ser
passados pelas citaclas autoridades, e que tenham de
ser guardados em qualquel' dos respectivos archivos;
ncam exceptuarias desta regra os documen tos que pela
natu:'eza de sua especialidade não puderem absoluta
mente .denar de ser escriptos em papel de maior for
mato.

1857.- A de n.O 40 de 31 de Dezembro de 18n7
decl~ra que cada uma das participações exigidas por
aviso do ministerio da guerl'a de 13 de Julho do mesmo
anno, e acima mencionadas, deve ser em separado, e
sem se tratar nellas de qualquer outro objecto, e 1'e
ll1ettida em original ao quartel-general do exercito,
para sér assim presen te ao ministerio da guerra.

1857.- O aviso de H de Setl5mbro de 1807, expe
dido em virtude da imperial resolução de ;} do mesmo

Papel lia
COITesponllenCI3

ornCla!.

Participac;ões.

tinos
rio l'ulalh.in

de l>lIgellh('irus.
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mez e 311no, tomaua sohre consulla do consell1o supremo
militar, determina que todos os livl'Os precisos para
a escripturação do batalhão de engenheiros sejam
fornecidos pelo arsenal de guerra da côrte .
. 1857.- A ordem do dia do quartel-ge!1eral do exer
cito, n. o 38 de Ui de Dezembro de 18tsi, declara que
a escripturação pelo novo systema deve começar cm
continuação da do antigo, nos mesmos livros, que
'Cst.avam anteriormente cm seniço, tanto quanto fô'r
possivel: reitera as ordens em viO'or, cm virtude das
qUéles, á excepção dos livros-mestres, nenhum outro
livro deve ser fornecido aos ditos corpos á custa da
fazenda publica, salvo nqnclles, que se verilicar não
terem-os recebido por occasião da sua organização, e
aos 'lue novamente se organizarem; devendo ser for
necidos, á custa dos commandantes e dos déls compa
nhias, todos os Iivros que forem necessarios depois do
primeiro fornecimento.

18;)8.- A de n,O 4ü de 20 de Fevereiro de' 1.858
determina que os comTllandantes dos corpos, quando
qualquer oflicial de seu commnndo passar aggregado
ii respectiva arma, ou fór reformado, remeltam logo
a sua fé de omcio ao quartel-general do exercito por
in termedio dos commanoan Les das armas, ou assistentes,
para ser averbada no competente livro-mestre.

i858.- A de n. o 5~ de 24, de Março de 1.858 deter
mina qae, quando os commandantes dos corpos preci
sarem de Iivros-me<;tre.~, façam ped ido com a conven ien Le
'anticipação, o o'remettam ao quartel-general da cÔl'Le,
por intermedio dos commandantc's das armas e assis
ten tes, il fim de se providencia r sobre o forllccimen Lo g

remessa dos mesmos livros já promptos.,
1858.- A de n. o 5;) de 30 de Março de 1.858 declara

que os commandanLes das armas e a' sistentes do aju
dante general na inlendencia que exercem da 'fiel e pon
·tual observa ncia dos regulamentos e ordens mi IiLa rcs,
devem velar para que os oeJegadós do cirurgião-mór
do exercito, c chefes do serviço militar de sauele cm
110. pit:les e enfcrlnJri:l , nJo deixem de remetll'r, nos
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devidos tempos, as informações, con tas, rela farias é
mappas que são obrigados a ministrar cm virtude dos
regulamen tos e ordens na pa rle que lhes diz respeito.

1.SoS.-A de n. o 07 de 1.2 de Abril de 1.808 declara
que os commandantes das armas, e as:,>istentes, re
mettam'no principio de cada mez ao quartel-general do
exercito uma relação nominal dos officiaes da 1.. a classe
do ex.ercito e alferesalumnos, dos olIiciaes a que se re
fere o art. 28 do regulamento de ajudante-general, e
das praças, de pret, que no mez anlerior entraraIJ! na
provincia de sua jurisdicção, assim como dos que dellas
sabiram, durante o mesmo periodo, declarando circums
tariciadamente a respeito de cada individuo o motivo e
a ordem. que deram lugar á entrada e á sabida. Quando
o facto se dei' com um corpo, fracção de COl'pO ou des
tacamento qualfjuer, basta que se remetta um mappa
da força; devendo-se porém incluir na relação illensal,
com as declaraç~ões indicadas, o nome dos ofliciaes e
praças, que estiverem com a mE;sma força, e não per
tencerem ao corpo de que ella faz parte, acrescentando
á~llellas declarações a da razão por que taes officiaes e
praças existem em um corpo, a que não pertencem como
effeclivos.

A me~ma ordem do dia declara que é sufficiente que
os corpos remettam ao quartel-general da côrte aSTe
lações nominaes das respectivas praças que frequentam
a escola de instrucção elementar dos ditos corpos, nos
mezas ele Janeiro e ele J1:1110 de caela anno, como exige
o regulamento de 16 de Arrosto de 18M.

1858.- A de n. o 7'1 de 10 Je Julho ele 1858 deter
mina que os commandantes das armas e a'sistentes do
ajudante-general, sempre que, para qualquer fim, man
darem inspeccionar os olTIciaes Jo exercito, c houvercm
dr, dar couta do resultado da inspecção ao quartel-ge
neral do exercito, ex-oflicio, por determinação especial,
ou com informação :ie rcqueri)llcnto elos ditos olficiaes,
remettam o proprio tcrmo original da inspecção, na
fórma do modelo estélbelecido, ficando completamente
registrado. Cada termo ele illspec.ão dos olUciaes deve

I. ü.
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referir-se a um destes sómente, ainda que na mesma
ses ão da junta miÍitar de saude sejam muitos os ins
peocionados, embora todos para o mesmo fim.

'1858.-A de n.o 75 le 30 de Julho de 1858 recom
menda que, qual.elo não se dêm occurrencias no periodo,
dentro do qual devem remetter ?O quartel-general da
côrte mappas e relações, remcttam, em lugar desses
mappas e relações para que não houver materia, uma
parte especial ele tal cil'cumstancia, isolnela e indepen
den te de qualquer outro objecto, fica nela na intelligencia
de que o procedimento contrario acarretara sobl'e elles
a responsabilidade de uma falta commettida.

1858.- A ue n.O 90 ele 15de Outubro ele 1858 declal'a
que todos os papeis, livl'o e regii>tros que 'os corpos
especiaes, e chefes de estabelecimentos militares têm de
remetter ao quartel· general elo exel'cito, e org,anizar
ou escripturar, e que sejam communs aos COl'pOS alTe
gimentados do c,'ercito, devem ser regulados pelos
modelos l1aelos, sem discrepancia nos pontos caracteris
ticos da commllniuac1e, sempre que se não determinar
e pecificadamente o contrario a respeito dos ditos corpos
especiaes e estabelecimen tos mi Iita res. Devendo-se o
mesmo entender imprescriptivelmente em relação as
secretarias dos c,')mmanc1an tes elas anua e assi teo tes
elo ajuelante general; esta ordem terá inteiro vigol'
acerca ele outros moelelos, que por ventura no futuro
se estabelecerem debaixo dos mesmos principias.

1858.- A de.n.o 95 ele 9 de ovembl'o de 1858
determina que as ['elações com not~s ue alterações, que
mensalmente devem remettor os commanuanle, elos
corpos, dos oficiaes e praças de outros corpos qne estão
addido ao de seu commando, sejam enviadas, mesmo
naquelles mezes em que não houvcr noviuade ácerca
dc. ses omeiaes e praças,declarando- e nellas tal cil'cums
taneia com referencia a caela j nd ivid uo. Essas relações
sómentc devem referir-se aos officiaes c praças elos
corpog anegimentado , que estiverem addidos. As dos
officiae elos corpo e peciaes, e da 2.' clas e ainda mesmo
addidos ao corpo arrerrimen tado~, devem ser c1a(]a,s
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p.elos com mandantes das armas e assis tentes do aj udan te
general, aos quaes tambem compete daras dos officiaes
elas tres ::lrJnas, e praças de pret, que por qualquer
moLivo estiverem nas mesmas provincias, não addidos
aos corpos da respectiva guarnição. Nas relações se deve
declalllr sempre o serviço em que se acham os indi
viduas ou com que fim estão na provincia. Devem ser
taes relações em duplicata, como se acl1a determinado,
exceptuando-se súmenle as que devem remetter os
cOillmandantes de armas e assistentes, porque irá só
mente um exemplar.

O batalhão de engenheiros continuará a dar relações
dos officiaes dos corpos especiaes, que nelle estiverem
addidos.

1.858.- Oaviso' de H de Novembro tIe 1.858 approva
us instrucções de 13 de Outubro do mesmo anno para a
escripturaçâo dos livros de registro dos assentamentos
dos cavallos de praças, as quaes são as seguintes:

Art. LOCada corpo de cavallaria, e artilharia a cavallo,
terú um livro geral para assentamento dos respectivos.
cavullos de praça. Esse livro terá um numero de folhas
na razão campos ta do das companhias, e de 25 folhas
por cada companhia.

Art. 2.° Cadu companhia do corpo terá tambem o seu'
livro para assent.amento dos cavallos que lhe per
tencerem; e esse livro contará o numero de folhas
indicado na ultima parte- do art. 1.0

Art. 3.° Serão. comprehendielos nos dous artigos ante
ce lentes os corpos mixtos, em cuja composição entrar
a arma de cavallaria, e as companhias isoladas elesta
arma.

Art. 4.° O livro geral e os das companhias serão
.organizados com as mesmas dimensões estabelecidas para
os livros-mestros dos corpos especiaes e das tres armas
do exercito.

Art. 5. ° As duas paginas que no modelo anneXO vão
marcadas com as letras- A e la - formarão uma folha
do livro, a qual conterá casas para doze assentamentos,
dando seis a cac1a pagina.

Assentamento
dos cavaI los ([e

praças.



Livros dos
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Art. 6. 0 Os assentamentos serão escriptos em casas
successivas, numeradas cardinalmente, sem deixar-se
nenhuma de intervallo para qualquer fim que seja; e
á proporção que os cavallos forem assentando praça.

Art. 7. o Começando-se a escripturar o livro, os
:ls~entamento,; dos cavallos serão lançados segundo o
valor dos algari..;mos da marca numerica destes, prin
cipiando pelo menor que houver na companhia, se-
guindo até ao maior. _

Art. 8. 0 Feito o lançamento dos cavallos existentes,
o que entrar depois tomará a marca numerica do pri
meiro que houver sahido do estado elfectivo, e assim
successivamente; de modo que só se dará nova marca
numerica quando estiverem suppridas todas as que se
houver perdido.

Art. 9. o Quando volLarCl,u ao corpo cava lias extra
viados por fuga ou tomadia se lhes abrirá novo assen ta
menta no livro da mesma companhia a que pertencia,
conservando porém as mesmas marcas numericas que
tinham, embora estas tenham sido dadas a outras, se
gundo o principio estabelecido no art. 8. o

Art. 10. Os cavallos addidos terão assentamento no
livro promiscuamente com os efrectivos, .e do mesmo
modo que estes; mas emquanto servirem como taes se
lhes dará marca numerica.

Al't. H. Os cavallos pertencentes a qualquer' com
panhia que tiverem já a marca numerica della, não
devem ser tran feridos para outra companhia do mesmo,
nem de outro corpo.

Art. 12. Os a sentamentos serão escripturados com
toda a lucidez e concisão, e serão, o mais passiveI,
adstrictos aos exemplos de notas especiucadas no mo
delo das quaes, por analogia, se tirarão as outras que
exigirem as diversas occurrencias não exemplificadas.

i8õS.-A ordem do dia do quartel-g(-:neral do exer
cito, n. o 98 de 2õ de Novembro de 18õ8, declara que,
devendo o livro do as entamentos dos cavalias de
praça do corpos de artilharia a cavallo, e caval!aria
ligeira, ser lithographado', e fornecidos pelo quartel-
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general, cumpre que a seu respeito os respectivos
commandantes cumpram o que se acha determinado
para ol'> livros-me tres dos corpos arregimentados.

1859. - A de n. o 108 ue 19 de Janeiro de 1859
declara que, determinando o art. 8. o do regulamento,
que baixou com o decreto n. O 2171. do 1.0 dé Maio
de 1858, que os titulos dos voluntarios sejam regis
trados em livros especiaes, para isso destinados nos
corpos, os commandantes devem fazer pedido de taes
livros, por uma vez sómente, visto SCl'em de primeiro

• fornecimento; sendo sufficiente que contenham cem
folhas, e que ~ejam das dimensões eslabelecidas para
o geral dos·bens dos me5mos corpos. Esses livros devem
ser abertos, encerrados, numerados e rubricados, na
conformidade dos modelos geraes estabelecidos; e
nelles se lançarão não só os referidos titulas, mas
tambem os dos engajados, e dos voluntarios que
assentam praça em menor idade, e preferem o premie;
sendo o ditos titulos registrados integralmente., de
promiscuidade, e segundo a o]dem chronqlogica.

1.859.- A de n. o 115 de 4 de Março dei859 declara
que, tendo a experiencia mostrado que as dez folhas
ero registro da correspondencia omcia I dos corpos e
repartições militares, que foram destinadas para se
lançar o extracto dessa corresponclencia, não são suf
flcientes para conterem o de todos o~ omcios regis
trados nas 190 folhas, que contiverem taes livros, sempre
se desl inará a der.ima parte do total dellas para se
lançar o extracto dos omeios registrados, nas que
formam as n0ve decimas partes anteriores: e deve-se
dar por finda nesse livroa e cripturação do extracto,:ou
do registro dos oflicios, embora fique qualquer espaço
em branco, que será inutilisado.

1859.- A de n. o 120 de 23 de Abril de 1859 de
clara que o livro a que -e rp-fere o art. 4. 0 do aviso
de 1.3 de Abril de 1859, deve ser do formato geral
estabelecido, com 200 folhas numeradas, que serão ru
bricadas pelas autoridades a quem o mesmo artigo
se refere. Terão a aberLara e o encerramento em har-
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ameias
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Formato de
livros.
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monia com o systema de escrípturação aLioptado no
exercito. A abertura do livro será feita na mesma
pagina, e no mesmo lugar que a dos outros livros de
registro, e será concebida nos seguintes termos:

1.. ° Livro de registro dos termos do consellJO pe
remptori'o do ... (a designação do COTpO) , para impo
sição do castigo de pancadas' de espada de praneha .

. Teve principio em: ... de .... de :1.8 ....
O encerramento será conforme ao que está adop

tall0 para o dos outros líHos dos corpos.
1860.-Aden.o 19íde22 deIllaiode 1860 recommell

da ao commanúantes das armas, e assistentes do a.iudan~

te-general na provincias o emprego do maior cuídado
para que a remessa dos mappas parciaes dos corpos, men
sacs e quinzenaes, se faça impreterivelmente todos os
mezes, como está determinado, nas occasiões em que hou
ver opportullidadc; embora de algumas províncias, pela
longa distancia em que os corpos se acham da capital,
não seja passiveI remeLtcr os de todos elles de uma vez.

A mesma ordem recommenda que as relações de al
terações exigi :Ias em duplica ta pelas ordens do dia do
exercito n.OS :1.4 e 9~, sejam a 1.. 0 via composta elo
o(Tjciaes e praças de cflda corpo, para ser remetlida
a cada um des tes a. que lhe diz rei:pei to, e a 2." a
que deve ficar archivada no quartel-general, uma s6
relação, abrangendo todos os oJlic'iaes e praças, que
comprehendem todas as da i. a via.

1860. -A de n. ° 207 de 20 de Agosto de 18GO manda
que tenha impreterível e~ecução a disposição do aviso
de 2 de I1Vlrço de 18t>í, que probibc que se concedam
segunuas escusa , nem certidões de assentamentos a
ex· praças do exercito que as requererem.

1860.-A de 11.° 2:1.2 de 3 de Outubro ele 1.860 de
clara qne, para cumprimenlo do que determina o aviso
de ~H de Setembro elo mesmo anno, c.umpre que o
commanelanl.es dos corpos nos respectivos mappas men
Seles mencionem o numero de estrangeiros engajauos
na uilTel'entes provincias, bem como o ue praça exis
tente em c.ada uma elas colonias militares.
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-1860.- A de TI. o 223 de 12 de Dezembro de 1860
prohibe que se passem certidões relativas ao esta
do em que se acham os lino regimentaes, seja qual
fór o motiYo, cm ordem expressa do ministro da
guerra.

1861.-· O aviso de 21 de Fevereiro de 1861 declara
que os livros das escl'ipturações dos corpos do exercito,
que ão fornecidos pelo gO\rel'nO, devem ser súmente
pelo arsenal de guerra ela côrte, para que não haja a
menor diU'erença nos modelos estabelecidos.

1861.- A 01 dem do dia elo exercito n. o 274 de 14
de Agosto de 1861 determina que todas as relaçãe' de
mostra sejam sempre datadels do dia '1.0 elo mel. seguinte
daquelle:l que pertencerem. ' .

1861.- A de n. o 279 ele 9 de Setembro ele 1861, publica
a talJella da 3." uil'ectoria da secretaria da gLJerra, rela
tiva ao Ilumero de folhas que devem ter os livros-mestre
dos corpos do exercito; a obsBl'vaçâo des a labella de
clara qne as folhas cm branco dos livro's-mestres (levem
ser colloearla!' Ilnas no principio c duas no fim, desti
nadas para o lançamento UO lecreto c instrucçõ"s
de Dezembro de 1831, do aviso e in trucçàes de 12 de
Setembro de 1.81>0, do aviso ele 18 le Janeiro ele 185G, e
de toda as mais disposições que para o fnturo se pn
bliquem, e se ordenar que sejam lançada::;, deyenclo pro
cedeI' a taes lançamentos a mencionada tabell'i: os
as enlal11onlo. las praça. aggregada!', arldidas, e ex
cluida ,que delram YOlt.al' ao serviço, e mu icos ue par
tido são escripturaelos nos lirros-mestrrs das praças
eITcctivas, como elispôem os av.isos ele 6 c 21 de Março
de 1.8GO.

,186'1:. - O aviso de 13 de Janeiro de 1864 declara que
o liVl'o de 9biLos eleve ser fOl'l1ecielo pelos :lrsenaes ou
armazcns de artigos bellicos, senuo e (;I'iptur:lelo
conrorme o preceito elo::; artigos 67 a (ig do l'cgulamenLo
do. hospi taes de ~5 de ovembl'o de 18H, remeLtendo- e
rnensalm nle ao parocll0 ela freguezia mais pI'oxima
uma certidão extrallida dos a~sentamenlos, que ahi
forem lançados no elecurso do mez.

Certidões.

Fornecimento lle
livros.

Relaçiio tle
11\0slra.

Urros
mestres.

Livro de olJilo.
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1,864.- Aordem do dia da secretaria da guerra n.· 400
de ~H de Maio de 4864 publica os seguin les modelos
para que haja a necessaria regularidade nos mappas e
relações que deyem seI' remettidos mensalmente á
repartição de ajudante general dos recrutas apurados
nas provincias, segundo o di,posto na ol'dem do dia do
exercito de 9 de Maio de 18157 sob n. 01.4.

lUapp~L dos recI'utas apurados llal'a o cxcl'cito uo mez
do ....• ultimo, c bcm assinl das pl'aças que SC enga
jaram, tcullo concluido o scu teml)1) dc sCI'viço

'o:.>
QUALIDADE OE ='"::>

PRAÇA. ::>õ- -- ::>0.

Secretaria militar da presillen- ~E

cia nu quartel do comrnando .;, .;, §3
das armas da pl'ovincia de ... .S o <:.lgs

'- "='
~:.aem o 1. 0 de ..... de 18... ;; 5

= "'"::> .... ~~a;, <:
<J ç>0_ CL ...

o (!)

r:~ ~ o.... ~ =-
,.

-- -- -- --
Somma....... 2 2 2 6

Lugar da assiguutura do presidente
ou do commanclante das armas.

•
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Rclaç:io dos recrutas apurados para o exercito no n~ez
de .... ultimo, com declaraç:10 dos destinos eom que

. asse.. taram pl·aça .

..:... '"" ASsEi'iTAftlEi'iTO.."
~Uo o:: DE PIUÇ.-I..::>..,

'"00::

'" .."

;J::e;
Q ----------'" NOMES. OBSERVAÇÕES...,
ocr:;::
.."::>.."

::..~ c:::;!;,
.~ '"::>lol

I~
<:J,-,if.

A - ;;:<J> ""... o

I( Por orrlem de .•. assenLOu.. praca volunLario no cor-e
po.·:. como eiI"ecLivo, ou

::3 cOm desLino ao corpo .• ,
-com o gremLo de. _.•.::> ou sem ireito:l premio-c por •.. (declara-se o mo->
Livo). l'oi julgado promp-
to de saude.

- ----- - -- - ----------
Por ordem de ... assenLOu

o F. , praça recl'uLado como
g efí'ecLivo no corpo de ..•

ou com destino a..... ,
"- visto não apresentarisen-<- ção legal, e Ler sido jul-'"<::: gado prompLo de saude.

- ----- - - --
F. .

Secrelaria miliLar da pre idencia, ou commando das armas
da província de ..... em o 1. o de ..... de 18.•.

Lugar da :lssigDatura do presidente
ou do commandante das armas.

1.864..- Oaviso de tO de Novembro de 1864 recom
menda que os mappas parciaes dos recrutas apurados
fiquem archivados na repartição onde se fizer o mappa
geral.

1.864..- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 4.23 de 1.7 de Novembro de 1.864. recommenda a
fiel execução da ordem elo dia n. o 21.2 de 3 de Ou~

I

tubro de 1.861., qu.e determina Iue nos mappas mensaes
1. 7.

Recrutas..

Estrangeiros
eI)gajados,

e praças das
eolonias.
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dos COI'pOS do exerci Lo se mél1ci one o numero de e.
trangeiros engajados, bem como o d:1S praças ex is
tentes na colonias militnf"s, a f1m ele e policr or
ganizar o mappa g()j'al da f rça do. exercitp, de con
formida1e com o aviso de 21 de Setembro de i 61.

1864.- A ordem do dia n,o t,,20 da secretaria da
guerra e de 5 de Dezembro de 1864 deLermina que

. as guias de assentamenLos e de soccorrimentú relativas
aos recrutas, e quaesquet outras praç;ts de pret, que
vierem para esta cÚI'te, ~ão sejam englobadas, nem
incluídas nas relaç.5es dos mesmos recrutas e mais
praças, como tem acontecido, frequen tes vezes, mas
separadas umas das outras, e desLacndas das referidas
relações, para que não haja necess ida Je de copiaI -as
quando tiverem de ser rémeLliuas aos corpos a que
se destinarem os individuas a quem ell as pertencerem,
indo, como convém, os originaes das mencionadas
guias. .

1864.- Em ordem do dia n. o 426 da secretaria da
guerra de 6 de Dezembro de 186~ se determina que
as certidões de assentamentos que, por motivO' de
transferencia ou de promoção de offi'ciaes e praças de
pl'et, tenham de ser remettidas de uns para outros
corpos existentes em differentes provincias, não deixem
de ser dirigidas ã secretaria de estado, para terem o
conveniente destino, como tem' sido pratica; devendo
ser remettidas directamente pelos presidentes e com
mandantes das armas ás mesllJ.as autoridades das pro
vincias onde estiverem os corpos a que pertencerém
os transferidos ou promovidos.

1864.- O aviso circular de 16 de Dezembro de
1864 determina que os requerimentos e outros papeis
dirigidos á secretaria de estado, e sobre os quaes
tiver o presidente de ser ouvido, lhe serão enviados
sob capa omcial, independentemente de qualquer aviso
de remessa, e apenas com a seguinte indicação no
aI to da primeira pagina - Em tal da ta é remettido
pelo ministerio da guerra á presidencia da provincia
de .•.para informar.- Es ta indicação, que ficará notada
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llosregi'\l'o:Jas cl'etaria, não teráassignatura alguma,
que tanto as infurmações do presidente, como as que

este obtiver de outras autoridades, em virtude de
clespachus seus, serão, sempre que houve!' espaço, e
conformflmellle as ordens estauelecidas, lançadas á
marrrem uus diLos papeis, e estes devolvidos, sem
amcio d reme'sa, ú secretaria da guerra; cumprindo
que em idcntidade de circumstancias, adopte-se o
mesmo systema nas relações dos presidentes com as
autoridades subordinadas ao ministerio da guerra.

i865.-A onJem do dia da secretaria da guerra
n. ° 477 dtl 4, de Outuuro de 1865, referindo- e á do
galJinete do millistro ela guerra em S. Gabriel n,O D
de 3 de Setembro elo mesmo anno, recommenda a cxe
ClIÇão de ordens an tcr iores a fi LU de que, dada qualq uer
acr;ão, immedi3la1llente os respectivos chefes das forças
brasileiras remettam ao 11linisterio ela guerra in
formações minuciosas não só a respeito dos que prati
caramacçõcs de bravura, como relativamente ás viuvas
c orphão dos que fallecel'am em combate,

i868.-A ordem do dia da secretaria da guerra
n.O 614 de 30 de J\brço de 1868 contém as seguintes
disposições:

Disposições 1'elaticas a.o modo de trancar notas nos
livros-mestres.

« Não podem ser trancadas, ou inutilisadas, quaesquer
notas existentes nos assentos dos livros-mestres, senão
por determinação do governo imperial.

« Ex.pedido o aviso em que se designará explicita
mente qual a nota que deve desapparecer, será effecti
vamen te riscada, com traços cruzados, elo principio ao
fim (cancellada), de maneira que jámais se possa ler
o que ella continha; lançando-se, um pouco acima da
escripta riscada, a letra-a-no principio, no meio, e
no fim della.

«Na casa de - observações - deve-se logo escrever
que, em virtude do aviso de.... , foi riscada a nota
-a-. O mesmo se praticará dahi em diante com qual-

Informações
actos de •
braVura.

Trancamento
de notas.
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quer outra nota que se mande inutilisar, s(mdo de
signada com a letra, v. g, - e - para que as materias
dos dilJerentes avisos se não confundam, quando hajam
de ser expedidos. »

1870.- Pela imperial resolução de 3 de Março de 1870,
tomada sobre consulta do conselho supremo mili tar,
mandou se averbar nos assentamentos ele um omciaI
um omcio a eUe dirigido, visto que o art. 20 das ins
trucções de 12 de .Setembro de 1855 manda averbar
quaesquer circumstancias, que influam directa ou
indirectamente sobre a posição, conducta, capacidade
pllysica do om~ial e sua moral, e que ~ossam concorrer
para orientar o juizo que delle deve fazer o governo
imperial, constando essas circumstancias de actos offi
ciaes, dimanados de autoridade legitima.

1870.- A imperial resolução de 14 de Dezembro
de 1870, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, declara que os documentos qUg não são extrac
tados de documentos officiaes, nem provindos de actos
officiaes dimanados de autoridade legitima e legalmente
dirigidos aos chefes de corpos, conforme o disposto nos
arts. 1.°, e 2. ° das instrucções que baixaram com o
aviso circular n. o 2a8 de 12 de Setembro de 1855, não se
prestam a fornecer notas para serem averbadas no
lirio-mestre dos assentamento", dos officiaes do exercito.

1871..-A ordem do dia n.O 7õ5 de 1.4 de Fevereiro
de 1871 da repartição de ajudante general recolJ?menda
a remessa, com urgencia, á secretaria de estado dos
negocios da guerra, dos mappas de aTmamento e mais
obj ec tos concernen tes ao ma teriaI do exerci to, indi
cados na tabella annexa ás instrucções' de 1.2 de Janeiro
de 1861, publicadas na ordem do dia sob n.O 236 de 22
do dito mez, desta repartição, declarando-se nesses
mappas, que d vem continuar a ser remetticlos regular
men te, nas épocas ma rcadas na referida tabella, o es- •
tado em que e acham taes objectos.

1871.- O aviso de 15 de Junho de 1871 determina
que os papeis, que e rem ttem á secretaria da guerra,
venha cada um com seu officio.
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1.871.-0 aviso ue lf de Novembro de 187i ol'llena
que o quartel-general da côrte remetta mensalmente á
secretaria da guelTa um mappa demonstrativo, por pro
vincias, dos recrutas que chegarem acôrte.

1.872.-A ordem do dia n. o 831 de 10 de Fevereiro
de 1872, da repartição de ajudante general, declara que,
tendo sido recebidas na mesma repartição guias de
praças do exercito, que são transferidas de uns para
outros 'corpús, sem que nellas se declare, como está
determinado expressamente no art. 22 do regulamento
approvado por decreto n. o 164,9 de G de Outubro
de 1855 para os conselhos economicos dos corpos, o
numero e qualidade das peças de fardamento abQnadas
ás ditas praças, até a data da tran ferencia, para que
se possa conhecer quaes as ?cça que lhes devem ser
abonadas de então cm diante, cumpre que os com
mandantes dos corpos tenham em vist;] o disposto no
citado artigo de regulamento, evitando-se assim os
embaraços resultantes da omissão daquellas declarações
quando se proceder aos ajustes de contas de farda
mento, ou tenham de ser passados titulas de dividas.

1872. -O aviso ele 5 de Junho de 1872 declara que o
livro-mpstre que foi fornecido ao commando geral de
artilharia para assen tamento dos officiaes do corpo de
estado-maior da mesma arma deve ser consiuerado como
o primeiro do dito corpo, lançando-se nelle sómeo te os
assentamentos dos officiaes que actualmente compõem o
estado elIectivo do- referido corpo, e que deve ser en
cerrada a escripturação do livro-mestre velho, que como
tal será denominado.

1872.-0 aviso circular de 27 de Junho de 1872 de
termina que não sejam remettidos á secretaria da gner
ra reg-uerimen tos que não se achem competen temente
sellados, assim como docurnen tos que os instruam, na
fárma do disposto na circular de 2 de Maio de 1870,
a fim de não serem retidos na secretaria.

llccrutas.

Guias dr: praças
transfcril1as.

Estado maior do
artilharia.

Requerimenlos.
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CAPITCLO V.

v ENCl~lEYrOS MILITARES.

O" vencimentos militare. no Imperio do Bra. iI são
regu!aL1os -pelas seO'uinLes disposições, e pelas lJue vêm
mencionaL1a. nos regulamenlo das diver.as reparti
ções militares, e que ão relativas aos vencimentos dos
respectivos empregados.

iüiõ'.-O ~ 4~ do regimento de 29 de Agosto de 164ã
manda pagur aos prisioneiros ele guerra. os soldos
vencidos no tempo da prisão.

1821.- O decreto de 12 de Abril de 1821 ordena
que sómente cm virtude do decreto de nomeação ou
promoção entrem logo os omciaes cio exercito no gozo
de suas patentes, e percebam os soldos correspon~

den tes, desde a cio ta do mesmo decreto, satisfazendo
pela thesour:ll'ia a, totalidade dos direitos e emolu
mentos cOl'!'espondentes.

1821. - Odecreto de 26 de Maio de 182:1 renova a
dispo ição acima, quanto a entrarem logo os omciaes
no gozo dos postos, e determinu que os mesmos soldos
e emolumenlo~ elas patentes fossem pagos pelo eles
conto mensal ela decima parte dbs respectivos ven~

cimentos, o que começaria da época do primeiro paga
mento, e que as patentes ficassem dispen adas do
transi to da cllancel1aria e do registro da: mercês.

1823.-A ponaria. de 4: de Ferereiro de 1823 de
clara que, quando por qualquer incidente se não possa
apromptar o pret no dia cm que é pago, então o
quartel-mestre apresentará nm vale, assiO'nado pelo
commandante do corpo, da quantia, pouco mais ou
menos, em que importaI" resgatando-se a luclIe vale
no pret seguinte e salllalldo-se a conta; e que os
quarteis-mesu'es não possam assignar os prets e sim
os commandante e por e\les selJaclos.

1828.- A provi ão de 27 de Agosto de 1828 declara
que, se recallil' o commando das armas no presidente
da provincia, e este passe a encarregar o secretario da
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presidencia igualmenle da secretaria militar, que se iI
lei concéder todos, ou alguns dos vencimentos do
comm:llldante das armas, o secretario deve ter igual
direito aos vencimenlos ela mesma natureza conespon
dente ao secretario milita!' o

1828.- A carta de lei de 24: de Setembro de 1828 Etapa.

determina o seguin te:
Art. LO O fornecimento das rações de etapa do

exerci to será regulado na conformidade da' tabella
junta.

Art. 2.° Ficam revogadas todas as leis e ordens em
contrario.

TABELLA DA ETAPA PARA o FORNECI1UEi'iTO DOS conpos.

Farinha. o.... o' o. ooo.. o. ooo...
Carne fresca. o o"0 ooo. o... ooo.
A!'l'o7.o ooo.. ooo.. oooo o. o' o. ooo. I

TouciI1l1o . o.. ooo ooo.. oo.
Sal o. ooo. o o. oooooo .
Lenha .. o oo o

1/40 de alquei!'e
1. Ii bra
4: onças
2 onças
'1 onça

24 onças

A ração de carne fresca de uma libra será substituída
por 1/2 libra de sarne seccu, c as quatro onças de arroz
por l/50 de alqueire de feijão.

A ração de vinho ou aguardente será fornecida só
mente quando os corpos se acharem em exel'cicío.

:l.828.-A lei de 20 de Setembro de :1.828 determina:
No art. 5.°, que as gratificações são annexas aos exer

cícios, commissões, e não aos postos militares.
No art. 6.°, que nenhum ol1icial poderá accumular

duas gratificações, quando tiver diversos exercicios;
mas ficará com direito á maior.

E 'no art. 7. o~ que nestas gratificações ficam com
prehendida·s as de;;pezas de papel,pennas, tinta, ohreias,
lacre, canivetes, cê!'a e outras miudezas da escripturação
dos officiaes .

. :1.829. - A'provisão de 21 de Março de 1829, expedida
em virtude da imperial resolução (le 1.9 de Fevereiro

VencimentosJ
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do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, manda observar o seguinte:

1.0 Que os 1'605 mi·litares sentenciados a trabalhos de
fortificação por tempo menor de seis aTInas, sejam for
necidos pelos corpos a qlle pertencerem, com os venci
mentos, que lhes concede a carta régia tle i9 de Feve
reiro de 1807, e aviso de 25 do mesmo mez e anno, visto

. terem de voltar a servir nos ditos corpos depois de
cumprirem suas sentenças; .

2."0 Que os réos militares sentenciados a trabalhos d~

fortificação por tempo maior de seis annos sejam ex
cluidos do serviço dos corpos a que pertencerem, desde o
dia da publicação de suas sentenças, e immediatamente
remettidos, com guia, aos governadores das fortalezas
em que tiverem de cumprir os ditos trabalhos; esses
governadores lhes abonarão para a thesouraria geral
das tropas, por via dos ahnoxarifes das fortalezas, e
igualmente para o commissal'iado, os alimentos carita
ti vos, que são de pra tica, bem como oves tuario preciso,
o qual de nenhum modo deve ter apparencia militar,
que, além de intlecorosa com 05 ferroS, já lhes não
pertence;

3. o Que da mesma fórma sejam excluidos do serviço
dos corpos os réoslmilitares sentenciados'á pena de 3.a

deserção, segundo a disposição do decreto de :1.3 de Ou
tubro de :1.827, que sanccionou a re olução da assembléa
geral legislativa, ma que a estes réos abonem os go
vernadores das fortalezas, pela fórma que fica indicada,
os vencimentos que lhes concede a carta régia de 1.9
de Fevereiro de 1807, cuja disposição não deroga nesta
parte o mencionado decreto; ,

l1. 0 Finalmente, que os réos militares que forem ex
cluidos do serviço dos corpos, em consequencia de sen
tença que os condemnou a trabalhos publicos, lhes sejam
abonados dos alimentos caritativos, e preciso vestuario
pelas repartições a que forem entregues, conforme o
uso em pratica com os mais presos nellas empregados.

:1.830.- A carta de lei de 2/f de Novembro de i830
declara: no seu ar t. l1. o, que os officiaes inferiores e



ou Lras praças, que tivercm fa miI ias, receherão as etapas
em dinheiro, se assim qui7.érem; no seu art. 5.°, que
a avaliação uas etapas e forragens será feita no prin
cipio dos trimestres no H,lo de Janeiro, sondo as ta w

bellas dos preços sernestraes publicadas pela imprensa,
affixadas nas lhesourarias militares, e communicadas
aos chefes dos corpos; no art. 6.°, que os conselhos
auministrativos dos corpos l1cam encarregados da sus
tcn tação dos officiaes infel' iores e soldados, a qua I será
fiscalisaua pelos officiaes superiores e commandantes
das companhias; no 7.° l1nalmente, quese as praças de
rancho das companhias não forem bem alimentadas,
porlerão pelo in termedio uos seus commandan tes quei
xar-se aos chefes dos corpos, pat'a estes o ex.porem ás
autoridades competentes l que applicarão as providen
cias que jl1l~'arel1l necessarias.

1831.- O decreto de 20 ele Dezembro ele 1831 marca
os vencimen tos dos commandan tes de armas.

1832.- Segundo o avi o circular da repartição dos
negocias da fncnua de 20 de Outubro de 1832, os
militares que forem 11ll:lmbros elo parlamento deixam de
receber seus venci men tos desele o dia em que toma m
assênto na roopectiva camara, cO!lleçantlo a vencei-os
do dia egl1intc ao do eneerramento da assembl6a
geral, e isto não só durante as se!,sões ordinarias como
nas extraordin:1rias e prúrogar..ões.

1833. - O a\' iso ci rcular de 22 de Março de i833
remelte, para flue seja posto cm execução, uma copia
do aviso de 15 ue Novembro de 1831 a respeito dos
venc imen tos dos réos mi li tares sen tenciados que são
excluídos dos corpos.

1833. - A provisão de 20 de Abril de 1833, expc-dida
em virtude de consulta do conselho supremo militar,
determina que aos officiaes a meio soldo, por estarem
ém conselho de guerra, e que vão curar-se <10 IIospi
taes, se não deve fazer desconto algum do meio soldo
que percebem; mas que deve remetter-se a conta dos
filias. que nelles estiveram doentes, á pagadoria das
trop1s, para IIIe serem dC' conl~ldos do outro meio
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soll10, ql1~nLlO cle[loi., de sentenciado, tenham de sei'
inLlcmnizaúGs, o qualllo ;lqucllos que L:OnLleLllllaLlos
penJem o meio soldo, clI1 virLuúe <.Ia lei, <.leve recahir
a L1espez:l <.Ie seu curnliro na fazenda nacional.

'18:33. - O ariso de 11 de Maio de i833 deciara
que 05 almoxurifc5 das fortalezas e fortif1cações, qu'ando
não tenliam pa ten te de omcial <.levem ser considerados
L 01 sargentos de artilharia lle posição, e como t.aes
terão unicamente os vencimentos respectivos, I1cando
add it.los aOs corpos ou destacamen tos da provincia em
que cstiverPlll.

i833.- O aviso circular de 13 de Dezembro de 1833
marca 03 ,'encimcntos, que devem perceber os em
pregados dos arsenaes de guerra das·provincias.

183~. - O miso circular ele 28 de Junho de 1834.
deterlllina que o soldo das praças reformadas s('ja
pngo indepenllr.nLemente da apresentnção da provisão,
devendo, porém, marcar-se um prazo rnzoavel pílra
ser apresen tada.

183~. - A provisão de 28 de Junho de 1831, expedida
em virtude da imperial resolução de 20 <.lo mesmo mez,
tomada sobre consult,\ do conselho supremo militar,
declara que o oflicial, que se ausenLa por excesso' da
licen(;a, deH receber os soldos que venceu até o dia
antecedente áquelle em que principiou o excesso da
lict:nça, porque desta <.lata é que se considera qualif1
cado o crime, não lenLlo jus ao vencimento de soldo
desde esta ultima data até o dia em que se apresentou,
devendo todavia abonar-se-Ihe meio soldo desde a sua
apresent:lção em dinnLe, como alimenLos, emquanto
dUl'arem os cITei tos da sen tença proferida em superior
instaneia, se o condemnar a dous annos de prisão em
uma fortaleza, sendo no fim delles expulso de serriço
militar.

!836,. - Segundo a imperial resolução de 25 de No
"eml)fo de i831, os omciaes roform.:'1dos não podem ser
pl'iYauos de seus soldos, ou meLades, em virtude de
pl'i:::ão ou pena- por crimes, que mereçam processos,
Yi to que, compelindo-lhes eSS<'lS reformas com yenci-
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mento de soldo, dever-se-ha entender, que taes sóldos
llte: são conferidos para seus alimenlo', como uma tença
011 pensão, obtiLla em remuneração de serviços.

i83:.>. - O avi~o cicnlar de \} de Março (le IS:l;J deter
mina que os almox<lrifes e p:lgal\ores lia repartição da
guerra prestl~m liança llecupla do seu Qrllenado, e que
nenhum mais seja empo~sado sem tal fianç:l.

1836. - SI'gnndo a doutrina da provisão de 25 UO
1aneiro de 183ü, e:(peclida em virtude da imperial reso
fução de 6 de Outubro de i835, os officiaes empregados
t ~m direito á gratiflcaçcio adt1ir.ional, ainda mesmo es
tallllo doentes, seja qlnl fÔl' a duração de suas cnrer-

. midades. .
i836.- A lei n.o 3811e 10 de Outuhro de t836 autori

zou Q gov'Crno a r,onc('(\er uma gratificação de campanha
con'cspondente <l'terça partetlo respectivo soldo, alelll
dos mais vencimentos, a todos os individuos que fize
rem parll' das e:(pedições dirigi(las ii quallJuer ponto
do lmpnrio, ou nelle se acharem e cooperarem para o
restabelecimento ela ordem, A lei n." 42 L1e 20 de Se
tembro de 1818 no seu art. 4," dil a mesma autorização
~o governo, e ate mesmo para dar esse vencimento aos
mil itares encarregados de comm issões importa ntes.

iS:J7.-A carta de lei de 30 de Setembro ele '1837 de
cretou que a gra tificação dos conselheiros de guerra Oll
vogaes Llo conselho supremo militar fO ..se de iOOEOOO
mcnsaes, sal\'os os soldos de suas respectivas patentes.

iSlf'. - A lei n. o 60 de 20 de Outubro de 1.838 de
clarou, no seu art. 2:5, que a gratific.ação do director e
vice-director uo ársonal ue guerra não comprehende o
solLlo de Sll:lS palentes.

1839. - Pela provisão de 11 de Janeiro de i839, ex
pedida em virtuLle da imperialresolllção de 2 do me3
mo mez c anno, os olliciaes presos de correcção, os indi
viLluos qne en tra lU em proce"so, quer seja lU absol vido"
quér mesmo c0I1(!r1mnado a pena inferior a dons annos,
e !inalmente tOllos aquello. a quem se não dá h:lixa
perpetua no livro-mestre, tem direito á gratdlcaç.io
aJLliLional.
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18H. - O decreto n. o 78 de 26 de Junho de :l.8H
determina:

1.. o Que nas thesourarias nenhuns solei os possam ser
pagos, nem outros quaesquer vencimentos, senão á vista
das respectivas guias, e segundo o que dellas constar;

2. o Que nenhum adianl.amento de soldo, ou outros
quaesquer vencimentos se possa fazer, além dos que se
costumam mandar aeli:1l1l.ar em occasiões de marchas,
ou embarques, não podendo nunca taes adiantamentos
exceder a tres mezes, e devendo limitar-se aos solãos,
para serem descon tados pela 5.· pa r te ;

3. 0 Finalmente, que se não abonem gratificações além
das que se acharem estabelecidas por leis, regulamcn tos,
ou .ordens do governo, e1e~enJo ser julgados carecedo
res de direito ás: me'im:1S gratil1cações, ou outro
qualquer vencimento, os que pretenderem o seu paga
men to e1epois de findo o erviço, por entenderem serem
lhes devidas; salvo se mostrat'em que rec[uereram du
rante o mesmo serviço, e que inLlevidamente lhes foram
nerradas. .

18íl.- A provisão cle9deSctembro dr, i8'd, ex
pediJa em virtude da imperial resolução de 1.7 de A,QOs

to do mesmo anno, tom:lda sobre con. ulta do conselho
supremo militar, declara que as forragens indevida
mente recebidas por qualquer ameia I devem por elle.
ser repostas, descontando-se-lhe pela 5.· parte dos
seus vencimentos; e que nenhumas maiorias competem
aos officiaes do exercito, que passam de serviço de
umas para outras províncias, a não serem as vantagens
a que teIU direito, osqueservcm em campanha, eas co
medorias que costumam abonar-se aos qlJe embarcam.,

18!l,1. - O aviso circular de 22 de Setembro dc-1841.
determina que, logo que se ajustar a conta dos mili
tares, que têm de marchar para fóra da provincia, se
lhes passo ex-o(ficio na mesma occasião a competen te
guia, e quando por algum inconveniente não pos~a

ser entregue na occasiãoda sua marcha, lhe s9ja remel
tida pelo l):'illleil'o correio ao lugar do seu destino por
Yia ela. autoridades tampe Lente,.
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184L-0 avisocircularde4dcOutllllrodc 1.841 orde
na que u nenhum procurajor se paguem soldos, sem que
apresente a certiuão de vida dos omciaes constituin
tes, a qual valerá sõmente por um anno, a contar
do dia de sua data; e que em nenhum caso se admitta
flança"fic,!ndo todavia exceptuadas elesta di~po~ição as
mulheres, filha:::, mãis, e irmãos dos militares que se
acharem empregados em serviço activo, para às quaes
será sumciente a ordem que se houver expedido para
o seu pagamento, emquanto não fór revogada ou não
constar a morte uaquelles por alguma via, que pareça
certa.

1.84:1. - A lei n. o 243 de 30 ele Novemhro de·1.841
faculta que o pagamento do. novos direitos de 5°/.
seja feito por descontos mensues, durante., primeiro
nnno, q'uér do soldo total do primeiro posto, quér, no
caso de acces. o ou reforma no posto immediato, do
accrescimo do soldo.

1.812. - 0- aviso de 28 de Fevereiro de 1.8í2 declara
que os alferes alumnos da escola mi.litar, á dSl:l da lei
da sua creaç;lo sob n. o HO de 27 de Agosto de I8'lO, que
lhes coneeue todas as vantagens de alferes do cxer
cilfo, menos as patentes, lC:1Il os Illesmos ycncimentos
que estcs.

1.8'1,2. - O decreto n. o Ui;; ue 9 de Abril' de 1.842
declara que os militares amni5tiados não lC:m di
l'cito ao pagamento do soldo pelo tempo que esti ve
ram ausentes uo serviço, por crillles politico~, com
petindo-lhes sómentede~de o dia em que se lhes fez
eITectiva a amnistia, conforme já haviam declaraclo
as resoluções cle con~ulta de G de Outubro de 1.835, e
de 7 de Agosto cle 181,1, nem tão pouco os dbsertores,
que forem peruoados.

18~2. - O avi:o ele 19 de Maio de 18í2 manda con
tinuar o abono de Illeias raçõe: Je etapa ás mulheres
e filhos de omciaes e ~oldados em campanha.

1.8í2.-0aviso de23 deM:liol1e1.8'l2 determina que
aos officiacs reformado. qn;lnuo cmpregado eITectiva
mcnte, cluér no serviço do cx.en:ilo, quél' no do.; corpo.
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desL:lc:ldos da guarda naciol1:ll, se :lbone o solllo ele
suas. patentes, com as mais vantagens que lhes com
petirem pelo exercicio em (fue se acharem.

1.84:2. - O aviso circular de 3 de Agosto de i8/f2
dcclarn:

1..0 Que na confol"midade do alvará (le 23 de'Ahri~

da 090, só perdem metade do respectivo soldo os
. officiaes presos que entrarem em conselho de guerra;

2. ° Que os officiaes doentes, qnór em hospitaes, quér
no" seu~ qnarteis, nJo têm direito a graLilicaçties de
Cfn:lIquet' natureza, que só competem aos que estão em
elIl'cLivo ,crviço, não obstnnte a provis;io do conselho
supremo militar de 19 de Outubro cle i·8:11l, que 111an
dou conservar a gratil1caç'Io adelicional aos olficiaes
doentes; '.

3.° Que os officiaes julgndos incapazes do serviço de
campanha não têm rlireito á gratifictlção da 3." pnrte;
ma. quando empl'egaclos nos depositos, praças, ou ontro
algum serviço morleral!o, devem perceber a ad(lidon:ll,
e as qne possam competir-lhes pelos exer,cicios em que
se achnrem;

4.° Oue as etnpas 'e cavafg-:ldurns devem ser alJOnadas
confor~ne os po.'tos elTeL:liv'os, e não em relação ás gra
duaçues;

5. ° QUi} os omci:les em exercício de commal'lilos su
poriores aos seus postos, devem percebet' as grati'l1ca
ções, eLapas, e cavalgadurai; designadas par:l tao:> exrt"
ci~i9~, cmbora cOl're.'poIlITcnt.es a posto:; mail' elevados.

184:2.- Ol1tro aviso circular t;llnbem de 3 de Agosto
de i8!é2 Jll:HH.!:l que faUccen lo qualquer omeial ou praça
ele pret, que tenha deixarlo em outra proyineia, ou o
sen :>olclo ou parte delle, ex-afficía as encarr'ega(los elas
thesonrarias, ou caix:ls militares participem ° dia do
fallecimento ao das provindas, onde se pagavam taes
consignaçües, a 11m ele serem sus·pensas.

i8í2.- O aviso circular de 3 de Setembro de i8!i~

detcrmina quc, oecorrendo não haver fundos sU'fTi
ciontcs p:lr:t (jlle o. p:lgamentos dos ~oldos e veneiml'l1
tos Jus militarGS :tllllcm em dia', se proceda a 1-l~lga-
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mentos dos soldos e mais vencimentos do mez que
e.'liver mais atrasado, uepois dos uo imlUeuiato, e
assim successivamente tios que se ~eguirem até final
exlincção da divida.

i8í2.-0 aviso circular de !) de Setembro de i8~2

prohibe que se permitta ás praças de pret deixar
nas províncias d'onue marcham solJo ou parte Jelle,
por qualquer motivo que seja. '

18í3.- O decreto 11. u 263 ue ia de Janeiro de
iS4,3 mandou executar as ins,trncções para a execu
ção do decreto lle 12 ue Junho de 1806, taLella de.
28 de Março de i8t5, decreto n. o 260 do Lo de
Dezembro de 18H, e relativas a vencimentos mili
tares. (Veja-se o 2. 0 volume.)

O art. 7. U destas instrucções, de conformidaue
com a provisão de 15 de Março de 1.827, detel'luina
que ao oflicial é devi:1o o soldo desde a data dll sua
promoção, embora declare esse decreto vencimento
de antiguidade anterior; os olTIciaes porém que forem
promoviuos em resarcimcnlo de preterições, que
hajam sofTrido, recebem o soldo desde a data da an
tiguidade mandada eontal' 110 decreto da promoção.

O art. 3ü diz que lica prohiLJida a pratica uese
:Ibonarem gratilicaçôcs a titulo de casas, aos officiaes
do exercito nos casos, em que os mesmosofUciaes ti
verem direito a aquartelamento; não havendo aecom
modaçõcs suficientes nos quarteis militares, deverão
alugar-se por conta do ministcrio da guerra as casas,
que forem necCi;sarias, pagando-se os ai ugueis aOs
proprietarios, e nunca aoS olliciaes. Só têm direito
a aquartelamento os officiaes dos corpos, que se acham
deslacados fóra do lugar da sua parada ordinaria.

i84,3.-0 aviso de i6 de Janeiro de 1.8~3 orJena
aos commandantes dos corpos e fortalezas, que nas
folhas de pagamento façam de::laral' o Jia em que os
respectivos oficiaes entraram no exercicio dos luga
res, para que foram nomeados, e que desse dia em
diante nellas os mandem contemplar 'com as gr::;ti
ficaçõcs inherentcs ao excrcicio dos refcriclos lugares,

Cnnsignnç;io
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'0 que eleclarem o tempo por que o~ omciaes possam
ter estado com parte tle doente, o prazo que áquellcs
em que se der esta circumstancia, não se abonem
gratificações, que só competem aos que estão em
elfectivo srrviço. .

184:3.- O aviso circular de 21 de Março de 1843,
fixando a intelligencia do art. 1.5 das instrucções
de 10 de Janeiro do mesmo anno, declara que a fa
culdade expressa no referido artigo de deixarem os
omciaes os seus soldos <'Is suas familias, se deverá en
tender limitada até dous terços uos soldos unica
mente, e não exten~iva aos soldos por inteiro.

-l843.-A imperial resolução de 9 de Agosto de
1843, sobre consulta do conselho supremo militar de
19 de Junho do mesmo anno, determina que se ob
serve a imperial resolução de 2:) de Novembro de
1834, que !declara que os officiaes reformados não
so/frem tlesconto algum nos soldos ele sua reforma,
ainda quando presos.!! processados, seja ci vil ou mi
Jitarmente.

1843.- O aviso circular de 9 de Novembro de 18fJ:3
determina que os soldados passados de uma para
outra provincia, ou corpos, devem principiar a vencer
otapa no dia em que se apresenturem, ainda quande
de suas guias conste divida.

18Ml<.-O aviso circular de 19 de Fevereiro de 18H
ordenou que quando os officiaes reformados se em
preguem em serviço de campanha percebam soldo e
gratificação adelicional da tabeUa nova, c o de 30 ele
Março tio mesmo anno, em additamento, declara que
os mesmos omciaes reformados receberão o solllo da
nova tarifa, quanclo em serviço de destacamento para
fóra cio lugar de suas re pectivas guarnições.

184-5.- Odecreto n.042'1 de 2ôde Jnnho de '184,~ cle
terro ina qne seja elevada a 140 r-s. a diar ia com qne
devem ser soccolTiclas a praças cle pret sentenciadas.

184ô.- A provisão de 30 de Mala ele 18i6, expeelida
cm virtulie da imperial resolução de 9 elo mesmo mez
e anno, tonwtla sobre consulta cio conselho supremo
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mililal', declara que aos marechaes de campo, lenenles
~'eneraes e marechaes do exerci to se abonam 'as mesmas
com darias de embarC!ue, (Iue se abonem aos chefes de
esquadra, vice-almirante'l e almirante, quando em
l1arcauo t pelo modoseguiute: aos marechaes de campo
q,,~OOO, aos tvnen tes-generaes 4i~800, e aos ma rechaes
ue exercito H;,GOO.

i84ü.- A provisão de 30 deMaio de 184:6, expetlida
em virtude da imperial resolução ele 6 do me. mo mez e
anno, tomada sob1'e consulta do conselho supl'emo mi
litar, determina quea crratificaçãe: aos comffiandantes
ele destacamelJto sejam concedidas quando o uesta
campnto ti,rel' quarenta praças, e uahi para cima.

18{/,7.- A, ordens do thesoul'o de 3 e 23 de l\Iarço
de i8/~7, vigorando as disposições a respeito, mandam
que os officiaes empregado' fÓl'a ue SU:lS elas. es vençam
o soldo que 11ws pertence e as gratificaçãe, pelo serviço
em CjUI' (',tão empregados.

18i7.- O aviso ele 21 de Junho de 1847 declnra que,
por irupcl'ial resolução de 1.9 ao mesmo U1ez e :lllno, to
111ê1c11 sobre consulla da secção de guerra e marinlla elo
conselho dr. estado, se determina que o oflicines d s
corpos elo exerci to (exceptunJ1l10 os alferes alumnos) que
esliverem esludanuo na escola militar lenham direito á
gratificação aeldicional.

1848, - O aviso de H de A~osto de 184·8 determina,
para a execução elo art. 1.4 das instrucções de W de Ja
neiro de 1.8!~3 :

:l." Qnesendo a yia~cm dos omciacs reg-uJada para
mais de lous mezcs, se lhes abone tres mezes de soldo
adinl11ado. sendo para mais de um mez se lbes abone
naus mezes, e sendo· para mais de 15 dias se lhes
aOone um mez;

2. o Que estes abonos adiantados devem ficar perten
ccntlo aos mezes sulJ~equentes ao em que os officiae
ficarem pagos pelas lJl'ovincias, d'onde marcharem, e'
não para serem descontados pela õ,' parte dos soldos.

184,8.- A lei n. o õ14 de 28 de Outubro de 184,8, no
sell art .::1'1, autol'iwu o governo a mandar adjantar
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tI' s mezes de soldo aos omciaes do exerci to quando
forem promovidos, descontalldo-se sua importancia
pela quin ta pa rte daquelle, que houverem ele vencer
atéo real embolo.

'1848.- O ~viso de 10 de Novembro de i84,8 de
termina que nas provincias, pelas thesourat'Ías ou pa
aadorias milHares, não se faça aos omciaes promovidos
o abono de tre meze de soldo, sem ordem do pre
sidente da provincili.

18H)'·- A ordem tio t!Jesouro de 23 de Fevereiro de
1819 declara que o oldo do aliciaI reformado está
isento de qualquer desconto para abono de alcances ou
dividas para. com a fazentla publica.

18t..9.- O aviso de 13 de Março de i8í9manda abonar
aos omciae generaes, membros do conselho supremo
militar a etapa correspondente ás suas patentes, e a
contar da lei do orçamento vigente.

'i849. - A provisão de 2!j, de Abril de 181,9, expedida
em YirtUlle da imperial resolução de 4 de :Março do
me mo anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, determina que á officialidade do exer
cito ainda mesmo em conselho de guerra, se deve abonar
etapa.

184\). - O aviso de i8 de Julho de 181,9 declara rue
os lentes da c cola militar, posto que sejam omciaes do
exerci to, não têm direi to á etapa.

1849. -Outro aviso de 18 de Julho de 1849 declara
que os omciaes empregados na fortaleza de Santa Cruz
tem direito á etapa.

i849. - O decreto n. o 635 de to de Setembro de i8M~

determina que o oldo que compete aos omciaes da [.L a

cla se do exercito, qualquer que seja a commissão em
que se achem, é empl'D o declarado na patente da re
forma.

18!J,9. - Segundo a doutrina das disposições da im
perial re olução de 22 de Outubro de 1849, da circular
de 22 de NOl'embro do mesmo anno, e do aviso de i6
de Jnlho de '1854., os capellães do exercito têm direfto
ao sold o e llIais van tagen desd a da ta em que en trarem

.,
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em exercicio, e não da data do decreto que 05 pro
moveu.

1.8DO. -O art. 6.° da lei n.O 542 de 21 ele Maio
de 1.850 autorizou o governo para conceder um~ gra
tificação correspondente á terça parte do soldo, além
dos mais vencimentos, aos militares que servirem ac
tivamente em qualquer parte elo Imperio, emquanto
a ordem publica ahi estiver alterada, sendo esta dis
posição permanente.

O art. 7.° da mesma lei de 21 de Maio de 1.850 de
clara terem direito ás rações de etapa os officiaes elo
exercito que estiverem em elfectivo serviço mililar,
inclui dos nesta regra os doe)) te e os que se acharem
em conselho de guerra, uma vez que antes <.lella tiverem
tal direito, e os que estiverem prisioneiros; esta clis
posição foi declarada permanente pelo art. 2.° da lei
n. ° 568 de 24 de Julho de 1.850.

1.850. -O ~ 6.° doart. 1.1 da lei n.O 555 de 1.5 ue
Junho de 1850 autoriza o governo a satisfa7.er á praça
de pret do exercito, o que se lhes dever e tiver cahido
em exercicios lindos, decretando para isso creuito, de
que dará conta annualmente ao COl'pO legislativo.

i850.- O aviso circular de 22 de Julbo -de 1.850 de
clara que o valor da fOLTagem não é sujeito a avalia
ções semestraes, como se procede com a etapa.

1.81:>0.- O aviso de 31. de Agosto de 1.850 declara que
,o official doente não pócle perceber a gratificação addi
cional, que pelas leis sómente é concedida ao flue estiver
em effectivo serviço do exerci to : e que os officiaes do
mesmo exercito empregados nos corpos policiaes devem
receber pelo cofre geral o seu soldo, não obstante o
que recebem pelo cofre provincial, em virtude do
exercicio 6m que se acham; e os que se acharem em
pregados nos mesmos corpos e servirem de aj udan teS

de ordens das presidencias têm direito aü vencimento
des te exercicio, pos to que percebam pelos cofres. pro
vinciaes os soldos que lhes competem, por isso que as
~ratificações não são dadas ás pessoas mas sim ao serviço
ou exercicio.

CaUlpanha.

mapa.

El:ercicios findos.

Avaliaçiif\
dc forragen

Gratificação
aOdicional:
officiaes em

corpos poJiciacs.



Dosertores, I

,Invalirlos,

Descontos.

Idem.

Omciaes
t16 2," linha

nas assembl6as
provinciaes.

Elnpa.

'Omcines
'de fazenda
reformados.

- (j'-

1.850.- A provisão de H; cle ~HlüllJ1Jro de 1 50,
expedida em virtude da lmpel'lal resolução de i6 de
Agosto, tomada sobre consulta uo conselho supremo
militar, declfll'a qne aos d srrlOl'es se elevem pagar os
soldos e gratificações, jurante todo o tempo qLlC ser'
viram no e~ercito antes e depois da sua deserção.
18~0.- Oaviso de 1~ ele Novembro de 1.850 declara

que os ofIiciaes de invalidos, quando em serviço a I.ivo,
têm direito á etapa. '

1.8vO.- O aviso circula!' de g8 de DezemiJl'o ele 18VO
declara que, por imperial resolução de 11 do mesmo
mez, se determina que quanuo se der o c,aso de alO'Uffi
omci;)l passar a perceber súmen te metMle [le seu soldo
por estar em conselho de gurrril, ou ler enlrauo para
o hospital, é sobre essa mel;)de que se de"e descontar
a quinta parle para pagamento do que estiver a dever
á fazenda publica, e não a quinla parte do soldo inteiro,

~ o que só:nente terá luO'ar quando ce" arem as circums
t:mcias, que o reduziram êÍ. metade do soldo.

1.8J1.- A pl'ovisão de 11 ele Janeiro de 185'1 em
observ:incia da supracitada e imperial resolução de 11
de Dezembro de 1850 manda declarar o que o aviso
acima já havia feito.

1851.- O aviso de 13 de Janeiro de 1851, expedido
em virtude da imperial resolução de 31 de Dezembro
de 1.850, declara não estarem éomprehendidos no art. 23
do acto addicional os officiaes da extincta 2." linha com
soldo quando membros das assembléas provinciaes, por
is o têm direito ao mesmo soldo durante o tempo do
exercicio das fun~çõe da mesma assernbléa.

1.851..- O aviso de 17 de JaneÍl:o de 1851 declara
não terem direito ii etapa o officiaes que seguem de
umas para outras provincia .

1851.- O art. 77 elo regulamento de 15 de Abril
de 1.851, approvado pelo decreto n. o 778 da mesma dalb,
declara que os empregados de fazenda (do ministerió
da guerra) despachados ou removidos de uma para
outras provincias ou mandados em commis ão, perce
berão uma ajuda de custo para despeza,s de transport91 ~
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1.801.- O aviso de 8 de Agosto de 18::;1 ordena que
cja su penso o soldo aos oITiciacs da 2." classe, cuja

residencia não seja autorizada pur licenças, ou que,
sendo-as, depois de findas não conseguiram outra.

'1851.- O art. 6.& da lei n. O 615 de 23 de Agosto
de :1851 autorizou o governo a igualar os vencimento
dos officiaes das companhias de pedestre aos dos olli
ciaes das companhias dos corpos do exerci to.

1.851.-0 aviso éircular de 9 de Setembro de :181H
declara que os oiliciaes dos corpos de policia, quando
empregados ás ordens dos presidentes, têm direito ás
gratificações deste exercicio.

:1851.- O aviso circular de 31 de Dezembro de 185:1
determina que a cada um dos forçados a galé., que
estão empregados no serviço do ministerio da guerra,
quando fór para o hospital se abone, além da diaria, a
quantia' neces aria para perfazer a somma do soldo ,e
valor de eta pa de um soldado de infantaria do exercito.

1852.- A ordem do thesouro de 26 de Janeiro de
1852 determina que as pagadorias não devem fazer a
merior declaração nas gu{as que passarem aos olliciaes,
de dividas de exercicio encerrado, embora estejam ellas
liquidadas; quando, porém, por qualquer cil'cumsLancia
haja necessidade dessa declaração deve-se acrescentar,
que ella já foi processada, indicando-se a data da re
mes a do processo ao re pectivo ministerio.

1.852.-0 decreto n. O 9í~ de 27 de Março de :1852
determina o seguinte:

Art. Lo Aos officiaes das quatro classes do exercito,
empregados na guarda nacional, como chefes de estado
maior, majores, ou ajudantes de corpos, se abonará, além
do soldo que perúeberem pela repartição da guerra, a
gratificação de exercicio marcada na tabella de 28 de
Março de 182õ e mais uma ração de forragem. Em
t'empo de guerra, porém, terão mais as gratificaçõe
di,!. terça parte do soldo, rações de etapa, bestas de
pagagem, estabelecidas para o exercito nas tabellas an
pexas ás instrucções de 1.0 de Janeiro de :1843.

rt. 2. 0 A gratificações e mais vencimentos serão
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abonados aOS officiaes de La linha empregados na guarda
nacional em relação ás patentes, que tiverem no exer
cito.

181>2.. - A ordem do thesouro de 26 de Junho de 181>2
exige que os officiaes militares nomeados ou promovidos
não principiarão a receber o soldo sem que apresentem
as suas patentes seltadas, ou documentos de haverem
pago o dito selto, que é o proporcional. obre a to
talidade do soldo que vencerem annualmente.

181>2.- Oaviso de Hi, de Julho de 181>2 declara que,
segundo as disposições em vigor, o ofUcial póde, quando
marcha em serviço, consignar ate dons terços do soldo;
e deve-se-Ihe ajustar contas ate o mez que correr.

18n2.-Peloal't. 8." da lei n.O 648 de 18 de Agosto
de 181>2 os officiaes que servirem' nas provincias de
Ma to Grosso e Alto Amazonas perceberão em dobro
a gra titicação addicional.

O art. 11 desta mesma lei conferiu a todos os offi
ciaes da L" classe do exer~ito o augmento da n. a parte
da importancia dos seus vencimentos, não podenelo esse
augmento ser aproveitado para reforma nem para as
pensões do meio soldo; o art. 7. 0, porém, da lei
n.O 821 de 14 de JUU10 de 18n;) ampliDu essa disposição,
determinando que aquGlle augmento da 5. a parte elo
soldo fosse computado não só aos officiaes da 1." como
aos ela 2." para o vencimentos da reforma e pensões
elo meio olelo. O soldo elos officiaes assim augmentado
regula-se pela seguinte tabeUa:

lIfarechaI de exerci Lo. •• . • •. • . •. 300."000 por mez.
Tenente-general .••.•••...•...• 240;000 n

Marechal de campo. . •••......• 180 000
Brigadeiro.. .. .. ••• .. . . • . 144.000 »

CoroneL 120:"000 »
Tenente-coronel ..•...•.•....•.• 96000
Major. . • . • •• •• • . . • . •• • . . •••• .• 84~000 »
Capi tão •••••••••..•••• , • . . • • . . • 60~000 J)

Tenente ou LO tenente....... .... ~2 '000 J)

Alferes ou 2. o tenente.......... 36~OOO J)
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1.8li3.- Aprovisão ue H de Janêil'o dc18t:i3, expedida
em Yirtude da imperial resolução de lO de Dezembro de
1.81)2, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, declara que os officiaes, que senirem ele majores
fiscaes dos corpos do exercito, deverão perceber a gra
tificação marcada para os majores effectivos, pratican
do-se assim com aquelles ofliciaes o mesmo que se acha
estabelecido para os que servem de commandantes de
corpos, embora sejam de postos differentes.

181)3.-0 avi. o de 2~ de Agosto de 1803 declara:
1..0 Que osolelo do orncial reformado, que fôr membro

do conselho allministrativo, deve serincluido na gra
tificação, que lhe pertencer como presidente ou vogal;

2. o Que na gra ti [1cação de lllem bro do conselho, que
tiver exercicio de d írector do arsena I de guerra ou
qualquer outro, devem ser incluidos osoldo e vantagens
ele tal exercicio, cabendo a opção entre aquella gra
tificação e o mesmo solLlo e vantagen ,se forem maiores;

3.° Que nesta conformidade, quando entre o soldo
e vantagens houver differença para menos em com
pa ração da gra tificação ma rcada na tabella, que regula
o vencimento~ elos membros de taes conselhos devem
perceber a quantia necessaria para preencher a gra
tificação .

4. ° Que nas vantagens ele que se trata são compre
hendidas as forragens e etapas;

5." Que não são comprehendiLlas no art. 3.° as van·
tagens, qu ro percebe o voO"al que commandar corpo
de policia de provincia, porque essas vantagens são
pagas pelos cofres proYinciae~.

1853.-0 aviso de 28 de butubro de 1.8D3 declara
que as prat;.as entenciadas do exercito têm direito á
diaria de 1.4!) réi. para seus alimentos, na fórma do
decreto n.O 42L de 2(} de JunllO de 1845, e que a praça
sentl'ncíada, embora a mais de seis anuos ele trabalho,
cumprinrlo sentença em prisão militar, deve receber
o mencionado abono pela repartição militar. .

1.8:)4.-0 avi o circular de 1.3 de Mart;o de 1854
m31Hla (lU os commanclantcs do de. tacamentos de-
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clarem nos recibos que passuem nos pl'eLs, qual a
lles oa ele quem recebem a ímpol'Lancía dos mesmos.

1 5~.-A lei n. o 7G2 dtl 29 de JUU10 de 185fl: de
clara que aos ofUciaes da 51." classe do exercito 'om
petem os me mo.- vencimentos que aos da 1.' classe,
quando empregaLlos em serviço proprio desta ultima.

1851.-0 aviso de 4 de Setembro de :.I85fl: declara. .
qne o official que [ÓI' para alguma commissão embar-
cado, com pas'agem ou ajuda de custo, paga pelo
cofres publicas, não. tem direito á gratificação addi
cíonal (Iesue o dia em que deixaram o exercício em
que estavam no lucrar d'onue marcharam, até o an
~erior ao em que entr,ll'am em novo exercicio.

185'1:.- O aviso de 19 dJ Outubro ele 185'~ deter
mina qlle o omciaI que entrar para o hospiLal ou para
qualquer enfermaria milHar [erde sómente a metade
do soldo, por mais Lliminuto que este seja, ainda que
essa metade não cubra as despezas do estabelecimento.

1855.-0 aviso circu,lar de 23 de Janeiro de 1.85::1
declara que as praças de prct promovidas a omciaes
não têl direito, desde a data da promoção, ás van
tagens de volun tarios ou rngajados.

1855.-0 aviso de 2!l de Janeiro de 18:>J declara que,
na couformidade da imperial resolução de 2 de Março
(le 1827, e provisão ele :.15 do mesmo mez e anno, os
officiae promovidos com antiguidaJe anterior á data
elo decreto têm direito ao olelo <.10 novo posto, de de
o di" m que começarem a contar a anLiguiuaJe dclle.

18:)5.-0 aviso circular de 1.7 de Fevereiro ele 18~;)

decl"ril que o. officiae- das companhias de pedestres,
se não forem officiaes elo exercito,'llão OCJ111 üomprehen
dido no melhoramenlo de solJo concedido pelo arl. 1.1
da lei n. o 6~2 de 1.8 de AQ'o lo de -l852, teuuo porém
dir'ito aos mais vcncimentos do officiaes do exercito
rI] serviço de coulpanilia, c tjue o' commal1dantes ela,
companhias uos me 'mos pede troe' leulJam a graduação
de len nlcs, e a sim sejam pao-os.

1855.- O ilviso de 9 dI' Julho de 1855 declara que o.
juizes de dire~to qU'ln lo chamados p::ra sCl'virem o
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lugar de autlitor de guerra, devem p'erceber sómente o
vencimento na proporção do tempo, durante o qual ser
virem na fórma do decreto n. o 418 '" de 21 de Julho
de :I8!"5, fazendo-se a conta ao soldo simples.

:1855.-0 aviso de i4 de Julho de i855 decl;)ra que a
ordem para seadiantarem tres mezes de soldo aos offi
r:iaes que marcham, não se estende áquelles officines
que jú estejaLll alcançados por out.ros abonos, quando a
seu respeito não hajl ordem espedal.

i855. - A circular de 18 de Julho de :1855 manda
que os officiaes que marc!l;)rem em serviço de um pa;'a
outro ponto, percebam gratificação addicional e etapa,
com ex.cepção dos casos de embarque, em que elles per
cebem comedorias pelos vapores.

i855. - O aviso circular de 2;> de Julho de imm, em
additamento ao de i8 do mesmo mez, declara que os
omciaes do ex.ercito, sempre que marcharem em ser
viço, quér na provincia em qTIe estão, quér fóra delta,
devem receber, além da ajuda de custo, da gratificação
addicional e etapa, forragens para cavallos.e bestas
de bagagem.

18t:i5.-0 aviso de 1:1. de Agosto de 1855 declara:
:f.. o Que todos os olficiaes pertencentes aos corpos

que não forem fixos têm direito a casas, assim como os
do corpo de saude que nelles servirem, ou estiverem
empregados nos respectivos Lospitaes regimentaes;

2. o Que não gozam desta vantagem, quando não haja
edificio publico em qlle se' possam accommodar os offi
ciaes dos corpos de guarnição uxa, que-em Laes corpos
servirem.

:f.855.-0·aviso de 13 de Agosto de 1855 determina
que os officiaes reformados, emquanto estiverem ser
vindo em conselhos de guerra, percebam gratific:lção
add iciona l.

1.855.- O aviso de 14 ele Agosto ele :185:5 declara
que o premio que se eleve dar pela apprehensão dos
desertores é ele 8$000, conforme as ordens cm vigor~,

s:endo reduzido iI metade quando o individuo c",pturéJdo
não tenha sido ain<.1a qualificado desertor.
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185:5.- O aviso de 17 de Agosto de 1855 marca a
gratificação especial de' 30~OOO mensaes aos comman
dantes dos districtos militares do Baixo Parag.uay e
Mato Grosso.

1855.-0 aviso de 21. de Agosto de 1.855 declara que
aos officiaes fóra do serviço acti'Vo não se abone a etapa
sem expressa ordem da secretaria da guerra.

1855.- O aviso de 27 de Agosto de 1850· declara
que os officiaes que respondem a conselho de investigação
não ficam red uziuos a meio soldo.

1855.-0 aviso de 21 de Setembro de :1855, expe
dido em virtude da imperial resolução de' 15 do
mesmo mez e anno, declara que as praças de pret,
excluidas em virtude de sentença, não têm direito a
vencimentos desde a da ta da mesma sen tença.

1855.-0 aviso de 25 de Setembro de 1855 manda
abonar ao director do hospital militar da côrte for
ragens para duas cavalgaduras, por não ter casa de
l'esidencia no mesmo hospital.

1.8q5.-0 aviso circular do 1.." de Outu)ro de 1855
determina que a ajuda de custo concedida 'aos officiaes
que seguem por terra, de umas para outras provincias
com passagem para algum corpo, seja calculada pelo mi
nimo, abonando-se-Ules tambem a gratificação addicio·
nal, a etapa, e mais vantagens estabelecidas nos avisos
circulares de 18 e 25 de Julho do mesmo anno, na razão
do tempo de duração da marcha; e quando tenham de
ir embarcados, que se lhes dê passagem in tegral, cessan
do porém em qualquer dos casos o avono de tres mezes
de SOlllo, de que trata o aviso de H de Agosto de 1848.

1855.-0 aviso de 12 de Outubro de 1855 "declara
que ao commandante das armas das provincias com
pete pôr o-visto-nos recibos dos officiaes do corpo de
saude do exerci to, effectivos e reformados, emprega
dos nos hospilaes, e não encorporados a ba ta Ihões,
bem como nos dos officiaes engenheiros, devendo igual
mente authenticar os daquelles officiaes que houve
rem de. seguir para fóra, a fim de poderem ser pagos
dos vencimentos a que tiverem direito.
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1.8;);).-0 aviso de i5 de Outubro de i855 declara
que os directoref; dos arsenaes de guerra podem pre
ferir os vencimentos, que por esse lugar lhes com
petem, quando sejam superiores aos que lhes cabem
como membros dos conselhos adminif;trativos de far
damento.

1.855.-0 aviso de 9 de Novembro de 1.851) declara,
nos termos da imperial resolução de 31 de Oulubro
do mesmo anno, que o prejuizo resultante de ven
cimentos adiantados a praças, que fallecerem ou
desertarem, deve recahir na fazenda nacional.

1.856.-A circular do thesouro de 7 de Janeiro de
1.856 ordena que pelas inspec torias de' fazenda não
se faça mais paliamento algum de soldo a todo o oli
cial reformado que não tiver apresentado, ou não
apresentar na estação competente a sua patente, cujos
direi tos e emolumentos deverão ser cobrados pela
fórma seguida.

1856.-0 aviso de 7 de Janeiro de 1.856 declara
que os officiaes do exercito podem consignar, den tI'O

da mesma provincia em que se acham, seus soldos por
in teiro.

1856.-0 aviso de 9 de Janeiro de 1856 vigora a
disposição, que manda que o omcial doente no hos
pital não tem direito á etapa.

1856.-0 aviso de 5 de Fevereiro de 1.856 declara
que, para veriflcar-se o pagamen to da con.signação dei
xada pelo omcial, não é necessario ordem do thesouro,
bastando sómente a declaração do oflicial no acto de
se lhe passar a guia para seguir 'ao seu destino.

1856.-0 aviso de 2 de Abril de 1856 declara que
nenhum inconveniente ha em que as thesourarias
paguem o soldo aos officiaes, inLlependente da apresen
tação da pa ten te, uma vez que se cobrem as despezas
a que ella está sujeita.

1856. - O aviso ~e q, de Abril de 1.856 declara que
o meio soldo, a que têm direi to os olliciaes generaes
em commissão de engenheiros, é unicamente até O,

posto, que está mencionado na tabella respectiva. \
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18::i6. - O aviso de :1.4 de Abril de 1856 declara que
os of-ficbes do exercito no hospital só devem perceber
o meio soldo, cessando qualquer outro vencimento.

18i>6. -O aviso circular de 8 de Maio de 1856 manda
abonar aos pra tica ntes do' observa to rio astronomico
vantagens de commissão de residencia.

18i>6. -O aviso de 2 de Junho de 1856 declara
.que se não devem abonar duas gratificações de igual
natureza, embora o' oficial esteja desempenhando si
multaneamente mais de um emprego ou commissão.

18i>6. - Oaviso de 28 de Julho de 1856 manda que
os prets dos corpos de guarnição da côrte sejam pagos
de 1i> em 15 dias.

18i>6. -O art. 15 da lei n.o 88~ do Lo de Outubro
de 1856 declara ainda em vigor a dispnsição da carta
de lei de 2'1: 'de Novembro de 1830, relativa á avaliação
semestral do valor da etapa das praças de pret.

1856.-0 aviso de 3 de Outubro de 1856 declara
que as alterações de vencimentos ácerca de empregos
e transferencia de exercicio de officiaes não devem ser
cumpridas sem a competente autorização da secretaria
da guerra.

18~6. -O aviso de 6 de Outubro de 1806 dEclara
que os commamJantes de corpos de estado-maior de
L 3 e 2.· classes devem ser considerados como com
mandantes de corpo para perceberem como taes seus
venci mentos.

18i>6. -O aviso circular de 1.1 de Novembro de 1856
determina que a todos os inspectores de districtos
militares se abonem os vencimentos correspondentes
a commandante de divisão.

1856. -O aviso circular de 23 de Novembro de 1856
declara que não se devem descon lar aos inspectores
militares, e aos officiae. do estado-maior dos corpos,
as forragens conespondentes ao dias em que viajarem
por mar.

18õ6. -O aviso de 1.1 e a provisão de 15, expe
dida em virtude da imperial resolução de 6 de De
zembro de 18:16, ueclara que aos officiaes do exercito
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presos para sentenciar só sr. faça o desconto do meio
~oldo desde a data da nomeação do respectivo conselho
de guerra.

i857. - O aviso de 9 de Janeiro de 18:57 declara
que os officiaes de estado-maior de 1.· classe, quando
praticarem em corpos arregimentados, não devem per
ceber as vantagens, por qualquer com missão. além das
que lhes competirem pelos corpos a que estiverem ad
elidas.

1857. -O aviso ele 27 de Jimeiro de 18;)7 declara
que sem ordem expressa do ministerio da guerra não
se deve mandar adiantar vencimento aos officiaes.do
exercito, porquanto o aviso de ii de Agosto de 184,8,
que concedia o avanço de tres mezes de soldo simples,
e não com van tagens, foi revogado pelo do 1.· de
Outubro de 1805, visto terem ajudas de custo os que
viajam por terra, e comedorias os embarcadcs.

i857. - O aviso de 28 de Janeiro de 1857 declara que
os prets de destacamentos só carecem da ·rubrica da
autoridade policial, quando lhe estão sujeitos, ou em
pregados no recrutamento, sendo commandados por
inferiores.

i8;J7. -Uma portaria da mesma data declara que
as relações de mostra devem acompanhar os prets.

1857. - O decreto n.· 1877 de :H de Janei 1'0 de i857
fixa o valor da etapa diaria dos officiaes do exercito
e da ração dia1'ia da forragem para sustento das ca
valgaduras de pessoa e bestas de bagagem, que aos
mesmos oillciaes competem, segundo as tabellas que
acompanta ram o decre to.

i857.- O decreto n.o i87g de 31 de Janeiro de 1807
fixou o valor e tempo de duração das cavalgaduras de
pessoa e bestas de b3gagem dos officiaes do exerci to,
e as quantias destinadas para remonta.

1857.- O decreto n.o i880 de 31 de Janeiro de i807
reformou a tabella de 28 de :Março de 1825 na pa rte
relativa ás gratificações de commando e exereicio, que
devem ser reguladas segundo as ta lJellas que o acom-
panharam.. .
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Segundo este decreto, as vantagens, além do soldo
que compete aos officiaes do exercito quando em
pregados, dividem-se em geraes e especiaes: as geraes
são a gratificàção :J.ddicional, a etapa e a terça parte do
soldo quando em campanha; especiaes são as gratifi
cações ::orrespondentes aos 'exercicios de funcções pri
vativas, e as forralJ'ens para cavalgaclul'as de pessoa e
bestas 'de bagagem e as quantias necessarias para a
compra e remonta das caval.gaduras e bestas.

As com missões de engenharia serão por acto ~o governo
classificadas activas ou de residencia, conforme a im
portancia do trabalho e a maior ou menor locomoção
dos officiaes, As commissões de estado-maior de La
classe são as dos quarteis·generaes dos corpos cio exer
cito, suas divisões e brigadas, commandos de armas,
inspecções de corpos, repartições administrativas e
fiscaes do pessoal e material do exercito, e outras ex
traordinarias que tiverem analogia com estas e forem
declaradas tae por acto 40 governo. As commissões
de estado-maior de 2." Classe são as dos arsenaes,
praças, fortalezas, fortificações, estabelecimentos, fabri
cação e arrecadação de objectos relativo~ ao malerial
do exercito e outras extraordinarias analogas a estas,
que forem declaradas taes por acto do governo.

1.81>7,- O avi o de H de Fevereiro de :l.8~7 declara
que os almoxarifes das fortalezas têm direito á grati
jicação de 4$800 por mez, além dos vencimentos, de
praça s de preL.

:l.8~7.-0 aviso de :1.4 de Fevereiro de 18~7 declara
que os oldos dos.alumno da escola miliLu são os de
i. 01 e 2. os • argen tos pela La bella em vigor.

:1.81>7,-0 aviso de 20 le Fevereiro de :1.857 deter
mina que os officiaes empregados no batalhão de enge
nheiros devem perceber vencimentos dg commissão de
residencia, á excepção do commandante, m:ljor e aju
dante. que Lerão os de commissão activa.

i8~7,- O aviso de 2ll: de Fevereil'o de <l8ã7 declara
que os officiaes de engenheiros, empregados no obser
vatorio astronomico como ajudantes) devem percehe~
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vencimentos de commissão de residencia ; que o director
das obras militares tem direito á gratificação de chefe;
que o commandante do asylo de invalidos tem direito
:í gratificação de commando, de companhia; que ao di
rector e vice-director do arsenal de guerra da côrte
e oe outr03 estabelecimen tos não especificados na res
pecti va ta bella se deve abonar etapa corresponden te ás
suas pa ten leso

18t)7.- Ou tI'O aviso da mesma data ordena que as
pagadorias não paguem vencimentos antes de findo o
mez a que corresponderem.

1857. - A porlaria de 14 de Março de 1857 manda
que se abone na relar:.ão de mostra a quantia necessat'Ía
para os adiantamentos, a fim de se pagarem as praças
destacadas no in terior das províncias, deixando-se em
branco as f'orreSpondelltes aos vencimentos nos mezes
futuros dessas praças, devendo os commandantes nas
mesmas relações fazer as alterações convenientes das
praças que desertarem, ra lIecerem, ou outras quaesquer
que motivem a perda de vencimentos.

1857. - O aviso de 17 de Março de 1857 declara
que não cessarÍl as vantagens legaes e gratificação es
pecial do olicial militar quando chamado a exercer o
cargo ue jurado ou a outros serviços, a que cumpre
comparecer.

18:57. - O aVIso circular de 31 de Março de 1857
manda cessar a pratica de se alugarem por conta do
governo casas para oIliciaes ou de se abonarem para
esse fim gratificações.

1857. - O aviso circular de '19 de Junho de 1857 de
clara que os delegados do cirurgião-mór do exercito não
têm direito a cavalgaduràs,.e sómente a forragens,
quando em viagem nas provindas.

18:51. - O aviso de 27 de Junho de 1857 manda
cessar a gratificação de 4006000 mensaes, que perce
biam os deputados do ajudante e quartel-mestre general
para ex.pediente, fornecelldo-llles a thesouraria os
linos precisos, e que quando o commandante da guar
nição da cidade do Rio Grande do Sul róI' omcial ge-

Pagamentos.

RelaçãO de
mostra.

Jurados.

Casas.

Delegados do
cirurgiúo -mór.

Expediente.
COllllllando

de gUllfoiçiio.



Ajurlnnles de
miJiciüs.

ReposiçãO
de vencimentos.

Vnnlngens
Ilns vi~j:jen~ em

comwlssüo.

- 80-

neral deve ter vencimentos de commandante de bri~

gaela, e sendo de patente inferior perceberá os que lhe
competirem como commandante ue districto de 1. a

clns!'e.
1857. -A ordem do thesouro de 30de Junho de '1857

declara que, em virtude de varias consul tas, os ajudantc3
de milicias, que, sendo promovidos, não ficaram per
tencendo ii '1. a linha, estão comprehendidos nas dis
posições do decreto de 4 de Dezembro de 1822, e pro
visão do conselho supremo militar de Ui de Setembro
ele '18~2, que declaram que os ajudantes de milícia
devem ter nos .seus corpos o accesso gradual até ca
pilão.

18~7. - O aviso de 16 de Julho de 1837 determina
que o omcial não deve repôr veucimentos, que tenha
recebido de mais em boa fé e pOt' ol'dem legal.

1.8~7. - Com a circular de 2~l de Julho de 1857 bai
xaram as seguintes instrucções, que devem regular as
van tagens e vencimen tos dos ofliciaes do exercito, que
viajam em commissão de serviço:

1. o Os oficiaes que viajam paI' terra em commissão
de erviço de uma para outra provincia, além da ajuda
de custo, têm direito á gr:llil1cação audicional, etapa, e
forragens para cavalgaduras, e bestas de bagagem, que
em razão da patente lhes competirem;

2. o Sendo a viagem e um para Outl'O ponto dentro
da mesma provincia, têm direi lo aos mesmos ven
cimentos, á exeepção LIa ajuda ue custo; abonando
se-lhes tambcm fort'agens para uma besta de bagagem,
ainda que em razão da patente lhes não compita,
quando marcharem isolados dos corpos a que perten
cerem;

3. 0 Quando a viagem fôr por mar ou rio, vencerão a
gratil1eação adclícional; e o transporte dos mesmos of
Dciaes, e sua familia, inclusive as comedorias, será
pago pelo go\'erno. Se em taes viagens, porém, os com
mandantes das en-;.bareações não ,e obrigar,em ao sus
lento do ofllciaes, a e te!' se abonará a eta~a\ e mais
lanlas r3çôcs, quantas forem as pes'oa<; da família.
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Ii.o Se a viagem fOr feita, parte por terra e parte p'0r
mar ou rio, observar-se-hão as disposições anteceden t·es
para um e outro 'caSl!l .;

5.° Aos inspectores dos corpos, e Gffidaes de estado
maior dos mesmos corpos, e quaesquer outr{}s,. a quem
pela legislação vigente se abone dinheiro para ,compra
<le cavalgaduras, não se suspenderá o abono das rações
de forragens durante as viagens, que fiz-erem embar
-caclas ;

6.° Aos om.ciaes~ e mais praças do exerci to, que ti
verem de fazer viagens para se matricularem nos cursos
de estudos militares <:reados nesta côrte e na provincia
do.Rio Grande do Sul, pagará l!l governo as despezas de
transporte, e as vantagens a que têm direito os que
marcham elll comm.issão do serviço, quando as licenças~

para frequentarem os ditos cursos forem concedidas
pelo govem.o ;

"7.0 Quando os officiaes <[ue m.ar,charem em serviço
'tiverem direito á aju.da de custo, esta lhe será abonada
pelas thesourarias de fazenda na seguinte proporção:
pelo minimo, sen<!lo solteiros; pelo médio, qM.aado ti
verem éle viajar levando em sua comp'lnhia familia, que
não exceda de tres pessoas; e peJo maximo., q'nando a
família "se compuzer de maior numero de pessoas. Em
'qualquer dClS dous primeiros casos, por·ém, o governG
podÉll'<í mandar elevar a aju.da de 'custo ao médio ou
maximo, tendo attenção ás dimculelades ela viagem;

8.° Enteneler-se-'ba por familia dos omciaes; a mãi que
I'Õr por elIes alimentada, a mulher, 'filhos menores de 1.8
-annos e filhas sol'teiras, e irmãs tambem solteiras, 01'

phãs, ou irmão menor de 1.8 annos e·tambem orpbão;
9. ° Quando as transferen~ias dos omciaes de u.ns para

'outros corpos não tiverem lugar por conveniencia dis
ciplinar, mas forem por ell~s solicitadas, o governo só
lhes abonará metade da ajuela de custo. calculada pelo
médio no caso de ser a viagem por terra, assim como
tambem metade da despeza de transporte se fói' por
mar ou rio. Os omciaes que viajarem em consequencia
de licenças que obtiverem, não têm direito a outros

1. H.
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venci men tos, além daquelles que forem ele~larados nos
avisos ele licença;

10. E' prollibido o abono de- so1Uos adian tados por
motivos de íiagem, excepto aos oillciaes, que mar
charem em serviço, deíendo deste caso o abono ser des
contado integralmente nos mezes subsequentes. Aos.
que marcharem para qualquer proYincia, cuja capital
esteja a mais de cem leguas distante dC' litoral, se
adiantarão tres mezes de soldo; quando as capitaes elas
provincias estiverem men'os de cem leguas di tante' do
litoral, ou quando estando no li toraI, não houver para
esta navegação directa a vapor, o abono ele soldo adian
tado seráde dousmcze ; finalmente estando no litoral
a .capital da provincia, e havendo para elIa navegação
a vapor, sómente e abonará um mez ele soldo;

H. Os abonos das forragens para cavalgaduras c
bestas de bagagem a que tiverem direito os oillciaes
em viagem ele terra, serão sempre calculados sobre a
base de quatro leguas por dia.

1857.- Uma outra circular de 24 de Julho de 1857
acompanha as seguintes instrucções, que designa m as
commissões de engenharia, que devem ser consideradas
activa, e de residencia, a fim de que relativamente aos
respectivos vencimentos se possa melhor cumprir a
observação 2. a da tabella de 31 de Janeiro ele 1857 :

'1. o En tender-se-ha por commissão activa : L o o serviço
em campo de instrucçãe ; 2. o o reconhecimento de
proíincias, fronteira~, praças e demarcação ele limites;
3. 0 revista de inspecção ele obras militares; 4. 0 levan
tamento ele cartas; 5. 0 direcção de e traelas e canaes;
6. o a direcção ele mais de uma obra quando de uma ã
outra a distancia fór de meia legua; 7. o o exercicio de
chefe de commissão de engenharia composta de mais de
dous engenheiros;

2. o Entender-5e-ha por commissão de resielencia : Li>
oserviço em trabalhos proprios da arma ele engenharia
nas praças e fortincaçães; 2. o direcção de obras mili
tares, quando entre uma e outra a distancia f~r menor
de meia legua; 3. o levantamento, constr'tlcção e copia
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de plantas, e outro qualquer serviço, não e pccilica~

do no artigo anteccdente, em. lugar certo e deter
minado;

3. o As comni:ssões de residcncia poderão ser consi
deradas activas, sómentc por declaração do governo,
conforme a importancia do serviço;

4. o Quando occonerem duvidas sobre a natureza e
classific.ação das commissões, aboJlar-se-hão os venci
men tos das de residencia, dando-se par te ao governo
para re'olver ;

5. o Se as cOillmissões de rcsidencia ti verem de ser
desempenhadas róra das ca pi taes das provincia ,abonar
se-hão aos officiaes os vencimentos de commissão activa
durante a marcha por terra na razão de quatro leguas
por dia; se porém a viagem fór por mar ou rio, em vez
dos ditos vencimentos, o transporte será pago pelo go
verno. O mesmo se observará fIuando os officiaes liverem
de seO"u ir por ma r ou por terra de um pa ra ou tI'O pon to
do Ínterior das provincias, para desempenharem qual
quer commissão;

G. o Logo que finalisar qualquer commissão, ou os
officiaes forem encarregados de novas, os presiden tes
das provincias expedirão às thesourarias de fazenda,
para à vista das mesmas se abonarem os vencimentos
cOl'reSpolluentes;

7. o Os officiaes, no verso dos recibos que passarem,
para receber os seus vencimentos, deverão sempre de
clarar o lugares, e quaUdades ou natureza das obras,
ou outro qualquer serviço de que se acharem encarre
gados. 19ual deda ração deverão fazer os chefes de com
mi sões de engenharia nas folhas que organizarem para
pagamento dos officiaes que a compuzercm ;

8. o 03 presidentes das provincias, quando por motivo
urgente, empregarem em serviços de engenbeiros;offi
ciaes de outras armas, deverão dar immediatamente
parte ao governo, solicitando a nccessaria approvação.
Emquanto porém o governo não resolver, só e abonarão.
vencimentos de engenheiros aos que tiverem o curso'
completo de engenharia, artilharia, ou estádo-ma.ior;
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aos q,lle não tiverem o CUI'SO das diEas armas abonar
se-Mo simplesmenLe 05 vencimenLos dos exercícios, em
que estivessem anLeriormente, e das armas a que per
Lencerem, ou uma gratificação, que nunca deverá ex
ceder á metade dos vencimen tos de engenheiros, cor
l'espondentes á natureza da commissão, ficando-lhes o
direi to de opção.

:1.857.- O aviso de 27 de Julho de 1857 declara que
o inspecLor da pagadoria das tropas deve mandar en
tregar mensalmente na contadoria um resumo das
ordens emanadas da repartição de ajudante general,
sobre l)agamentos, o qual, sendo organiz'l.do, deve ser
l'emeLtido á secretaria da guerra com reflexões rela
tivas a alguma disposição inconveniente sobre venci·
men tos ou despezas.

:1.857.- O aviso de 29 de Julho de :1.857 manda que
os officiaes nomeados para membros de commissão de
exames praticas das dilTerenLes arJlas do exercito,
percebam vantagens de estado-maior de 2.' classe, se
não tiverem outro vencimento militar.

:1.857.- O aviso de 3 de Agosto de :1.857 declara que,
quando a consignação, que de seu soldo deixar qualquer
omeial, deva ser entregue directamente pela pagldoria
á ua familia, não se deve exigir procuração, mas
simples autorização do ollicial.

'1857.- O a'liso de 24, de Agosto de 1857 reitera as
l1iposições relaLlv;)s aos officiaes activos que perdem
a etapa, além da metade do soldo, quando enLrarem
para o hospital, e declara que se eUes não têm direito
a Lal vencimenLo, menos os reformados.

:1.857.- Segundo a doutril};) do aviso ue :1.4 de Setembro
de 1857 os medicas vetel'i na rios, engajados pa l'a servirem
nos corpos de cavallaria do exercito, têm direito ao
soldo e eLapa correspondente ao posto de alferes e á
ad.dicional dos officiaes do corpo de saude.

:I.8~7.- O aviso circular de 2!) de Outubro de :I.8~7

deLermina que as repartições sujei tas ao ministerio
da guerra na cÓI'Le remettam ú secl'eLaria da gu~rra

até o mez de Maio de cada anno uma relação nominal
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dos' ·empregados que percebem gl'a tificafjão, com c1e
clal'a'ção do orelenaoo' que vence cada Ulll.

18:>8. - O aviso de 7 ele Janeiro ele 18;58 eleva a
diaria dos presos de justiça da repartição ela guerra
que se acham na fortaleza de Santa Cru:!: a 300 rs.,
e a cliaria dos presos empregados nos corpos e for
talezas da provincia ela Bahia.

1858. - O aviso de 2G de Janeiro de 1858 declara
que os oillciaes de engenheiros, quando empregados
em serviço de outrils repartições, que não sejam a da
guerra, não têm direito ao vencimento da etapa.

1858.- O aviso de 13 ele Fevereiro ele 18:>8 declara
que aos officiaes e praças de pret pertencentes a con
tingentes embarcados em navios de guerra, se devem
abonar os mesmos vencimentos que aos de, marinha

.em quanto estiverem nesse serviço.
18:>8.- O aviso de 2:1 de Fevereiro de 18:58 declara

que um omcial quando marcha em serviço não póde
consignar por inteiro o soldo, se a consignação não
fôr para a familia, e sim sómente o quantitativo fi-
xado pelas ordens em vigor. .

1858. - O aviso de 8 de Fevereiro de 18:>8 declara
que ao chefe da repartição elo quartel-mestre general,
além dos vencimentos que como tal percebe, compete-lhe
a gratificação de 30~OOÜ mensaes, como chefe de com
missão de engenharia composta de mais de dous en
genbei ros .

:18:>8.- O aviso de 27 de Fevereiro de 18:58 deter
mina que aos serventes de escripturação do arsenal
de guerra' se arbitre, além da diaria de 1~OOO que
vencem, mais uma gra tificação de 200, 400 e Goo rs.
nos dias uteis, regulada segundo os annos de serviço;
augmel~tando-se tambem com 2801's. nos dias uteis
o vencimen to dos serven tes das diiIerentes classes do
almoxarifado incumbidos de serviços braçaes, e ao
do estabelecimento de aprendizes menores.

1858.-0 aviso de -iOde Março de 1858 declúa que
os alferes alumnos quando com licença ele favor não
tem direiLo á gratificação addicional e etapa, que só-
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men te perceLem qlúlndo empregados em SCI'V iço dos
corpos ou na escola militar, por isso que não são éonsi
derados como officiae' tlo (]uadro do exerci to.

1858.- O aviso de 7 de Abril de 1888 declara que
todos os vencimentos militares designados nas respec
tivas tabellas devem ser pagos pela pagadoria lias tropas,
e s6men te pelo thesouro os ordenados e gra tificações

. não mencionados nessas tabellas.
1888.- O aviso de 9 de Abril de 1858 declara que,

quando os officiaes de engenheiros estejam empregados
em serviço estranho á repartição da guerra, :levem
perc~ber as gratificações a que tiverem lIireHo pela
repartição por onde prestarem o serviço.

1858.-0 aviso de23 de Abril de 1858 ordena que se
snspenda o pagamento do soldo e mais vantagens aos
officiaes do exercito que, sendo nomeados para alguma
commissão, não seguirem ao seu destino dentro de trinta
dias depois la nomeação.

1858. - O aviso de 26 de Abril de 1858 deter
mina:

1. o Que o vencimento elos officiaes e praças de pret
dos destacamentos do interior das provincias sejam
pagos pelas collectorias da fazenda geral nos prnos e
pela fórllla prest.:ripta na legislaçã'o militar, abonando-se
na thesouraria dos respectivos collectores, como
dinheiro recolhido, as quantias que assim pagarem;

2. o Que, quando a collectoria geral do lugar não
puder supprir odes tacamen to, deprecará ii presidcncia
da provincü\ a expedição das neces'arias ordens a fim
de que a ~ollectoria provincial seja autorizada para
suppl'ir ii geral com o qne faltar para o integral paga
mento dos vencimentos do destacaménto; devendo tal
supprimento ser opportunamente indemn izado á tllesou
ral'ia provincial pela thesouraria de fazenda;

3. o Que, sendo as rendas de ambas as collectorias
insufficien tes, deverá fazer remessa dos fundos precisos
á c01lectoria geral respectiva; mas nunca adiantamento
aos corpos, a que pertencerem os destacamentos, como
estava em pratica.
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1858.- Oavi, o d 27 de Abril de 1858 manda abonar
aos otIíciaes do estado-maior do commandante das
armas da provin~ia do lUa Grande do Sul a forragem
quando acompanharem o mesmo commandante nas
difIerente3 digressões por dilIerentes pontos da cam
panha.

1853.- O decreto n. o 2161. do 1.0 de Maio de 1.858
approvou a tabella, que o acompanhou, fixando as
gratiúcaçôes especiaes de commando e de exercicio, e
os valores das etapas e forragens eliarias, elas caval
gaduras de pessoas e bestas de bagagem, que competem
aos officiaes do exercito, em sub tituição ás tabellas que
baixa ram com os decretos n. o, 1877, 1878 e 1880, todos
de 31 de Janeiro de 1857.

1.858.- O aviso circular de 1.0 de Maio de 1858 deter
mina que as etapa, que se abonarem aos officiaes que
seguem em servico por mal' ou rio com sua familia,
sejam as ~eguintes:

L o Ao omcial, a menor etapa que fór marcada na
tab lla correspondente ao posto que tiver;

2. o A' mulher ou á mãi, a elapa de 1..000 ;
3. o As outras pessoas de famil ia a 4,00 r6is, excepto

aos menores de dous annos de idade.
1.858.-0 aviso circular de21 deMaio de 1808 marca

a gratiúcação de 200~000 mensaes para os amanuen es
das secretarias dos delegados do cirurgião-mór do
exercito.

1858.-A portaria do 22 de Maio de 1.858 declara que,
prohibindo mui expressamente a lei de 3 de Outubro
de 1.83t" no artigo undecimo que os presidentes das
provincia accumulem outro algum vencimento além
dos que lhes possam competir por aposentadoria, re
forma, tença, pensão ou jubilação, não pMe um official
de engenheiros, que exercer o cargo de presidenLe ou
outro qualquer emprego semelhante, perceber o soldo.

185 .-Outro aviso da mesma data determina que
a diaria para sustento dos presos entenciados, e
excluídos dos corpos, mas que têm de cumprir sentença
nas pri ôe militares, a sim como a dos preso em
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geral empregados em serviço dos mesmos corpos, c das
for talezas em cada provincia, seja fixada em Lres crua r tas
partes elo valor das. rações' de etapa das peaças, em
serviço aetivo.

'1858. - O aviso de 26 de Junho de 18;>8 declara
que deve-se contar o tempo para o vencimento das
cavalgaduras dos ofliciaes empregados em commissões,

. que a clJas têm direito, desde o dia em que entrarem
em exercicio de sua commissão, uma vez que estej:lIu
.servindo na mesma, sem interrupção, applicando-se
esta disposição aos officiaes já empregados antes da
rcspec Li va tabella.

1858.-A lei n. o 949 de 26 de Junho de 1858 de
clara acharem-se comprehendidos nas disposições do
aviso ele 2 de Março de 1829, que mandou conservar
aos oIliciaes voluntarios de S. Paulo os soldos que
percebiam, todos os officiaes em identicas circums tan
cia , abonando-se-lhes porém o sol:1o correspondente á
paten te, em que se retiraram da campanha e conforme
a tabella que vigorava no tempo em que effectivamen te
erviam.
1858.-0 aviso de ti de Julho de 18:'8 declara que

. os officiaes de 1. a linha, durante o exercicio de func
-ções de membros das a sembléas provinciaes, não têm
direito a vencimen to algum militar.

1858.-0 aviso de 19 ele Julho de 18n8 eletermina
'que, quando os destacamentos tiverem de fazer longas
marchas, e por lugares anele não houver collectores,
se abone aos commandantes elos mesmos destacamentos
a importancia elos prets, calculada para o tempo de
duração provavel da mesma marcha, a fim de' fazerem
os pagamentos nos dias prefixados; obrigados porém
a prestar contas na competente collectoria, logo que
chegarem ao ponto .de sua parada.

18n8.-U avi o de 20 de Julho ele 1858, expedido em
virtude da imperial resolução de 26 de Maio do mesmo
anno, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, determina:

L· Que o officiaes de L a Iiuha empregados como
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m:ljores e ajudantes tIa guarda nacional, em fi rviço
ol'llinario a cargo LIa ministerio ela justiça, sejam pagos
pelo tIa guerra, súmente do soldo tlas patentes que
tiverem no exercito;

2. o Que, quantlo servirem em corpo uestacados por
orelem e a serviço tlo TÍ1inisterio da guerra, percebam
por este o soldo e mais van tagens elos postos que exercem
na guarua nacional, correspondentes ao mesmo exer
cicio no exerci to ;

3." Finalmente que em serviço de campanha se lhes
nbone além tIos solLlos, como no dc.lacamento, totlas as
vantagens que perceberem os officiaes do exercito em
excrcicios itIenticos.

,1858.- O aviso cir::ulnr d:l mesma clatn determina
que ás praças de prct do exercito que marcharem iso
latlamentc em serviço ou com passagem de um para
outro corpo se abone etnpa correspondente ao tempo
dl viagem, que houverem de fazer, calculatIa esta a
quatro leguas por uia, oquesedeclarará nas respectivas
guias, fic:lI1do sem direito a semel1wnte vencimento
nos dins em que excederem o tem po que se III es ma rca r,
salvo em caso de molestias.

1.858,- Oaviso tIe 29 de Julho de l858 declara que
o vencimento do glorioso Santo Antonio, da lllhia,
é considerado como soldo, e deve ser pago pela re
p:lrtição da guerra.

18:58.-0 aviso de 29 de Setembro de 1.858 declara
que, tratando o § 1. o uas instrucções de 24 de Julho
de 1857 tlas vantagens devidas aos omcines, que mar
cham de uma para outra provincia; o ~ 2." das que
competem aos que viajilffi na mesma proYincia; e
os s§ 3." e 4, o dos meios p:lI'a transporte sem razer
excepção alguma, é concludente q'Je ahrangem em
suas disposições ambos os casos de. ignados nos §~ L°
e 2.0

18;58.- Outl'O aviso LIa mesma data declarll que nos
seql'etal'ios cios corpos de estado-maior de i." e 2.·
classe devem-se abonaI' iguacs vencimentos ilOS que e
abonam :lOS secretarias dos corpos do exerci to.
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1.808.-0 aviso circular de 29 de Outubro cle 1.8:58
declara qne aos cirurgiões dos corpos cle saude en
carregados de hospitaes ou enfermarias, não se devem
abonar graliflc~jções quê não sejam as de ignadas na
tabella do respectivo regulamento.

1.858.- O aviso de 23 de Ou tubro de 1.8:58 declara
que aos directores dos hospitaes militares não deve
se abonar o vencimento da etapa.

1.858.-0 aviso de 8 de Noyembro de i858 manda
observar as instrucções para se occorrer ao pagamento
dos vencimentos dos destacamentos de L' linha do
interior da provincia de Goyaz, e que foram organi
zadas em 2 do mesmo mez e anno pela contadoria
geral da guerra.

1.858.-0 aviso de 23 de Novembro de 1858 deter
mina que aos commandantes de esquadrões, formando
corpo isolado, se arbitre a gratificação do exercicio
correspondente ao seu posto commandando corpo.

1.859.-0 aviso de 21 de Fevereiro de 1.8~9 declara
que a observação 1.1.' da tabella almexa ao decreto
n.O 1.880 de 31 de Janeiro de -1857, e que refere-se a duas
gra tificações especiaes mili tares, não veda a accumu
lação de vencimentos dos lenles e oppositores com os
de serviço propriamente militar.

1.859.-0 aviso circular de li de Março ele 1.859 re
commenda que as thesourarias de fazenda das pro-'
vincias cumpram litteralmente o disposlo nos dous
primeiros artigos das instrucções de 24, de Julho de 1.857
I'oore ajudas de custo e bestas de bagagem aos officiaes
que marcham em serviço.

1.859.- Oaviso circular de ii de Março de 1859 de
termina que nas repartições militares não se contem
os vencimento'\ mensaes na razão de trin ta dias em
todos os mezes, seguindo-se a pratica estabelecida no
thesouro nacional ele se di vidirem os vencimen tos con
forme os elias de cada mez.

1859. - O 'tviso circular de 31 de Março de 1.859
mantla que se su penda o pagamento do soldo aos ofi
ciaes tlo exercito que, nomeados para qualquer com-
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missão ou removidos de seus para outros COI'pO, não
marcharem immediatamente para o seu desLino.

1859. - Oavi o circular do 1. o de Abril de 18:'>9 de
clara que os officiaes do exerci to empregados nos re
gistras dos portos não perceberão pela repartição da
guerra a gratificação por este serviço, visto achar-se
ellc a cargo da rcpartir;ão da marinha.

1859. - O avi o uc ;) de Abril de 18;)!) concede ao
commandante elas armas ela pr'ovincia ele S. PetIro o
abono de forragen para besta de bagagem, elurante o
tempo das viagens destinaua: a percorrer a campanha.

'18;)\). - O aviso circular da mesma data determina
que devem os com mandantes das armas rubricar as
folhas e recibos de vencimento dos officiaes, e mais
praças dos corpos de 1.' linha e quaesquer pedidos
çle obj3ctos para o serviço militar nas provincias
onde os houver, e nas outras os assistentes do ajudante
general.

18;)9. - Oaviso circular de 11'í de Abril de l8;)\) manda
que o official suball.erno do exercito, que commandar'
mais de uma companhia, perceba p:u'a as despezas de
e~cri pturação gra ti ficacõJs corresponuen tes ao numero
de companhias que commallllar ..

18:59. - O aviso circular de 1v de Abril ue '1859
manda que aos amanuenses das ~r.cretarias dos com
mandos das armas se alJone gratificação, que em a
tabella annexa ao decreto n. o 1881 de 31 ele Janei ro
de 1857 se arbitrou para os amanu~nses dos assistentes
do ajudante general na províncias.

1859. _. O aviso ele 16 de Abril ele 1859 manda abonai
aos amanuenses empregados nas enfermarias militares
a gratificaç:io de 65000 arlJitrada no' art. 81 do regula
mento de 17 ele Fevereiro de 1832 para os dos hospitaes
militares.

18o\). - O aviso circular de 18 ue Abri! de l8:l9 de
terminil que se arbitre uma gl'atilicação e pccial ao
olicial, que command3l' força maior que a de 'urna
companhia, parLindo da de 20.WOO [lara força maior de
40 praças, e assim grad:\tiva e succc~si\'~l11l'nte na razão
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e entre dados limites, da força commanda:1a, com tanto
que reunida não exceda ti que competir a um comman
dan te ,de corpo.

1859. - O aviso de 19 de Abril de 18159 declara que,
por imperial r.esolução de 9 do mesmo mez, tom,ada
sobre consulta do conselLlO suprÇlmo militar, se de
terminou que aos inspectores dos districtos milil<lres'

, se abone o vencimen to de forragem pa ra uma besta
de bagagem, dural1te o tempo em que andarem em
marcha no interior das provincias para- as inspecções.

1859. - Oaviso de 26 de Abril de i815!) declara que,
em. virtude da imperial resolução ue 20 do mesmo mez
e anno foi deliberado que os ofTIciaes militares, lentes,
e opposi tores das escolas mi litares, quand o em pregados
no serviço propriamente militar, deverão perceber,
além dos vencimentos que lbes competirem, o soldo
por inteiro de suas patentes, na conformidade do dis
posto no aviso de 2:1. ele Fevereiro do mesmo anno, que
declarou não vedar o decreto n.O 1880 á accumulação de
venclmon to dos len tes e oppo'i tores com os do serviço
proporcional militar, com tanto que a commi são mili
tar não prejud ique o exercício de len te ou de oppositor.

1859. - Oaviso circular de 27 de Abril de 18159 elevou
a gratil1cação dos almoxarifes das difl'erentes fortalezas
do Imperio, percebcnllo, os da 1." orddm 151~OOO, os dà
2." 12~OOO, e os da 3." 91)000 mcnsaes. .

181)9.- O aviso de 29 de Abril de 1859 declara que
os vencimentos de qualquer naturez:l pagos pelo the
SOUl'O a quaesquer emprcgados, são considerados ali
mentos, o que uma penhora sel'ia, além de opposta ás
leis, contral'ia ao proprio direito na turaI. O ~ 13 do
alvará de 2-1 ue OutubrQ de 1763 vedava proceder-se
a penhora no total dos soldos, ou outros vcncimentos
dos militares, ou em parte dclles por'monor que fosse.

1859.-05 avisoscircu!al'cs de 1.0 del\Iaio'e 1..0 de
Julho de 1015D determin.am ás thesourarias, que não im
pugnem o pagamenlo de gratificações legaes só peJa
falLa de titulo, uma vez que conste üa guia que acolU
panhar os volulltarios.
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1819.-0 avi.'lo de 14: ue Julho de 18:i9 declal'a que
o oflicial inspeccionado e jlllg~do doente; tem direito,
desde a data da inspecçio, ao vencimento de etapa.

1859.-0 aviso circu'lar de 31 de Agosto de 18õ9
declara que, em virtude da imperial resolução de 27 de
Julho do mesmo anno, os olTlciaes que provisoriamente
substi Luirem os assisten tes do aj udante general do' exer
ci to, têm opção en tre os vencimen tos que an tes perce
biam, e os que lhe competirem pela sulJSLituição.

185D.- Oavo o de ia de Setembro de 181'>9, alterando
em parte o de 20 de Fevereiro de 1857, manda abonar
aos officiaes empregados, quêr no batalhão de enge
nheiros, quér nas companhias dos a)umnos da escola
militar, súmente vencimentos de estado-Dlaiór de 1,'

classe, á excepção do commandantc, major, e ajudan te
daquelle batalhão, que continuam aperceberas de com
missão activa ~e engenheiros.

185D.- O aviso de 2'1: de Setembro de 181'>9 declara
que as folhas e prels da guarda nacional destacada, devem
ser sulJluet tiuas ao - visto - do assis len Le do aj udan te
general.

18::>9.- O aviso de 23'de Setembro de 1859 e a ordem
do dia da secretaria da guelTa n. o 233 de ii de Janeiro
de 1851 reiteraram a disposição do aviso de 23 ue Abril
de 1858, a fim de que se suspentla o pagamento do soldo
e mais vantagens áquelles olUciaes do exercito, que não
tendo permissão da 'secretaria d'a guerra se demorarem
mais de 30 dias nos lugares, onde se acharem, sem se
guirem para o seu de3Lino.

1859.- O aviso de D de Novembro de 18:>9 declara
que não se deve descontar a gratificação dos ama
nQenses do al'senal de guerra, nos dias em que faltarem
aos seus em pregos 'pelos serviços gratuÍLos da guarda
nacional e do jul'Y.

1860.-- O aviso de 7 <le Janeiro de :1860 declara que
o abono de forragem ao commandante das armas, e aos
inspecLores d03 corpos <leve ser pago ús cJj tas autoricJades
durante o tempo que estiverem em marcha pai' motivo
de serviço, mas na razão de qualro legua por dra.
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18GO.- O aviso de 10 de Janeiro de 1860 declara
que pela disposição da observaç.ão 6: da tabel/a do
LO de ilIaio de :L808, só Uim direilo á remonta os officiaes
em empregos cOll5iuerados permanentes, os que servem
em commissões de e3tauo-maior e semelhantes, e flue
só depois de um anno de exercício podem receber a
respccti va rJ ualltia.

1860.- O decreto n." 2527 de 26 de Janeiro de 18GO
faz exlensivas ao ministerio da guerra as disposições
do decreto n.O ,190;5 ue 14 ueOutubro de ~57, que julgou
os vendmentos dos empregados de fazcnua nos oasos
de substituição e exercido interino; por este decr~to

os vencimentos inherentes a qualquer emprego serão
abonados integralmente ao empregado que o exercer
interinamente,. exceptu;:lI1do ua regra o easo de accll-'
mulação de exercicio simul taneo de uous empregos, no
qual O empregado que o exercer pereeberá, além do.
vencimento do seu empre~o, a quinta parte do corrcs
ponuente ao do que servir interinamente. No caso do
vencimento tIo proprietario se compuzer de ordenado e
gra liticação, dev iua unicamen te pelo e/recU vo exercicio;
o substituto perceberá súmcnte a mesma gratilicação'. Os
empregados aposentados, os militares reformados, e os
pensionistas do Estado q\le forem nomeados para seni
rem qualquer emprego, têm igualmente direito de accu
mular seus vencimentos de aposentado, reformado, ou
pensionista, CQm o do novo emprego ou commi são.

'1860.-0 aviso de 27 de Janeiro de 1860 declara que
o omcial do corpo de engenheiros á disposiçào de qual-:
quer presidencia, Lem ou não direi to ás YUIlLagens tle
commissão activa ou de l'esidencia, segunrlo a nu Lureza
do serviç:o e ser este prestado á reparlil,ão da guerra,
porque no caso de ser o serviço provincial só perceberá
pela repartição da gueITa o rcspecti\'o soldo, e que o
oDieiaI de engenheiros nào tem direiLo a ser pago de
vantngens correspondentes ao dias do mez em que não
esti ver clIccl ivamen Le em pregado.

1860.-A ordem do dia tio quartel-general do exer
cito n. o 170 de 2 de Janeiro ue 18GO re(;ommemla llue
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os commandantes dos corpos arregimentaJos do exercito
declarem sempre na (Tuia de soccorrimcnto que passa
tem ás praças, que forem em diligencia transitoria de
uma para outra provincia, o dia do assentamento de
llraça, ou do l1lLimo eng<Jjamento do individuo, a que
elle se refere; se este é voluntario, eng:ljado, ou recl'U
tado, as v:lntagens a que tem direi~o, e o que já hou
verem recebido do pr'emio de voluntario ou enga
jado, e que logo que lhes fÓl' communicado que (Iualquer
praça das comprehendiuas neste caso teve destino
para outro corpo, remettam imlllediatamente sua guia
completa ao quartel-general para ter o mesmo destino.

i860.-0 aviso de W de Fevel'eiro de 1860 declara
que só ter'ão direito aos vencimentos ger'ae~, isto é,
soldo, gratificação addicional e etapa, os offi 'iaes que
estejam ou venham a estai' empregados simplesmente
no serviço tIa guarnição das fortalezas.

i860.-0 aviso de 3 ie Ma!'ço de 1860 recommenda a
fiel observ:lncia do disposto no art. 5. o da~ instrucções
de ~~ de Julho de 1857 a respeito do abono ue forragens
para cavalg~duras aos olTiciaes que seguem em serviço
par'a as provincias.

i860,-0 aviso de 6 de Março de 1.8GOdeclara, em vir
tude da imperial resolução de 3 do mesmo mez e anno,
tomada sobre consulta das secções de guerra e marinha
e de fazenda do conselho de c~lado, que não tem lugar
o desconto de ,,:encimento do auditor e olficiaes refor
mados, membros do conselho de guerra, dos dias em que
deixou de funccionar o mesmo conselho,

1.860,-0 aviso circular de 9 de Março de 18GOde
clara qne se deve observar restrictamentc o art. 13 das
instrucções de 1.0 ue Janeiro de i84:3 eombinado com o '
§ ~. o da provisão de 21 de Março de 182ü, em que se es
tabelece que às praças condemnadas à prisão com tra
balho, ou mesmo á prisão simples com ex.clusão dos
corpos, nenhum abono se faça pelos cofres militares.

1860.-0 aviso de 1.0 de Abril deA8rJO declara que
o omcial tem direito à percepção de addicional e etapa
dur'anLe a viagem que lizerpara I'eunir- eascucorpo.
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l860.-0 aviso de 28 de Abril de 18GO declara que
aos ofllciaes, quando segllem para seus ueslinos, deve-se
conceder o<lbono ua auuicional e etapa da data ua vü:gem
em diante. .

1860.- O aviso circular de 30 de Abril de 1860
declara que I1ca revogado o aviso circular de 15 do
mesmo mez e anno, mandando abonar ao omcial com
mandante de mais de uma compamhia gralificaçãe.s cor
respondentes ao numeJ:O de companhias que estivel'
commandaUllo, devenuo as despezas lle escripturação
e'{cedenteser' pagas pel:Js thesourarias de fazenda, á vista
das contas documentallas pela autoridaue sllptrior mi
litar, não tIevenuo essas despezas exceder a imporlancia
das respectivas gratificaç0es das companllias, que es
tiverem sob o commando do omcia!.

1.860.- O aviso de D de Junho de 18GO declara
que a etapa ás praças de pretabona-se até o dia em
que, por qualquer circumstancia se ;\usentam do corpo,
quêr em serviço, qu6r desligadas, quêr por deserção,
e ainda mesmo por fallecimento, e é abonalla desde o
dia immedia to ao em que cn tram nos corpos.

1860.- O aviso circular de H de Ju'nho de 1860
dcdara ·que as tabellas da etapa e forragem não devem
ser alteradas, selU motivo justificaJo e reconhecido,
pelas presiLlencias.

18ÔO.- O aviso de 13 de Junho de 1860 declara
que a expressão gellerica-gratiueações-das escolas mi
litares do art. 105 uo regulamento vigente não abrange
as de engajamento concedidas, tanto aos vo!untarios
Gomo aos que se reengajam.; e bem aS:.im a de ad
dicional permittida aos olllciaes.

1860.- O aviso de 1.7 de .Julho de 1.860 declaíia
que so deve cumprir a disposição do art. 98 do re
gulamento vigente das escolas militares, relativo ás
vantagens que se devem abonar aos alumnos praças ue
prelo O citado art. 98 manda que as praças de pret,
emquanto frequentar.em o L· anno da escola central,
gozarão dos vencimentos de 2.•5 sargentos, se ou'lros
maiores não lhes .compelirem. Frcl1uentando outros
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annos de qualquer das dU1s escolas da côrte perce
berão as vantagens de L os sargentos.

1.860.- O aviso circular de' 27 de Julho de 1860
d€clara que o; empregados civis e militares não
solTrem desconto algum em seas vencimentos quanuo
faltarem ás I'epartições resp€clivas por serviços publicas
gratuitos da guarda naciolul ou do jury.

1860.- O aviso de 7 ue Agosto de 1860 declara
que o oJI1.cial, durante a viagem por mar, tem direito
ao vencimento da addicional, e transporte por conta
d<l governo, e durante a de terra, da atldicional, etapa
c ajuda de custo, excluitIo o abono p;)ra bestas de ba
gagem, que sómente se f;}Z cm campanha.

1860.- O aviso de 11 de Ag'osto de '1860 dá escla_
recimentos ácerca das disposiçtics das circulares de 20
de Julho ue 1858 e ~ de Junho de 1860, e declara
que a pra{,a que sabe tIo corpo em diligenri:1 ,I:

para outro qua.lquel' serviço comprelJenditlo !las 1.'"
hypolheses do ultimo aviso, é socconida pelo C"'I" o
até o tIia anterior ao de sua marcha, e uesse dia em
diante deve ser soccol'J'illa segundo a disposição do
primeiro. .

1860. - O aviso circular de 14: de Agosto de 1860
determina, em virtuoe da imperial resolução de 11
do mesmo mez, que em qualquer 1Jypothese fóra do
serviço tIe campanha, as praças da guarda nacional
chamatlas a serviço recebam todos os vencimentos cm
dinheiro e não em g'eneros durante os dias que ser
virem.

1860.- O a\'iso de 27 de Agosto de 1.860 declara
que, á vista das disposições vigenles, não pude um
omcial do corpo de saude accumular duas gratilicur;ões
iguae, ainda que seja por serviços dilIerenle::;.

1.860.-0 avi o circular de 17 de Setemhro tle i O
deLermina que a cessação lia etapa alJonaJa aos oiIi
ciaes do ex.ercito cm conselbo de guerra, lenha ·lugar
quando os mesmos olTiciaes forem condeOluados em
suporior instancia, a contar do dl1 da intimaçãu da
sen tenca .
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18GO.-0 aviso ele 4, ele Outubro de 1860 declara que
o oIncial que serve de vogal interino do conselllo
administrativo de compras tem direito á gratificação
e soldo, de conformidade com a imperial resolução de
H e avi o de 19 ele Setembro de 18v9,

1860.-0 aviso de 20 de Outubro de 1860 declara que
as disposições do avi o de il~ de Novembro de 18v7,
a respeito das vantagens manuadas abonar aos oficiaes
e praças do destacamento da escola de tiro estabelecidà
no Campo Grande, (lcam sendo ex.tensivas aos oficiaes
e praças da companhia de artifices ela fabrica da polvora
ela Estrella, sómente na parte relativa ao accrescimo
na etapa.

18GO.-0 aviso de 3 de Novembro de 1860 declara
que a circular de 30 de Abril ultimo teve em visla
evitar que os omciaes commanuantes de mais ele uma
companhia fos em prejudicados com accrescimo ele des
peza; mas nunca admittirem-se contas equivalentes ás
gratificações dos commandos.

1860.- A circular de vde Novembro de 1860 declara
que, no caso previ to no art. 2. o das instrucções de 24
tle Julho de 18;)7, isto é, de viajarem os o!TIciaes de um
para outro ponto dentro da mesma provincia, têm di
reito ao abono da adelicional, etapa P. forrarrens para
uma besta de bagagem, ain:Ia que em razão da patente
lhe não compila, á e:wepção da ajuda de custo, como
é expresso no citado artigo.

1860.- O avi,o ele 8 de Novembro de 1860 determina,
em virtude da imperial resolução de 7 do mesmo mez
e anno, tomada sobre consulta elo conselho supremo
mililJr, que ao major reformado ela guarda nacionJI
devom competir os me'mos vencimentos que teria o
major de 1.· linha, lJue houvesse em seu lugar ser
vitIo no conselbo de investigação, cm que eUe ,erviu,
embora eja elle sargento reformado.

1 00.-0 decrcto dc23del\ovembrode1860,classiu
canelo os vencimentos, flue o decreto n. o 21):5;) de 17 de
:Março de 1 üO arbitra aos empregado ela fa1Jrica da
polvora da E:>lrel1a, dct l'mina que desses venciment05
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se considerem duas terças par Les como ordenado.) e
uma terça par te como gra titicação.

1860.-0 aviso circular de 28 de Novembro de 1860
determina que não sejam pagos o~ soldos dos ofTIciaes
licenciados, sem que mostrem ter satisfeito a impor
tancia do seUo e emol umen tos.

1860.-0 aviso de 15 de Dezembro de 1860 determina,
em virtude da imperial re olução de 12 do mesmo
mez, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
li tal', que se abonem as graLincações mensaes de 30: 000
ao capitão, de 20~000 aos subalternos, e de ~OO réis ás
praças de pret, sem distincção, das companbias de trans
portes organizadas cm virtuue do aviso reservado de
19 de Outubro de 1859, sendo estas gratiOcaçÕ s elevadas
em tempo de guerra para o primeiro a 50."000, para os
segundos a 35~000, e para os ultimas a 600 réis. '

1860.- O aviso de 1.9 de Dezembro de 1850 determina
que, sempre que nos destacamentos compostos de mais
de 40 praças do exerci to, e cI o corpo policial fór maior
o número das do exercito, deverá abonar-se ao com
mandante a gratificação ue exercicio marcada na tabella
do L° de 1I1aio de 1858.

1860.-0 aviso de 22 ue Dezembro de 1860 declara
que o pagamento a ofTIcial de corpo e companhias
deve ser feito por folhas, sempre que is o fór possivel;
e que 600 rs. diarios de abono ás praças doentes serão
sufficientes em muitos caws para o seu tratamento .

1860.-0 aviso de 27 de Dezembro de 1860 ordena
que aos officiaes reformados e residentes nas provincias
se arbitre o s.oldo da reforma provisoriamente pelas
respectivas tbesourarias de fazenda, á vista da compe
tente fé de ameio, sendo eltes contemplados em folha
para serem pagos do soldo, mediante l1ança, e prévio
pagament.o da importancia do sello e mais dire.iLos
devidos, com obrigação ele apresentarem as patentes
dentro do prazo razoavel, que lhes fór marcado ..

1861.-0 aviso de 4, de Janeiro de 1861 declara
que, nos termos do aviso circular de 18 de Abril'de
i859, os offic.iaes destacados têm direito ás vantagens
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geracs, addicional e etapa, a uma gratificação de
/j, .000 mensaes, se commandaJ'em duas companhias,
e fi forragem para cavallo, se por sua patente a elIa
tiverem ,direito.

1861.-0 aviso de 7 de Fevcrei)'o cIe 1861 declara
que 05 ajudantes de ordens das presidencias têm direi
to ás vantagens de estado-maio'!' de 1.' clas&e, seja
·qu ~ I fôe o corpo a que pertençam.

1861.-0 aviso de 12 ele Fevereiro de 1861 deter
mina que, á vista da generica dispo ição do aviso
circular ele H ele Agosto' de '186), os oITicrae& ela guarda
nacional que servirem de vogaes nos consc'lhos de
guerra tum direito ao pagamento dos resppctivos
vcnciment.os.
I 1861.-0 aviso de 4, de Março de 18Ul, expedido
em virtude tla imperial resolução ele 22 de Fevereiro
do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, declara que ás praças dO' estado
maior elo corpo de artilices da côrte se devem abo';
nar os vencimcnto~, que estio estabelecidos para o es
tado-maior dos corpos de artilhari'a, emquanto por
acto legisla ti vo não se providenciar convel'líentemente.

186'1.- O aviso de ii ele Março de 1861 determina
que fiquem sem eITei to todos os avi os que têm regu
lado a gratificaç'.âo de commando de companhia, pre
valecendo unicamente o de 20 de Julho de 1855 recom
mendado pela circular ele 30 de AoriL de 1860, que
manda pagar as elespezas de expediente aos olTIciaes,
que commandarn mais de uma companhia, guarelando
sc porém todo o comedimento na confecção de taes
cOllla, .

-lWil.- O aviso cireular de 20 de Março de 1361
(l'lurmina que no ajustamento ele contas doS o!lkiaes,
que passam de umas para outras provincias por ?ccesso
ou tran"ferencia, se IIlCS abone a gratificação addicional
e etapa, sem interrupção, descontando-se-lhes unica
mente a etapa correspondente aos dias, que estiverem
embarcados, se a viagem rÓI' em parte, ou no todo, por
mar c á custa do governo, exceptuando-se o tempo ue

•
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licença, que fó!' concedida para a demo!'a no pon lo de
partida, ou em algum intermedio, em cujo caso só se
devel'ão abonar os vencimentos declarados no aviso
de licença.

:1.861.- O aviso do :f..0 de Abril de 1861 declara
que as licenças, na fórma da lei, são sem vencimento
algum, salvo quando concedidas em virtude de illolestia,
comprovada por inspecção de saude, cm cujo caso tem
lugar o abono de soldo e mesmo etapa, se o omcial
doente já antes a estava percebendo.

1861.- O aviso de 1.3 do Abril de :1.861 determina
que no ajuste de contas para vencimento dfl cavalga
duras, não se desconta o tempo de licença uu molestia,
em que se dê interrupção temporaria no serviço do
omcial.

:l.8fl:f..- O aviso do ministerio"(la fazenda de :1.6 de
Abril de 1.861 declara que o empregado com assento
na assembléa provincial, optando pelos vencimentos do
seu emprego, tem direito ao ordenado com a respectiva
gratificação.

1.861.- O aviso de 2~ de Abri I de 1.861 declara:
L° Que o lente das escolas central e militar, que rege

cadeira e desempenha as funcções de repetidor, deve
percebei' todos os vencimentos do primeiro emprego e
a gratificação do segundo;

2.° Que o repetidor, que rege cadeira, tem direi to
aos vencimentos marcados para os lentes;

3.° Que o repetidor que rege cadeira continúa" a des
empenhar as funcções daquelle emprego, está no caso
de accumular os vencimentos de lentes com a gratifi
cação de repetidor;

4.° Que o lente ou repetidor, que lecciona duas ca
deiras ou turmas, tem direito a uma gratificação add1
tiva igual á de regencia de uma. cadeira; .

5." Finalmente, que o professor que não tiver ad
junto, e vice-versa, deverá igualmente accuillll!,)l' os
.vencimentos do primeiro lugar, com a gratificação do
segundo, tindando taes accumulações logo que cessar o
exercicio duplo.
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1.861.- O avíso circular de 1.7 de Maio de 1861 de
clara que, sendo as gratificações de exercício inhe
rentes aos empregos e ujeitas ás despezas que elles
occasionam,' nenhum direito ha il sua percepção, desde
que ces'a o exercicio, e recommcnda que nenhuma gra
tificação se abone em duplicata em ordem da secretaria
da guerra.

1861.- O aviso cicular de 20 de Maio de 1.861 deter
mina que os vencimentos dos membros das commissões
de exames praticas só deveni ser abonauos emquanto
durar o tl'aballlO da commissão.

1.861.- O aviso de 14 de Junho de 1861 declara que
os paisanos que assentam praça e as praças recon
duzidas de deserção estão comprehendidos nas dispo
sições do aviso circular de 5 de Junho de 1.860, a res
peito do abono da etapa.

1861.- Segundo a doutrina do aviso de 15 de Junho
de 1861., as vantagens inherentes a qualquer exerci,~io,

como commando de corpo, etc., competem ao (jue subs
tituir o proprietario quando este estiver em serviço
fóra do corpo.

1861.- Oaviso circular de 4, dá Julho de i86i decla;'a
que os desertores capturados ou apresen tados devem
perceber seus vencimentos desde o d'ia, da captura ou
apresentação a qualquer autoridade militar ou policial.

1.861.-0 aviso de 16 de Julho de 1861., esclarecendo
duvidas suscitadas na intelligencia do aviso de 25 de
Abril do mesmo anno, versando ácerca dos vencimentos
que competem cm diversas bypotheses aos lentes~

·repetidores e professores da escola central, declara:
1..° que os lentes, professores e repeLiuores tem di
reito a "Perceber a accumulação de vencimentos desde
que se der accumulação de trabalho; 2.° que assim
como não se podem pagar gratificações accumuladas
sem o atte tado do serviço duplo, em relação ao tempo
pl'oximo, com maior razão se deve exigir cs a formali
dade quando se tl'atardetempomaisremoto; 3.° final
mente, que a ui posição do avi o acima mencionado
tem applicação aos casos de substituição por motivo
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de molcstia ê outros, em que os lentes têm direito
ao' ,eus vencimentos integ'raes, por isso que não !la
contraelicção com o que dispõe o decreto ele ,14 de Ou
tubt'o de 1.8(j7, e por ser esta uma especie nova, que
trata ele accumulações ele serviço, e não ele simples
substituições.

i861..-0 aviso de 27 de Julho cle 1.861. manda substi
tuir a tabella elo vencimen tos dos empregados do
laboratorio do C'lmpin!lo annexa ao respectivo regula
mento, pela seguinte:

Tabella dos vencimentos dos empregados do labaratario
do Cmnpinha.

Onlcnados. Gratincaçôcs. Total.

i Director ...... 3: lJ:OO;~OOO 1. :600;~000 5:0008000
1. Ajuelanteelo di-

rectal' .... " .. 1.:4006000 600$000 2:000·"000
1. Almoxarire ou

fiel paisano ... 1.:0005000 (001)000 1.:500~00O

(Sendo omeial,
além do solllo,
vantagen dees-
tado-maior de
2. a Classe. )

1. E cripturario
pais:lno. " ... , SOO~'OOO 400,)000 1:200 000
(Sendo omcial,
al\m do soldo,
vantag'nsdee'-
tado-ma ior de
2. U cla sse . )

1 Escrivão pai-
sano ......... 800~OOO 400;)000 1:200~OOO
(Sendo omcial,
além do sol lo,
vant;]gensdc eS'-
tado-maior ue
9 '\ I )-.' c asse.

Ln horatorlo do
CJmpinho.
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Os militares terão os vencimentos de estado-maior
de 2. 8 'classe, se perfizerem somma igual á que per
cebem os paisanos: se os vencimentos militares, porém,
forem menores, a estes se aj un tará como gra tificação
a ditrerença. '

1861..-0 aviso de 1.3 de Agosto de 1861 estabelece
que o abono de soldo e etapa ús praças do corpo policia I,
que servem temporariamente no exel:cito, seja feito
pelos corpos em que estiverem servindo.

1.861. - O aviso de 19 de Agoslo de 1861 declara que
se deve abonar a gratificação dos auuitores interinos,
instituillos por aviso do LO de Abril de 1858, quando

, houver exercicio, sem deducção nos vencimen tos do
auditor etTeeli vo ; uevendo, porém, essa despeza ser
levada á rubrica-Diversa'> despezas e eventuaes-.

1861.- O aviso circular de 20 de Agosto ue 1861
determina que quando algum omcial, por accessú ou
muuança de emprego, tiver direito a maior quantia
para compra de cava lias, reponha o que e tiver devendo
ua antiga prestação, e receba integralmente a nova;
conlanuo-sc.. sempre o cinco annos de duração, não da
uata do exercicio, mas da llo recelJimenlo da prestação
ou do ajuste de contas.

1861.-0 aviso :le 26 de A~osto de '1861 de.clara que,
á vista da pro \'isão de 11 de Janeiro ele 1839, devem os of
ficiaes que estiverem respondendo a conselho de inves
tigação recelJer gratificação audicional.

1.861..-0 aviso de!) de ,Setembro ele 1861 declara
que os {)fficiaes do exerci to que forem demi LtiLios ou re
formados eleyem receber os vcncimcntos inlicrenLes ao
emprego, que exerdam, até o dia cm que fóI' publiciJua
a Lle01 is ão, ou reforma no Iuga l' cm que se acharem.

1.861.-0 aviso <.le 11 de Outubro ue 1861 declara
que, gozalluo os 3. os cadetes uas me'ma honras dos
2. os, é obv ia que não tem eU e. eI irei lo ao premio ue
engajamúnlo oncctliJo aos yoluntarios elo exercito.

'1361.- O aviso de 1.7 ele Outubro de '1861 manda
abonar etapJ aos alferes :.l1umnos quanelo frequentJrem
os exercicios pralico:> cm lugJres distantes.
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1861..-0 aviso circular de 30 de Outubro de 1861
manda observar as instrucções de 8 de Novembrq de
18;>8, na parte applicavel ao pagamento €los destaca-
mentos longe da capi ta 1. .

1861.- O avis'o circular de 25 de Novembro de 1861
determina que as thesounrias de fazenda não paguem
soldos e outros vencimentos da guarda nacional sem
que preceda autorização do governo imperial.

1861.-0 aviso ele 28 de Dezembro de 1861 declara
que, tendo-se omittido no regulamento provisorio de
28 de Fevereiro do mesmo anno para o laborato
rio do Campinho, marcaI' vencimentos para um ama·
nuense, lugar)ndispensavel para a escripturação das
officinas, e mesmo para servir nos impedimentos do e 
crivão, fica estabelecido para o referido lugal' o venci
mento annual de 600S000 de ordenado e 300~OOO de
gratificação.

1861. - Aordem do dia da secretaria da guerra n. 0300
de 31 de IJezembro de 1861 determina que nas guias
que os oLliciaes trazem das provincias e passadas pelas
respectivas thesoural'ias, se de.clare o dia em que se
houverem apresE.\ntado os mesmos olIlciaes, a quem ellas
pertencerem, e que as deverão trazer quando vierem
apresentar-se no quartel-general da cÔrte.

1862.- O aviso de 4., de Janeiro de 1862 autoriza o
commandante do destacamento do Mucurya haver do
00mmercio os meios necessarios para pagamento dos
ofliciaes e pt'aças de pret, sacando pela importancia sobre
a pagadoria das tropas da côrte, cumprindo-lhe na data
do saque notillcal-o ao director geral da contabilidade
do ministerio da guerra, ao qual remetterá ao mesmo
tempo os recibos dos officiaes e praças de pret do destaca·
mento, de que reservará em seu poder segundas vias'
devendo, outrosim, enviar ao inspector da sobredita pa
gadoria as guia dos olJiciaes e das praças de pret, que
compuzerem o destacamento, pára facilidade do ajuste
das contas.

:1.862.-0 aviso de 26 de Fevereiro de 1862 declara
que a palavra primei1"a praça de que se serve a lei, quer
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dizei' a de soldado, primei ra na esca Ia mili tal' ascenden te,
e que, por consequencia, os voluntarios e engajados têm
direito a meio soldo, ou soldo inteiro correspondente á
praça de soldado da arma, em qne se alistam ou engajam.

1862.-0 aviso de 27 de Fevereiro de 1862 manda
::on iderar permanentes as disposições do aviso de 19
de Maio de 1859, concedendo vantagens de estado-maior
de 2.· classe ao omcial encarregado do expediente da
fortaleza de Santa Cruz, e a gratificação mensal de
12$000 ao inferior ou c.adete qúe servir de amanuense.

1862.- O aviso de 3 de .Março de 1862 requisita ao
ministerio da fazenda qUI1 recommencle á thesouraria
de fazenda da proYi ncia de 1\Ia to Grosso que, de accórdo
com a respectiva .presidencia, ponha em execução as
instl'Ucções de 8 de Novembro de 1858, expedidas para
a provincia de Goyaz, e mandadas adoptar pela cireular
de 30 de Outubro de 1859, para pagamentos.

1862.- q aviso de 22 de Abril de 1..862 declara que
os recrutadores, ainda mesmo depois de findo o prazo
fixado para o preenchimento do numero de recrutas,
têm direito á gratificação marraja no decreto n. o 2821..
(le 21 de Agosto de 1861 emqnanto forem apresentando
individuos para a praça.

1..862.- O aviso de 30 de Maio de 1862 declara que,
quando dous repetidores da escola central regerem uma
cadeira 'subdi vid ida em "duas turmas, accumulando
tambem oexerc icio da repe tição, devem receber os respec
tivos vencimentos de repetidores e uma gratificação
igual ii de lente.

1862.- O aviso de 7 de Junho de 1~62 declara que
fica dependen te de nova autorização, em todos os exer
cicios, o abono de vantagens militares e de gratificações
em geral nâo comprehendidas em lei, feito por ordens
especiaes.

1862.- O aviso de 14, de Julho de 1.862 declara que
um official reformado tem direito ao abono de addicional
e etapa durante o tempo em que servir em conselhos
de guerra: medida approvada nos avisos de 1..3 de Agosto
de 1855, de 21 de Julho e de 21. de Dezembro de 1860.
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'186_.- O aviso de 30 de Julho de ,1862 declara que :Js
praç,as das colonias militares, estando destacadas, têm
direito a todos os vencimentos, que perl:eberiam se
estives em no corpo, não os accumulando todavia a
qualquer vantagem que possam perceber pela colonia.
Concluido o seu tempo, não se engajando, nem tendo
baixa, devem perceber os vencimentos militares em
quanto não entra·rem no gozo dos que lhes competirem
'como colonos.

i862.-0utro aviw de 30 de Julho de :1.862 approva o
numero e os jornaes dos operarios do arsenal de guerra
de Pernambuco, constantes da seguinte tabella:

Tabella a que se ,'CfCl'C o aviso desta. data.

:1.. • e 2. a CLASSES.

\ :i\lestre o o. o o o. . . . . .• 36300
Contramestre. o o. o o o.. o oo' 2$SOO

Olficina de obra brancc. o

Oflicia!. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lhõOO

0lficüw de taqueiro e pintaI'.

Omcia!. , o o. . . . .. 1~600

3.' CLASSE.

Colonias
militares.

Arsenal
de guerra de
Pernambuco,

Officinas de ferreiro.

:1.' Contramestre........•. '0 ••• o O' oo....
2.° dito o o.......•
Oflicial. oo. , .. o oo., o , ...•.. o .
Malhador o oo................•

40.' CLASSE.

Latoeiros e f'undidores. -

l\Iestreo o o. . . . . . . . . .. . o o .
Cont'ramE'stre. o o , " , .

3~000

2~800

18~OO

;)800

2$800
1.800
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F'lt1~ileir'os.

Ollicia1. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18400

ti." CLASSE.

Correeiros e selleiros.

Mestre.....•. , ........•.............. , .....
Contramestre : ..•.....................•..
Omcia\. •.. '" '" . '" ............•.•..

6." CLASSE.

3~200

2#500
1~600

Alfaiates.

:Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 3~100

Contramestre .............•..... '. .. . . . . . . .. 2~200

Dito.............. 2~OOO

Cortadores.

1.° .
2. 0 •••••••••• " •••••••••• , •••• , " " ••••••••

3.° '. '" , '" .
4.°.....•..................................

JORNALEIROS MILITARES.

4.' CLASSE.

1~800

1$600
1$500
1b280

Pre! de praças
nos hospltaes;

reeihos
dos ofliciae .

Inslrumen tis ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~200

Fundidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~500

5." CLASSE.

Selleir'os e cOITeeiros.

1.° ' ................•..... ' '" 1~200

2.° '" , 8600

1862.-0 aviso de 26 de Agosto de 1.862 declara
que convém que os vencimentos das praças que são
tl'a tadas no. 110spi ta'es mil itares, depois de devidamente
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lançados em despeza no " 7. o - Exerci to -, sej~m no
mesmo acto escripturados em receita, como indemniza
ção ao § 6.·- Corpo de saude e hospitaes-; para este fim
formar-se-hão prets especiaes para as praças tra tadas no
hospi ta I, da mesma maneira que se pra tica com as tra
tadas nas enfermarias militares, praticando-se o mesmo
a respei to dos oillciaes nessas circumstancias, devendo
o recibo e guia que eIles devem pas ar para, servirem,
um de documento de despeza, e.outro de receita, serem
da fórllla seguin te: .

Recebi do Sr. p ... pagadol' da ..• a-quantia de .
impol'tancia do soldo e etapa que venci no mez de .
findo, como ... doente e em tratamento no hospital
tal. .. '.

Rs ... Provincia de ... em 1.· de ... de 18 ...

Assigna tura ...

Entrego na pagadoria das tropas da c6rte, por in
demnização, a quantia de ... importancia do meio soldo
e etapa pertencente ao mez de ... findo, que recebi
como ... do •.. batalhão de ... doente no hospital, com
que contribuo para o meu tratamento.

Rio de Janeiro, em ... de ... de i8 ...

Rs ... Assignatura ...

1862.- O aviso circular de 29 de Agosto de 1862
declara que os oillciaes reformados, quando são cha
mados a serviço militar em substituição, ou na falta
de officiaes effectivos, têm direito ás mesmas vantagens
que estes percebem, mas no caso de commissão que
não é militar, como seja a de recrutador, e em que
são empregados indistinctamente militares e paisano,
estão os reformados na condição dos ultimos.

i862.- O aviso de 30 de Agosto de 1862' declara
que 'llmpre observar-se o disposto nos arts. 1.2 e i3

Officiaes
reformados

empregados.

Recibos
c consignações.



Etapas
das companhias
!le cavallarJa.

Avaliaçiio das
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Latoratorio do
Canlpinho.

Prisão menor de
,dons annos.

Recrutas.

Encostados,
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do regulamento n.o 119 de 29 de Janeiro de 184,2, a
respeito do visto do commandante das armas da côrte
nas folhas e recibo do olficiaes do exercito, excep
tuando-se, porém, as de consignações, que não estão
rigorosamen te comprehendidas no precei to dos men
cionados ar tigas.

1862.- O aviso de 4, de Setembro ele 1862 declara
que, se as etapas das companhias de cavalIaria são dis
tribuidas em diuheiro, podem continuar, mas se hbuver
rancho, cumpre organizar- e o conselho economi::o, na
fórma indicada no art. 5. ° do regulamento de 6 de
Outubro dc i8ão.

1862.- O aviso circular de 19 de Setembro de 1862
ue termina que as presidencia das provi ncias marquem
prazos á the ouraria de fazenda, para organização das
tabcllas de avaliações seme traes das etapas das praças
de 'prct, a um de que o governo imperial possa dar
ou negar-lhes approvação no correr dos mezes de Junho
c Dezembro de caua anno.

1862.- O aviso de 9 de Outubro de 1862 concede
ao agente do laboratorio do Campinho vencimentos de
estado-maior de 2.' classe.

Por consulta do conselho supremo militar se de
clara que um official sentenciado á pena de prisão
menor de dous annos, está comprehendido nas ins
trucçãe. de iO de Janeiro de i843, e i2 do alvará de
23 de Abril de 1790, e por isso tem direito ao meio
oldo.
i862.-0 aviso de 21 de Outubro ele 1862 deter

mina que se abone aos recrutas, emquanto não assentam
praça, uma diaria igual á etapa de uma praça de prelo

1862.-0 aviso de 7 de Novembro de 1862 declara
que a tabella de 24 de Setembro de 1828 não foi, nem
podia ser abolida~pelo decreto n.O i649 de 6 de Ou
tubro de i8m> , segundo o aviso de 19 de Dezembro
de 1862, e que um individuo encostado em uma com
pa,nhia qualquer por suspeito de desertor não deve
perceber vencimentos, a não ser da etapa, por ser des
tinada á ,'ua alimentação.
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,1862.- O aviso de '18 de Dezembro de 1862 declara nerrutaJol'es.

que, sendo as funcções inl1erentes ao cargo de encarre-
gado do recrutamento, exerc.idas durante curtos e in-
determinados periodos de tempo, e retribuídos os indi-
viduas que o exercem sómente quando apresentam
recrutas, são dispensados títulos, blstando a communi-
cação especial, gue lhe é dirigida pela autoridade
competente para entrarem em exercício.

182õ.- Os vencimentos das praças de prel. ainda Praças de pret.

são regulados pela tabella de 28 de Março de i82õ, que
é a seO'uinte : \ .

PEQ ENa ESTADO-MAIOR DOS COUPOS.

Soldo
Sa rgento-aj udan te .

quartel-mestre .
Tambor-mór ..•....... '" .
Corneta-mór " .
Ferrador .........•.......... ,
Selleirl} .
Coronheiro ou espingardeiro .•
Mestre de musica ' ..
Mu~jcos de i,' classe .

» 2.'»
» ·3.'

cl'im'io. Etapa.
3W - 1.
280 - L
f4,0 - L
260 - L
iDO - L
iDO - L
iDO - L
9~O - L
370 - 1.
220 - L
2~0 - L

PRAÇAS DE CaMPA 81AS.

""o·-I~

.... "'""'._ ti>

::::0
.- o.
:::(1)
~'O

"">
'"U

ti>
c.>
'-
~
<.>
:::s

'O
c:
o
u

Porta-estandarte.. . . . . . . . O - 380 - O - O - O - O
1. o sargento 200 - 250 - 250 - 240 - 260 - 280
2. 0 sargento •... "0 ••••• 140 - 200 -.200 - 210 - 220-240
Forriel. 120 - 150 - 1iSO - 160 - 1SO - 220
Cabo de esquadra 100 - 120 - 120 - 120 - 160 -190
Anspeçada o ••• " • • • 9iS - 110 - O - O - O- O
Soldado............ ..... 00 - 100 - 100 - 100 - 140 -130
Tambor, corneta e clarim 120 - 1SO - 1SO - 120 - :ISO -120
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i843.- O art. Ui das instrucções de 10 de Janeiro
de 1843 prohibe as praças ele pret deixa~em a suas
familias na provincia, d'onde marcbarem, parte al
guma do seu soldo.

1850.:- O art. 9.° da lei do orçamento n.o 542 de
21 de Maio de ~850 a.ugmentou o soldo dos sargentos
ajudantes, quarteis-mestres, e primeiros sargentos com
300 réis dial'ios, o dos segundos com 120 réis e os
dos forrieis com 100 réis: esta disposição fói tornada
permanen te pelo art. 7. ° da lei n.° 615 de 23 de Agos to
de i8v1. .

1852.- O aviso de 3 de Julllo de i852 declara que
os inferiores da companhia de invalidas' têm direito
aos mesmos vencimentos que percebiam antes de para
ella passarem.

1853.- O decreto n.O B12 de 31 de Janeiro de
1853 estabelece reg'fas sobre o vencimento das praças
de pret do exercito; por este decreto o soldado ausente,
que se apresentar antes de ser qualificado desertor, tem
direito a todos os vencimentos durante o tempo da
ausencia, e da consequente pl'isão. Tambem tem di
reito a todos os vencimentos o desertor, desde que
se recolRe da deserção, ou preso, ou' voluntariamente.
O voluntario, que deserta e é sentenciado, perde a
qualidade de voluntario, quêr seja capturado, quér se
apresente: se fdr perdoado com declaração ,em con
trario fica rehabilitado para gozar das vantagens de
volun tario. .

1860.-0 art. 5.° § 3.° da lei n.o BOI de 20 de Se
tembro de 1860 declara que, além do crime de de
serção, qualquer outro, que importa a condemnação
por tempo superior a seis mezes de prisão, fará perder
ás praças de pret as vantagens de "oJuntario ..

i861.-0 aviso de i7 de Outubro ele 1861 declara
que as praças de'pret sentenciadas a trabalhos de for
tificação ou obras publicas, por tempo menor de seis
annos, têm direito ao abono de soldo, etapa, e far
damento pelos corpos a que pertencerem, ou a que
estiverem addidas, se'ndo além disso curadas nos
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bospitaes militares, conforme a provi. ão de 21 de
1\'Iarçq ele '18.ll9, e a orJem do dia elo quartel-general
do exerci to n. o 14 ele 9 de Maio de '18~7.

1862.-0 aviso de 30 de Julho ele 1862 declara que
as praças, estando destacadas nas colonias, têm direito
a todos os venci men tos, que perceberiam se esti ves
sem no corpo, não os accumulanúo todavia a qualquer
vantagem que possam perceber pela colonia. Se taes
praças concluem o seu tempo, e se qur.rem de novo
engajar-se, só o poderão fazeI' para servir no e'xercitr ,
e não para continuar na colonia; mas não se enga
jando, nem tendo baixa, devem perceber os venci
mentos militares, emquanto não entrarem no gozo
dos que lhe competem como colono.

1.862.-0 aviso de 1-1 de Dezembro de '1862 declara
que, para a boa intelligencia ela disposição do ~ 3. o elo
3rt. 5.° da lei n. o BOt de 20 de Setembro de '1860,
que nas vantagrn. de voluntario que perdem as praças
de pret quando sen tenciadas á pena de pri"ão por
mais de seis mezes, estão comprehendidas todas as
que lhes pertencem, tanto em relação ao tempo de
serviço, como a vencimentos; que a disposição do dito
paragrapbo não é applicavel ás praças., e que já se
acham cumprindo tal pena ao promulgar-se a referida
lei, e finalmente que as reajmittidas no serviço do
exerci to estão sujei tas á mencionada disposição.

1862.-0 aviso de 16 de Dezembro de 1862 approva
o abono de etapa ás praças novamente alistadas, desde
o dia do seu alistamento, no caso de não terem tido já
os recrutas ou alistados soccorl'Ímento por deposito do
corpo a que tiverem sido encostados, por delegacia
de policia em outra qualquer parle.

1862.- Segundo a doutrina do aviso rle 19 de De
zembro de 1852, o individuo, encostado a qualquer
companhia por suspeito de desertor, sómente tem di
reito á etapa, por ser destinada á sua alimentação, sem
perceber outro qua lquer venci men to. .

1863.- O aviso de 4: de Fevereiro de 1863 declara
que aos drlegados e subelegados üe policia não se deye

L 1~.
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abonar gra ti ficnç;To por apprehrnsão ue desertorrs?
porque este é um dos deveres que lhes impõe o seu
cargo.

1.863.- O aviso do ministerio da fazenda de 20 de
Fevereiro de '1863 solicita ol'llem, para que nos at
testados de exercicio dos empregados das di versas re
partir;õcs pertencentes ao ministerio da guena se de
clarem especialmente os nomes de cada um delles e n:JS

observações as faltas dadas com causa ou sem elIa, e
se foram ou não justificadas pelos respectivos cbefes,
recommendando mui posi tivamente que não deixe em
pregado algum de ser contemplado nos ditos attes
tados, quér tenham ou não compareciJo á Tepartição.

:1863.- A circular do ministerio da fazenda de 20
de Marçó de '1863 recommenda aos inspectores dns tl1e
odural'ias de fazenda, que a respeito das indemnizações
P{)l' adiantamentos de soldos e outras dividas dos of
liciaes do exercito, observem o que está prescripto no
modelo de balanços, escripturanclo em receita no ti
tulo - despefi3 a annullar - a indemnização que se rea
liznr dentro do exerci cio em que tiver lugar o adian
tamento, e como renda extraordinada, no titulo-in ..
demnizações ~a que pertencer a exercicios encerrados.

1.863.- Segundo a doutrina da imperial resolução
do 1.. o de Abril de 1.863, tomada sobre consulta do
conselho supremo militar, e mencionada na ordem do
dia da secretaria da guerra n. o '352, o official que
deixar de SeI' promovido por estar respondendo a con
selho de gucrra e o fôr depoi~, sómente tem direi to
ao ~ollo de L1e a data do decreto da promoção, e não
desde a data em que se mandou contar antiguidaue.

:1863.- O aviso de 22 de Abril de 1.863 eleclara
que um capellão da repartição erclesiastica não tem
el ireito á gl'a tificação acld icional duran te o tem po cm
que csteve preso de correcção, visto que a provisão
ele ii de Janeiro de 1839 foi invalidada por disposiçõ s
posteriore , que sujoitaram aquella vantagem a outras
regras e são o decreto n. o 260 do 1. o L1e Dezembro ue
1841 e JS instrúcções de 3:1 cle Jan iro de '18157.
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1863.- O avi-o circular de 2:5 ue Abril de 180'6
declara que só se deve pcrmiLtir que os officiacs l'e~

sidcntes TIas provincias, e qne tenham de retirar-se
temporariamente ou por trall;;fercncia para outra pro
víncia, consignem aLé dou. Lerços do re!'pecl.ivo SElld·o
para alimentos de familia, ou pag,lll1cnto de diviuas.;
n;io aceitando-se consignações maiores, nem outra
qualquer dos officiaes resitlenLes nas meSOlas provincias
para outras prov,incias, ou de ouLras para essas, sem
ordem exprp.. sa da secretaria da guerra.

1863.- O aviso de 30 de Maio de 1863 declara
que o secretario de guerra tem direito, além da gra~

, ti(icaçào de 800~OOO annuaes I conceuitla pelo novo
regulamenLo de 28 de Abril do mesmo anno, ao 0"
uenad de 2:000$OaO, na fórma da resolução de!) de
SeLembro de 1814.

1863.- Segundo o aviso do ministerio da fazenda
de 5 de Junho de 1863, para se proceder ao desconto
dos vencimentos dos empregados que faltarem á: re
parLição, quando a falta róI' ju ti ficada, e por con~

seguinte o desconto é simplesmente na gratificaçãa,
mulLiplicar-se-ba comparecimento do empregado, di..
vidindo-se o prol1ucLo pelo numero de dias do mel:
e o quociente mo trará o liquido que deve ser abo
nado; se porém as faltas não forem justificadas, di....
"ide-se o vencimento total pelo numero de dias uLei.s
do mez, o quociente mulLiplicar-se-ha pelo numero
de f:lltas, ex:clninuo-se os dias santos inLercallados, o
resulLado mostrará o desconto que o empregado ten1
de solIrer, e esse desconto, deduzido do mesmo ven-
cimento, indicará o liquido que elle tem de receber.

1863.- O aviso do ministerio da fazenda de 12 d'e
Junho de 1863 declara que a procuraçào passada para
receber dinheiro dos cofres pubolicos, quér por tempo
indeterminado, quér por certo e detel'minado prazo,
não caduca pelo simples facto d'e comparecer o
constiLuinLe na repartição pagadora e receber, na aLl

s(}llcia <.lo procurador, alguma ou algLlmas das pres
taçõe-, cujo l'ec-:J:>,iUl~nlo inCUlll'bil'<l ao me~mo prOJ-

consignação

Seel' tario de
guerra..

Rc;.trfl {tara O,
de~('llnlo

de vellclluen.los.

Procurações._
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curador, porlcndo estc dahi em diante continuar a
exercer os aclos d0 mandato, salvo se o constitllinte
houver exprec;samenle doclarado á pagadoria que re
voga a procuração, caso cm que, para constar e ser
levada ao conhecimento do mandatario em occasiilo
opportuna, deverá ser lançatla a competente nota no
livro respectivo.
1863.-Se.~undo a doutrina do aviso do ministeri·o

da fazenda de i3 de Junho de 1.863, a falta do empre
gado publico por se achar anojado não póde ser equi
parada em seus el~ itos á molivada por serviço pu
blico, unico caso em qne pelas disposições cm vigor
se concede ao empregado o pagamento integral ,do
seus vencimen tos.

1863.-A circular dc H de Julho de 1863 declara
que a imperial resolução ele 1 do mesmo m.z e ;) nno
ordenou que o ahono de dinheiro para a compra de
C:tva 110 de pessoa não se faça senão cruando se derem
nomeaçõe' para exercicios, que tenha e .. a vantagem
designada na tabeIra do I. o de ~hio de IS'i8, e pelo
modo nelta prescripto, l1eandú dependente de delilH;
ração do governo imperial a sua concessão fúra desses
casos.

lSü3.-A ordem cIo dia da secretaria C1';l guerra
de 28 de Agosto de 1863 <.leelara que, por immediata
e imperial resolução de lI) cio mesmo mez e anno, to
mada sobre consulta elo conselho supremo militar, se
determina que o olieial honol'al'io, emquanto estiver
na rommissão para flue foi nomeado, em immedia,ta
relação ao erviço de guerra, tem direi to ao sotd'o ele
sua paLénte, cta mesma maneil'a que o 16m os omci·ae.
honorario tio exercito e os ela r1'narda nacional empre
gaúos no serviço do exercfto, ernuo-ra Hão tenham
palrnle que Lhes prc creva oldo.

18ô3. -A ordem cio dia da .ccretaria da guerra
n. O 371 de Hi de Outubro de '1863 declara que, segundo
él iLJlperial l'of;eluf)fo J~ 17 de Junho úo mesmo anno.
l Illada ~obre cOllsulta das secções rrurlicl'as de guerra
c lllarinlll 'ue !'ai'. '!lua do conselho de estado, um
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omcial indul tado da de. erção que tiver commel.tiLlo,
entra no gozo de todos os seus direitos e prerog:lliva~,

que são inherentes ao posto, uevendo por issu perce
ber o soldo e mais vencimentos que lhe competiam;
e ainda que esteja indiciaLlo e não pronunciado em
outro crime, tem direito á eLapa, porque a tabclla do
L° de Maio de '1858, na observação 3.", di:í)õe que os
olTIciaes, ainda mesmo em conselho de guerra, têm
direito á mesma ctapa.

i863.-0 aviso Girculal' de 31 ele Outubro de 1.863
declara que, não obstan te su~penLler-se o recru ta
menta durante os perioJos eleitoraes, não e deve sus
pender a gra tificação uos rec1'lltaLlores que esti verelU
em exercicio.

1864.-0 avi1'o de 1.2 de Janeiro de 1.86'1, declara
que o simples facto de estar um omcial á disposição
da presidencia de uma pruvin('ia não lIle d~\ direito
a gratificações de exercício, as quaes deverão ser re
guladas conforme o serviço em que estiver e pagas,
ou pelos cofres provinciaes, se a commissão róI' ci ii,
ou por conta uo lllinisterio da (ruerra, se rÓI' militar,
devendo neste caso a tllesouraria de fazen<la guiar-se
pelas instrucções de 24, de Julho de 1857.

1.86'1,.- O aviso circular ua 18 de Janeiro de i86fl,
declara que todos os empregados do ministerlo ua
guerra, cujo vencimento constai' unicamente de gra
tificação dcvem percebei-a quando ra Itarem por mo
tivosjusWicados, advcrtindo porém que esta dispo ição
só aproveita ás (rra tillcações de em pregos perma nen tes
e cujos serviços devam ser contados para aposentação.

1.86!J,. -O aviso de 1.8 de Janeiro de 186q, manda
alJonar a primeira lrestação de premio de volunlario
a UlUa praça que se alistou antes de completêll' os :18
annos ue iuaue, visto ter-. e-lhe aceitado a de:16 annos
ao as'enLar pr;)ça, sem duvida porlJue seu desenvol
vimento physico o recot:llmeollava apto para o serviço
(b armas e ter senido posteriormente dou. ;úln03
omplet's; devenJo, poréll1, p!'incipiar-se a contar os

, 'i: aonos' (lue é obrigado a senil' desele a data prc:u·
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mivel em que completou os i8 annos, na fúrma das
orúens em vigor.

1861.-0 aviso de 12 Je Março de i8B'" declara que
compete ao official e ao ajulianle do encarregado dos
armuzens de artigos bellicos simplesmenle o abouo lie
gratiüeação, aduidonal e etapa.

i8ôL - O aviso de 12 ue Abril de i8B} determina
que, no aclo de se notarem nas tllesourarias de '(J

zenda os recibos dos vencimentos a que tiverem Lli
reito os omciaes do exercito, se faça conslar por uml
verba no verso dos meiimos re(;ibos, se os referilios
ofTIciaes se acham ou não quiles com os cofres pu
])1 icos, p,evendo-se fazer menção Lie quanlo ficam res
tanJo, se por ventura tiverem c-ll'ga por adianlamen
tos ou ajustes de cont:J"

i861.- O a\ri o de 1.8 de Abril de 1.8Gí approva
a designação dos vencimenlos de estado-maior de
2. a classe aos of'ficiaes que exercem os cargos' d~ ad mi
nistrador das obras da fabrica da polvora da provin
cia' e Ue Jire::lor de um nucleo colonial, e declara·
qlle deve ser considerado á disposição da respectiva
presidencia, sem exercicio designado, um capitão do·
exercito, com direito apenas is vantagens gerae, e
nâo aos vencimentos de estado"maior de i.' cla-se,
vHo que não eompetl;101 ajudantes de ordens ás presi
dencias cIa~. prov ineias em que ha commancfo. de armas.

1.8G'~.-0 aviso de 29 de Abril de i8M declal"a'crue,
nem as presidencias, nem os commanda 11 tes das ar mas,
poiem conceder Licenças com vantagens, não sóm'nle
por ser principio correnle de que estas são inheren-·
tes á eITecti "idade de exercicio, como tambem porqne
o a·rt. 10B (lo regulamento de 27 de Outubro de 1.8GO\
revogou todas as disposições que anteriormenle· re
gulavam a concessão de licenças.

i864:.-0 avi o de 2~ de Maio de 186'J, declara ain
da uma vez que o~ officiaes doentes em seus qU'ill'leis
têm direito ao abono de etapa.

lSG'~.- O aviso do L o cIe Junho de 18G4 (luclara que'
um ulli'.iial doeule, a quem rór pel'milli'..lo ka.lêll'-Se"
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trm dircito á etapa comoé tlelcí;que do mesmo modo
'o omcial que obliver licença para tratar da ua saude
.tem tnmbcl1l direito á etapa, se a licença fót' confir
mada pelo governo imperial; e que, finalmente, fóra
desses casos, as I icenças com qu31quer venci men to
dependem de deli beração d3 secretaria da guerra.

HWL- O aviso circular de 3 de Junho de -1864, e1e
'termina que aos cirurgiões e capellães srja o solLlo
abonntlo ela dat:l em que prestarem juramento, por
ser ne%a occasião que se verifica a respeotiva praf'a,
competindo-lhes as gratíficaçõe~ e mais vantagens da
data do exercício das commi~~õe~, para que forem
designados; e bem a sim que, no~ casos de promoção,
lhes são inteiramente applicaveis as dispo ic;ões con·
tidas no decreto de 12 de Abril de 1821 rela tivamen
te aos officiaes do exercito em geral.
. 1864. -O aviso de 15 de Junho lle 186li manda
fner carga a um omcial das forragens qne inde'Vi
d:llllen te lhe foram abonaelas desde que se apresen tou
na cÔI'le da licenc;a com que se achava até que lomou
posse do commando de um batalhão.

186'1,. - O aviso de 20 de Junho de iS\.4 declara
'que nenhum direito tem ao nbúno de vencimcnlos por
tonta do lllinisterio ela guerra o olricial pOSlO á c1is
.posição de outro mini terio, senão quando estiver cm
-eil'eclivo serviço ela repartição da guerra.

186!!.- O aviso de 25 de Junho de 1861: declara que
umn praça lem direito á segunda prestação do premio
(le voluntario, logo que tiver completado tres annos
,de srrviço, deli uzido o tempo de ma tricula na escola
militar, e declarar que não pretende continuar a es
tuciar.

'1SM.-O avigo do ministerío da fazenda cle 7 de
Julho ele 1864 e'\[lediu as seguin!. s instruc(õ s regu
lando o :ljustamento da conLa de olclo dos oflici3es do
exerci!.o reformados:

LO·Os ofTiciaes do exercito t(ffi direito ao sOldo e
'm3is vencimento cOl'l'espondenles ao ex rcicio em

que e~li" rem até o dia anlcl'ior ao da peblica(ão da
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refor m~ no corpo ou Iug-a r em que se acharem, o quo
será provado por meio de gu ia exped ida na côrte .pela
pagadoria das tropas, e nas provincias pelos comman
dantes dos corpos ou autoridades a quem competir
cxpe,lil-a.

O pagamento do soldo da reforma se fará elIectivo
no lhesouro uepois ele apresentar' a patente, e pago o
sello e direi tos dev idos, precedendo assen ta men to e
inclusão em folh~, e nas thesourarias depois de pra·
ticadas as solemnielades exigidas na circular do the
souro de 20 ele Fevereiro de 1861 e nos termos pres
cri ptos nella;

2. o Aos omciaes que forem reformados com o accesso
c soldo correspondente, na conformidade da hypothe
se L' do alvará de 16 de Dezembr.o de 1.790, se abo
nará o mesmo soldo ou ã maioria sobre o que estavam
percebendo desde a data do decreto da reforma, em
hora seja esta publicada posteriorllietlte do mesmo
mouo que se pratica a re-peito dos promovidos, em
virtude do decreto de 12 de Abril de 1821, e art. 6, o

do de 29 de Janeiro de '18l2, e instrucções. de ia de
Janei 1'0 de 1813.

186'1-.- O aviso de 16 de Julho de 186~ declara que
o omcial que exercer cumulativamente o lugar de
njuelante do corpo e o de commandante de companhia
está no mesmo ca30 do que commanLlar duas com
pnnhias, qunntoao abono da grntificnção tle exercicio,
isto é, tem direito á indemnização das despczns do
expediente da companhia, na conformitlade do aviso
n. o 134 de 11 de Marçu de 1861, e opta pelos venci
mentps inherentes ao outro emprtJgo.

1864.- O aviso de UI de Julho de 186ll, declara que,
quando houver necessidade de se mnndar inspeccionar
presiuios, deverá perceber o omcial, para esse fim
nomeado, as van tagen marcadas na tabella do 1. o de
Maio de 18~S, para os in pectores militnres, menos
o quantitativo nlli elcsicrnado par'a compra de caval
los, vantagem esta que só tem lugar emquJnto as ins
pecções forem permanentes.
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18M.- O aviso ue 2\ de Julho de 18G(j, uecLara (lllO
foi irregular o abono de gratificação de exer::icio e ele
forragens a um trnente ajudante durante o tempo em
que funccionou ()Ill UlU conselho ~e guerra, vi to que
nenhum Outl'O vellcimento lhe competia nestas cir
cumstancias, além elas vantagens geraes.
186~.-0 aviso de 4, de Agosto de 186~ manda abonar

aos sargentos mand'ldore do batalhão ue engenheiros il

gratin ação de engajados na razão de HJO réi', corre·
I ulldente ao solJo ele praça do 'orpo de artinces, v~sto

que, dando o regulamento de 23 cle Janeiro de 18;)5 aos
rrferiLlos sargentos soldo maior que o marcado p,-.ra os
sargentos daquelLe corpo, nJo é regular que sejam igua
lados na gratificação aos dos corpo" ele infantaria.

iS6'k.-0 aviso de Sue Agosto ue 1864, ueclara que o
capellão das olonias só tem direito aos vencimentos
lle capellão alfercs na repartição cclesiastica, como
dispuQ o ar'L. 20 do regulamento das coLonias militare.,
que baixou com o decreto n. o 729 de 9 ue Novcmbro d'
1850, e que o director ó deverá perceber a gra tificação
mensal lle uO;)OOO, que lhe mar'u o arl. Hi do citaJo
reglllamento.

186í.- O aviso d9 10 de Agoi>to de 1885, olicita ao
ministerio da fazenda a expellição de Sllas orden' a fim
de que se pêlgUO, além dos respectivos vencimentos, a
um repetidor da escola central, servindo L1e lente ca
thedratico durante o impedimunto LIa proprielario, ([ue
está percebendo os seus venci men tos por in teiro, a
gratifica(;ão le lenlc e a llilTerença tio ordrn;tdo de repe
tiuorao (lelenle.

4864.- O aviso de 11 (Ie Agosto de IBM declara qu
fo'i irreO'ula r o abono dn gra ti flcação aellieiona I a um
oflieial durante o tempo rm que esleve rc:-poncLendo a
conselho de gnel'l'a .
. 1864.-0 aviso de 21 cle A1Tosto ele 1851, declara l(u'

o escrivão LIa eolonia militar elo Urucú ueye pm:cebrr
a gratilícação de lOr500D mens:\Cs, além lo soLdo c elapa,
se fôr militar, na fúrl1la do pr ceita uo art. 18 do I'C

gulamen to de 9 cle No\'embro de 1~50.
I. 1(j.
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1.864.- Oaviso de 21 de Outu1Jro de 18Gf~ lll'clar::t
que um almoxarife de fortaleza não póde uOlJlinuar a
perceber premio de "oluntario ou engajado desde que
deixou de servil' activamente nas 11leiras do exercito,
conservando, porém, a respectiva gratificação emquanlo
fól' prâça ue preL

18M.- O aviso de 2L de Outubl'o de IBM manda
abonar pelo rancho dos respectivos menores uma ração
ao porteiro do aI'senal de guerra da Dahia, nos dias em
que tiver de pernoitar no estabelecimento, como per
mittiu o aviso de 13 de Julho de 1861.

:1864.-0 aviso de 15 de Novembro de 1864 declara
que em caso algum tem um omcial direito a duas van
tagens iguaes.

186((..-0 aviso de 10 de Novembro de 186'1 declara
que o soldo é o unico vencimento a que o omcial tem
direito, a contar da data do decreto de promoção. e que
por isso é indevido o abono da difIerença da etapa, feito
pela thesouraria lle S. Paulo a um oJJicia!.

186'1,.- O aviso de 19 de íovembro de 1864. deter
mina que se abone o premio de voJuntario a um 2. o

sargento, averbando-se no seu assentamento a renun
cia que fez ao reconhecimento ele cadete.

1864..- O aviso circular do ministerio da fazenda de
12 de Dezembro de '18M declara que as faltas dadas
pelos empregados de fazenda nas suas repartições,
quando servem de membros das mesas paroch iaes, se
devem cousiderar justiflcaclas por motivo ele serviço
publico gratui to e obrigatorio.

1.86:5.- O aviso ele 1.0 ele Janeiro de 1865 manda
abonar a um coronel servindo de ajudante general, os
vencimentos marcados a05 brigadeiros por aquelle
exercicio.

i865. - O 3viso de 21 de Janeiro de t861S declara
que o abono de forragens depende de effectividade de
exercício, e não deve verificar-se em duplic3ta; de
vendo regular-se pelas observaçues L' e W. n da tabella
que baixou com o decreto n." 1880 de 31 de Janeiro
de i857.
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1.865. - O aviso do 'ministerio da fazenda de 28 ae
Janeiro de 1.865 requisita do ministerio da· guerra que
nos cinco primeiros dias' de cada mez pelo hospital
militar se remeLla ao tl1esouro utna relação dos om
ciaes e praças reformarlas que no hospital tiveram alta
e en trada.

1865. - Por aviso elo '1:'0 de Fevereiro de 1865 ap
prova-se a tleliberação iomaJa por um presidente de
provincia ele mandar abonar a um omeial comman
dante ele secção de um batalbão, a que ficou reduzida a
guarnição da capital na província, a gratificação cor·
respondente ii de commandante de corpo.

1865. -O aviso do ministerio da fazenda de tO de
Fevereiro de 1865 declara que a~ secções reunidas
de fazenda e do imperio elo conselho de estaelo, sendo
ouvidas sobre o recurso interposlo da deci ão da pre
sidencia peJo procurador fiscal da thesouraria de fa
zenda, a respeito da indemnização de vencimentos que
um capitão indevidamente recebeu pejo ministel'io da
g,uerra, quando ao mesmo tempo se achava em ser
viço do da agricultura, foram de parecer que, a vista
das claras di;;posições das ordens cio thesouro n." 234
de 23 de Setembro de 1851 e n. o 68 de 7 de Março de
1853, não competia á presiuencia attendel' ao recurso
contra o despacbo da referida. thesouraria, sujeiLando-o
ao devido desconto pela quinta parte dos vencimento"
que o mesmo ca pi tão recebesse elos cofres publ icos, e
ainda menos ordenar que esse desconto se fizesse pela
quinta parte do soldo simples, que recebia pelo minis-
teria da guerra. .

i865. -O aviso de 11 de Fevereiro de 1865 declara
que os officiaes e praças dos corpos policiaes, que mar
charem para a campanba, têm direito ã continuação dos
vencimentos, que percebiam pelos cofres provinciaes.

1865. - O aviso de 15 de Fevereiro de 1865 declara
que as di;;posiçõcs da impel'ial resoluç~o de 23. e do
aviso de 28 de Maio de i859 estão em pleno vigor e
de inteiro accdrdo com a ultima parte do art. ~to'da

lei n. o 903 de v de Agost~ de 1857, e rlue aspraças
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rio exe'rcito, em n nhum caso, têm direito á accumu
lal;~ão elas dua. ,yratilicaçues de voluntario e engajado.

1863. - O aviso de 2~ de Fevereiro de 18():j approva
a deliberação de e não mand.lr abonar a 'Um soldado
a ter eira prestação ele engajamento, por verificar-se
que e lhe não tinha des ontado o tempo ele dous anno
de prisão que sorrrêra por sentença.

18(55. - O aviso de 16 de Março de 186:5 declara
(lue o oIelo dos amciaes d6 commi são é o elos postos
em que os mesmos omciaes são commis ionaelos.

i8(53. - O aviso de 1.7 de Ma rço de 1865 manda abonar
ao oHlcial que exerce simultaneamente o IU"'''l' de di
rector da 3," directoria geral ela secretaria da guerra,
desde que entrar cm.exercicio, vantagens de coIIImallLlo
de divião.

1.865.-0 aviso de 27 de Março de 1865 eslaLelece
como rertra o abono do solelo c etapa aos amanuenses
pai 'anos da 3." directoria geral lia secretaria ela guerra,
quanelo faltarem ao serviço por motivo justiticaelo.

18ü5. - O aviso ele 29 ele Março de 186~ declara
flue um capcllão elo exerci to, su'penso do exerc.icio de
todas as :ua ol'elen' pelo bispo da respectiva diocese,
não tem direito a vencimento algum por conta dos
('ofres publico.~, durante o prazo da u peIYão.

1860,- O aViSI) ele 31 ele l\Iarço ue 1.865 determina
que a imporlancia do' descontos I' Hos aos enfermeiros,
na rórma do al't. a2do rogularnento ele 25ue ovembl'o
de 18H seja recolhida men nlmente ao tlle~ouro na
cional.

1,65.-0 avi o Gircular de 7 de Abril de 1865 de
clara que a pl'a~a elosoorpos de volulltarios da patria
não tcm direito á gratificação de volul1tal'io corl'espon
delJté á metaele do soldo, e que compete exclusivamente
ás pl'a(:a~ volunL3l'ias do exercito.

i 6v.-Oavis·0 'il'cular ele 8 de Abril de ·18G5 manda
suspender o soldo a todo c qualquer omcial dos cO'rpos
al'rcgiru 'ntaclos, flue tcnlw deix.ado de acompanbar
o!> mesmos corpos; d@vendo-se pro 'edor ele igualruodo
<l 1'L'~peiLe> (!Ol\ um 'iat'~ não arregimenlado. (llte; tendo
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lido ordcm pareI, eguit' para a côrte, não o tenham
feito.

1865.- O aviso circular lIc 11 dc Auril de 18Gti
c1edara CJuc aos oficiaes de commissão compete o soltlo
da patente em que estiverem commissiouado~, e aos
r>forJJ1ados que marcharem para a campanha o soldo
illtegral inherenLe ú reforma, salvo na primeira hypo
thes , CJue Lambem líles aprovcita.

1 65.- O avíso circular de 12 de Abril de 1865
llrúiIibe CJue se aceitem á praças de pret em geral con
si.gnações que pretendam estabelecer, embora a favor
de sua:; familias, o que jã tinlla sido p1'ohibido pelo aviso
cÚ'eular de O de Setembro de 18í2.

1~65.-0 aviso ele 1.3 de Abril de 1 G5 declara que
os corpos policiaes da côrte e uas províncias, que mar
charcm voluntariam nte para a campanha, têm direito,
além dos vencimenLos espcciaes esLabclc::idos pias 1'es
pccLi vas leis organicas, ao~ de campanlla, que se abonam
aos corpos do ex.erciLo.

1865.- O aviso de 13 de Abril de 1.86l5 declara que
as viuvas das praças ele prcL, que não preencberem
o tempo do seu engajamenLo, não paliem ser pr i
valias do direiLo adquirido por seus maridos ao abo
no do premio pelo simples ferimento ou aleijão que
receberam; elevcndo exigir-se apenas, para auLhen
ticidade do acto, a certidão de ca amento, e ,"eriti
cada a impossibilidade da apresentação de La, o aLtes
tado do commanclanLe do corpo a que o fallecido per
tencia.

1.865.- O aviso de 21 de Auril de 1.8G5 manda que
os vencimenLos dos lenLes e empregados da adminis
tração ela escola miliLar da côrte, (lue não Liverem exer
eieio, sejam reduzidos a ordenado simples, a contar do
i. o de 1\1a ia em dian te.

1865.-0 aviso de 26 de Abril de 1865 man la reduzir
os venc'imenLos do. praticantes do imperial ob erntorjo
asLronomieo aos que estão ti igllado p lo decreto n. 04"7
l1' 22 ele Jui 110 de 18'1.0, a con lar do 1. o de Julho dC$.e
anilo.
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1.865.-0 aviso de 13 de Mala de'186~ determina que
as thesourarias de fazenda não considerem o pagamento
dos soldos aos soldados reformados, dependente de ordem
expressa do thesouro, e que, na falta da mesma, o rea
lizem em presença da competente guia e provisão de
reforma.

1.865.-0 aviso de ,19 de Ma,ia de 1.85:'> transfere para
a pagadoria das tropas da côrte o pagamento dos venci
mentos dos enfermeiros militares em geral, a contar
daq ueUe mez.

1865.- Oaviso de 1.9 de Maio de 186v declara que o
desconto pelas faltas justilicadas, que commettem os
empregados paisanos da 3." directoria geral da secre
taria de estado elos negocias da guena, deve recahir na
gratificação de exerci cio, que lhe compete, na confor
midade da 2." parte do art. 6.° do regulamento, appro
vaclo pelo decreto n.O 2677 de 27 de Outubro de 1.860.
185~.-0 aviso ele 20 de Maio de 1865 declara que o

ajud;Jnte do porteiro do hospital militar da côrte, que
accumula as funcções de fiel de roupas, tem direito desde
que entra em exercicio ao vencimento mensal de 306,
designado na tabella annexa ao decreto n.o 1900 ele 7 de
Março de 18::>7 para o serventuario do ultimo lugar
ci tado.

1.855.- O aviso de 26 de Maio de 186v declara que a
denominação de major de praça de fortaleza não attri
bue direito ao omcial que ex:erce aquell':ls funcçõ~~, e
cuja patente fór inferior ao abono das vantagens cor
respondentes ás de major.

186::>,-0 aviso circular de 29 de Maio clei855 deter
mina que não se abonem outros vencimentos senão os
do exercito aos.opel'arios de qualquer estabelecimento,
chamados como guardas nacionaes ao serviço de clesta
camento.
185~.- Oaviso de 29 de Maio de 1860 declara que os

corpos policiaes em campanha têm direito aos venci
mentos dos do ex.ercito, quando forem inferiores aos
destes os· que lhes competirem pelas suas leis orga
nic<\s.
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1800.- O avi'o de 3L de Maio ele 18G5 ueelara que
os offieiaes dos corpo~ de voluntarios da patria têm di
r~ito aos vencimentos que se abonam aos do exercito, c
as p!'aças de pret a soldo simples, etapa e fa!'damenlo
como no exercito, e mais a gl'atificaçJo especial de
300 réis diarios, além <.lo premio que devem receba
finda a guerra.

1.805.- A podaria de 31 de Maio de {8o;) manda
prevalecer a carga <.le gratifical/ão adúicional abonada a
um official duranle o tempo em que esteve !'e3pondendo
a conselho de investigação, porque est::l vantagcm não
está nas condições do solLlo aduicional anterior ao de
creto n.o 260do 1..0 de Dezembro de 1841, pelo qual foi
augmentado o soldo, e creu-se outro caracte!' ú gratifi
cação ele que e trata, cujo abono se regula pelas inst!'uc
ções que baixaram r,om o decreto n.o 1880 ue 31. ele
Janeiro de 1857.

1865.- O avi. o circular do 1..0 de Junho de 1.865 de
clara que os oITIciaes elo corpo ele engenheiros, empre
gados em commis~ão do ministerio da agl'icuILura, não
têm direito a vencimento algum por conta do <.la
guerra. .

1865.-0 aviso de 3 de Junho de 1.865 declara que o
aviso de 22 ele Abl'il ele 1853 não invalidou a doutrio:.l
consagrada no art. 7.° do decreto n.O 542 ele 21 ele Maio
ele 1850, pelo qual os officiaes que se acharem em con
selho de guerra têm direito ao abono de etapa, uma vez
que a percebessem an tes eletle.

1.865.- A portaria de 3 de Junho de 18G5 declara ser
ilIegal e contral'Ío ao preceito estabelecido na 1.2." ob
servação ela tabena do L ° de 1\Ia10 ele 18158 o abono de
vencimentos rela ti vos á época an terior ao aj nstamen to
de con tas feito a um omcia I por ou tra estação.

18015.-0 aviso de 3 de Junho de 186õ declara que as
prestações para compra ue cavallos devem ser abonadas
na conformidade do preceito ela tabella do 1.. ° de Maio de
1.8158, e que dos antros vencimentos só se devem pagar
"Vantagens geraes cgratificação de campanha aos officíaos
que estiverem em disponibilidad.e, ficando a especiae"

VoJuntarios
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,lppC! dr.nleo; do e:<ercil:io, r!1gulaL1;ls nos /rrl11o. da
mesmatabella.

1865.- O:lvi.'o de 1) de Junho (le 1865 manda abonar
ós familia tio. oldatios, que seguiram para o sul, e ás
dos llestacados nas fortalezas e outros estabelecimentos,
uma ração de etapa para sua subsi tencia.
185~.-O avi o de 5 de Junho de -1855 declar:l. que

a gratificação cliaria de 300 réis, l"[uc percebem os vo
Juntaria da paU'ia, não está sujeita á. despezas cios hos
pitaes ou elas enfermaria. militarcs; e os me mos vo
Juntarias contribuem unicamente com o soldo e etapa
pa ra o seu tl'a talllen to .
. 1855.- O aviso circular de 12 de Junho cle 186~ de

termina que no attestado de frequencia dos empreg:HJo.
da diversas repartições, que têm de ser rClJlellido"
mensalmente ao the ouro, dever-se-ha seguir o que se
pratica na secretaria eh guerra, conforme o modelo,
cuja copia vai com a circuJar.

1855.- O aviso cle 20 de Junho de 1865 declara qne
os vencimentos dos aprendizes menores do arsenal le
guerra, excedentes ao quadro efTectivo, sejam tirados
no pret geral da companhia, como exactamente se pra
tica nos corpo. elo ex.crcito; convindo que desLle logo
. ejam os mesmos debi tados pelas quan tias q~lC com eilrs
forem despenrlidas, na fórma do regu13mento de 3 d
Janeiro de 1.81,2.

1865.- Oaviso de 20 de Junho de 1865 declara quo
os orTIciaes em conselho de !:!'Ucrra têm direito ii fOI'l'a
gens para cavallo de pessoa e besta de bagagem, quando
tenham de acompanlial' o exercito no seus movimentos,
x::eptuanc1o todavia os casos em que 5ta disposição

po sa dar luO'ar a duplicata Lle despeza em cüllsequenci,'l
de ter passado a outros o exercicio em que se achavam

officiaes em questão, por terem os ens substi tutos
m taes casos llireito ás mesmas vanLagen .
1865,-Oart.!J,.0 da lei. de fixaçUóde forças de terra

n,o 1.2l1G de 28 de Junho de -I.8ü5 declara que os empre
gado" publicas qne, como guardas naelonaes ou \rOllln
tarios, tiverem sel'rindo nas forças em operaçues, não
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pcnlcriIo seus emprego"', e serão considerados em com-o
missão, ficando com dil'eito :í opção de seus venci
mento .

1865.-0 aviso do 1." de Julho de 186~, expedido em
,,(rtude da imperial resolução de S!8 de Junho do mesmo
anno, tomada sobre consulta das secções de guerra e
marin11a, e de fazenda do conselho de estado, declara
que os vencimentos militares, por que optaram dous
ofTIciacs do corpo de saude do exercito, membros de
uma assembléa provincial, spjam pagos pelo cofre geral.

186iS.- O aviso circular de 4 de Julho de 18m> faz ex
temivas aos officiaes, que desempenharem qualquer
commissão a~heia á repartição da guerra, as disposições
do aviso circular do LO de Junho ultimo.

1865.- O decreto legislativo n. o 1.2M de 8 de Julho
de 1.865 autoriza o governo a conceder uma etapa aos
officiaes, que serviam no exercito durante a luta da in
dependencia, e qúe a requererem.
186~.- O aviso de 8 de Julho de 186:> declara que

o abono da etapa, de quEl. trata o aviso da pagadoria das
troQ3s da côrte de 5 de Junho do mesmo anno, de\'e li
mitar-se ás familias das praças de pret dos corpos do
norte, que fical'am no C~mpo Grande e nas fortalezas .•

,1865.- Oaviso de 11 de Julho de i865 deêlara que
os olficiaes reformados, nos termos do art. 5. 0 das ins
trucções, que baixaram com o decreto de 10 ele Janeil'o
(le 1843, quando em serviço activo, não podem accu
mula r o soldo da refol'lna com o da commissão que
exercem; mas que o ordenado de aposen tação pMe
sêl-o com o soldo da commissão.

1865.-0 aviso circular de 21 de Julho de 1861>, e:<

pedido em virtude da imperial resolução de 28 de Junho
do mesmo anno, tomada sobre consulta da secção de
guerra e marinha, e de fazenda do conselho de estado,
declara que os officiaes do exercito, quando tomarem
assento nas assembléas provinciaes, têm direito de optar
en tre o su bsidio e os vencimeI! tos que esti verem peree-

• bendo em serviço militar, mas sem direito á ajuda de
..cu to pPJo ministerio da guerra.

1. 'ii .
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1865.- O aviso de 24 de Julho de :1.865 declara que
um lente de escola militar tem direito a rece!?er o
respectivo ordenado, que lhe foi suspenso, durante
o tempo em que esteve respondendo a conselho de
guerra, visto haver sido absolvido pelo conselho su
premo militar e de justiça.' Isto de conformidade com
o parecer da secção de guerra e marinha do conselho
de estado.

i861S.- Oaviso de 24 de Julho de 1865, de conformi
dade com o parecer da secção de guerra e marinha do
conselho de e. tado, declara que a um lente da escola
militar se deve mandar pagar o respectivo ordenado,
que por suspenso no tempo em que o mesmo leu te es
teve respondendo a conselhos de guerr.a, nos quae foi
absolvido, visto q'ue, se nas excepções do art. 279 do
regulamento de 28 de Abril de 1863 não se mencionou
o caso de suspC}nsão judicial, nem por isso se póde con
cluir que 'tendo ella lugar, fique o lente privado do or
denado todo, porquanto, estando regulado por lei anle
rior, o codigo do processo, o procedimento para tal
cil'cumstancia, escusado era repetir o que já tão clara
mente estava determinado.

1861S.- O aviso do ministerio da fazenda de 28 de
Julho de 1865 declara que os officiae reformados,
quando em serviço acti vo, não podem accumular o soldo
da reforma com o da commissão; e que as pensões de
jubilação c aposentação são accumulaveis com os "enci
mentos militares.

1SB1S. - O aviso de 1S de Agosto de 1865 declara
que aos officiaes de commissão não se deve fazer o
adiantamento estabelecido para os do exercito, quando
são promovidos.

1865. - O aviso de 8 de Agosto de 1865 declara
que o deputado do ajudante general e o do quartel
mestre general não têm direito á gratificação destinada
para despezas do expediente.

1865. - O aviso de 11 de Agosto de :1.865 declara
que o -rencimento de cavalgadura deve ser contado da •
data do e, ercicio que dá direito áquelle abono.
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1861:>. - O i1 ISO do...}.o de Setembl'o de 186a de...:
clara que a familia do aliciaI alienado em trata.mento
no hospital, só tem direito ao abono de metaue do res
pectivo soldo, visto a outra metade ser appli~ada ao
respectivo tratamento.

1861:>. - O aviso de 13 de Setembro de 1865 recom
menda que as praças dos éorpos policiaes de :l\'Iinas
Geraes e S. Paulo em serviço de campanha não fiquem pre
j udicadas no quan ti ta tivo liquido que venciam quando
em serviço policial, embora o falar da elapa contractada
absorva a somm~ total dos seus vencimentos, e manda
cotar a terça parle de campanha para tOLlasas praças pelo
soldo do exercito.

1851:>. - O aviso de 14 de Setembro de 1865 de
clara que os ofliciaes da guarda nacional, responsabi
lisados por faltas. de serviço ordinario, não têm direito
a vencimentos por conta da repartição da guerra, de
vendo-se-Ihes applicar as di,posições em vigor pnra
os do exercito, nu caso de que taes faltas fossem com
mel1ida em serviço de destacamento.

1865. - O aviso de 23 ue Setembro le 186i.> de
clara que o facto despguir um olIlcial para uma deter
minada commissão não lhe dá direito desde logo á per
cepção c1as vantagens adjudicadas ao exercicio, e que é
illegal a accumulação la gratificação do hospital am
bulante com a de chefe da repartição de sauje de um
corpo de exercito em operações.

i-86õ. - O aviso de '23: de Setembro de t8u;> de
clara que um cirurgião ajudante reformado do exer
cito chamado a serviço nctivo do mini teria da guerra
com a guarda nacional, na qunl exerce as funcções de
cirurgião-mór de divisão do respecli,'o commando su
perior, só tem direito;'ls vantag ns de 2. 0 cirurgião do
corpo de saude do exercito, abonando-se-Ihe o sold.o
na fórma do aviso circular de 11 de Al.Jl'il do mesmo
anno.

186õ. - O aviso de 29 de- Setembro ele '1865 dispõe
que o. homens matriculauos na eapitania do 1101:tO da
mesma }Jl'ovincia, qU:lllUO eillrJl'egado.s nas oJm~s fle
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fOl'tifiGa'ção pertencentes á repartição da guerra, devem
~encer o jornal correspondente a um servente par
ticular.

1.86;> . ....: O aviso ele 12 de Outubro de 1865 de
clara que um oaieial de engenheiros, empregado na
repartição da marinha, não póde continuar a vencer
meio soldo por conta ela repartição da gue'na, á vista
das terminantes disposições da 'circular de I", de Julho do
mesmo anno.

186D. - O aviso de 1.2 de Outubro de 1865, a flnI
de auxiliar os oaiciaes do exercito em campanha nas
transacções que elles queriam fazer em beneficio de
suas familias, autorizou a respectiva p1gadol'ia a aceitar
quaesquer quantias que os mesmos officiaes queiram
remetlel' par:! qualquer pa;te do Imperio, das quaes
passará conhecimento com as seguintes formalidades:
nome ele quem as entregou, o da pessoa a quem devem
ser en tregues, e o do Iugar aonde r.esidem; sendo taes
conhecimentos I'e.mettidos á 4, •• dir.ectol'ia geral da se·
cretaria da guerra para a expedição da ordem de paga·
menta. As quantias assim serão escripturadas como
movimento de fundos, declarando-se em que pJ:ovincia
terá lugar o pagamento, para que o tlJesouro.nacional
na conferencia geral dos di versos balanços possa con
frontar as partiLlas da recei ta e despez:l.

1.86;>. - Segundo as disposições do aviso de 13 Lle
Outubro de 186~ um tenente que exercer as fUBcções
de fiscal em um corpo, deve perceber vantagens de
exe~cicio marcadas para o posto de capi tão.

1865 .-A. imperial resolução ele 26 de Outubro de 1865,
tomada sobre consulta da sec{:ão de guerra e marinha
do conselho de estado, ácerca da intelligencia que se deve
dar ao dec.reto n. ° 12M de 8 de Jui tio do mesmo anno,
pelo qual foi concedida uma etapa aos officiaes, que ser·
viram no exercito durante a luta da indepf:Jndencia, es
tabelece:

1..0 Têm direito, nafórma dodecreton.01254de8
de Julho de'186~, a uma etapa, se a requercrcm, aspes
soas que actualmente são amciaes, e que durante a luta



133 -

da indcpendencia serviram no exercito, quêr como ofti
ciaes, quêr como praças de pret, qualquer que fosse O·

sclrviço militar em que estiveram empregadas;
2. o A etapa concedida pelo decreto n. o i20q, de 8 de

Julho de :1.86;) será de iSOOO diarios para tod:os os officiaes
que a requererem;

3. o A disposição dos paragraphos antecedentes com
-prehende não só os ofliciaes actualmentcl reformados,
IDas tambem os que estiverem em eLfectivo serviço, com
tanto que este serviço não lhes dê direito a qualquer
etapa, na fórma d.o decreto n. o 2161 do :1.. o de Maio
de i8;>8 quedevem annultar-se reciprocamente. Em av,iso
circular de 16 deNovembrocommunicou-sc esta imperial
resolução.

i8m>.- O aviso de 8 de Novembro de 18(30 manda Commandaole

abonar a um capitão, que commandou duas baterias tle tinos
1Jütcrias.

do L o regi men to de aI' tilbaria a ca valia, os vencimentos
de commando de corpo, se elle exercer taes funcçõcs se
paradamente do regimento .

.1865.-0 aviso de 1.4 de Novembro de i865 declara Pharmilcculicos.

que os pharmaceu tiros qlle scrv irem em hospi taes e .
enfermarias ambulan tes, têm direi to ao abono de qua n-
titativo para compra de cavalgadura e de besta de ba-
gagem, e bem assim das respectivas forragens.

1860.-0 aviso de 20 de Novembt'o de i865 declara nestas

que as forragens para bestas de bagagem das companhias de lJagag-em.

devem ser/abonadas-em relação ao numero em elTecti-
vidade de serviço, embora o abono para a compra tenha
sido feito na razão do estado completo das mesmas com-
panhias, sendo os commandanLes dos corpos os respon-
sa veis por taes ahonos.

:1.865. -O aviso circular de 21 de Novembro de
AdianlameolCl de

:1.865 declara seI' abusivo todo e qualquer adianta- premio de
yoluntari05.menta sobre o premio de que trata o art. 2. 0 do de-

creto n. O 337:1. de 7 de Janeiro de' :1.860 aos volull-
tarios da patria, visto que o art. 4. 0 do mesmo decrelo
apenas dá direito aos voluntarios áquella vantagem,
quando tiverem bafxa em conseljuencia da declaração
da paz.
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1865.-0 aviso de 22 de Novembro de 186:5 declara
que aos oillciaes e praças do corpo policial da côrte
compete a gratificação de campanha na razrro do soldo
que vencem, podendo ore pectivo cirurgião optar pelos
vencimentos que se abonam aos olficiaes do corpo de
saude.

186õ.- O aviso circulaI' de 23 de ovembro de 186õ
recommenda aos pre iLlentes de pl'ovincia que provi
denciem de modo qUe sejam attendidas pelas repartições,
a cejo serviço estiveram, as reclamações dos ofIlciaas
do exercito que se considerarem pr.ejudicados cm COll

sequencia tias disposições contiLlas nos avisos circulares
do 1.0 de Junho e q, de Julbo do mesmo anno de 18)õ,
em virtude das quaes cessou o abono de soldo por conta
da repartição da guerra.

i86õ.-Oaviso de 24 de Novembro dei86õ declara
que o exercicio de membro da junta militaI' de justiça
é incompativel com o de auditor de guerra; impl'ati 4

cavei'" portanto, a dos vencimentos respectivos.
186õ.-0 aviso de 2õ ue Novembro de 1865 declara

que não tem luga r o abono de aj uda de cus to a uma praça,
cuja promoção a omcial foi posterior á sua marcha para
a campanha.

1865.-0 avi. o de27 de ovembro de 1865 declara
que aos juizes togados, que fazem parte da junta de jus
tiça militar, competem os vencimentos que estão mar
cados para os de embargadores atlj un tos ao conselho
supreruo militar e de ju tiça, com excluo ão de outros
quaesquer que perceQam pelos cofres publicos, devendo
os membros militares perceber unicamente, além do
soltlo, a gratificação mensal d 1005000, quando a junta
fUllccionar cm capital, e o dobro quando na fronteira,
como foi estabelecido por aviso de 9 de Dezembro
de 1.8;5Ío

:1.865.- O aviso de 28 ele Nóvernbro de 1865 approva
o abono tie rações de etapa ús famtlias emigl'atias da
Uruguayana, que e tiverem s -fi recursos, cleventlo a
ue,speza por ta I molti vo realizada correr po~' con ta do
l1lilli~tcl'io elo impcrio.
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186;5.- A imp~rial resolução de 29 de Novembro de
i855, tomada sobre consulta das secções reunidas de
guerra e marinha, e de fazenda do conselho de estado;
déclara que os casos em que o impedimento do pro
fessor da escola preparatoria mililar interrompe o exer
cicio, declara-os o arL 279 do respeclivo regulamento;
mas não assim pelo que toca aos que são independentes
delle, e que s6 o impedimento pessoal por serviço gra
tuito e obrigado por lei não o priva da graWicação,
tambem não deve prival-o della a interrupção imposta
pela primeira de todas as leis, a defesa do terrilorio
nacional; tanto mais porque o governo póde empregar
os professores das escolas preparatorias em 'outras
commissões para que estejam habilitados.

1865.-A portaria de 29 de Novembro de 1865 de
clara que a opção não é admissivel senão entre a tota-
lidade, de dous vencimen t0S. •

:1865. - O aviso circular elo 1.. o de Dezembro eleclara
que os ofllciaes da guarda nacional,.quéjnelo servirem de
vogaes em conselhos de guerra, têm direi to ao abono ele
soldo e das van tagens geraes.

1865.- O aviso de 6 de Dezembro de :1865 declara
que o valor ela raçãó de aguarelen te' para as praças do
exerci to deve ser llxado pelos commandantes em chefe
dos exercitas, ã. vista elo preço corrente do mercauo.

:1865.- O aviso ele !) ele D zembro ele 1865 declara
. que o aviso de 13 ele Abril de 1861 determina que .o
omcial que exerce [uncções temporariamente por ou tro,
a quem se abonou dinheiro para compra de cavallo,
percebe unicamen te as forragens por suppôr-se que com
o exercicio recebeu a cavalgadura, e que a imperial re
solução do:l..° e aviso circular ele H ele Julho ele 1863
prohibem o abono de dinheiro para' compra ele cavallo
aos officiaes que exercem commissões semelhantes ás de
,estado-maior~ sem que preceela orelem da secretaria ela
glIefra.

1865.- O aviso circular. de 11 de Dezeinbro de 1865
diz que ~ imperial resolução de 18 de Novembro do
mesmo anno, tomaela sobre consulta das secções reuni-
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da~ de guerra e marinha e de fazenua do conselho de
estauo, declara que os medicas civis, contractados p:lra
coadjuvar o f;ervi.ço medico militar,- devem v,encer
quando cm exercicio adoecerem, a saber: uma gra
tificação igual ao meio soldo dos 2. o. cirurgiões mi
litares; caso se curem no hospital, uma gratificação
igual ao soldo e etapa, correspondentes á mesma
classe de, cirurgiões militares, quando se curarem
em suas caf;as;' visto' que taes cirurgiões. 'civis
são equiparados aos -2. o. cirurgiões militares; e que
quanto a a[umnos pensionistas nada devem perder,
curando-se em suas casas, uma vez que estejam le
gitimamente doentes, e curando-se no hospital de
verão perder, como prescreve o art. um do regula
menta n.O f900 de 7 de Mal'ço de i857, a gratificação
e mais vantagens respectivas. (Aviso de 23 de Julho
de 1.857.)

i865.-0 aviso de ii de Dezembro de 1.86:> declara
que ~ guarda nacional destacada ao serviço de guerra
tem dil'ei to a todas as van tagens estabelecidas para
os voJuntarios da patria no decreto de 7 de Janeiro do
mesmo anno. ,

1.865.-0 aviso circular do ministerio da fazenda,
de i3 de Dezembro de i865, declara que os individuos
que exercerem lugares de fazenda por nomeações ou
titulas interinos só têm àireito aos vencimentos i'nte
graes dos lIlesmos lugares, durante o tempo em que
elJectivamente os exercerem, excluidos os de licença,
molestia, nojo, gala de casamento, etc., bem como
todo e qualquer impedimento por motivo de serviço
publico; por quanto, não sendo eUes empregados etTec
tivos. não devem gozar das vantagens que só a estes
são éoncedidas pelas leis e regulamentos em vigor.

Os empregados que estiverem interinamente e'xer
cendo lugares por substituição, e fOl'em chamados
para serviço publico obrigatorio e estranho, não po
derão, outrosim, contínuar a perceber as vantagens
de substituição, vi~to pertencerem ellas ao emprega
do que efrcctivamente servir p lo impedido.
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18G:)'-O aviso dr. 20 de l~rzr.'nbro rle 18f\;j, rxpr
dido cm virtnl!c d:l imperial resolur:âo de ~L de o
vem/Iro do mesmo anno, tomada sobre consulta da~

~eGções I'cunidas lle gnerra e lIlarinha e de f;lzentla tio
conselho de e tado, declara crIl(" tendo cessado os ycn
cimentos, que os empregados 11:1 ser.retaria do conselho
supremo pen:ebiam, em virtude do decreto n. ° 977 dl1
11 de Setemhõ'O de 1858, desdc ([ue foram snb.:;tilnidos
c 'Iugmcntallos pelo regulamento ue 28 rle Abril de
1803: nlll L° oITü:ial da mesma secretaria, tem, desde
a ('xceuljão deste regulamentu, prrcclJido inrlCl'idamen
te a quarta parte cie sens antigos vcncimentos, con
cedida cómú graLifir.ação por um dee['('to, qne deixara
de ter vigor, Llevendo a dita gr;ltifleação ser snbsti
tuida pela de dez por cento s.obre os vencimentos mal'
c;1<105 no novo regulamento, cnjns v<Jntagens o me,l11O
ornei:11 <Jceitou e t('m fl'nido.
. 18UJ.-A Imperial resoln~ão ele 2~ de Dezembro dr.
!8ü:5, tomada sohre consulta da secção (le guerra e ma ..
l'Inha do conselllo rle rst;1l1u, drel;ll'a qne, senrlo 11;;

v;lntagens 'garanticbs pelo decreto l!ln 7 de hnciro rle
186:> rol;ltlvl1S ao servi<:o p ~~011 e ('ffrctlvo ele glInl'l'J,
o, voluntarios da patn<l, (IUI' se e,imirpm de til ~er"

viço p la contribuição IJ!'cuniaria, não têm direito a
gozar drllas.

'IS(t:).- A imperial re. olnçJo eln 2:. rln Dezembro !ln
18(;;), tomada sobrn consulta da ~erç;10 ele gll rra e 111:1
l'inlw elo cons 1110 du estado, cll'clara que, ~endo a fari
nha uma parte concecliLla pelos dl1ros serviços tlo sol
d:ldo, não póde p'lra a reforma deix.;ll' de srr constantn
c inval'lavcl; quando I1S olltrl1s, soldo c fard:1mcnto, o
são; salvo o ca~o de pertrncerem. ns praças ele pret
rcrormaUl1s ao asylo de invalidas, srgllnelo o cJisposttl
no aviso ele 28 ele i\Iarço de .18f!O, em referencia ao de
creto n.O f!3 de H do dito nlCz e anno, por qnanto o
§ 3,° elo plano, qne baixou com o decreto de 11 d Di'
zembro de '18'15, exprnssal11'nte c1eelnr;) qnens praças
de prrt. possam ser rl'formada" conforme os annos de
;sel'viço ([lln livt'rcm, com i.l soldo por inl iro c valor

I. 18.
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rlr. farinll1 r f:l'll:iment , qne yenCi1J11 ao tempo da
. rrem rrform:lllas.

18fi6.- O aviso de 12 de Janeiro ele 1S6G approv:l
a deliberação de mandar-s alJoll"r a imporlan 'ia in~

trgr,ll cle hrstas el b~gagem ele companhias aos res
pf'cti\'oS ofliciar ; não ficando, por isso, estabeleci<lo
pr cedente para casos semclhnnles.

18G6.- O :lviso circular lle '13 de Janeiro ele IBM
f:lZ pl1blico que pOr imperi:tl rrsn!uçTo de 23 de Dezem
bro de 18G5 se lleclara que o valor da r.lrinha devÍfI:l
ús praçns reforlludas é fl,;:o r rrgulallo pelo que corria
á cJal:1 da refor])}a, como dispõe o ~ 3.° lo plano, qu~

baixou com o decreto de 11 de D::,zembro de '1815,
alvo o caso de pcrt nCl'rt'm as, praças reformadas

ao a. )'10 de invalidos, confol'ln!3 o disposto no aviso
de 28 de Março ele 18'1,0, com referencia ao decreto
D.o' 43 de 11 elo mesmo mez e anno.

18G6.-0 aviso de oH> ele Janeiro de 18G6 commll~

nica que um 1. ° escripturario interino da a1famlega,
que marchou para a campanh:1 como c<Jpitão do' .o corpo
de volun l,ll'ios rIa patria, foi reconhrcido com direi lO,
pela imprrial rcsoluçJo de COIl ulta de 13 elo dilo mez,
á opção elos yencimentos do eu emprego, e por isso e
lheffi;;ndou :1justar eonL:1s, na inteIligellcia Ie que ape
nns lhe 'leve ser :100nael<1, desde que 111'0 compelir, a
quallt.ia mensnl de GO$OOO por conta de taes venci
mento:; civis, uni o J que tem direito, visto que a
importancia restante dos mesmo. deve ser paga pelo
IlIesonro n:1cional, ao eu Pl'ocuT'1(lor na córt.e.

't86G.- O :1viso circular de 30 de Janeiro de 1866
elccIara que, não compelindo aos instructores de caval
laria e inl'antaria vant.:1gens e~peciaes, por is, o qne a
labclla do 1. ° de Maio ele 1858:1. não designa: por ísso
os omcines em tal exercicio não tA'm direito senão ás
vantag- 'p,s g-erae. embora indiyidualrnente se lhes
tenh~m de. ign:1do outras.

1866.-0 :lYiso circul:.1r de 3 de Fevereiro ele iSGG
declara que, devendo os ol1iGiaes do exercito empre
gados na gnarda nacional comchel'es de e:::la1lo-maior,
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majores e ajudante. <.l03 corpo" perceb I' soldo pelo
minlstel'io da guerl'a 1I0S ads. !1:U, 77 c 78 da lei n. o

602 de 19 tie Setembro de 1.850, fica entendido que a
circular tie lj, ele Julho de 'ÍuG;j declaranrl0 não terem
direito a soldo pelo minislerio da gnena os oIficiaes
empregados em serviço estranllo ii repartição de
gncrra, não comprellelldv ai]uelles que por lei estão
cxcepluados.

18GU.- O aviso de 3 de Feverciro le 18ôl:i determina
que sejam reguladas as graLlnac:ôes dos ofTiciaes ele fa
zenda junto ao exrn;ilo em oper:.lçõvs da maneira cons
tante de uma nota, abonanuo-se-lhcs os vencimcntos
de estado-maior de 1.' classe em campanllu, e mais as
gratiLicações espe >iaes, que actualmonte lhe.:; cstão de
signa<.las: começando o angmento de vencimentos por
eJIeito das novas graduar;ües<.lo lha em que o ex.erci,to
transp~lzer ou tiver transposto o Urugllay.

1866.-0 aviso de 8 de Fevereiro de 1.8ÔG declara
~lue ao COl11Ulandante do deposito <.le aprendizes arti
lheiros competem as vantagens ele engenheiro em com
missão activa, com excepç,to da gra Litical;ão especia I <.le
cllefe de commissão, e aos commanc1antes ele companhias
e mais olliciaes as de estado-mnior de 1. a clas. e.

1866.-0 aviso éle 15 de Feyeriro de 18GGIlecbra
q-ue os medicos e capcllãcs não tum direito a forneci
mentos de vcllas, e que apenas se devem rOl'llccer aos
IlospiLaes, enfermarias e pharmacias a que forem in
dispe11saveis para conservação de luz; e às amDulancias
vellas stearinas para provimeJl to.

i866.-0 avi30 de 15 de Fevereiro de 18SG manda
abonar a quantia de 26JOOO mensaes para uespezas de

:: "i:c~pediente aDS chefes das repartiç-es (10 ajudante e
"~ 4!:t~r~c]-mestm general do 1. o corpo ào exerci to em

()j;i~~ações .
A,8'66.-0 avi o de 16 de Fever iro de 1865 declara

que' o oficial nomeado cOl1lmandante' geral elas cúill
panliia.s de operarios, e os que servirem nellas, 'devem
percelJer, à excepção de forrageín, O' 1ll1'SIllOS v('uc i
lllcnLo3, 11llC tcrÍJ.lll cm ip".lal exercicio 110 excl'cit·o.
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18ü6.- O aviso de "27 (13 Fevereiro <le 18tiG lln1Jl'a
ljuü a aCGulllula'r;:lo de pClJsOCS de ;lpOSel1t;ILloriil~ ualll os
Y'ellcill1enlos de membros d:JS junlas de juslilJa lJão é
protT ibida por lei.

18(j6.-0 aviso lia mini. leria (la f<JZemla ele 2 de
Março de IS5G dl'clara que da elapa quc se abolJa aos
mililaresnão i'e deve cobrar .ello, Ilemdireilo..

1856.-.0 a\'i~o cir ·tll;11' do millislerio da fazenda <le
17 de M,lrço de H:)lj(j manda Gumprir o aviso do minis
terio da guer·ra de 20 di; D.;zumiJro de 1803, que declara
tCI' autorizado à lwgatloria militar do exercilo elll' ope
I'ar;ões em Corrienlt.:s, bCI11 ('01110 ás cai'\êl's militarc:- do
da fronteira Llc l\lis'Ocsedasforças em march:Jpara MaLa.
Grosso a aueitarem aS.quantias que os olliciacsqufzcrem
el1\'ial' ás SUa~ familias na cól'Le, ou cm IJualqucl' pl'a
vin 'ia, con 'idel'alltlo-as como supprimelJ tos feilo: ás
dilas cstar;õo- O o'\pedindo "oll!JoGimentos, com decla
l'ar;ão dos nomes da 1le'soa' que fez a entrega, clarJuella
a quem se (ic':lina e do lll~rar de residenGia uesta, a liU!
ue :e~lUlorjzar o competenLe pagamento.

18Uü.- O aviso de 22 de 1I1ar<;0 de iS(j(j ele 'lara que
um Girurgião-Olúr de brigada lJas circ.UJllstall;:;ias da ti.·
obsenar;ão ua tabella anne:(a ao reglllalllen to do corpo
tie aude de 7 de lIIanJo de 18:57 só tem direito á graLi
licar;ão dc enfermaria cm campallha com os vencimentos
correspond Dles a seu posto.

i 66.-0a\"isotle7deAlJrilue100Glloclara quoulIl
major rafol'mudo, quando commandaodo a guarda na
()iOllal destacada, tem direi to ÚS vantagens de cOll1ll1ando
de corpo, não podendo, porém, acc.urnulal' fluas gratijj
cal:õcs de excrcicio.

i8(j(j.- O ayi"o LI 12 d I Abril do 1865 declara que, se
urlol auditor deguorra das fonJa activas osta\"a em exer
cicio qU<lllc!o adoeG 'II, c lralou- e ii sua cu'ta,'dcve por
cebol' "luranto aguelle impedimento o ordenado simples.

1::\60.-0 a\'i~o üG12deAbrildc1êEl6dec]araqucas
llolllcal;.ues de of/iciacs de 'Oll1mi~são derem ser.appl'o
\";tdas 1)(.'10 gurel'llo imp0l'ial para que possa lol' Juzar o
p:tgil·illCIl[0 dus lT·'Pl.'Cli-YI:J,' \'C'Ut:Ílllelllu' ~
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1806.- O aviso ele 17 de Abril de 1866 eleclara que
pelo a,viso do 1. o de Julho de 185õ só têm direito a ven
ci~nento cle campalJlla a tropas existentes na fronteira
de l\Iissõ:.ls, e desde a data ua marcha as que seguirem para
o mesmo dl'stino.

'1860.-0a\'iso de20 de Abril de1866mandaabonar
uma ração, pelo rancho dos menores, ao por eiro intc
rino do arsenal lle guerra da Rdlia, nos dias em que
plJruoitar no csl.abelecim nto.

'18üo.-0 avi:o cle 28 de Abril de18G.6clgclJra (juco
olclo elo omcial reformaclo cm caso nenliulU devc deixar

deser abonado, inclusive na prisão, pronuncia, ou con
dellln\l(;ão, excepto o desconto da meta.le quando em
tratamento nos hospitacs militares, visto quc todos os
assento.) eprovjsões (jue seachameIU pleno vigor, csta
L 'lecem o principio em geral admittido, de CJue o soldo
do omeial reformaclo é a reilluneraç,10 de serviços all
terio)'mente prestados aoEstado.

1806.- O aviso cle 3D cle Abril de 1 66 manda faz r
ex tensi va aos oJficiaes expedicionarios para 1\1 a to Grosso
a clisposição do al't. 7. 0 do decreto n. o 1.878 ue 31 cle
Janeiro de 18;)7, a rcspr.ito elo abono para cavalgauuras
de pessoa, ou bestas de bagagem.

1860.-0 aviso circular de 2 cle Maio de 1866 ueclara
que aos omciaes dc commissão, dispensados cio serviço
cio exercilo, se dere abonar unicamente soldo e elapa
correspondente ao tempo necessario para recolherem-se
aos lugares de suas residencias.

18(j6.- Q aviso de 21 ele Maio de 1866 declara que as
praças, qu6r efl'ecLivas, l"ju6r addirlas, quando forem es
cusas do serviço, con tin ucm a receiJer li ma eta pa aLé
que i,rra lJl pa ra as suas proYincias, dévendo ser de -15 dias
o maximo lle semelhante abono ..

18G6:-·Q aviso circular de 28 de Maio de 18rifi de
clara Que devem a' thesourarias de fazenda, na cou
formidade da circular do tltesouro n. o 16 de 20 !Ie
Fevereiro de 186-1, proceder, a requerilllento das
]larLe~, a al'1iLl'éllfllJ1lLo do soldo ele I' forma, á "ista
de t:erlidut:· 1'<1 ''jada~ j1eluS cUillmauuanles de armas,
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ou sala das ordens; podendo estas certiuu2S ser ex
trahiuas do que constar dos almanaks IPll.ilal'es, e in
formações. emestracs de conducta.

'186G.-0 aviso de 28 de Maio de 1866 declara que
os of!lc;i:..es do corpo de engenheiros, de estallo-maior
de 1." e 2." c!;lsses em di ponilJiliLiade addiLlüsao
quartel-general, só tem direito ás vantagens geraes se
tiverem exrrcicio autorizado pelo governo imperial.

i86ü.-0 aviso de 8 de Junho de 1866 declara que,
devendo consiLlerar-,e de 1." ordem o commando ua
guarnição de S. Gabl'iel, tem direito o respectivo
commanuante ao abono do.::> vcnGimentos cOl'J'espc.n
dente, áquella categoria.

186ü.-0 aviso cinular :le 26 de Junho de 1866
declara que, paI' immetliata e imperial re30lução de 2z
do mesmo mez, tomada. obre consulta da secção de
fazenda (lo conselho de estado, se decidiu que os 1'0

lun~arios que, tendo ser rido no exercito de operações,
forem e1ispensadps do serviço por mot.ivos de moles
tia, elevem gozar das vantagens concedidas ao~ guarda5
lJacionae , ist.o é, 1um direi to á percepção do soldo e
etapa, até regressarem a seus domicilio', ncando COIU

preilcneliLios na rcgra. geral os empregados publicos;
e uem a sim qu . e p lo contrario forem ucpenuel1tcs
ela propria voutade os motivo:'> que os dispensarem Lio
sel'\l"iço do exercito, cm LilI caso não ha fundamento
para :0 llies con euor o mesmo -beneficio nem para
p'ercL<1Jercm 03 vCllcirnon tos dos seus empregos os
qu os tiverem omquanto não entrarem no eIIt.:t;tivo
cxcrcicio aelles.

186(j.-0 aviso ele ':.7 de Junllo ele 1866 eleclara,
que a yantagens do major ela praça cio pro'jclio de
Forl1ilndo de Noronha devem sp,r regula~as pelo posto
do om.C'ial,.·que exercer tal commissão.

1860.-0 avi o eloJllinisterio da fazenda de 12 de
JullJO de 186li declara que a' praca ele pl'et dos
corpos ela guarda nacional au de "oiuntario lU ser
"iço nas fOI'ça: 'Ill opeJ'a(;ões, quc, endo ompr'gallo'
publicos, optarelll pelu YCllc.imentos du' seus lugarcs,



não penll'nl o clirrito, flu:lndo (lerrm baixa, á gl':t
tifLcaçiio de 30D,.)OOO e ao pl'<1Z0 de LeITas.

1865.-0 ari o ele 16 ti Julho ri 1866 drclara que se
deve:continuar a abonar as forragens para besta~ de baga
gemaos individuas, que a ellas têm direito, e as dJS ba
garrens dos corpos (tres para o estado-maior c duas para
cada companhia) ao commandantcs dos mesmos corpos;
salvo quanllo Liverrm carreLillws de bagagem e archi
vo, porque em tal caso não poeJem ter outra conelucção.

1855.-0 aviso ele 16 de Julho de '1866 eleclara quo
nrro se devem abonar be Las de bagagem e as forragrns
corrrspond nLes, pór ser m taes pag'lmento illegaes:
o capiLiies commanllando companhias, visto que esLes
officiaes não poclem prrcelJl'r pelo ex.ercicio vantü!,"ens,
que só competem ils sobrellitas companhias, e que são
ubon:Jdos aos comiTIanclanl.es cios cor'pos.

1l)66,~ O aviso de 25 ue Julho de 18G5 mancla abomr
aos omcia', do corpo de ponLoneiros os vencimentos
deLcrminados pelo ariso de 10 de Setembro de 1859, que
alterou o rep:ulamento n.o i535 de 23 d Janeiro ele 18();:>.

185li. - O aviso de 6 de Agosto de ·1866 declara c[ne
are, Lituição de meio soldo desconlado a um o.fficialre
for'mado, p.m CO'nsequencia de ter elle respondiclo a
con.'elho cle gu rra, só p6cle ser contada da üaLa cio
decI'elo, que o reformou, e não cio dia -em C]ue teve
principio e, e desconLo, na conformidaLle elas dispo
sições vigcntes a semelhante respeito.

1866,- O avi o cle (3 cle Agosto de 1866, expedido
em virtude da imperial re,olução de 27 ele Julho elo
mesmo anno, declara que as graLificações e premias,
sendo vantagens devidas á clIecLivi lade elas praças nas
fileiras, elevem cessar desde que tiles praças forem
conllemnarla , e sobrecarregarem o Estado com o ,er~

viço de outras destinada a guardai-as em prisão, cm
lora se lhes tenham de resLituir súmellJantes venci
mentos, quando afinal absolvidas.

1865,- O aviso de 15 de Agosto de 1866 manda
abonar a um almoxarife e escrivão do ursenal ile
guerra ela côrte, u, penso, dos l'c~pr livos excrcicios,
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:l import:1Or,ia dos srus ordenad.os; emrrunn!'o a<;sisti·
rem ao competente inventario para prestação de suaS
con ta~ .
. 1866.- O avic;o de 17 ele Agosto de 18G(; declara
quo não se eleve abonar jorllaes aos operarias, que
servirem na guarda nacion;rl, visLo que a elles não se
estende o d,ir'eiLo de opção, de qne gozam os empre·
gados publ icos.
,I i8GG.- O aviso circular de 17 de Agosto de 18fiü

çlfolaqil Que nos attestaelos de frequencia elos çmpre·
gados sujeitos ao rninistel'io ela gLWI'l'a, se deve es·
pecilicar a na tUl'ezu elas comm is. õ'es em qu'e se acllam,
§I fim ele pQL!er, o thesouro nacional exercer .u liscali
,açiio, qUE( lhe compete nos pagamento,' dos venci·
l!1(})1Lof,)' qJly se llles fazem mensalmente .
. i8G6.- O ayiso de 18 de Agosto de 18ôG declara
que os véncimentos das Iicenças ~ão os tleelaraclos na
concessão das ,mesmas, conforme estabeleceu a'circular
elo ,,1..0 de Abril'de 1851, e que 'as licença:, de favor
nada signilicam senão que não serão registraLl:ls.
: 18GfL-:- O aviso de 21 ele Agosto de 1.856 declara
quc aos gllarelas n:lcionaes destacados competem os
TIl S1110S vencimentos elo exercito, desele que s:lhrm de
tU~SI qS:lS~ e,s'Cnllo a etapa cspec;ialmente l1estinatla ao
snst.en to dos pr:lças, não podia ser excetliLla a impor
tanoia de, ,t.al vantagem.

1.8fiü.- O aviso, de 23 ele Agosto de I8Gn decbra.
que os empregados puulicos, que se alistarem nos corpos
cle 'olul1.tarias cI:l p3.tria, e optarem pelos vencimen tos
fl·os re,spevtiv.,os lug'are:;, lião (lcam com direito ,'ts van
tagens coneeclidas pelo a-rb. 2. o <.\0 decreto n. o 3371
Çl ,7, de Janeü'(J cle 1860, devendo a opr:ão ser entcn·
diç1a ,pcl,uqtalic!aclc ele vencimentos ou vantagens.
- '186G.- O aviso de ~8 de Agosto ele 18G6 deLcL'mina.
que não se expedirá ol'tlein para pagamento ele prets da.
guarda na ional, sem que sej:l declarado o lugar, em
que se acham as praça, e o serviço em que estiveram
empregada , 'visto que a rlespeza com o sen'i~o ela
policia não nt'r~ por ,OLHa üo lIlillisLprio (la ~rllelTa.
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18GG.- O aviso ue J de etell1bro lle 18GG declara
que, quando fÓl' mera men te pai icia1o serviço prestado
por oiTIciaes do excrci lo, não podem elles perceber
soldo e outras vantagens pelo ruinisterio da guel'l'a.

1866.- O aviso de 12 de Setembro de 1866 declara
que ao encarregado ela secção de sapadores e bombeiros
do arsenal de guerra de Pernambuco, no caso de ac
cumular o exercicio de mestl'e de gymnastica, pMe-se'
abonar a uiaria de 800 )'s,

1866.- O aviso.de 21 de Setembro de 18G6 declara
que a licença concediua em prorogação da que estava
gozando um omcial cm l'esulLado de inspecção ue saude
deve correr da data ua mesma inspecção, abonando- c-lhe
simplesmen~e o . aluo, na fórma das disposições Yi
gen leso

1866.- O aviso de 26 de Setembro de 18ti6 declara
que o pagamento de vencimentos a praças de pret
deve ser fei to independcn te dc provisões, e só á vista
uas copias uos respecti vos decretos de reforma, na
fórma do decreto de W de Outubro de 184,1.

1866.- O aviso de 27 de Setembro de 1866 declara
que a' 1. 3 observação da tabella, annexa ao decreto
n. o 216l do 1. o 'de Maio de 1858, confere o abono

,de gratificação addicional e de exercicio aos officiaes do
excrcito empregados em cODlmandos de companhias.

1866. - O aviso de 29 de Setem br'o de 186ti declara
que competem os respectivos vencimentos a um oflicial
da guarda nacional durante o periodo, em <:Jue se
apresentou para o serviço de destacamento até aquelle,
em que entrou em elTecti vo exercicio, uma vez pro
vado que a demora não dependeu de sua vontade.

1866.- Oaviso de 2 de Outubro de 1866 declara que
os empregados pul.Jlicos em serviço da guarda nacional
não accumulam os respectivos vencimentos, mas têm,
entretanto, o ~direito de opção

1866.- O avi;;o de 3 de Outubro de 1866 declara
que aos olficiaes, que forem dispensados do serviço do
exercito em operações, a seu pedido, por motivo de
molestia, devem ser abonados vencimentos na fórma
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tIo cli"poslo no aviso circul:lr c1e.26 lle Junho do mesmo
anno, expedido em virtude da imperial re olução de
consul ta de.22 do mesmo mez.

1860.-0 aviso de 22 de Outubro de 1866 declara
que o art. lu do regulamen to que b1ixou com o decreto
n. o 2038 de 2'" de Novembro de '1857 não foi revo
gado pela tabella do 1.0 del\1aio Lle 1858.

1866.-0 aviso do minist rio da fazenda de 20 de
Outubro de 1866 declara que um oflicial ell1pregado
nas obr:ls de prorincia não tem direito a vencimento
algum, nem mesmo ao da soa patente pela· repartição
da guerra, na fórma da circular de 4, de Julho do
mesmo anno, salvo se durante o prazo do p1gamento
impugnado houve e-xercicio eJTectivo de fiscalisação
CID obl;a militar em andamento, em cujo caso tem di
rei to ás van tagens correspondentes.

1866.- O aviso de 1Gde Novembro de 1866 declara
que, na .fôrma das tab lias de 7 de Maio de 1857 e 1. o

de Maio de 18;:;8, os directores dos lJospitaes militares
cm qualquer circumstancia só têm direi to a soldo,
rtapa e gra titicações de exercicio, que é de 1.00$000
mensaes, não podendo por isso perccb~r outras van
tagens differentes.

1866.- O aviso circular de 16 de Novembro de 1866
declara que, quando fór presente ao qualquer thesou
raria alguma provisão expedida nos termos do art. 1.0
do decreto n.o 337,( de 7 de Janeiro.de 1865, designan
do vencimentos de soldo dobrado, sem fixar quantia,
,deve entender-se que sse soldo é de 1801'S. ou 200 rs.,
conforme o corpo a que tiver pertencido o voluntario
da pa tria mencionado na provisão, ou de quan tia igual
ao soldo dobrado de anspeçada, cabo, forriel ou sargen
to, conforme o posto em que se concede a reforma,
tendo sempre attenção á arma.

1866.-0 aviso do ministerio da fazenda de 47 de
Novembro de 1866 declara approvado 'pelo niinisterio
da guerra o abono do soldo a um ameia I reformado de
2.' cla se, m razão de estar de conformidade com a
palente já expedida; e ordena á respectiva thesoura-,
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ria que exija do dito omcial a patenle, ou lhe marque
prazo para a apresentação elella, a fim ele fazer o as
sentamento e pagar os impostos competentes, caso
ainda o não tenha feito, na fórma elas instrucções n.o 15
de 16 de Janeiro de 1S0l, onlem n. ° 7,1 de 27 de Feve
reiro de 1858, lei n. ° 213 de 30 de Setembro ele 184,1,
§ 4.°, e decreto n.o 2713 de 2G de Dezembro de 1860,
deventlo-se em casos semelhantes remetter o proces
sos directamente ao ministerio da guerra, ou proce
der como determinam as instrucções de 20 de Feve
1:ei 1'0 de -1861.

1866.-0 aviso de 26 de Novembro de 1866 permítte AcculIlulnçào de

d d vencilllenlos.a accumulação . e vencimen tos a um amanuense a repar-
tição ele quartel-mestre general eLo tenente da guarcla
nacional por ter efTectivamente prestaLlo um e outro
serviço.

1.86(5.-·0 aviso de H de Dezembro de 1866 declara GOllll11ilndode
overariOS.

CJue os commanclalltes de companhias de operarios mi-
li tares têm os mesmos venci men tos e onus que por
iguaes exercicios têm os corumanLlalltes de companhias
dos corpos do exerci lo.

1867.-0 aviso do millislerio tla fazenda de [) de Ja
neiro de 1867 observa á thesoural'Ía ele fazenda da
provinda de Minas Geraes que á presidenc;ia da pro
vincia, e não ao thesoul'o nacional, devia ter submettielo
uma sua eleci:ião relativa a vencimentos ele um omcial
d'o e~ercilo, nos termo., do art. 2;i Llo decreto n. 0231,3
de 29 de Janeiro de 1859.

1867.- O aviso de 11 ele Janeiro de '18G7 declara qLle
é necessaria a guia para oajustamento tle contas dos olfi
daesdispensados do serviço do exercito. '

1867.- O aviso de 42 de Jal1eiro de 1.867 declara erue
aos mediços cOlltractados para o serviço do exercito,
quando embarcados se deve fazer o desconto pelo CJue
elles deverlam pagar, se pertence. sem ao corpo de saude,
regulando-se a elap;l 'pelo posto de que tiverem ai> _
honras .

.fSG7.-0 aviso de oH) de Janeiro de 1867 declara (lue, Falta de nUlas.

n<'lo sen lo pos~ivel e tabc!e(cr regra 11Llanlo ao' venc;i-
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menta., que se devDill Dbonar ,is prDçasdo xercilo que
não têm guia, dependendo taes abonos de autorização es
pecial LIa governo; todavia para prevenir os casos ur
gentes, como de embarque de tropa e outros semelhantes,
poder-se-ha organizar um prel e. pecial para se tirar
até um mez de soldo por conta ás praças qne se acharem
naq uellas ci rculllsta ncias.

1867.- O avi'o de 22 de Janeiro de 1867 declDra que
as licenças concedida ao oiHciaes do exercito parD tra
tarem- e de ferimento recebidos em combate, dão di
reito ao vencimento ele vantagens geraes, e para o
tratDlUento de molestia adquirida em serviçodeéam
panhaaodesoldo e etapa.

1867.-0 avi o de.3D de Janeiro ele 1867 cleclal'aque,
sendo o soldo de reforma considerado como uma especie
de pensão, não deve ser suspenso aos omciaes,empre
gados em outro mini teria.

1867. - O aviso do ministerio da fazenda do 1.o de
Fevereiro de 1867 indefere a preteoção de um coronel
empregado na thesollraria como LllCsoureiro, pedindo a
~ratif]cação, que o governo está autorizado a conceder
rm vidude do art. 42 elo decreto de 29 de Janeiro
de -1859, visto não ser computavel, para as aposenta
dorias, o serviço prestado no corpos policiaes poste
riormente á publicação da lei de 12 de Agosto de 1834,
nos termo do art. 4D do citado decreto, conforme
consta .da circular n. o 38 de 19 de Novembro ultimo.

1867. - O aviso de 18 de MFço de 1867 declara que
os militares que accumulam commandos não accumulam
vantagens, podendo, porem, optar, e que o alrnoxarife
de um hospital, sendo empregado puramente civil, não
pMe elle ue fórma alguma accumular vencimentos mi
litares com o vencimento marcado para o dito emprego.

1867.--0 aviso de 27 de .Março de 1867 deuasse
guintes instrucções ácel'ca do abono âe comedorias aos
pa sageiros de ré, ou de prôa a bordo dos transportes de
gll na e elos fre tal10s p lo govel'l1o :

,1. o A. cOllledoriaf; que têm de abonar-se ao comman·
dnnle elos tranf:porles el guerra ou frelados serão de
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E5333 pa I'a os passageiros de ré e de GGG rói s para os
de convez ou de prOa;

2. o São passageiros de ré os orLiciaes, suas familias,
cadetes e os mais que assim forem designados na ordem
para admissão a bordo; todos os ou tl'05 serão conside
rados passageiros de convez;

3. o As comedor ias serão diarias e abonadas desde o
dia de embarque até o da chegada ao porto do destino;

~. o As demoras de embarque no porto do destino dão
direito á continuação do abono de comedorias na razão
de 3~OOO diarios para os passageiros de ré, e 600 réis
para os de convez;

5. o Para pagamento de cqmedorias deve exhibir-se
ordem de embarque e attestado do dia em que se
eITectuoll; documento justificati"o da demoras nas es
calas ou arribadas forçadas; attestado do dia da chegada
com declaração dos passageiros transportados e ordem
para demora dos passageiros a horda, com declaração
dos dia de estadia, no caso de que o desembarq ue não
seja Lmmediato;

6. 0 Os commandantes dos transportes que, em vir
tude de declaração expressa em contracto, tiverem di
reito a maiores comedorias, preencllC'l'ão as mesmas
formalidades para haver seu pagamento, não percebendo,
porém, maiore diarias nos dia' de demora de passa
geiros a borelo, depois de finda a viagem, do que as que
vão aqui designadas em geral;

7. o Toda e qualquer demora em prolongação de via
gem, sem inotivo justificado e comprovado, não dá di
reito a abono de comedor ias .

1867.- O ministerio da fazenda, cm aviso de ii ele
Abril de 1867, approva a ampliação elo prazo mar
ado a um ofIlcial, que se acha em campanha, para

o reco111 imenLo do alcance ele um seu afiançado, ficando
suspensa a cobrança do juro ela mora.

1867.- O aviso ele 3 de Abril de 1867 declara que
os officiaes ela guarda nacional no commanelo ele corpos
destacaclof: da.m sma guarda tlim direito ao abono ele·
cavalgad ura, le\'cndo-se con la r atempo da duração
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<Jas respectivas cav'lIgaJuras desue a ua ta cm que o
nonieado en traI' em exercicio uas funcções de com
mandante de corpos destacados.

1867.- O aviso cle ü ele Maio de 1867 ueclara que
a graLHicação de 300 rs. uiarios, concedida aos volnn
tarios da patria pelo decreto n. o 3371 A de 7 de Ja
neiro de '186;$, sendo propriamente de campanha, não
deve continuar a ser abonada aos mesmos voluntarios
de 'de qu'e regressam ao Imperio.

'18ü7.- O aviso ele ü de 1\1aio de 1867 ueclara que
ao abono para o aluguel ele bestas de bagagem apenas
têm direito as forltas org<'.nizaLlas de operações er·
[ectivas, na [órma das instrucções de 2({, de Julho
de 18157.

1867.- O aviso ue 22 de Maio ue 1867 declara que
o commandante do asylo de invaliuos tem direito
aos mesmos vencimento~ dos ue iguaes categorias
nos batalhões do exercito, e conseguintemente á ·per
cepção da respectiva cavalgadura.

1867.- O aviso de ~3 de Maio de 1867 declara que
aos oíI1ciaes do estado-maior do asylo de invalidas
não compete abono para cavalgadura ue pessoa.

1867.- O aviso do ministerio da fazenua de Q :le
Junho de 1861 exige, para e[fectuar-se o pagamento
de sommas devidas a vaI' ias praças Lle pret repre en
tadas por procuradores, que estes apresentem certidões
ue vida de seus constituinte, visto datarem de vinte
annos as respectivas procurações; isto na fórma tlo
ad. 3. 0 do regulamento de 30 ue l\farço de 18M).

1857.- O aviso de 10 de Junho de '1.867 declara
que os directores dos 110 pitaes ambulantes tüm di
reito a cavalgadura, como tem o pessoal do corpo de
·aude.

1867.- O aviso ele 12 ue Junho de :1.807 declara
que devem ser aceitas as procurações passadas pe
rante a aullitoria militar do L o corpo cio exercito
em operaçõe no Paraguay por officiaes subalternos.

1807. - O aYi o ue 21 de Junho uq 1867 eleclara
fIuo, :0 pr,uja: do.> <;01'1)0' de policia forem ele ligaLla
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dús mesmos corpos por invaliuns no sel'Yiç.o do exer
cito, segundo forem julgndas cm inspecção de saude,
devem' continuar a ser soccorrielas pelo minislerio da
guerra er!lquanto não entrar811l no gozo de re
forma ou pensão, senelo porém nes-e caso os venci
mentos iguaes aos que p31'cebem as praças do exercito.

1867.- O avi o ele 15 ele Julho de 1867 declara que
aos praticantes do observatorio astronomico competem
os ven~imentos (soldo e vantagena gêraes) corres
pondentes ao posto de 2. o tenente de engenheiros.'

1867.- O aviso de 10 de Agosto de 1867 declara
que o oiJiciaes empregados nô archivo militar per-
cebem gratificação de l'esidencia. I

1867.- O aviso do ministerio da fazenda de 17 de
Agosto de 1867 eleclara que se eleve mandar ell'ectuar
o pagamento do soldo das praças reformadas á visla
das competentes guias, independentemente ela apre
sentação das provisões de reforma, ue conformidade
com os decretos de 10 de Outubro de 1811 e 1.0 de
Janeiro de 1843, art. 16.

1867.- O aviso circular de 11 de Setembro de
1867 declara que os destacamentos da guarda nacional,
quando seus serviços forem meramen te policiaes, devem
ser pagos por CaD ta dos respecti vos cofres provinciaes.

1867.- O aviso de 21 de Setembro de 1867 declara
que os cadetes embarcados na esquadra percebem, como
os aspirantes, comedorias de 26000 diarios.

1867.- O decreto n. O 3972 de 2 de Outubro de
1867 concedeu aos voluntarios e aos guardas naciollaes
designados para o serviço de guerra a gratiOcação, o
abono de 300 000 na oCGasião do embarque na côrte,
sem prej uizo das van tagens garan tidas pelo decreto
n. o 3371 de 7 de Ja'neiro de 1865.

1867.- O aviso de 19 de Outubro ue 1867 declara
que as segundas vias de guias das praças de pret re
fúrmadas só devem ser passadas em virtude de ordem
do thesouro nacional.

1867,- O aviso de 16 de Novembro de 1867 declara
que o amcial que obtem a l'fforma dere prestar Dança,
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não só pelos ti irei los tia pa len Le, ma s ta mbem pelo
excesso ele soldo que possa receJJer em consequencia
da fixação provisoria.

1867.- O aviso de 19 de Novembro de 1807 declara
que as praças reformadas, já desligadas do a ylo de inva
lidas, que alli aeloecerem, perdem QUl'<Inte o tratamento,
em favor da enfermaria, todos os vencimentos excepto
as pensões.

1867.- O aviso de 23 de Novembro ele 1.867 declara
que não pMe ser abonada ti importancia de gratificações
de exercicio aos empregados, Cj ue commetLerem fal tas
por estarem de nojo por fallecimento de pessoas de sua fa
milia; e reitera ti disposição que determina que não
podem os empregados publicas ser desanojados senão
pelo governo imperial.

1.867.- A imperial resolução ue H ele Dezembro de
1867, tomada sobre consulta das secções reunidas de
guerra e marinba e de justiça do conselho -de estado, de
clara: 1.°, que os voluntarios que voltam da campanha,
anles de haver esta terminado, não têm direito á per-o
cepção de 300i)OOO e á data de terras; 2.', que os volun
tarios que marc'harem como omciaes só têm direito pelo
decreto de 7 de Janeiro de 1865 ás vantagens que não
foram especialmente concedidas ás praças de pret, ou
por outros termos, têm direito ás vantagens dos arts.
4.° 9.° 10, H e 1.2. (Veja-se o 3.° volume. )

1.867.- O aviso (\0 ministerio da fazenda de 1.7 de
Dezembro de 1867 declara que aos processos de dividas
de exercicios findos provenientes de vencimentos devem
as thesourarias juntar, por occasião de informal.·as, os
attes tados de exercicio dos credores.

1.868. - Oaviso de 17 de Janeiro de 1.868 declara que
os coadjuvantes de escripta do arsenal de guerra não têm
direito a augmento de vencimento, seja qual fôr o exer
cicio em que se achem, salvo se substituirem os escri
vães; por quan to semelhan tes funccionarios são ama
nuenses extraordinarios, e como taes percebem um1
n-ratificação, que não póde variar quando elles variam
de traba lho: o que fica estabelecida como regra.



- Hi3-

1868.- O aviso de 2í de Janeiro de 1.868, expedido
em virtude da imperial resolução de 21. do mesmo mez
e anno, tomada sobre consulta da secção de guerra e
marinha do conselho de estado, declara que ao prati
cantes paisano tlo impel'ial observatorio astronomico
compete como vencimento'a impol'tancia do valor addi
cional e da etapa abonada aos sub~lLernos, rue na pra
tica constante foram sempre nomeados para tal emprego,
jsto é, [J,Oi 000 mensaes; e bem assim que a igual venci
mento t m direito o ajudante uo mesmo observatorio,
quando fór paisano.

1868.- O aviso de ::> de Fevereiro de 1.868 declara
que o repetidores que servem, não accidentalmente,
mas na ausencia dos len tes ou professores, têm direi to á
gra ti ficação, na mesma fôrma por que seria abonada aos
substituidos.

1.868.- O aviso de 29 de Fevereiro de 1.868 declara
que, sempre que um omcia! bonoral'io é chamado a ser
viço, devcm abonar-se esses vencimentos correspon
den tes ao posto de que tem as bonras.

1868.- O avi o de 26 de .Março de 1.868 declara que
os vencimentos que percebem os officiaes elQ exercito,
quando nomeados para serviços militares, devem ser
corresponden tes ao posto effec ti vo e não ás gradua-
ções. ,

1868. - O aviso de 2õ de Maio de 1.868 declara que,
sempre que se houver de organizar os orçamentos para as
avaliações de etapas, deve-se ter em mui ta consideração
a diITerença dos preços ele genero cio mercado, e as teu
dencias dos augmcntos dos mesmos, devidos a escassez,
ou a qualquer outro motivo.

1858.- O aviso lia L° de Julho de 1868 declara que,
assim como aos empregado, que não percebem gra
tificação, se desconta, nos eus impedimentos justifi
cados, um terço do respectivo ordenado, aos que não têm
ordenado se deve descon tal' nos mesmos casos um .terço
da gratificação.

1868.- O avi.~ode 28 de Julho ele 1868 declara que
o abono lia etapa a omciaes preso' na fortaleza de Santa
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Cruz deve começa r do dia da sua entrada na mesma for
taleza.

1868."- O aviso de 29 de Julho de 1868 declal'u que
as rações, que percebem os empregados do hospital mi
litar provisorio do AnLlarahy, podem ser fornecidas em
generos, cessando as gratificações abonadas para esse fim.

1868.- A portaria de 29 de Julho de 1868 ao ins
pector da thesoura ria de fazenda de l\1a to Gl'OSSO declal'a
que as praças do exet'ci to ( inferiores, cadetes e soldados)
que, tendo terminado oseu tempo de set'viço, novamente
se engajarem, devem ser consideradas como volun tarios
da patria, e como taes Wm direito ás vantagens conce
didas pelo decreto n,O 3371 de 7 de Janeiro de 1.861>, não
accllmulando, porém, as do exercito; competindp-Ihe,
por tanto, soldo da arma a que pertencerem, 300 réis de
gratificação diaria, e o premio de 3001 OOOqliando findar
a guerra.

1868,- Oaviso de 6 de Agosto de 1868 declara que,
segundo o que estatuem as circulares de 19 de Fevereiro,
30 de Março e 3 de Agosto de 1.814, ; decreto n. °635 de
10 de Setembro de 1.849, e o aviso de 28 de Julho de
'1865, os officiaes reformados, quando em serviço activo,
não podem accumular o soldo da reforma com o da
commissão.

1868.- O aviso de i3 de A5'osto de 1868 manda abonar
todos os vencimentos militares a um 2.° cirurgião con
tractado até a data da rescisão do seu contracto, tendo
desempenhado simultaneamente com o sel'viço militar
commissão es tranha á repartição da guerra.

1868.- O aviso de 1.3 de Agosto de 1868 declara que
as vantagens de major de praça são devidas segundo o
posto de quem o exercer, na fót'ma da tabella do LO de
Maio de 1.858, e conforme tambem o que se explicou cm
aviso de 24 de Maio do mesmo anno. .

1.868.- Oaviso de 17 de Agosto de 1868 Lleclara que
um ex-almoxarife do hospital pt'ovisol'io do Andarahy
tem direito aos respectivos vencimentos até o dia em
que esteve fazendo entrega dos objectos, que estavam a
seu cargo.

•
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'1868.-0 aviso do 1.° de Outubro de 1868 declara

que, na fórma elo disposto no art. 1. U elo decreto n.o i9IJ5
de 14 de Outubro de 1857, competem ao ajudante do
director da fabrica da polvora da Estrella, durante
o tempo em que servir cumulativamente o lugar vago
de director, os vencimentos do seu emprego e mais
a quinta parte dos vencimentos d.o referido lugar.

i868.-0 a\'iso do 1.0 de Outubro de 1868 declara
qne se deve abonar sómente vantagens geraes ao ama
nuense da repartição de alistamento da praças para o
exercito.

'1868.-0 aviso de 24: de Outubro de 1868 declara
que ao director elas obras publicas da provincia do Rio
Grande do Sul, emquanto estiver cumulativamente
encarregado da obras geraes e militares da ·mesma
provincia, competem vantagens geraes.

1868.-0 aviso elo ministerio da fazenda de 27 de No
vembro de 1868 concede á viuva ele um militar morto
na campanha do Paraguay pagar pela quinta parte o que
de mais recebeu dos vencimentos do mesmo militar,
visto que, em virtude da circular de 30 de Novembro
de 186~, esse favor se concede ás vi uvas dos militare
mortos em combate ou por molestias adquiridas na
guerra, pelas quantias que se adiantam ás que não
poelem fazer as despezas de habilitação para o meio
soldo.

1868,- O aviso de 23 de Dezembro de 1868 declara
que os officiaes honorarios do exercito, que têm soldo
de reforma ou pensão, só devem perceber o mesmo
soldo ou pensão e mais as van tagens geraes de exerci
cio, quando estiverem em commissão do serviço mi
litar, nos termos do decreto D.o 638 de 10 de Setembro
de 1849, e que os que não têm soldo de reforma ou
pensão devem pérceber o soldo da respectiva patente
e mais as referidas vantaD'ens.

1869.-0 aviso do ministerio da fazenda de 7 de
Janeiro de i869 declara que os empregado interinos
só têm elireito aos vencimentos do tempo do e1Iectivo
exercicio dos lugares que occupam.
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1869.-0 aviso de ii de Janeiro de 1869 declara
que as praças do exerci to, que se acharem fóra dos seus
corpos em serviço, quando forem escusas do sel'viço
do exercito, devem receber vencimentos até a dat?,
em que se recolherem aos mesmos corpos.

1869.-0 avi'o de 1.1 de Janeiro de 1869 declara
que, tendo-se dado as necessarias providencias para
que continuem a ser remettielas ao ministerio da
fazenda copias dos decretos concedendo reforma
ás praças de pret do exercito, o mesmo ministerio
da fazenda expeça suas orelens para que, á vista das
mesmas copias, se abram aos reformados os competen
tes assentamentos, e possam elles sem demora receber
os soldos de sua reforma, nos termos elo decreto n. o 102
de 10 de Outubro de 18q.1.

1869.- O aviso de 15 de Janeiro de 1869 declara
que as ferias das guarnições elos escaleres ao serviço
da es::ola militar e das fortalezas deste porto devem
ser pagas pelo thesomo ao quartel-mestre da refe
rida escola e almoxarifes da mesmas fortalezas, que
para esse um se apresentarão em tempo no referido
thesouro.

1869.-A ordem do dia da repartição de ajudante
general n. o 661 de 29 de Janeiro de 1869 declara que as
praças do exercito, que estiverem em commissão f'óra
de seu. corpos, quando se lhes conceder baixa elo ser
viço, devem receber seus vencimentos atê o dia em que
se recolherem aos mesmos corpos, e em que por conse
quencia se possa tornar eITectiva a baixa.

1869.- Oaviso de õ d& Fevereiro de 1869 declara que
deve continuar a ser feito no arsenal de guena, como
é de lei e ele e tylo, o processo da avaliação da etapa que
tem de vigorar na côrte para as praças dejpret, servindo
de base á mesma avaliação a tabella promulgada com a
carta de lei de 2q, ele Setembro de 1828.

i86\}'- Oaviso de 11 de Fevereiro de 1869 declara
que a circular de 23 de Dezembro de 1868, regulando os
vencimen tos, que competem aos ofliciaes honorarios do
exercito, quando estiverem em com missão do serviço
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militar, não é applicavel aos que se acham em campanha,
os quaes continuarão a perceber o soldo e vanlagens cor
respondentes ao po-to, ou commj~sãot em que servirem.

'1869.-0 aviso circular de '12 de Fevereiro de '1869
declara ás presidencias de prüvincia que os officiaes ho
norarios do exercito, e quaesquer outros, que regres
sarem ua campanha, por inutilisados em consequencia
ele ferimenl,os recebidos em combale, e não puderem
prover ao meio de sua subsistencia, ,levem continuar
a receber o soldo correspondente aos seus respectivo,
postos, até en tral'mn effectivamen te no gozo da pensão, a
que tiverem direito.

'1869.-A circular ele Dde Março de '1869 declara aos
inspectores das thesourarias de fazenda Cjue aos officiaes
reformados do exercito, que se houverem habilitado
para a percepção do respecti "0 soldo nos termos da cir
cular de 28 de Maio de i866, não se deve exigir a apre
sentação das suas patentes', senão seis mezes depois de
ter findado a guerra.

1.869.-A circular de 10 de Março de 1869 declara
que aos ofliciaes, que vierem feridos da campanha, se
deve ajustar contas, abonando-se-Ihes sem interrupção
soldo e van tagens reaes,

'1869.-0 aviso de i7 de Março de 1.869 declara que
se deve pagar os prets dos recrutas, uma vez que sejam
considerados leg'aes e contenham a declaração uo dia da
reclusão e a do destino para que se possa verificar o
calculo dos dias que a cada recruta pertencem, con
vindo, entretanto, que, sempre que se derem os abonos
previstos no art. 2lt, do decreto n.O 2171 do L° deMaio
de 1858, seja essa circllmstancia declarada nos mesmos
prets para que se possa fazer eIIecLiva a responsabilidade
dos recrutadores em tal hypothese.

1869.-0 aviso de 14, de Abril ue 1.869 declara que
o vencimentos dos membros adjuntos da commissão de
melhoramentos do material do exercito: ão os de com
missão de residencia de engenheiros.

1869.-0 aviso de 17 de Abril de 1869, em addita
menta ao ue 'llj, do mesmo mez, d clara que, quando o
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adjunto perceber ordenado por outro emprego retri
buido pelo ministerio da guerra, e nesse ordenado
achar-se incluido por disposição legal o respectivo soldo,
não será este abonado ao adj unto, porém UllÍ"camente os
outros vencimentos de commissão de residencia.

1869.- O aviso de 20 de Abril de 1869 declara que
qualquer oflicial, que servir de membro adjunto do con
selho naval, tem direito ao soldo pelo ministerio da
guerra, em virtude do que dispõe o § 4,. °do art. 1.0 da
lei de 23 de Agosto de 1856, e do art. 37 do regulamento
approvado pelo decreto n. ° 2208 de 22 de Julho do dito
anno, se con tinuar á disposição do ministerio da guerra,
e poder exercer cumulativamente commissões com o in
dicado emprego.

1869.- O aviso circular de 24. de Abril de f869 de
clara que a disposição final do art. 6. ° do decreto
n.o f878de 3,1 de Janeil'O de 1857 só aproveita aos her
deiros dos officiaes, que morrem em campanha no exer
oicio da commissão, que lhes dava direito a cavalga
duras.

f869.- O aviso circular de o de Maio de 1869 declara
que a etapa, que se abona aos officiaes do exercito, que
passam a doentes cm consequencia de ferimentos rece
bidos em comba te, ou de moles tias adquiridas em cam
panha, deve ser correspondente aos respectivos postos.

1869.- O aviso de 15 de :Maio de 1869 ~eclara que, á
vista do aviso de 15 de Março de 1856, nenhum direito
têm ao premio de voJuntario do exercito os aprendizes
artilheiros, quando completarem 18 anno de idade,
depois de já haverem :Jssentado praça voluntariamente
em qualquer corpo arregimentado.

1.869. - A circular de 20 de Maio dd869 declara que
a etapa deve :-:er a menor marcada na tabella do L·
de Maio de 1858 para os respectivos postos.

1869.- Oaviso de 16 de Junho de 1869 declara que
se deve abonai' aduicional dobrada aos olliciae ela guarda
nacional em serviço effectivo militar nas provincias de
Mato Grosso e do Alto Amazonas, nos termos do art. 8.°
da lei n.0618 de l8de gosto ele 1 :)2.
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1869.- Oaviso de '18 de Junho de 1869 declara que os
voluntarios da patria, que e alistarem no exercito,
poderão desde logo perceber as vantagens·de engajados,
uma vez que renunciem as de voluntarios da patria.

1869.- O aviso do ministerio da fazenda de 21 de
Junho de 1869 declara que os empregados do ministerio
da guerra, que gozaram dos vencimentos da tabella
annexa ao decreto n. o 2677 de 27 de Outubro de 1860,
só podem er aposentados com o ordenado por inteiro
depois de completarem 30 annos de serviço. Isto em vir
tude da imperial resolução de '16 de Junho do mesmo
anno, tomada sobre consultl da secção de fazenda do
conselho de es tado.

1869.- Odecl'eto n.O Ui91 de 30 de Junho de 1869
manda que se execute a seguinte resolução da assembléa
geral legislativa:

Art. i. o Fica concedida ás pessoas que actualmente são
ofliciaes da armada, e aos oficiaes do extincto corpo de
artilharia de marinha, quedul'antc a luta da indepen
dencia serviram, quêr como olliciaes, quér como simples
praças da armada, ou do exercito, uma diaria de 1i~OOO,

corresponden te á etapa concedida aos oficiaesdo exerci to
pelo decreto n." 1254 de 8 de Julho de 1865.

Esta disposição é extensiva aos oficiaes e praças de
pret, que deixaram de pertencer ao exercito depois dos
serviços acima indicados, e actualmen te pertencem á
armada; e bem assim aos officiaes e praças de pret, que
deixaram de pertenceI' á armada, depois dos mesmos ser
viços, e a:: tualmen te pertencem ao exerci to.

Al't. 2.· AI~onar-se-ha tambem a etapa dtl 400réis
diarios á praç.as de pret reformadas, tanto da iarmada
r.omo do e~erc'lo, que serviram na época ]e que tra ta o
artigo antecedente.

Art. 3. 0 O beneficio da presente lei, assim como o
concedido pelo Llecl'eto n. o 12M de 8 de Julho de 186tl, só
compete aos ofliciaes, e ás praças de pret reformada , que
soITrerem falta de meios de subsistencia, e contarem
serviços de campanha, prestados em su tentação da
independencia do Brasil; exceptuado em todo caso os
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ofliciaes reformados por irregularidade de conducta,
nos termos do art. 9.° § 2. 0 da lei n. O 648 de i8 de Agosto
de 1852.

Art. 4. 0 Ficam revogadas as disposições em eontrario.
1869.-.- O aviso de 27 de Julho de 1869 declara que

as grat.ificaçãe da tabella de 11 de Fevereiro de 1865,
marcadas a05:empregados do presidio de Fernando de
Noronha, devem ser consideradas para aquellc5 empre
gados como substiLutivas elas de exercicio.

1869.- O aviso de 30 de Julho de 1869 declara que
os officiacs reformados, veteranos da independencia,
quando baixarem aos hospitaes ou enfermarias mili
tares, e que estejam no gozo de etapa por qualquer
titulo ou exercicio, perdem, não só a referida etapa,
Dlas tambem met(.lde do soluo que percebem.

1869.- O aviso de 2 de Setembro de 1869 declara
que, na fórma da legislação em vig6r, o tempo da
duração uas cavalgaduras abonadas ao commandante
em chefe das forças em operaf;ões deve ser contado
até a data em que o mesmo commandante em chefe
passar o commando ao seu immediato.

1869.- Oaviso de 27 ue Setembro úe 1869 declara
que competem aos repetidores ua escola preparatoria,
annexa á militar, os mesmos vencimentos marcados
para os adjuntos pelo decreto n.,o 3083 de 28 de Abril
de 1863.

1.869.- Oaviso do 1.° de Outuuro de 1869 <.leclara
que os vice-presidentes de provincia, quando exer
cerem CUDlulativamente o cargo de commanclante das
armas, têm direito ao ordenado do primeiro cargo,
com o soldo e vantagens do segundo.

'1869.-0 aviso <.lo 1.0 de Outubro de -1809 declara
que os guardas nacionaes, que vêm escoltando recrutas
:Para o exercito, llevem ter o soldo e etapa, que com
petem ús praças do exercito.
~869.- O ilViso de W de Novembro de 1869 de

clara que, quanto á gratificação dos officiaes da guarda
nacional em serviço militar na provincia do Alto
Amazonas, deve et' simples, porque o avi:o de '16 de
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Junho do mesmo anno só te,e em vi,tas manual' con
tinuar a praxe estabelecida.

1869.- A imperial re olução d0 43 de Novembro
de 1869, tom:lda sobre consulta do conselho supremo
militar, declara que os clarins-mores dos regimentos
de €avallaria devem ter os mesmos venc.imentos que
percebem os tambores-móres dos corpos de artilharia.

1869.- Por portaria de 22 de Novembro de 1.869
foi determinado que, quando tenham de ser remettidas
para a fortaleza de Santa Cruz, da barra do Rio de
Janeiro, praças pr'esas ou destacada, sejam acompa
nlladas das respectivas guias, a fim de evitar-se a
irt'egularielade de se lhe tirarem eta.pas pelos corpos,
quando são ellas alimentaL1as pela mesma fortaleza,
onde existe conselho economico.

1869. - O avisQ ele 20 de Dezembro de 1869 declara
que na fúrma das disposições vigen te.,' as praças do
exercito, que tiverem licença para tratar de sua sauJe,
perceberão soldo e etapa durante a mesma licença; e
que, sentlo esta concedida para tratarem de negocias
particulares, a nenhum vencimento tel'ão tlireito,
porque taes licenças são registradas.

1.869.- Outro aviso de 20 de Dezembro ele 1869
declara que as praças, que vierem do ex.ercito em
operações no Paraguay com licença não e pecificada,
devem ser inspeccionadas de saude, e á vista dos res
pectivos termos serão declaradas registradas, e sem
vencimentos, as licenças dos válidos, e com soldo e
etapa as dos doentes.

1870. - O aviso de 21 de Janeiro de ,1870 determina
que se proceda ao pagamento de vencimentos dos offi
ciaes addidos a corpos ou empregados em estabeleci
mentos militares, independentemente de communicação
especial ou publicação em ordem do dia, uma vez que
apresentem attestados ele exercicio, ou estejam con
templados nas folhas dos corpos; e bem assim dos
que servirem em conselhos de guerra, com tanto que
exhibam recibos rubricados pelo ajudante general, além
do attestado de exercicio.
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1870.- A imperial resolução de 29 de Janeiro de 1870,
tomada sobre consul ta da secção ele guerra e marinha
do conselho de estado, ueclara que a disposição elo
art. 3. U da lei n.· 1::\9,1 de '30 de Junho de 1869 não
se oppãe a que continue a abonar-se a etapa, de que
trata a mesma lei, aos officiaes reformados, a quem
foi concedida, apezar de não terem elles provado
pobreza, nem que effectivamente estiveram em cam
panha na guerra da independencia.

'J870.-0 aviso de 17 de Fevereiro de 1870 de
clara que as gru tiflcações especiaes que mensalmen te
são abonad:ls aos professores dos aprendizes artilheiros
eleverão ser pagas mediante uma folha distincta da dos
demais vencimentos.

1870.-0 aviso de ~ de Março de 1870, expedido
em virtude da imperial resolução de consulta de 23
de Fevereiro do mesmo anno, declara que o com
mandante e officiaes do destacamento do presidio de
Fernando de Noronha não estão comprehendidos no
numero dos empregados do dito presidio para goza
rem da distl'iDuição de rações, ele que trata o § 10
do art. ~ •• do respectivo regulamento, mas não lhes
é vedada a faculdade concedida para entretenimento
pelo art. 16 do mesmo regulamento.

1870.-05 empregados, que têm um só vencimento,
devem dous terços deste ser considerados como orde
nado, e um terço como grátificação. Assim decla
raram os avisos do ministerio da fazenda de 28 de De
zembro de 1868, e do ministerio da guerra do 1.· de
Julho do mesmo anno e de 30 de Março de 1870.

1870.-0 avi o de 3 de Junho de 1870 declara:
1.· Que as vantagens, que percebem os membros

dos conselhos, devem ser contadas da data da instal
lação dos mesmos conselhos;

2.· Que o auditor e os officiaes reformados membros
de conselho de guerra não soffrem descon los em seus
vencimentos nos dias, em que o conselho não func
ciona, na fórma da imperial resolução de 3 de Maio
de 1860, tomada sobre consulta da secção de guerra
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c marinha e de fazenda do conselho de es tado, e
aviso de 6 do mesmo mez;

3." Fmalmen te que com a terminação e remessa
do processo á au toridade compe ten te para sens trami
tes cessa o exercicio do omcial membro do conse
lho, até que seja nomeado para outi'o, ou que venha
ainda a servir no mesmo conselho, na hypothese de
devolução daquclle processo, em cujo caso a percep
ção das vantagens começará. Lambem da uata da ins
tallação.

E recommenda que só na falta absoluta de officiaes
elfectivos sejam chamados, para servirem em conse
lhos, os reformados, como é de lei.

1870.-0 avíso de 27 de JunllO de 1870 declara
que aos officiaes que regressaram do Paraguay, com
missionados em postos superiores aos que elles têm
no exerci to, devem-se abonar os vencimentos corres
pondentes ás patentes daquelles em que são elfecti
vos; e bem as'im que, por excepção, se continuará a
abonar aos alferes em commissão todas as vantagens
do posto que ex.ercem.

1870.-0 aviso de 18deJulho de 1870 declara que
os praticantes cio observatorio astronomico Jevem
perceber o vencimento de 40~OOO mensaes.

1870.-0 aviso de 29 de Julho ue 1870 declara
que os voluntarios da patria, que 1esistirem da baixa
e se engajarem, no.> termos do art. 7." Jo decreto
n. o 3371 de 7 de Janeiro ue 1865, tGm di rei to a per
ceber a gratificação ue soldo dobrauo ue engajauo, ue
conformidade com o disposto na lei n. o 493 de 27 de
Julho de 1848, e não a de 300 r:. diarios, cujo abono
dependia do exercicio em campanha, como já o decla
rou o aviso de Due l\bio de 1867.

1870.- O aviso de 30 de Acro-to Je '1870 declara
que um amcial do exercito telll direito ao soldo por
inteiro uuranle os seis mezes de 11 pen.>ão de exer
cicio a que foi condemllado pela junta militar ue
justiça, visto que tanto o alvará ue t3 de Abril do
1790, em seu al'l. 3.", como o decreto 0."263 de 10
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de Janeiro d-e F43, em seu art. 12, nâo comprchen
dem para a reducção do soldo por inteiro á metaele,
se não os oillciaes militares condemnados á pena de
prisão.

1870.-0 aviso de H de Setembro de 1870 declara
que ás companhia de operarias militares não são ex
tensivas as disposições que regulam o abono de pre
mio ás praças engajadas elo exerci to.

1870. - A ordem do dia da rerartição de ajudante
general n." 733 ele 26 de Setembro de 1870 declara que
o art. /1,9 do regulamento interno da pagadoria das
tropas ela c6rte, e ou tras disposições vigen le. > se oppãcrn
ao pagamento ele vencimentos, cujo ajuslamento de
contas não tiver sido feito em presença de guia. origi
naes ele officiaes, praças de pret ou emprerrados civis.

1870. - A imperial resolução de 9 de Outubro
de 1870, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, intle[eriu a pretenção ele um tenente de com
mi são, pedindo pagamento do premio de 300~000 de
que tra ta o decreto TI. o 3371 de 7 de Janeiro de 1.865,
declarando que, estabelecendo o art. 2. 0 do citado de
creto,l]ue depois que os voluntarios da patria tiverem
baixa do serviço do exercito, se lhes abone aquelle
premio, tal circumstancia não se dá com o peli:
cionario.

1870. - O decreto n. O 1818 de l/í,de Outubrodc1870
sancciona e mancia executar a seguinte resolução da
a scmbléa geral legislativa:

Artigo unico. - E' revogado o art. 3. 0 do decreto
n. O 1591 ele 30 de Junho de 1869.

1.870. - Oaviso de 14: ele Outubro ele 1870 declara:
L o que a 10.' observação ela tabella annexa ao ele
creta n. o 1880 de 31. de Janei 1'0 de '1857 revogou o a!'t. 41
ela instrucções lle 10 elo mesmo mez de :1813; 2. o que o
abono ele vantagens especiaes prin ipia e ces a com o
exercicio ela. commissGes de engenharia militar para
que são arbitradils' 3. o que one por conta elo Estado
o transporte por agua exigitlo pelo des"mpenho de uma
cOillmissão da mesma engenharia; {l,. o flue dos ven ',i-
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mentos do omcial embJrcaelo por conla do Estatlo para
desempenho ele commissão ele engenhari~ militar,
apenas se dcscou ta a eta pa elos dias em que as comeclol'ias
forem plgas pelos cofres publicas.

1870. - O aviso de 20 de Outubro de 1870 declara
que os voluntar.ios da p3tria, que por terem elesi. ti]o
da baixa, continuarem a servir por m~is de tres annos,
nos termos do art. 7. o elo decreto n. o 3371 ele 7 de Ja
neiro ele 1.865, não devem continuar a perceber a gra
tificação de300 réis diarios, concedida no art. 2. 0 do
citaelo elecreto, porquanto foi esta cl'eaela manifesta
mente para o serviço de'campanha ; e pois só têm di
reito á gratiflcação ele 90 ré is eliarios, como toelas as
praç.as do exercito flue, depois de concluido o respectivo
temro, se en~ajam para continuar a servir.

1870. - O aviso de 25 cle Outubro ele 1870 eleclara
que a um tenente-coronel 110norario do exercito e
major efTcctivo elo mesmo exercito, que commandava
um corpo de linha, deviam ser abonadas, além do soldo
de major, as gratificações e vantagens inl1erentes ao
posto hOllorario.

1H70. - O aviso de 31 ele Outubro de 1870 declara
que, só na falta absoluta de inferiores habilitados, pólle
quem não é praça do exercito servir de amanuense Lia
sala de orelens ele uma prrsirlencia d;l provincia ; e bem
as ill1 que verificada tal lIypotllese apenas lhe compete
o abono rla gratiflcação mensal de 20~OOO, marcada para
tal exercicio, conforme entenderam a mesma presi.
dencia, e o inspector da respectiva tl1esouraria ue
fazenda.

1870. - O Gviso de 7 ele Novembro de 1870 declrtra
que, sempre CIlJe se mandar fazer adiantamentos a olTl
ciaes que já tenham divida para com a fazenda nacional
proveniente ele abono de cavalgadura de pessoa ou
])est0. de bagagem, deve uma dividG ser reuniel" á outra,
para se faz"!' o desconto por prestações equivalentes a
duas quintas partes do respecl'ivo soldo.

1.870. - O ariso de 7 ele Novembro de 1870 diz que,
relativamente ao pagamento elos prets ao voJuntario'
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da pa tl'ia novamen te alis tados para o serviço do exerci to,
já por aviso de 29 do dito mez de JUUIO se declarou
que os voluntarios da patria que desistirem da baixa
e se engajarem, nos termos do art. 7. o do decreto
n. o 3371 de 7 de Janeiro de 1865, têm direito a perceber
a gratificação de soldo dobrado de engajado, de C'o~

formidaele com o disposto na lei n. o 498 de 27 de Julho
de '1848, e não a ele 300 réis diarios, cujo abono de
pendia do exercicio ele campanha, como antes havia
sido declarado por aviso de9 de Maio de 1867 ; convindo
portanto mandar.. suspender o abono que desta ultima.
gra tificação se tem fei to aos volun tados da pa tria que
se engajaram para o erviço do exercito, e bem assim
ordenar ás tl1esourarias de fJzencla que, por meio de
dcscon tos, faça LU voltar aos cofres pu blicos o que inde·
vidamen te foi pago.

1870. - A imperial resolu'iãQ de 9 de Novembro
de 1.870, tomada sobre consulta do conscll1o supremo
militar, declara que o voluntario da paU'ia que, sendo
promovido a omcial, fdr admitLido no quadro do exer
cito, não tem direito ao premio de 3001~000 concedido
pelo decreto n. o 3371 de 7 de Janeiro de 1865.

1870. - O aviso de 15 de Novcmbro de 1870 de
clara que o lugar de escripturario do lkposito de ar
tigos beltico de uma provincia, tendo sidQ o mesmo
deposito creado pela presidencia da me ma provincia
em 18G5, em attenção aos movimentos militares que
então existiam, e não podendo o referido lugar ser
considerado senão com o caracter de emprego de
fazenda, não deve ser abonado ao sCl'\"entuario outro
vencimento que não scja a gratilicação de 501)000
mensaes, no caso de que o lugar ainda seja reclamado
pelas urgencias do serviço.

1870.-0 aviso de 23 de Novembro de 1870 declara que
pela pagadoria elas tropa:> da côrte dc\'crão tcr feitos os
pagamentos da férias das gUélmições elos escaleres das
fortalezas deste parLo e barra, suj ei tos ao ministerio da
guerra, para o que os almoxarifes das mesmas fortalezas
e os quarteis-mestres da escola militar e do asylo da
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invalidosapresentClrão em duplica ta as respectivas
férias.

1870.- O aviso circular do ministerio dos negocias
da fazenda de 26 de Novembro ele 1870 declara, de con
formidade com o aviso do ministerio dos negados da
guerra de 7 do corrente, que os voluntarios da patria
que desistüein da baixa, e se engajarem nos termos do
art. 7." do decreto n. O 3371 de 7 ele Janeiro de 186õ, têm
direi to a perceber a gratificação ele soldo dobrado de
engajado, de conformidade com o disposto na lei n. o 1198
de 27 de Julbo de 18118, e não a de 300 réis diarios, cujo
abono depenclia do exercici·o de campanha, como antes
havia sido declarado por aviso do citado minisLerio de
9 <le Maio de 1867; e recommenda que se mande sus
pender o abono que desta ultima gratificação se tiver
feito aos ditos voluntarios da paU'ia que se engajaram
para o serviço do exerci to, e bem assim que por meio
de descontos faça voltar a·os -cofres publicas o que inde
v,idamente tiver sido pago.

-1870.- O aviso de 7 de Dezembro de 1870 declara que
a gratificação dos officiaes geIlera.es membros da com
missão de promoção marcada pelo decreto de 11 de No
v.embro do mesmo anno deve ser paga cumulativamente
com quaesquer vantagens, que lhes possam competir por
outro exercicio em que se achem.

1870.- A imperial resolução de 1.11 de Dezembro de
1.870, tomada sobr.e cOfl.sulLa do conselho supremo mi
li tal', decla ra que uma praça engajada, tendo sido re
formada antes de haver recebido a terceira prestação
de volun tario, tem direito, á vista do art. 4. o do re
gulamento de 1.8 de Novembro de i848, e aviso de 23
de Janeiro de 1.862, ao pagamento por inteiro da mesma
prestação.

i870.- A um guarda ·nacional que, terminada a cam
panha do Paraguay, c1eclarára haver desertado do seu
corpo, apreRentando-se a outro, onde sarvira com outro
nome e sc.iencia do res.pectivo commando, mandaram-se
abonar as vantag.ens concedidas aos voluntarios da pa
tria, e arerb:u'-se em sem assentamentos o serviço que
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prestára naquelle segundo corpo, ucclúr:1ndêl-se a 'falta
que commettêra: isto' por parlarias de 22 de De
zembro de 1870 e 29 de .l\Iarço de 1871 expedidas em
virtude da imperial resolução de 14 de Dezembro
de 1870.

1870.- O aviso de 15 de Dezembro de 1870 manda
abonar aos officiaes, que compõem a commissão 3rchi
vista na repartição de ajullante general, vantagens de
estado-maior de 2." classe, fazendo escripturar no S15
- Eventuaes - os que disserem re peito a ofliciaes
-reformados empregauos na referida commissão.

1870.- A imperi::d re olução de 21 de Dezembro da
1870, tomada sobre consulta do conselho supremo mi
litar, declara que os individuas que se engajaram ou
assentaram praça de conformidade com a lei de 25
de Setembro de 1867 n.O 1471 só têm direi tu ao premio
tle voluntario do exercito estabelecido pelas instrucções
do 1.0 de Maio de 1.858, em prestações proporcionaes
ao tempo de engajamento; e, se receberam a La pres
tação de seus engajamen tos e em boa fé tambem a gra ti
ficação de 300 l'éis diarios, devem ser alliviados de
restituir o que de mais se lbes abonoa, visto que as
praças de pret nào são responsaveis pelos abonos que
indevidamente se lbes derem.

1.870.- A imperial resolução de 28 de Dezembro de
1.870, tomada sobre consulta da secção de guerra e ma·
rinba do conselbo de estado, lleclara que a praça do
exerci to que, terminando-se o seu engajamento, obri
gou-se a servir por mais seis annos na fórma da lei
n. °·1.471 de 25 de Setembro de :1.867, tem direito á per
cepçiYo 'da gra tificação de 300 réis dia rios em quan to não
termiIiar o contracto que fez para servir no exercito
com a vantalTem dos voluntarios da patria.

1.870:- O aviso circulat' de 28 de Dezembro de 1.870
declara q~e não sejam attendidas pelas presidencias de
provincia' reclamações de pagamento do premio de
300 do concedido pelo decreto n.O 3371. de 7 de Janeiro
de,l •~ e feitas por ex-praças elo exercito, que apresen·
~escnsas passadas em Ma lo Grosso. .J
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t811.- A imperial resolução de 4 de Janeiro de 1871,
tomada !iODI'e consulla do conselho supremo militar,
declara que ex-praças de voluntarios da patria, qUe.
voltaram do thealro da guerra depois de terminada á
campanha, têm' direito ao premio de 300;}OOO concedido
pelo de~reto n. O 3371 de 7 de Janeiro de 1865.

1871.- A imperial resolução de 28 de Janeiro de
i871 declara que a .disposição do aviso circular de 4 de
.Junho de 1865; sobre vencimentos de officiaes do exer-·
cito em serviço estranho ao ministerio da guerra, não
deve ter en'eito retroac.ti voo

187l. - A imperial resolução de 28 de Janeiro de 1.87i,
declara que ao vice-presidente ele 1\Ia to Grosso, qlle
p,'esidira a junta de justiça militar por ter·se a isso
recusado o presidente da provincia, por gel' Lambem
commandan te Jas armas, devia·se abonar metade do
ordenado do presidente da provincia.

1.871.- O aviso de 6 de Fevereiro de 1871 deClara
que os inferiores e cabos que, em consequencia da
reuucção do batalhão de engenheiros, passaram a aggre
gados, devem continuar a perceber os respectivos soldos;
convindo que entrem nas vagas que se derem, e ficando
su pensa a promoção de taes postos emquanto houver
agg regados.

1871..- Oaviso de 8 de Fevereiro de 1871, solicitando
do ministerio da fazenda que os venciUlentos dos
empregado do observa torio sejam pagos á vi ta de
folha rubricada pelo respectivo director, declara que
e te estabelecimento foi desligado da e cola central
pelo decreto n.O 4664 Lle 30 ele JaNeiro do mesmo anno.

1.871..- O aviso de -lG ue Fevereko de 1871. declara
que o aviso de 26 de Outubro de 1870 sobre abono aos
officiaes do 1..0 batalhão de infantaria para aluguel de
casa aproveita a todos aquelles que servirem ou vierem
a serVir no mesmo batalhão, emq~anto não mudar
de quartel, ou não se determinar o contrario.

·187·1.- O aviso (le 18 de Fevereiro de 1.87i declara
que- só as praç:ls reformadas recolb idas ao a ylo de
invalido têm direito á etap:1.
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1871.-0 avis'o de 21, de Fevel'eiro de i87:! declara
que os operarios do arsenal de guerra dispensados do
serviço devem perceber sómente 2{3 do respectivo ven
cimento.

i87!. - O aviRo de 23 de Março de 1871 declara
que a um prisioneiro paraguayo, que se acha senten
ciado 'á pena de galés perpetuas, sómente se deve
abonar a etapa de 300 róis, visto que 9S prisioneiros
de guerra são considerados praças de prelo

1871.- O aviso de 22 de Abril de 18B declara que
o omcial honorario do exercito, respondendo a con
selho de guerra, não tem direito a soccorro algum
pelo ministerio da guerra, visto que deve ser consi
derado preso de justiça.

187i. - O aviso de 5 de Maio de 187-1 manda que
dessa data em diante se abone ao 1.0 regimento de
cávallaria a importancia das forragem: para os cavallos
do mesmo regimento.
~871.- O aviso de 9 de Maio de ~87t declara que'

a um brigadeiro graduado, que interinamente com
manda o corpo de cstad9-maior de ~.' classe, devem-se
abonar van t<lgcns de exercicio e etapa corresponuen te
ao posto em que é graduado, visto que não as ha
designadas para o seu posto eITectivo, sendo porém
invariaveis o soldo e addicional.

1871.- A imperial resolução de W de Maio de 1871
declara que a praça do exerci to condemnada a duas
penas, uma de cinco annos e outra de trcs de prisão com
trabalho, só deve ser excluida do mesmo exercito a
começar do cumprimento da 2,' sentença, assistindo-lhe
por conseguinte antes disso direito aos vencimentos
que lhe tocam como praça militar cumprindo a pena
de cinco annos de prisão com traba lho.

i87L- O aviso de li de .Maio de 1871, expedido em
virtude da imperial resolução de iO do mesmo mez
e anno, tornada sobre ,consulta da secçào de guerra
e marinha do conselho de es'tado, declara que ao secre
tario de guerra compele a etapa Lorrespondente a seu
posto.
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1871.- O aviso de 22 de Maio de 1871 manda res-
, tabelecer os vencimentos de diversos operílrios do ar

senal de guerra da côrte, dispensados de comparecer
ao ser,viço do mesmo arsenal, e que haviam sido rc
duzidos por aviso de 24 de Fevereiro do mesmo anno;
esta disposição, porém, não deve ficar como regra para
o futuro.

1871.- O aviso de 25 de Maio de i-87l manda abonar
ao porteiro do arsenal de guerra da côrte, emquanto
se lhe não der um commodo disponivel no estabele-
cimento, a gratif1cação mensal de 30~000. I

1871.- O aviso de ao de !!Iaio de 1871 eleva a 4mOOO
mensaes a gratificação de 201)000 que percebe o ca
pellão do exercito, professor de doutrina chistã do
deposito de aprendizes artilheiros.

1871.- O aviso de 2 de Junho de 1871 eleva a'
1~600 o vencimento de 1~000 diarios que percebe o pro
fessor de primeiras letras dos aprendizes da fabrica de
armas da Conceição.

1871.- O aviso de 2 de Junho de 1871 manda abonar
mensalmente, até segunda ordem, aos officiaes arregi
ml3ntados dos corpos da gual'llição da côrte, que não
residirem nos quarteis ou outros proprios nacionaes,
as quantias seguintes: aos commandant~s, 31SJOOO; aos
fiscaes, 30,)000; e aos capitães e subalternos, sendo
casados 20JOOO, e sendo solteiros 6$000.

1871.- O aviso de 6 de Junho de 187l manda
abonar ao inferior encarregado da escripturação da
secretaria do cOlUmando geral das companhia.; de ope
rarios militares a gratificação dú 101)000 mensaes, cor
respondente á que percebem os secretarios dos corpos.

1871.- O aviso de !) de Junho de 187'1 declara que
não se abonam duas gratil1cações de residsncia; os
officiaes que exercerem duas commis ões que t 'm di
reito a esse vencimento devem renunciar uma deJla·.
ou exercer ambas, percebendo, porem, as vantagens

Ida que as tiver maiores.
'1871.:'- O aviso de' lU de Junho de 1871 manda

abo'nar UlUa ração de c.tapa a cada uíua da.. falllÜi<l's
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·das praças de pret destacadas na fl'onteirade Ta'ba
-tinga, sendo porém o abono limitado ao prazo de seis
mezes.

1.87:1.- Por aviso de 1.6 de Junho de 1.871 solicitou-se
dolministerio da fazenda que manJe continuar a pagar
ao prep'arador de physica e chimica da escola militar
o respectivo vencimen to que lhe havia sido suspenso
por se achar elle empregado no gabinete d.o minist.erio
da guerra, e haver sido nomeado em seu -impedimento
interinamen te outro preparador.

1.871.- O aviso de 26 de Junho de 1.871. declara
que o lugar de fiscal ele deposito de recrutas não dá
direito a abono para compra de cavalgadura de pessoa.

1.871.- O aviso de 30 de Junho de ,1871 declara
que o gU!lrda do observa torio astronomico deve per
ceber o ordenado de 60JOOO c a gratificação de 30~000

e o servente a diaria de 2~000.

1.871,- O aviso de 10 de Julho de 1.871 approva
a deliberação da presidencia d~ Mato Grosso de mandar
abonar, além dos vencimentos marcados no regula

,:menta do arsenal de guerra, as seguintes gratificações:

Ao fiel .•.•......•.•....••....•.•
Ao porteiro .......•.•...•....•.•.
Ao amanuense.: ..•...••......... ,
Aos gua~das •. : •.................•

300~000

1.80l.WOO
1.40-"000
1.205000

RSlloJas
regimon\aes.

Quantia recebida
OIU boa fll.

1871.- A portaria de 14 de Julho de 1871. declara
que a um oficial subalterno que oxel'Cê cUll)ulativa
mente as funcções de director da escola elementar do
respectivo batalhão, e as de commandante ele uma
companhia do mesmo batalhão, competem sómente os
vencimentos do primeiro daquelles lugares.

1,871..- O aúso de 14 de Julho ue 1.871 declara
que o desconto que se houver de fazer para indem
nização do q!1e indevidamente se tiver abonado a
um omcial do exercito, e por e:;te cm boa fé recebido,
deve ser feito pela quin,ta parle cio soldo, e uma in
tegralmente, salvo ordem e;;pecj~1 elo governo. '
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i871.- o aviso tle 19 de Julho de 1871 manda sus
pender por illegal o abono da graWicação diaria de
90 rs. que pelo commandante da fortaleza de Santa
Cruz é abonada a um soldatlo engajado, que aUi está
cumprindo qua tro annos de pr i ãó simples, bem como
qualquer outra praça nas mesmas circumstancias.

1871.- O aviso de 20 de Julho de 1871 declara
que:is praças dos.d ilTerente corpo., do exerci to adcl idas
às companhias de invalidas, que depois de inspeccio
nadas de saude e julgadas incapazes de todo o serviço,
completam o tempo de engajamento, é applicavel a
doutrina do avü;o de 23 de Maio de 1859; devendo
cessar o pagamento da gratificação estabelecida pelo
avi o de 27 de Julho e decreto n." 1658 de 17 de Ou
tubro de 1855.

1.871.-0 aviso de 7 de Agosto de 1871 declara que
uma praça engajada nos termos da lei de 25 de Setembro
de 1867 tem direito à baixa e ao premio de voluntario
da pa tria, embora tive se sido fei to com declaração de
ser por seis annos, e que depois de satisfeito isto poderá
então engajar-se de novo, nos termos do art. 2. o da lei
n. o 18í3. de 6 de Outubro de 1870, começando a correr
·0 tempo da data em que foi expedido o novo titulo em
substituição ao que possue.

1871.- O aviso circular de 8 de Agosto de 187i de
clara que por aviso de 2 de Junho do mesmo anno, expe
-dido á pagadoria das tropas da côrte, ordenou-se que ao'
officiaes Jl'I'egimentados dos corpos da guarnição que
não residirem nos quarteis ou outros proprios na::io
naes, se abonem mensalmente as seguintes quantias, a
saber: aos commandantes 36;)000, aos fiscaes 30~000 e
aos capitães e subalternos, sendo casados 20$000, e sendo
solteiros 6;)000; e representando a mesma pagadoria ter
duvida em abonar aquene auxilio aos otliciaes doentes
no hospi tal, aos presos de cOl'l'ecção ou re pODdendo a
conselho, e ao licenciados, se explica que, procedendo
a duvida apresentada, só deve ser aquelle abono feito aos
o1Ticiaes que estão em elfectivo exercicio inclusive o
aLldiJo , com tanto que sejam de corpos arregiJucnt.ad

•
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;e por excepção. aos que, estando nas cond ições e no gozo
de tal favor, ficarem doentes no seu quartel.

1871.-0 aviso de:lO de Agosto de 1871 declara que
os sargentos do deposito de aprendizes artilheiros, .que,
tendo concluido os estudos do mesmo deposito ficarem
nelle empregados por bem do serviço, em vez de serem
transferidos para os corpos da arma, na fórma do art. 55
das respectivas instrucções, devem ser considerados no
caso dos effectivamente transferidos, não só para ceSSar
o desconto dos dous terços do soldo, a que estavam su
jeitos como aprendizes, mas tambem para receberem o
principal e juros que accumularam até então na caixa
economica, em virtude do art. 60 das ditas inst.rucções,
para o que lhes devem ser entregues as respectivas ca
dernetas.

1871,- O aviso de 10 de Agosto de 1871 declara que
podem os operarias militares do arsenal de guerra da
c<lrte ser reengajados, mas não com o premio que em tal
CaSO compete ás praças do exercito, porquanto já por

.aviso de 14 de Setembro do anno passado seexplicou que,
não fazentlo parte do quadro do exercito'as companhias
de operarias militares, não lhes são extensivas as dispo
sições que regulam o alJono de premio ÚS pl'aças enga
jadas no me. mo exerci to, e esta regra se deverá obserya r
de futuro.

1871.-0 aviso de 12 de Setembro de 1871 declara
que aos secretario, das inspecções militares não compete
gratificação para expediente.

1.871.-0 aviso de l() de Setembro de 1871 declara
que perceberão sómente meio solllo e e.tapa os offieiaes
llUIIoraI'ios do exercito respondendo a conselll() de
guerra, quando, estando em. eITectivo· exereicio, forem
presos para semelhante fim.

1871.- O aviso de 28 de Setembro de 1871 declara
que o di/'ector da repaTtição fiscal, nomeado presidente
de provincia, tem direito aos venr.imentos de director
desde o dia em que seguiu para a provincia, que vai
presidir, até a vespera do em que tomar posse da aclmi
ui;: lrill:ã,y da lll('S~lla; e bem a~sil11 aoS CoTtc~pondcn te:;
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ao pedodo que decorrer da data em que deix:Il' a pre. i..
dencia ã da apresentação na sua repartição, conforme. e
pratica com os empregados do ministerio da fazenda,
quando nomeados para iguaes cargos, devendo essa des
peza ser escripturada no § 1.1> - Despezas eventuaes
de~te ministel'io,

i871.-0 avisode 2 de Outubro de i871 declara que
os omciaes dos corpos fixos têm direito ao auxilio con
cedido pela circulai' de 8 de Agosto ultimo pafa aluguel
de casas.

18711-0 aviso de 2 de Outubro de 187i declara que
nào têm direito ao abono do auxilio concedido para <llu
guel de casas os omci:tes do deposito (\e instrucção e de
recrutas, por ser privi legio dos doscorpos arregimen tados
moveis que não tiverem commodo nos quarteis, con
forme foi determinado cm' circular de 8 de Agosto do
mesmo anno.

187L- O aviso de 13 de Outubro de i871 declara
que o amanuense ou escriptul'ario, que fdr nomeado
para auxiliar a escripturação dos clepo, itos ele artigos
bellicos, perceberá simplesmentea gratificação ele 30;5000,
ou addicional e etapa.

,1871. - O aviso d'e 19 de Ou tubro de 1871 declara
,que os corpos arregimentados, cle que trata a ci,rcular
de 8 de Agosto elo mesmo anno, são unicame~te os corpos
moveis do exercito .
. 1871.- O aviso circular de 2í cle Outubro de i871 de
clara qué a disposição do aviso circular de 8 de Ago to
do mesmo anno, e relativa ao abono para alugueis de
ca a, é, por ora, extensiva unicamente aos officiae da
côrte e da provincia de Pernambuco.

i871.- O aviso de 3 de Novembl'o de '1871 declara
que o omcial da guarda nacional preso para responder
a conselho de investigação, depois de dispensado do
serviço, não tem direito a vencímento algum pelo mi
nisterio da guerra.

1871.-0 aviso de 22 de Dezembro de '1871, expe
diclo em virtude da imperial resolução de 21 do mesmo
mez e anno, declara que um lente repeticlor da
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cola central não têm direito de perceber durante as
férias vencimen tos dos empregos que accumularam
no tempo lectivo, e bem a sim que se algum exerceu,
desde o encerramento das aulas até o dia em que co
meçaram as férias, funcções de lente ou repetidor,
que lhes não eram proprias, assiste a ambos ou a al
gum delles que as ti ver exercido o direi to de perce
ber os vencimentos marcados aos que accumulam,
en tendendo- e, porém, que ao repetidor duran te as fé
rias de'vem ser abonados os vencimentos do lente
substituido. quando este não os perceber.

1872. - O aviso de 5 de Janeiro de 1872 declara que,
estandp as funcçôes de director do archivo milit.ar
annexas as de commandante do c.,9rpo de engenheiros,
e percebendo elle como commandante de corpo especial
as van tagens marcadas na tabella do L o de Maio de 1858,
e como director do ar'chivo militar a gratificação de
800S000 por anno, fixada pelo decreto de 1~ de Abril
de 1821, não lhe póde ser abonada a gratificação lIe
30~OOO men aés que só auferem os que percebem van
t:lgens de commissão actiyu, e são reputados chefes.

1872. - O aviso de 2'1, de Janeiro de 1872 declara
que a um, lente reintegrado da escola central compe
tem sómente os vencimentos da cadeira que rege,
'visto dever con~iderar-se suspensa, a jubilação desde
a data da reintegração.

1872. -A ordem do dia da repartição de ajudan
te general n. o 830 de 6 de Fevereiro de 1872 recom·
menda a pontual execução do disposto na oreiem do
dia n. o 20 de 16 ele Julho ele 1857, relativamente á
remessa mensal das partes que devem dar os com
mand:lntes dos corpos sobre o est:ldo do pagamento
dos soldos aos seus respectivos corpos.

1872.-0 aviso de 11 de Março de 1872 manda can-
o tinuar o abono da etapa ás mulberes dos soldados que

estiverem empregados nas obras de fortificação d:ls
[ron Lei ras do Amazonas.

i872.- O:lviso de 26 de Março de 1872 decl:lra qne
:l Hm tenente-coronel da guarda nacional, nomeado pelo
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pre"idenle da provincia tl Mato Grosso para servir
de voga I em um conselho de guerra, não obstan te exercer
o emprego de collector das renda geraes da capital,
competem, durante o tempo em quc scrviu no men
cionado conselho, desde a data em que entrou no excr
cicio de vogal de conselho de gucrra até a rle seu
encerramento, o solclo, addicional e etapa, correspon
dente á ua patente; competindo ao ministe!'io da fa
zencla decidir sobre a incompatibilidade de exercício
e accumulaç;Io ue vencimentos, em que discordam o
prl'sidente e o inspector cla thesouraria da mencionada
11l'oYincia.

1812. - Oaviso dc 2í de ~IJio cle 1872 declara de
novo que o abono do premio de 300$ 00 só compete aos
voluntarios que concluiram a campanha cio Paragu~y,

co mo é ex presso na i rn perial re:o lllção cle con. ui ta dc 17
ue Fevereii'o cle 1867.

1.872. - Oavif;o de 13 de Junllo de 1872 rcrommenda
aliei observancia do aviso de 16 de Outubro ue 1868,
CJ ue proh ibe se abone gra ti lieação a omc iaes di) exerci to
C111 pregados como recru tadoreE.

1.872. - Oa\'iso de i3 de Julho de 1872, em aduí
t.amento ao aviso circular cle 2/~ ele Outubro do anno
p:ls:ado, declara que fica extensiva aos oflit;iae arregi
mentados existentes nas provincias, exceptu:llldo-se
os que tiverem resiLlencia no. rJuarteis ou em proprios
nacionaef;, a disposição do aviso circular de 8 de Agosto
elo mllsmo anno, relativa ao abono para alugueis de
casa, até que o poder legisla ti vo resol va soure o aug
mento de vencimentos para o exercito.

Hecommellda que se dêem terminanles ordens para
que nos quurteis c proprios nacionaes a cargo do mi
ni ..;terio da guerra se conceda aos oillciaes arregi
mentados a ca.'a ou morrida a que tum direito, sendo
qUI' a gratillcaçâo de aluguel cle cas<is só' poderá er
conceditla depois de bem avcriguado que !la falta ab
soluta de proprios nacionaes (Jue possam ser para e se
fim destinados,
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CAPITULO YI.

AJUDAS DE CU TO E TRA:'iSPORTE DE OrFICIAES E PRAÇAS

DE PRET.

i8'~6.-0 decreto n. O 471 de 26 de Agosto de 1811.6
approva a seguinte tabella, que marca as ajudas de
cuslo de ida e volta pal'a os commandantes das armas
da provincias:

'I'abelJa da ajuda de cnsto (lo ida e volta para os com
mandantes das nrmas dns provincias.

PROVI:-lCIAS. AJUDAS DE CUSTO.

Para ida. Para volta.

Bahia .
Pernambuco .
Pará .
Rio Grande do Sul. .
Ma to Grosso .

400;~OOO

600aOOO
800S000
(iOOSüOO

2:000i~OOO

200~OOO

300aOOO
400S000
300JüOO

i :OOO;~OOO

Familill das
praças de preJ.

ornCiiles em
serviço nas
pro\'incins
centraes.

Os otliciaes, que forem nomeados commandan tes
de armas das provincias em que residirem, ou que
sendo exonerados deste emprego continuarem a resi
dir nas mesmas provincias, não receberão ajudas de
custo.

i847.- O aviso de i4 de Dezembro de 1847 declara
que as mulheres e ülhos das praças de pret serão sempre
tran portados á custa do Estado,ainda quando em navios,
que não sejam vapores da companhia, ou da armada
n:lciona I.

1849.- O decreto n. o 592 de 3 de MJ.fço de i8í9
approva a seguinte tabella do maximo e do mini
mo das ajuqas de custo dos otliciaes do exercito, que
,,50 em serviço para as provincias centraes do Im
perio:
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Tabclla das ajudas de custo que se devem abonar aos om·
ciacs para as provincias centraes;

Posl(JS dos ofliciaes. Distancia Jllaximo. Minimo.
por cada legua.

De brigadeiro até te-
nen te-general inclu-
sive.....•......•.. de mal'chll. 68000 3$000

De maj 01' até coronel
inclusive ...•...•.. idem 4~000 2nOOO

De alferes até capitão
inclusive •......... idem 2~OOO IQOOO

1850.-0 aviso circular de 29 de Outubro de 1850
determina que, para a execução do contl'acto celebl'ado
pelo ministerio da guerra com a companhia de pa
quetes a vapor p~ra transporte dos officiaes e mais
praças do ex.ercito, se observem as instrucções que
acompa_nharam o mesmo aviso circular. Segundo estas
insLrucções as oI'dens para passagens nos paquetes das
companhias, que houverem de ser pagas pelo minis
terio da guerra, serão expedidas na côrte pela secre
taria da guerra, e nas provincias pelos presidentes ou
pelas autoridades competentes; os passageiros nestas
circumstancias são passageiros do governo.

As ordens para embarque u.e tropa comprehendem
implicitamente o numero de mulheres, que costumam
acompanhal-a quando dellas não se faça especial menção.

03 primeiros e segundos cadetes serão considerados
como officiaes para o pagamento de suas passagens,
quando a ordem para o embarque não declare o con
traria.

Sómente receber-se-ha a bordo das barcas a titulo
de bagagem aquella, que rigorosamente pertencer como
tal ás praças que transportar, não se lhes permittindo
levar mais do que os outros passageiros, salvo o caso
de pagarem o competente frete.

1850.-0 aviso circular de 7 de Dezembro de 1.850
declara que não têm dil'ei-lo a passagem por conta dI)

Transporte em
paquetes.

Idem.
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goveJ'llo nas barCils da compa,nhia de paquetes a "ap,or
os escravos dos officiaes, embora estes sigam em ser
viço.

1.85L-0 art. 1.0 da lei n. o BUS de 23 de Agosto
de 1.851 autoriza o governo a prestar aOs recrutai', que
forem isentados, os n~cessarios meios de transporte
para os seus domicilias. .

1.852.- Oaviso de 9de Fevereiro de i852 declara flue
nr.nhum aliciaI do exercito, qualquer que seja a sua
elasse, tem direi to á ajuda de custo, quando viaja dentro
da mesma provincia em que residir.

i853. - Oaviso Cil'cular de 25 ele Abril de i853 de
clara que ás praças que tiverem baixa do serviço se
deverão passar, em separado, titulos Je divida para
com elles poderem requerer o pagamento elo que se lhes
dever, não se mencionando porém isso nas escusas; e
outro im que das dividas ás praças, que tiverem pas
sagem de uns para outros corpos, não se deverá pasl)ar
titulo em separado das respectivas guias, mas qne
ncstas se mencionarão as dilas dividas, para que o seu
pagamento seja reclamado pelos com mandantes dos
corpos para os quaes passarem, ou reljuerido por ellas,
precedenLlo informação dos referidos commandantes.

185õ. - O aYiso circular de 14 de Janeiro de i856
determina que a concessão de trao 'porte por conta da
fazenda publica se faça ex.tensiva ás pessoas das familias
do.s olHciaes, entelldendo-se por taes, para os solteiro,
a vLuva ua mai, que fÓl' por elles alimentada, e para os
casados, sua mulher, filhos menores de 11.8 annos, e
filhas solteiras, por serem estas as pessoas que têm
direito ao meio soldo do omeial, por fallecimento
tle te.

1858. -O aviso de 20 de Julho de 1.858 concede às
praças de prel, que marcham em serviço isoladamente,
ou com passagem de um para ouLro corpo o abono
de etapa correspondente ao tempo de viagem, que ti
verem de fazer, calculada a quatro leguas por di~, de
clarando-se isto nas respccti vas guias: liGando sem di
reito a semelhantes vencimentos n@s dias em que a~
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referidas praça c\ccuerem o tem po designado para a
marcha, exceptuando o caso de molestia.

1858, - O aviso de 29 de Setembl'O d 18(:)8 deu
csclarecimentos á genuina intelligencia da disposição do
§ 3: das instrucções de 2fl: de Julho de 18:>7, relati
vamente a transporte dos officiaes que marcham em
serviço, declarando que não se deve attender ás re
clamações pela intelligencia anteriol'mcnte dada ao re
feriLlo ,3,°

1859.- Oaviso ci,rcular de 11 de Março de 1859 manda
recommendal' a observancia da pratica estabelecida de
serem pagos na côrte a:' passagens mandadas dar pelo'
ministerio d.a gucrra nos paquetes a vapor.

1859. -O aviso circular d.e 12 de Maio de 1859 tle
termina que se m \ncione na guia dos ol,flciaes as
ajuclas de custo que lhes forem abonadas; além di so,
que os presidentes o participem á secretaria da
guerra .

1860. - Oavi~o de 2'~ de Março de 1860 clá instruc
çõcs para re6'ttl<lr as pa sagens em os vapores da com
panhia de navegação do AI to Paraguay, e fixa o valor
daS' respectivas comedorias. Por estas instrucções-os
commandan tes dos va pores da companh ia não podem
receber a seu bordo, por conta do mini teria da guerra,
passageiros e familias sem ordem do governo, ou dos
presidentes das provincias de Santa Cat.harina, Rio
Grande do Sul, e Mato Grosso. Os presidentes das pro
vjracias acima nomeadas, tendo em vista o disposto nas
instrucções de 2!f de Julho de 1857, não ma ndarao da I'
pas agem nos vapores ela companhia senão ás pessoas da
f,lmilia do official, e nos casos alli especificados. Aos
omciaes que ,tiverem, por conveniencia do serviço, de
seguir por terra para Ma to Grosso e dalli re"'ressarem
para a côrte pela mesma via, se continuarão a aboD3!'
as ajudas de custo actualmente estabelecidas. O valor
das comedorias, que se devem abonaI' por conta do mi
nisterio da guerta nos vapores do govllrno em viagen
lluviaes da ,pl'ovincia de Mato Grassá, será fixado do
modo seguinte:

Trnnsporto de
officiaes.

!I'assagens em
vapur.

Guia.

Passagens em
vapores.
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Da capital a Corumbá .... 0.0.:0' •• O" o
De Corumbá a Albuquerque. oo' ooo. o
De Albuquerque a Corumbáo. o ooooo
De Corumbá até a capital. o" o' o.' oo.•

4ÓJOOO
8S000
16~OOO

nO~OOO

Passagens em
vapores.

Transporle de
officiaes e
familias.

Ordem de
marcha.

Offir.iaes
transferidos.

As passagem dos vapores do governo ~ó serão or
denadas quando não houver vapores da companhia de
navegação do AI to Paraguay.

i860. - Oaviso de :lO de Dezembro de 1860 autoriza
a legação brasileira em Montevidéo a mandar dar pas
sagem por conta do ministerio da 'guerra, tanto para
Mato Grosso, como para a côrte, ás pessoas que, por
qualquer eventualidade, tenham chegado a Montevidéo
sem irem munidas das necessarias ordens para esse fim,
devendo na concessão de taes passagens regular-se pelas.
instrucljões de24de Julhode 18n7.

1861. - O aviso circular de 10 de Janeiro de i861
determina que nas ordens que se expedirem para os
transport~s dos officiaes e suas familias se declare o
motivo da viagem, e, no caso que tenham família, qual
o numero de pessoas e a idade dos filhos.

i86L - O aviso de :1.8 de Junho de i861 declara que
o preceito do aviso circular de 20 de Março do mesm()
anno tende unicamente a reproduzir o que está disposto
nas in~trucções de 2l de Julho de :l.8a7, para que o offi
ciaes que têm de seguir a seus destinos não sejam pri
vados das vantagens que aquellas instrucções lhes as
seguraram; mas de fórma alguma se pMe entender que
taes vantagens se devam abonar aos que, tendo ordem
de marcha não sigam na primeira oCGasião, não bas
tando allegação de incommodos, porque os casos de mo
lestia tlevem ~er comprovados, e para esses 11a dispo
sições especiaes.

186L - A ordem do dia da secretaria da guerra
n oo 282 de 19 de Setembro de 1861 determina que
fique revogada a disposição do art. 9. 0 das instrucções
de 24 de Julho de 1857, na pal'te relativa ao pagamento
da metade da despeza de transporte dos officiaese fa-'
milias, quando elles são tran feridos a .pedido seu de:
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uns para outrOs corpos; e em inteiro vigor as dispo
sições do aviso circular de i4 de Janeiro de 1856, esta
belecendo que taes transportes corram por con ta dos
ollic"iaes transferidos, sendo sómente por conta do Estado
os dos que o forem por conveniencias do serviço, ou por
accesso.

i86l. - O aviso circular de 27 de No\ embro dc1861
determina que, nem as ordens para transporte de ofi
ciaes ou praças de pret, nem os attestados de desem
ba·rque, sejam passados em duplicata, e nem delles se
passe ceI' tidão.

i861. - O aviso de ii de Ddzembro de iR61. regula
o transporte dos officiaes, llue vêm de Malo Grosso por
mar.

i862. - O aviso de 4 de Fevereiro de 1.862 manda
adoptar a tabella das distancias dos municipios e fre
guezias da provincia do Rio Grande do Sul para os ajustes
de contas das ajudas de custo.

i862. - O aviso circular de 27 de Junho de 1862
remette á pagadoria das tropas ela côrte e ás ll1esourarias
de fazenda mappas de distancias entre as cidades, villas
e freguezias pertencentes ás provincias de Pernambuco
e Sergipe, a fim de que sejam adoptadas pua regularem
os ajustes decontas deajudas de cust,o aoS officiaes, que
viajarem nessas proYincias.

i862. - O aviso de 18 de Agusto de i862 declara
que, cumulativamente com ajuda de custo, não se
abonam forragens a officiaes, visto serem ellas inl1eren tes
aos exercicios e não ás patentes.

i863. - Oaviso de i5 de Setembro de i863 declara
que as disposições do art. 2.· das instrucções de 24 de
Julho de i857 aproveitam a todo o oflicial que marcha
em serviço separado do seu corpo, quêr vá só, quêr com
algum destacamento, e assim se devem entender as ex
pressões isoladas dos corpos a que pertencem, que se
leem no supracitado artigo.

i86i. - O aviso de 7 de Abril de i86i declara que
a passagem a que tem direito por conta do governo o
oficial de'pucllado para fMa da provincia em que se
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achar, póde passar para aqu Jle com quem faça troca ele
corpo, dado o caso de que o primeiro uão haja rea
lizado o transporte.

1.804:. - O av.iso ele!) de Abril ele 1864 approva a
passagem c:mceuida para a c(jne por Gonta do governo
a um omcial, vislo que antes rIa I.ransferencia a seLl
pediria tinha de fner ('"(ame na e~;(".o!a militar.

1.864. - Oayi. o de 9 dl~ Outuhro de 18f)lj, solici ta ao
ministcrio da marinha a expedição das suas orclen~ para
C]lle os navios de guerra e tran. portes do governo, que
apartarem á ilha 'de Fernando, transporLem dalli para
o continente os 'entenciadoi' que concluirem o seu
tempode pri.ão,e a suas familias.

1864. - O aviso de 21 de Outubro ele 1864 manda'
abonar a um omcial, que fez troca de corpo com outro, a
ajuda ele custo que a este competia.

'186'1:. - O aviso de i8 Lle Novembro de 186!f ueclara
que o auxilio de etapa ás familias de orficiaes em viagem
só é devido nas viagens de mar quando nas passagens não
vão incluidas comedorias.

1865. - O aviso çircular ele ~D de l\Iaio de ·186:;
manda entregar aos commandantcs dos navios da ar
mada, para cornct1orias do o/TI(;iae do exercílo, ele suas
familias, e do~ cadetes a quinta parte do que se abona á
companhia brasileira 'de paquetes pelo tran.'porte dos
passageiros de ré.

1.86;5. - O aviso do L o c;lc Junho ele :1.865 manda
ob. ervar provisoriamente as instrucções para o serviço
de uma companhia de transportes da provincia de
S. Paulo, e que acompanharam o mesmo avi o.

~86õ. - A lei n. U :1.246 de 28 de Junho de 1.865
art. 5. o ~ 5. o, au loriza o governo a isen tal' do por te a
correspondencia postal dirigida aos officiaes e praças
de pret do exercito e da armada, quando estiverem
em campanha, e bem assim a que por elles fór ex
pedida.

~865. - O aviso de 4 de Julho ele :1.86;5 declara que
continúa a pratica de dar-se aos officiaes que partem
da côrte para a provincia - pa e -, que pelos en-o
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('~rregados da visiLa llo parlo era recebido a bordo e re
meLLido ao quartel-general na côrLe.

1860.- Por avi:o de 25 de Julho d'3 1865 foi auto
rizadu o commaurlo em chefe do exercito em operações
lia provincia do Rio Grande do Sul a crear uma com
panhia de transportes.

1865.- O aviso circular de 24 de Agosto de 1865
manda abonar aos command:llltes dos transportes de
guerra, e de outros quaesquer. que não tenham con
tractos, uma quantia equivalente a duas terças partes
do valor das comedorias que se pagam á companhia
brasileira de paquetes a vapor.

1.855.- O aviso circula~ de 28 de Agosto de 1865
mnnua prohibir o tran;;;porte para a côrte das familias
do; voluntarios da patria e guardas nacionaes, em
marcha para a campanha.

1865.- A imperia1resol ução de'2 de Ou tubro de 1865,
tOI11:1da sobre consulta das secções reunidas de justiça
e ue guerra e marinha do con.-elho de estado, sobre
a legalidade e conveniencia uas medidas adoptadas pelo
pre.-idente da provincia do Rio Grande do Sul, em
referencia ao serviço de transporte do trem bellico da
cidade do Hio Pardo para a fronteira do Uruguay, de
clara: L" que a medida tomada pelo presidente, em
tora util no momento, póde vir a ser prejudicial no
futuro; 2.° que, quér o governo crêe ou não alguns
ramos de- tran portes militares seus, é preferivel re
correr pelo que faltar ao expediente de contractos cele
hrados a tempo de antemão para não receber a lei no
momento conluio dos especuladores; 3.°, que devendo
prevêr-se, que apezar desses dous expedientes póde
occor1'er o caso ue precisa ['-se de transporte em alguma
localidade e não quererem os dono' deUes forneceI-os
ou exigirem preços fabulf)sos, convém, para evitar isso,
que se l'egula1'ise o meio auxiliar das requisições feitas
em v'irtude da lei de 9 de Setembro de 1826, mediante
as providencias que forem as mais acertadas.

(Vide regulamento de 21 de Novembro de 1814 e
a lei de 24 de Noyembro de 1830.) (Commando.)

1. ~4.
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1865. - A ordem do dia da secretaria da guerra
11. o 490, de 23 de Dezembro de 186;) declara que, por
immediata e imperial resolução de 22 de Novembro
do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militaT, houve por bem Sua Magestade o Impe
l:ador determinar que, nos casos de molestia e de
penuria, se conceda transporte por conta do governo,
para suas provincias, aos olliciaes do exerci to na' occasÍâo
de serem reformados ou demittidos.

Tabella de 186;). - A imperial r~olução de 30 de Dezembro
njudas de custo.

de 186;), tomada sobre consulta das secç.ões rel1nidas;
de guerra e marinha e de fazenda do conselho de estado,
ácerca dds ajudas de custo de que trata o decreto-

, n. o ;)92 de 3 de Março de 18~9, declara:
l. o A tabelIa que baixou com o decreto n'" 592 de ~

de Março de 18119, fixaudo a quota das ajudas de custo,
que se devem abonar aos officiaes, que vão em serviç()
para as provincias centraes do Império, teve por fim
ministrar os meios indispensaveis para que os officiaes;
que partissem do littoral pudessem chegar a IUat,)
Grosso, Goyaz e Minas Geraes, e cumprir as ordens
do governo. Antes da .publicação daqllclla tabena, as
ajudas de custo para taes viagens eram arbitrarias, e
não poucas vezes um alferes ou um tencn te, com ()
mesquinho soldo e. vantagens geraes, etapa e gratificação
addicional, era obrigado a fazer dispendiosissima viagem,
o que não podia effectllar sem contrahir dividas, que
o oneravam por toda a vida, e o tornavam menos apto
para a vida mili tal'. As instrucções de 24.- de Julho
de 1.857, com quanto não façam immediata e neces
saria applicação da tabellla que acompanhou o decreto
de 3 de Março de 1849, são fundadas no mesmo prrn
cipio, isto é, prestar aos olficiaes os meios indis
pensaveis para cumprir as ordens do governo, trans
portando-se ás localidades para onde tiverem sido
destinados. ( Avisos de 9 de Fevereiro de 1852, i3' de
Maio de 1.8õ3 e 23 de Dezem bro de 1.864.)

Os avisos de io de Maio de 1.8õ3, 4 de Março e i9
de Julho de 18;)9, e finalmente a ordem do dia d:e:l9
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Ilc Setembro de 1.861, não fazem mais do que explicar
as disposições das citada instrucções, e em geral no
sentido de reduzir as despezas do thesouro com a
verba-ajudas de custo;

2. 0 Os officiaes do exeI:cito, que marcham em com
missão de servil(o, e vão por terra de uma para outra
provincia, a~cumulam a ajuda de custo com a grati
Ilcação addicional, etapa e forragens para cavalga
duras, e bo::stas de bagagem, que em razão da patente
lhes compete. Se a viagem, porém, fór dentro da mesma
provincia, não devem perceber a ajuda de custo, mas
sómente os outros vencimentos. Quando a viagem tiver
lngar por agua, têm os officiaes direito sómente ao
transporte e á gratificação addicional; sendo, porem,
parte por agua e parte por terra, observam-se as con
dições antecedentes para um e outro caso;

3. o Não se deve accumular a ajuda de custo conce
dida pelo decreto n. o 592 de 3 de Março de 1.84,9 á
mandada abonar provisoriamen te pelo aviso de 23 de
Dezembro de 1864; por quanto, limitada como está
a primeira (a do citado decreto) aos officiaes, que
se destinam ás provincias centraes, na ausencia de
tlisposição legislativa, ou regulamentar, a respeito
uos que se destinam a outros pon~os, ou a provincias
maritimas e a paiz estrangAiro, por equidade na
presen te guerra se mandou abonar a segunda (a do
ci tado aviso de 23 de Dezembro de 1.864.) aos officiaes
a quem não podia ser abonada a primeira;

4,. o Pelo n . o 1. o das citadas instrucções de 1.857 os
officiaes, que viajam por terra de uma para outra pro'
vincia, têm direito á ajuda de custo do decreto de
18~9. Quando, porém, seguem de qualquer provincia
para paiz estrangeiro, nada dispõem as ditas instruc
ções, mas parece que por maioria de razão devem taes
<Jjudas de custa ser abonadas em taes circumstancias.

i866. - O aviso circular ue 19 de Janeiro de i866
declar<J que nenhuma despeza corp. passagem de pes
soas de familia será levada em conta, se não estiver
autorizada nas instrucções de 24 de JulhGl. de :1.857,

Famifias.
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que por emquanLo regem a materia; e flue o disposto
nas mesmas instrucções só aproveita ás familias do.>
officiaes que marcham em serviço.

1866.-0 avisode 14 de Agosto de 18GG tlcclal'a lJue
se deve recusar a diaria, designada na tabella tio 1. U de
Maio de 18v8, para transpor te de munições de guerra,
trem bellico das companhias, archivo, e bagagem dos
officiaes das mesmas campaoh ias dos oorpos do exerci to
em operações, visto 113 ver nesses corpos os meios tle con
ducção creados e man tidos á custa dos cofres publ icos.

1866.- O aviso de 20 de Setembro de 1866 deter
mina que não se dê passagem por conta do ministerio
da guerra 'na estrada de ferro de Pedro II senão a quem
andar em serviço, declarando no-passe-o serviço do
mini teria ela guerl'a; ás famílias elas praças de pret
se poderá' dar passagem no acto de marc'harem com as
mesmas praças para destacamento, e no de regresso,
quando forem rendidas.

1867.- O aviso de 27 de Março de i867 deu ins
trucções para o abono ele comedol'ias aos commandan tes
ue transportes, e seu ajuste ele contas. (Vide 3.° volume
pag. 418.)

1868.- O aviso circular de 13 de Maio .de 1868 pro;"
l1ibe·o abono de transporte para a cõrte ás praças, ás
quaes se tem concedido licenças para esperarem nas
provincias de sua resielencia a decisão de reforma ou
pensão.

1869.- O aviso de iõ de Abril de 1869 declara que
o governo não dá passagens á custa do Estado ás familia
dos officiaes senão qua-ndo estas os acompanham em acto
de serviço, e que em caso nenhum têm direito a ella os
criados ao serviço das mesmas fami lias.

t869.- O iJ,viso de 29 de Novembro de 1869 deter
mina, pára obviar-se o inconrel1ient,e de não quererem
os commandantes dos vapores de cabotagem receber
sem pagamento á vista praças, que sendo escusas do ser
viço têm de recolher-Se ao seio de suas familias; que
sempre que 1J ou ver ele dar passagem a L\les praças,. re
mctLa a esta secretaria ele estado nma conta das ,mesmas
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pa ~agcll-, a firn. de se orJenar a entrega de sua j,mpor
tancia pela pagatloria das tropas ao oillcial que for de
signado para semelhante fim.

1870.- Em. portaria de 8 de Janeiro de i870 se de
termina que a~ repartições subordinadas ao minis
teria da guerra, que dão guias para passagem na es
trada de ferro D. Pedro II, não expeçam as mesmas
guias senão por motivo de serviço.

1.870.- O aviso do mini teria da justiça, de 3 de
Maio de 1870 ih-ma a competencia do mesmo minis
teria para marcar prazo e ajuda de custo a um juiz de
direito nomeado auditor de guerra, ao qual designou a
aj uda de custo de 400~OOO para assumir o exercicio das
respectivas funcções.

187'1.- O aviso de 18 de Fevereiro de ,1871 declara
qne as disposições do aviso de 26 de Agosto ele 1859
refel'em-se unicamen te ás famil ias dos officiaes arre·
gimentados, e não <is dos fallecidos.

187L-A portaria de -i8 de Fevereiro d.e 18711 de
clara que os orIiciaes da guarda nacional que, por con:
veniencia do serviço, viajam dentro da provincia,
estão sujeitos ás disposições do § 2. o das instrucções
ele 24 de Julbo de 1857, combinado com os avisos cir
culares de 4, de Março de 1859 e 10 de Maio de 1858,
dispo içôes que devem ser cumprida lilteralmente.

187,1.- A imperial resolução de 18 LleFevereiro de
1871, tomada sobre consulta da ecção 1e guerra e
marinha do conselho de estado, marca provisoriamente
él ajuda de custo do commando das armas da provincia
do Amazonas na razão de um conto de réis para ida, e
seiscentos mil réis para volta.

-1871.- Oaviso de 17 de Julho de 1871 fix.a em i88
leguas a distancia que vai da capital da provincia de
S. Paulo á·colonia militar do Itapura, sendo 28 leguas
da mesma capital a Piracicaba, e 1.60 de Piracicaba á
colonia.

1.871.-0 aviso do ministerio da marinha de 18 de
Agosto de 1871 de lara que sendo inconveniente a pra
tica de c fOl'l1ecerem vicLualhas aos offi iaes e praças do
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exercito e empregados dos diversos mil1isterios, quanLlo
em viagem nos transportes de guerra, á conta dos res
pectivos commandantes para serem estes posterior
m'ente indemnizados, recommenda Sua Alteza a Prin
ceza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o
Imperador, que d'ora em diante os ditos officiaes,
praças e empregados, quando obtiverem passagem nos
transportes por ordem do governo, sejam alimentados
com os generos de bordo a cargo dos officiaes de fazenda:
procedendo-se de conformidade com o disposto no pa
ragrapllG unico do art. 4:4: do decreto n.· 4,54,2 .Il. de
30 de Jun.ho de 1870.

Artigo a que se refere o aviso supra.

Are. 4,4,. A despeza das rações diarias será dada com
as formalidades do art. 84:.

Paragrapho unico. Das rações a praças do exercito,
ou a empregados de outros ministerios, fará o official
de fazenda um mappa em duplicata, conforme o modelo
". A 2.' via será remettida ao quartel-genel'al, e por
ella se haverá do millisterio competente indemnização
da despeza fei ta.

CAPITULO VII.

UNIFORME: FARDAMENTO, ARMAMENTO, EQU1PUIENTO, DIS
Tl!'lCTlVOS, INSIGNIAS E UTENSlLlOS.

As disposições, que no Imperio do Brasil ainda vi
goram a I:espeito de fardamento, armamento, equipa
mento e utensilios são as seguintes:

i763.-Segundo o regulamento de i9 de Fevereiro
de i763, cap. t6, § 9. o do art. 19, e art. 20 dos de
guerra, os soldados não devem fazer serviço com armas
alheias, e são obrigados a tratar das suas com o maior
cuida<lo.

1.74:2.- Os militares fõra dos actos de serviço não
podem usar de armamento, ou de qualquer arma de de-
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resa branca ou de fogo, occulta, ou publicamente, e
quando forem achados com ellas em associações. em
numero de' tres ou mais, serão reputados amotina
dores.

i772, i801.- Disposiç1io esta dos §§ i. o dos alvarás de
14 de Fevereiro de i772, e 26 de Novembro de i801,
recommendada pela circular de 6 de Junho de i831.

i8i3.- Oaviso de 29 de Março de 1813 ordena que
devem ser apprehendidos e processados de conformi
dade com as leis em vigor, todos os que, sem ser em
serviço, ou em occasiões de exercicios militares, forem
encontrados com armas, ou seja em estradas, ou em po
voados, exceptuando sómen te os viajantes, que se mos
;f1l'rem munidos de licenças legitimas, e de nenhuma
sorte duvidosas; permittiu, porém, que qualquer pu
desse ter e conservar armas em suas proprias casas,
para dellas se servirem contra os inimigos do paiz,
quando assim, ihes fór determinado pelas autoridades
competentes.

1822.-Á provisão de 27 de Junho de i822 permittiu
aos sargentos da'tropa de 1.' e 2. a linha o uso da banda
sobre a farda, semelhan.te ás que trazem os olllciaes de
patente, com a differença porém, que deverão ser feitas
todas de lã em vez de o serem de retroz de seda, para
que se não confundam com as do uso dos respectivos
oillciaes de patente.

i830.- O aviso circular de 6 de Dezembro de i830
declara que os presiden tes de provincia não podem
comprar armamento sem ordem da secretaria de estado.

1831.- O aviso de 18 de Outubrp de 183i determina
que a tropa não use de outro tope, que não seja o fi
xado pelo decreto de i8 de Setembro de i822, escla
recido pelo decreto de 5 de Outubro de i83i ~ este
ultimo determina:

1. o O tope nacional será de ora em dian te com posto
de uma superficie circular verde com uma estrella de
cInco pontas amarella no centro, e collocada no meio
da copa do chapéo para cima, sendo redondo, e nos
eutros no lugar do costume;
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2. o O cidadão que contravier a ·Ji.'I}ósi~~ão do al'tigo',
antecedente, fica sujeito ás penas do ad. 301 do
ti tulo 7. o do codigo penal, impostos aoS que usam de
um distinctivo, que lhe- não compete.

i83L-A regencia, em portaria, de 6 de Dazembro de
i831, prohibiu o distinctivo de bigodes para os offi~

ciaes do exercito; em aviso porém de 4, de Julho de
i837 revogou essa portaria e permittiu ao commandante
das armas da côrte o restabelecer o mesmo distillli:tivo1

em consequencia do que publicou-se uma ordem do
dia em 8 do mesmo mez e anno. determinando que todas
as praças dos differentes corpos arregimen tados, com
excepção dos cap llães, usassem impreter{velmenle de
bigodes: mquan to aos olIiciaes de estado-ma ior, de
engenheiros, e das difl'erentes classes é-lhes permitt1do
tambem usar, s m comtudo serem a isso obrigados.

1837.- O aviso de 22 de Fevereiro de '1837 marca
um fardamento ligeiro para os militares empregados
nos eslabelecimen tos mili tares, no qua I se carecterisa (}
posto militar de omeial p'lo di tinctivo do galão no
canhão, quando não forem officiaes genel'éllilR, os quacl:;
terão sómente na gol"a o bordado conespondente ásua
graduação.

i837.-Segllndo oaviso de 7 de Setembro de 1837,
os desembargadores membros dos tribllnaes ele justi~a

não podem ir ás sessões com casacas, mas sim com
becas. Estão comprel1enâidos na disposição deste aviso
os desemblÍ'gadores membros do conselho sU,prem(}
militar de justiça.

1841. - Odecreto n. o 95 de 13 de Setembro de 18U
permittiu aos officiaes honorarios, creados pela lei de
16 de Agosto de 1838, usarem dos uniformes dos 01fl
ciaes de estado-maior desempregados, approvados pelo
plano que baiKou com o decreto de 7 de Outubro de
i823, que declara va que terão os mesmos bordados, ma s
i'em esphera, estrella, castello ou casa dentro dos bor
dados das golas.

i842. - O aviso de 29 de Março de 18~2 declara que
a compra de panella , marmitas, c mais utensílios
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prcci~os para o rancho ]e um corpo uo exercito, só
m nte na creação deHe deverá ser feita pela respectiva
thesouraria. pagadoria, ou arsenal de guerra, e ar
mnens ue artigos bellicos ; ficando, depois da creação
uo corpo, a cargo da caixa do conselho administrativo,
quando houverem sobras, a compra dos que forem sendo
precisos.

1.843. - A provisão de 6 de Abril de 1.843, expedida
cm virtude da imperial resolução de 18 de Março do
mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho su
premo militar, declara que os ofliciaes da extincta 2."
linha usarão dos mesmos uniformes que per tenciam
aos seus respectivos corpos, sem a menor alteração.

1.848. - O decreto n. o 1)í7 de 8 de Janeiro de 1848
approva a tabella dos preços e duração ele diversos
artigos de armamento, equipamento, arreios, farda
mento, e mais objectos para o exercito, fortalezas e
secretarias dos corpos.

1.850. - A provi ão de 1.4 de Setembro de 1850, ex
pedida em virtude da imperial resolução de '16 de Agosto
do mesmo anno, tomada sobre consulta do conselho
supremo militar, declara que o decreto de 29 de Março
de 1810 expressamente determina que os soldados, que
desertarem, perderão o direito a todo o vencimento l]e
fa rdamen to an tes da deserção.

1.850. - A lei n. o 602 de 1.9 de Setembro de 1.81)0 no
art. 132 do titulo 6. 0 diz que a nação fornecerá o arma
mento, e equipamento aos corpos da guarda nacional
destacadol', bem como o fardamento aos guardas, que
o não tiverem, nem meios para o fazer á sua custa.

18150. - O aviso circular de 30 de Setembro de
18ÕO determina que os corpos das guarnições das pro
vincias não tenham outras bandeiras ou estandartes,
que os fornecidos pelo arsenal de guerra.

18ÕO, 181)3, 18õ7. - Os avisos de 16 de Novembro
de 1850, de 1.2 de Maio de 1853 e :lO ele Julho de '181)7
declaram que aos corpos estacionados fóra da côrte
não se deve fornecer fardamento em grande uni
forme.
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'18~1.- 03 avisos círcnl::trcs de Ij, L1' Junho c tlC
H ~le Agosto ele 18:'>1 determinam que com os pe
didos de fardamento, armamento e equipamento c
utensis se l'emctta uma relação do que deixou de qer
distrilJUido por occurrencias havidas, e que os mesmo'
artigos só poderão ser trocados por outros, quando
e concluir o tempo do seu vencimenlo, responsabili

sando-se não só o respectivo commandante da com
pau·hia pelos artigos, que deixar arruinar, fazenuo-os
p:lgar -pelo seu soldo, quando isto aconteça, como obri
gando-o a que suas praças satisfaçam pelo mesmo soldo
QS c;amnos, c extravios causados nas armas, munições
c petrechos que lhe foram en tragues.

:1852.- O aviso de 10 de Fevereiro de 18:52 deter
m.ina que o fornecimento tlõ fardamento para os corpo.'
de guarnição de Mato Grosso seja feito pelo arsenal
(le guerra da dita provincia, para o que devem ser
remettidos á secretaria da guerra os pedidos de fa
zenda e mais artigos necessarios, que serão enviados
pelo arsenal de guelTa da côrte para o da provincia.

1852.- O aviso de 22 de Março de 1852 declara
que os c~eUães contractados podem usar dos distinc
Uvas dos do exercito.

1852.- O aviso de 7 lIe Junho lIa 1852 declara que
n~nhum corpo do exercito tem o lIircito de recusar
os objectos, que lhe forem fornecidos, por qualquer
motivo que seja, podendo os respectivos commandantes

'representar, em tei'mos respeitosos, depois de veri·
ficado o recebdnento, sobre os inconvenientes e os de
fei tos de taes ar.tigos.

1852.- O decreto n.O 1029 de 7 de Agosto de 1.8ffi2
approva o plano dos uniformes elo exercito, a eUe
annexo, con tendo o do grande e p,equeno uniforme
do' estado-maior general, do corpo de engenheiros, do
estado-maior de 1.." e 2.' classe, do regimento de ar
tilharia a cavallo, de todos os hatalhões de artilharia
a pó, do corpo e companhias de artillces, dos regí
men Los de cayallaria, dos ba talhões de fllsileiros e ça
çadore, elo )Jatalhão do deposito, das companhias. e
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corpo. Ilxos e das companhias tie pedestres. (Veja-se
o 2.° volume.)

1852. - A provisão de 4 de Setembro de 1852, ex
pedida em virtuue da imperi<ll resolução de i 1 de
Agosto do mesmo anno, tornac!;} sobt'C consulta uo c(}n
selllO supremo militar, declara que os cadetes podem
usar de fardamento ue panno fino, bem assim ue so
brecasac<ls do mesmo p<lnno. Quan to, porém, ao' offi
ciaes inferiores e outras praças de pret, tanto em
serviço, como fóra delle, deverão unicamentlJ usar das
peças de fardamento f[ue IIICS fM distribuido pelo.
seus corpos ou arsennes.

18j3.- A provisão ue U de Janeiro de 1813, ex
pedida em virtuue da imperial resolução do L° de
Dezembro de 1.852, declara que deverá ter banelei
ras ou estandartes cada um dos corpos moveis, ou
de gU<lrnição compostos de duas ou mais co mp:.lI1h ias,
de que trata o plano d<l organização do cxercito
public<ldo com o decreto n. o 782 de 19 ue Abrik
de 1,851.

i853.- A provisão de 11 de Janeiro de 1,853, expe
dida em virtude da imperial resolução tie 15 de De'
zembro de 1.81B, tomada sobre con ulta do conselho
supremo mili tal', declara que os brigadeiros grad uados,
quando commandarem corpo, devcrão lisa r do bordad'o
na gola e canhões, dragonas e botões cOl't'espondentcs
á'luelle posto, sobre à farda do uniforme dos corpos,
que commandal'em, podendo fóra do serviço regimental
u-ar do uniforme do estado-maior general correspon
dente á sua graduação.

1,853.- O aviso de 28 de Maio de 1853 determina
que os commandan tes dos corpos recebam o artigos
que lhe forem en tregues, emuora sejam improprios,
participando immediatamente ·ao commandante da
armas, a fim de que, mandando eXaminar esses artigos
por officiaes imparciae, na sua presença, sempre que
isso fór possivel, dê parte á secretaria da guerra paPa
resolver definitivamente, quando o commandante da
arma julgar que tae artigo não ~ão aceilavei .
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1853. - O av iso de 10 de Agosto ele 1853 eleclar<l
que s6mente nos seguintes casos se podem ela r em con
sumo á quaesquer artigos pertencentes aos corpos, for
talezas, baterias e fortificações, e que forem julgados
inuteis para o fim a que .eram destinados:

1.. o Quando se tenha acabado o seu tempo de ven
cimento e nâo possam mais continuar a servil' por
se acharem em máo estado;

2. o Quando se tenham arruinado ou extraviado no
serviço antes mesmo da época do seu vencimento,
provando-se, porém, tel-o sido por alguma c.;ausa im
prevista ou inevitavel;

3. o Finalmente, quando tenham sido fstras-ados, ex
traviados, ou desviado' por negligencifl, relaxação ou
malicia daqueJles a quem llou\'erem sido confiados, fi
cando esLes nos es casos respon aveis pela sua impor
tancia.

O acto de consumo será feito por uma comml. sao
cle officiaes eslTanllos ao corpos, fortaleza., etc. a
(lue pertencerem o::. artigos.

-1853.- O aviso de 18 de Outubro lle 1.853 approva
o figurino :lo uniforme para os musico. do 2. o ba
talhão de artilharia a pé.

18M.- O aviso de 6 de Março de 185~ permiLte
aos officiaes e inferiores de cavallaria o uso da banda
sobre o lado direito e não sobre o esquenlo, segundo
os ultimos figurinos, em razão dos inconvenien tes,
que disso resultavam.

1854.- O clec.;l'cto n.O 141.2 de 16 de Julho dc 18M.
determina que, tanto o grande como o pequeno uni
forme do 5. 0 regimento de cavallariJ ligeira, sejam
em tudo iguaes aos estabelecidos no plano approvado
pelo decreto de 7 de Agosto de 1.852 para o quarto
da mesma arma, com a difIerellça de serem encarnados
os vivos das fardas e .obrecasacas, bem como os do
bonets das praça de pret, cujas gorras não serão avi
vadas.

1.854.- O aviso de 4 de Agosto de 1.854. rleclara que,
!)ara o exame e lançamento assim do fardamento, como
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do armamento e mais olJjectos concernentes ao material
do exercito a cargo do asylo de invalidos, é suficiente a
remessa dos mappas de 'que tratam os arts. 8," e 9," do
regulamento da repartição de quartel-mestre general;
quanto, porém, ao fornecimento do fardamento deve
rá ser feito na fórma disposta no art. 1.0 do cilado
regulamento, nas épocas alli determinadas, tendo-se
m vista o aviso circular 'de 4, de Junho de '1851, a

respeito do armamento, e mais objectos relativo~ ao
dilo material.

i8M.- Oaviso de 3i de Outubro de i85~ determina
que se mande abonar ás praças da guarda nacional, cojo
tempo de destacamento fM mais de um mez, a quantia
de 80 réis diario , equivalente á qU,e ootr'ora se entre
gava ás administrações das caixas dos corpos para farda
mento das respectivas praças, sendo tal abono feito
conjonctamente com o do soldo, e tirado no mesmo pret;
não se podendo em tempo algum considerar como divida
O que por ventura deixarem taes praças de receber
duranLc o tempo de destacamento.

:l..8;J5.- O aviso de9 de Janeiro de:l..855 permitte que
os corposde cavaIlaria de linha, existentes na provincia
do Rio Grande do Sul, continuem a usar de esporás de
ferro.

i855. - O aviso circular de i8 de Janeiro de 1855 véda
que os cirurgiões do corpo desaude do ilxercito, queforem
de patente subalternas, usem borlas de canotão nos
chapéos, o que só é permi tLido aos oficiaes superiores,
e bem assim que o capellães dos cor.pos, sem que tenham
dignidade alguma ecclesiastica, usem de meias encar
nadas.

:1..855.- Oaviso de 25' de Janeiro de i855 declara que
o uniforme do 7." batalhão de infantaria é o que pelo
plano do decreto de 7 de Agosto de i852 foi estabelecido
para o 8." da mesma arma, mudando-se apenas o alga
rismo nas peças de metal.

i855.- O decreto n." H>85 de 4, d.eAbrilde i855
approva o plano dos uniformes do bal.alhão de enge
nheiros.
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1855.- Oaviso circulardv 27 de Junho de 18:j~ deter
mina que seja executado sem a menor discrepaIlcia o re
gulamento elos uniformes, não se tolerando ulteração al
guma no que está decretado, nem que com as peças do
uniforme se usem outras, que elelles não fazem parte; j~1

os arts. 42 e 47 do alvaràde 12 de Março de '1810 traziam
disposições a respeito, prohilJindo o primeiro que se
fizesse qualquer alteração no moelelo dos fardamentos,
sejJ qual fosse o pretex.to, e declarando o segundo que os
coroneis, e o conselho de administração dos corpos
l1cavam obrigados a fazer executar o modelo dos farda
mentos, sob pella de se pôr novamente i sua conta no
estado elo mesmo modelo todo o fardamen to que se acha r
alterado dos corrêsponclen tes figurinos:

1800.- O aviso de 28 le Agost.o de 1853 mJnrln dis
pensar o uso de polainas brancas aos oficiaes e às praças
de pret no serviço e formatura, que não 1'01' ele grande
parada.

1805.- O aviso de 4 el Outubro ele 1855 clel'oga o
avi~o de 22 de Agosto de '1854, que permittiu aos oficiaes
do exercito usar dos uniformes do corpo a que se
achassem addiclos.

1855.- Oaviso de 8 de Outubro L1e 1850 declara, em
virtude da imperial resolução de 3 do mesmo mez e anno,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar, que
nos actos de serviço cumpre que os aurJ itores usem do
uniforme estabelecido para os officiaes de estado-m:1Íor
de ~." classe, e que goz:un ele graduação de capi tão.

'1855.- O aviso de 27 de Dezembro de 1.855 manda
pôr em execução o figurino do grande un iforme de en
genheiros, declarando que a gola ela Jarda dev~ ser de
velludo, co canhão ele panno igual ao ela farda.

1.856.-0 aviso circular de7deJaneirode'1856deter
mina que se não manuracture mais fardamento nenhum
no quarteis dos corpos que estiverem nos lugares
onde houver arsenaes de guerra, e sim sob a gerencia
dos mesmos arsenacs.

1.85G.- O aviso de 9 ue Janeiro de 1.80G approva o
figurino para ogrande e pequeno unirormc da guarnição
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fixa do P,lrailú, c1eleI11linal1Ll0 que lanlo as companJlias
de 'açadore. como as de cavaliaria usem do mesmo
uniforme, com a dilTerença, que o da cavallaria ter:í na
pala do bonet uma viroIa de melai dourad() de duas linhas
de largura, as barrelina, as mesmas escamas e virolas de
metal na parte superior, e na pala, que têm a dos corpos
moveis desla arma; as plalina~ das praças de pret de
corren le de metal, sendo o seu correame e arreios todos
de couro prelo en\ ernisado,

1856.- O ariso circular de 21. de Janeiro de 18;5G
delermina que na relação de mostra do mez, em que se
der ii praça desertada, ou ausenle nova entrada no corpo
por apresenlação, 1)([ captura, se declarem quaos as
peças que constar do conselho de disciplina, haver ella
desencaminhado, em consequencia da deserção ou au
sencia, o dia em que elIa se ausentou, em referencia á
relação do mostra em que a falta foi notada, e o periodo
a que pertencem as peça de fardamen to não vencido,
para quo as pagadorias e thesourarias, fazendo a conta da
quantia a descontar-se, communiquem-a pelos tramites
competentes, ao corpo a que a praça pertencer, para
ontão ter lugar o desconto, o qual neste caso nunca será
realizado senão tendo-se em vista o computo da divida
que fÓI' prefixada por aquollas repartic;.ões.

18;>6.- O avisod08 de l\Iarço do 1856 declara que o
bonés ue ti iITeren Les corpos do exerci to sejam fabricados
pelo modelo do baLalhão de engenheiros, sendo a tira ou
listra que os guarnece da cór da gola da farda dos res
pecli\'os corpo e os vivos' das costuras da córdo das
mesmas fardas. "

1856.- Oaviso de 19 de Março de :1856 declara que,
com quan to não se deva distr ibuir aos corpos estacionauos
fóra da côrte fardamr.nto de rrrande uniforme, será con
templado pela sua importancia no;; ajustes de contas á
praça a quem fôr devida, preenchidos os qua tro annos de
sua duração, nos, eus ajusles de contas, por occasião de
baixa do serviço ou de promoção a omeial.

1856.- O aviso cle ti cle Abril de 1856 declara que os
officiaes de estado-maior de 2,' ela e não usarão viros,
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nas solJrecasacas, e na gola das fardas lerão estrelbs e
não esphcras.

1.856.- O art. 4.' do decreto n.' 1760 de 7 àc :Maio
de 1856 determina que os alferes alumnos usarão ex.clu
sivamente do uniforme constante do plano descripto,
que a acompanhou mesma decreto. (Veja-se o 2." vaI.)

18õ().- Oaviso de 17 de Maio de 185() declara que as
praças condecoradas lêm obrO gação de comparecerem na
forma tura dos corpos, com as respectivas medalhas.

1856.- O aviso de 31. de Maio de 1.856 determina
que as blusas para o uniforme de trabalho dos alum
nos da escola de applicação do exercito sejam confor
me o figurino approvaclo pelo aviso de H> de Outubro
de 1.855.

1856.- Oaviso circular de 5deJunho ue 1.836 deter
mina que os officiaes dos corpos do ex.erci lo usem de
capotes nas formaturas, em que as praças de preL usa
rem-os tambem em dias chuva os: estes capoles d~vem

ser de panno azul, abertos na frente, e abotoa~os com
seis botões prelos, que o comprimento alcance até meia
parte, e que sejam de razoavellargura, tanto no corpo
como nas mangas, as quaes terão canhões de compri
mento suficiente, para que no desdobrar possam cobrir
loda a mão: que em lugar de cabeção tenham capuz como
de albernós, de grandeza bastante para cobrir a barretina
ou bonet; e que o dos olliciaes montados sejam aberlos
inferiormente, na parte posterior, de modo que facili te
a acção de. cavalgar, com dous botões pequenos para se
fechar convenientemente.

1.856.- O aviso de 11 de Julho de 1856 faculta aos
olliciaes dos corpos da guarnição-da côrte o uso, fóra
da fórma, da gravata de seda, sendo porém do modelo
das de couro envernizado.

1856.- Oaviso de 21 de Julho de 1856 declara que
os officiaes não poderão usar por sobre a farda, ou sobre
casaca militar, cadêa, ou corrente de relogio, ou outros
objectos que não sejam os marcados no plano dos uni
forme do exercito, em qualquer occasião que se apre
sentem fardados, estejam armados ou desarmados.



- 201-

lstlG.-Ouecreton.0{80lHle19deAcyosto ele 1.856 mo
difica o plano dus uniformes estabelecidos pelo decreto
n.o 1029de7 de Agosto de '1852relatil'amenteaos corpos
ele e. tauo-maior general, de .engenheil'os, c de estado
mnior da 1.' e 2.' classe: supprIme a fardade grande uni
forme de primeil'a gaja dos officiaes elo corpo de estatlo
maior o'eneral, pnssando n. er dogranrle uniforme afarda
do ]1el1ueno nniforme de 2.' gaja, dos di tos officiae ,com
touas as peças concernentes á farda snpprimida. O pe
queno uniforme compOr-se-ha da sobreca~aca de gola
lJOl'rJada, e de todas as peças cencernentes á farda de 2."
gala, a que e refere o pl:1I10 dos uniformes, com excepção
do lalim, que erá todo de transelim de 00 de ouro. A
espacla.de ambo' os uniforme. terá a bainha e as guarni
çuesdonrada e lavradas. Suppl'ime tambem os bordados
das fanlas de grande llniforme nos ofTiciaes dos corpos ele
engenheiras e de estado-maior ele L" e 2.' classe, sendo
a bordadura do apanhaJo das nbassubstituida por uma
casa figurada, formaua peja união ue dousgalGes deouro
lisos Jecinco linha de largura e uma emeia pollegada
de comprimento, a qual será assentada horizontalmente
solJre o mesmo apanhado. Os castellos, espheras, e es
trella serão de metal dourado em ambos os uniformes.
A espada de bainha c guarnições de aço do pequ~no

uniforme dos oficine dos corpos de estado~maior de La
e 2." classe, Ilcará sanclo tambem rlo grande uniforme,
suppriminclo-se a que pertence a este.

1.856.- O aviso circular de 26 de Agosto de 18;)0
determina que os corpos enviem com regularidade a
relaçito das praças, que deixam de receber semestre,
acompanhada com a conta do fardamento manufacturado,
e das sobras que ficam existindo.
, iSÕG.- Oaviso de 28 ele Arrosto cle 180G declara que
no nnmero das peças concernentes á farda do unifor:ne
de 2. a gala dos officiaes gener:Jes do exercito, que pelo
art. 3. o do dr.creLo n.O lSO~ ele 19 do mesmo mez passaram
1\ pertencer ao fardamento do pequeno uniforme, não
S' devem compr llender as llragonas; eleclara mais que
aLa uero~:Jrla a faculclufle conferiua pC'lo .plano ger:ll
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nllpronll0 prJo t1rcrt'lo n.O 10:'9 de i de Ago~fo Te 18~2

aO.:; oll1ci:les dos corpLs de engenheiro,> e de estado-m:lioro
de 1.0 e ~." dasse p:lra USJrem de dragonas na sobre
CiIS~C:l •

. J8;)6.- O :JYiso ele 21 de ovembro ue i85G tleclnra
qlle, em ('on equC'ncia de se distribuir aos corpos duas
blusas por anno, derem as sourecasncas durar dous
annos .
. 'J857.- O a\'iso de 21 de Abril de 0/857 manda que a

compnnhia de C'nfermeiros organizada em virtude do
. drl. lGí~ do regulamento elo corpo de sautle, approvatlo

pelo decreto n." IDDO tle 7 de Março de 1857, tenha por
un i fonne blusa tle ganga nu Ido rei tio ela dos alu mnos (ta
csco!:l de npplicação, com gaja, canhão e pol'Linholas da
frente, de ganga encarnadn e bonet cóm aS mesmas vista..

1857.- O aviso circular de 10 de Junho de 18ci7 de
termina qne quaesquer artigos de nrmamento e equi
pnmcnto, que se fOl'l1ecel'em para o serviljo da guarda
nacional, sejam 1'e. titllidos ao respectivo arsenal, ou
armllzem de al'Ligos beJlicos, lon-o que não sejam mais
precisos, respon :lbilisando-se os guardas nncionaes pOl'
qualquer exlravio que apparelja dos mesmos artigos.

'1857.- O aviso de 1l.r, de Julho de 1857 manda flue
ás praças !le pret elo batalMo de engenheiro" se for~

ncç:lm annunlmeute duas blusas de algodão tl'ançado
:lzul, ficando reduzido a seis mezes o tempo dedaração
para cada uma.

'1857.- O aviso eTe 7 de Setembro de 1857 determina
qne seja remeLLida para o an nal de guerra dn côrte
uma cópia do figurino das blusas para os corpos do
exerci lo, e uma ou tra para o arsenal de guerra de
Porlo Alegre.

'1857. - O aviso de 28 de Outubro ele i857 manda
cessar a pratica de se fornecerem botões de massa para
os batalhões ele caljadores, quando, segnndo o plano dos
unirormes, esses bolões devem ser ele melaI bronzeado.

1857 a i8;:;9, e 18G2.- As ordens do dia uo quartel-ge
neral do exercito n. o 3tJ de 24 de Novembro de '18-57,
n,o lt4: de 31 de Ja leiro de 1858, n," 125 de 1.0 de ~Iai()
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do 1839, a n.· 3~6 de 2 de Satem!Jro de ·j8~2, reeom
mentiam muito a execuçJo do plano dos uniformes, e
as di 'posições do governo que \lles são relativas, e que
nenhulll individuo militar U."O, estando fardado, de peça
que não seja do uniforme de seu' corro ou diversa do
figurino e tabelecido naquelle plano, estranhando a al
gllns commandantes de corpos e ollici:les al't'egimen
t;)(los o uso de Cll3péo armado, sem que lhes pertença.
Em omcio do i. o de Dezembro do mesmo afinO de 1.8;):]
declarou o quartel-general do exercito que os otnciaes
dos corpos arregiment.ados a pé, emrregados em COl1l
missões de ex.ercicio a cavalto, elevem u:;ar elo uniforme
dos officiaes montados dos respectivos batalhões.

~857. - O aviso do LO de Dezembro de 1 57 l11an(~a

supprimir a carteira no correame para us corpos de
cavallal'Ía da provincin do Rio Gl'ande do Sul.

i8 u 7. - Oaviso de 7 de Dezembro de 1.857 appl'ova
o Iigurino das bl usas pa ra os corpos do exerci to.

1.857. - O aviso de 11 de Dezemhro de 1.8:'>7 approva
o figurino para o uniforme do corpo de saude do exer
eilo.

1.858. - O aviso de 5 de Janeiro de ·18:58 leclara que
as blusas para os corpos do ex.ercito Jevem ser de brim
pardo para o verão e de ha ta para o inverno.

1.858. -O aviso de 11 de Uarço lle Hiõ8 declara qne
os corpo ·sejam fornecidos de peças de fardamento
manufacturadas, e riunca ele materia prima, salvo ca."O
de urgencia provada, em que então o gOVOl'fiO imperiaL
na côrte, e os presidentes nas província·s, poderão ~u

torizar a entrega da materi·a pl'ima. para serem manu
facturadas as peças de fardamento nos corpo'. Declara
mais que, na rór'm·a do a·vi o de 1.0 de Ago to ue 1.853,
os artigos ele armamento, emais objectos concem nt s
ao material (to exercito, que por seu máo estado se
acharem inteiramente incapazes de ervir, :;cjam im
meeliatamen·te recolhidos ao arsenaes ele ~nlCrra ou d '
po itos de artitros belli os; e queos corpos cle oito com
lJanhia:; não pos am tCl" de sobresalen.Lc .m arre :ldação
mai de 50 armamentos ce'IlLlpalllcntos oompleto ) ~o
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os de (luatro até seis c {15 osque tiverem até tres com
panhias.

18:58. - O aviso de 12 de Junho de 1.8~8 determina
que o 2,0 uniForme para os lentes, proFessore., oppo
si tores, adjuntos das escolas, e que não sendo militares
gozarem tIe gralluações honoriflcas, seja o ç-talJelecido
p'lra o corpo de engenheiros, com a diFFerença, po
rém, de ser a gola do mesmo panno da SObl'ec.:3saca,
cm vez de . er de velludo, como é do unifol'me daClu '110
corpo usando tambem do disLincti Iro do castello na gola.
e sendo todos os botões da sobrecasaca, chapéo, etc.,
amal'ellos, ele fôrma convexa e liso', e que o grande
lllliFol'me eja tambcm o do corpo de engenheiros com
as modificações indicadas para o scgundo.

1858. - O aviso de H de Aó'osto de :l8~8 m3111la,
que o fardamento, que aos alllmnos da escol;.\ miliL'lI' se
'devc distribuir, seja de accol'do com a tabella qne foi
annexa ao mcsmo aviso.

1.8;)8. -O aviso do Iode Setembro de 1808 prolliiJe,
que o' piquct s d.o s.el·viço lo, commanuantes da. ar
mas da província do !lia Grande de Sul, u. em de Far
da.men~o de fant.azia, porém sim o do, c))rpos do 'xel'- •
,"i to a q-ue penencerem as p.raças, que fórmarcID esscs
piquetes.

1858. - O aviso de 27 de Setemb.ro de '1858 approva
o figurino dos unifol"l1les dos capellães do exercit.o.

1.8~8. -. O aviso de 6 de Outubro de 18,5S declara.
l}ue, no primeiro unHol'me das pracas pertencentes á
panc·ad'aria da band·a de musica da escola mitit:lr, fica
aItcrado o figurino na par te rela ti va ao pei.to das
fardas e a lisbra das calças que devo· ser de cór car
mesim, c não branca, como indtca o dito figurino. para
üldos os ou tro.~ sel:vt!}os.

18"9. - (} aviso de 30 ele l\Ia:rço d'e 1.809' determina,
qlle o fardamcn.ta e calçado vencidús pelo, corpo' do
cx:r.-rcito ~('jiam pagos a dinhe~ro, para 0 q·ue pre,~i(l.

mente ~e aju~tal'ão as contas, fic3tndo para fornecer-se
t'ln gcncl'us :;ÔIUCll.tc o que f01' rclativo á éIJoca Cl),.r~

}'L~Il.lc •
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i ~m. - Segundo a doutrina do aviso de 5 ue Abr;il
de 1859, nenhum omcial do exercito póde apresl~nLar- e
á p:J isana em qualqu r acLo de olemnidade, onde esteja
r;resen te Sua Mage tade o 1m perado!'.

18(j9.- A ordem do dia do qnartel-gencral do exer
ci to n. o 12::> de ia de Ma ia d' ·1859 declara que, sempre
que os corpo. de artilhnria a cavallo. e caval/aria lif.icira
form:Jrem ou fizerem serviço a cavallo, deverão usa r da
calça azul com listra quando cm grande uniforme, e sem
ella quando em p(:,qucno: sÓ:llel11 n nas formaLuras e
serviço a pé será pel'lllittido o uso cle calça branca.

185!). - O avi:o de 6 de Agosto de 1859 manda for
necer a cada uma praça d.; pret dos corpos de infan
taria estacionados na provincia elo Bio Grande do Sul
um p~r ele luv:Js de camurça ou de lil, durante a estacão
invel'llosa.

18:59. - A ordem do clia do quartrhrrneral do exer·
cito n. o 118 de 10 cle Setembro de ·I8:5!) declara para
que se observe restri talll nte que as divisas <los om
ciaes il1frriorrs da fileira devem SOl' 110sLas na pal't rx
terior e infrrior do antc-braço esq ncrd o, lim i tando-se
a' ostUl'as longitutlinaes das manga, de modo que a
extremiclacl inferior la clivisa fiquc a uma e m ia
pollegacla da costura horisont;Jl do canhão, a supe
rior no ponto cone pondente ao col.ovello, senlIo cosidas
de modo que fiquem pl'egauas por toJos os quatro
lados,

A divisas das pl':Jças, que pela provi ão do conselho
supremo militar ue '14 de Ou tubl'o de 1851 têm graelu,lção
de omcial inferior,dcvem. eras entada. clomesmomoclo,
porém no antebraço direito; e que acbando-se estabe
lecido um fardamento e pecial de grande uniforme para
os clarins-móres, cornetas-móres e tambores-móres dos
corpos, e as legendas dos figurinos, declarando-se que o
do pequeno uniforme é como o dos sargento~, deve en
tender-se que não se refere sómente ao uso de di1'isas e
ba nda; e que portanto a sobrecasaca - devem ter a. ci n
tura. guarne idas com os mesmos enfeites que o dos
clarins, tamlwre - e camela.:.
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iSGO.-O i1vi~o ele 9 de J,lnciro Lle 1810 delermina
que os schabraiks para 0!s corpo~ de cal'allaria tIe
S. Pedro do SIlI sejam feitos segundo o modelo que
existe no arsenal de guerra da cÓI'te, mudando-se apenas
os vivos em harmonia com o figurino actual.

1860.-0 aviso de 24: de Janeiro ele l8GO approviI o
parecer da commissão de melhoramentos do material do
exercito pelo que respeita á vantagem das cartu'\eiras
de c-i nlu ra sol re asca nanas, ou ca rl.u '(ei ras ele b:lndolei raso

-1.860.- O aviso circular de 6 cle Fevereiro de 1860
declara que o preço ela: eslei ra~ fi(:a cleyado a 4:00 réi:",
devendo os corpos ser fornecidos do gcnero, ce.~santlo a
pratica de entregar-se em dinheiro aos mesmos corpos
a importancia elas esteiras.

-1.850.-0 a"iso de 27 ue Março ele -I.8CO approva o
fardamento para a companhia de enfermeiros do corpo
de sande do exercito.

-1.860.-0 aviso de 13 de Abril ele l8GO elecbra que,
Da conformidade da imperial resoluçãO'cle 17 de Ag-osto
de 18::;9, tomada sobre consulta do conselllO supremo
mili tal', as praç:1s ele pret do ex 'rcito que ~iverem haixa,
ou forem promovidas a omciaes, devem ser sa tisfei las
das peças do fardamento grande que se 1I1es deverem,
quér tenham assentado praça antes ou depois de t8a2.

-1.860.- O niso de 21 de Abril de 1SGO declara que
as despezas com quaesq uer obj cc tos fOl'llec idos aos corpos,
ou por elles recebidos do. arsenaes, devem ser fei tas
pelos mesffioscoqJO , equeqllal1toãsdespezascom i~uaes

objectos para as fortalezas sejam pagas pelas tbesou-'
rarias.

-1.860.-0 aviso do l.0 de Maio de ·1860 determina
que a fazenda publica seja inLlemnizaela elo va 101' das
peças de fardamento recebidas a vencer, mas tão so
mente na proporção do tempo que restar a vencer, fi
canelo o fanlamento em poeler da praça que fór escusa do
serviço.

-1.860.- O eleerelo n." 2G06 ele 23 de Junh,o ele 18GO
approra as tabellas das peças de fardamento, que e
del'em di ·tribuir á;j praça- do. diJIereules corp 5 do
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flXf'l'cito, C do!' pl'f'ÇO~ e tempo ele duração dellas, rf'YO
gando para cs!'n fim, na parl.e relaLiYa a qucacompanhou
.() '.JcocreLo n." Mi de 8 u- Janeiro de 1 i8.

18CO.-0 aviso de 28 de Junho de 18GO determina
que a caLla uma das praças do corpo de arLifices da córte
se deve fornecer annualmenLe, além da' peças de fanla
mellLo marcadas na respectiva taiJella, mab duas blusas
e UIll IJonet llo padrão dos que usam o' aprendizes me
1I0res do arsenal de guerra.

1860.-0 aviso de 18 de Jnlho lle 18GO manda ob
servaI' essas l.abellas. (Veja-se o 2." volume.)

A 4." ob enação destas Labellas declara queas praças
do exercito em lempo algum l.êm uireito ao recebimento
do fal'llamento do 1. o uniforme, nem ue sua importancia.

E-te farual1lcnlo será considerado cô!rga dos corpos,
não podendo os mesmos corpos receber outro, lião obs
tante a época designalla na presente tabella, sem que se
proceua como está disposto no aviso de 10 de Agosto
de 1853. As peças de melal, que não puuer~m ser aprovei
tadas, serJo l' colllidas aos arsenae. e depositos de guerra
por occasião de novo recúbimento .
. 1860.-0 aviso circular de 9 de Julho de 1860 deter
mina que e comprem esteiras em numero aproximado
Ú 11 i. tribu ir;ão para não ha ver fa lta em semelhan te suppri
rnen to.

i8GO.-0 aviso de 18 de Ago. LO de 18GO de lara que
a Labella das peças de fardamento para oexercito,app.ro
"ada pelo decreto de 23 de Junho de 1860, vigora do
1. o de Janeiro de 1851 em diante.

1860.-Segundo o art. 6!f do relJ'ulamento da secre·
taria da guerra, que baixou com o decreto n. O 2677 de
27 de Outubro de 1860, compete á 2. a sec<:.ão da 3." di
rectoria geral, que é a' repartição do quartel-mestre ge
neral, fnel' a escrípturação de tudo q11anto fór relativo
ao fardamento do exercito sua carlJ'a e descarga nos ar
senacs, depositos, e corpos militares: e á i,"fazer
toda a escl'iptlll'ação relativa ao armamento do exercito
e ela forlalezas, equipamento, aneiamento, insignias e
quae quer outros objectos men ionados no decretos

ArlillcesJ

ESleirag~

Tabellas.

EscripluraçJo do
fünJÜlllcnlO.
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n."' ;H7 de 8 de Janeiro de '18~8 e 260G de 23 ue Junho
de 1860.

'18GO.-0 aviso circular de 27 de Novembro de 1800
declara que as e.'teiras para fomecimento dos corpos
devem ser compradas pelo preço do mercado, embora
superior ao da tabella em vigor.

1860.-0 aviso de 28'de Dezembro de 1860 declara
que a disposição do aviso circular de H de Agastado
mesmo anno, a respeito de fardamento aos guanlas na
cionaes, só 6 applicavel em caso de serviço de desta
camento propriamente dito. Aquelle aviso deter
mina, em virtude da imperial resolução de 1-1 de
A.gosto, que em qualquer hypotilese fóra do serviço de
campanha, as praças tIa guarda nacional chamndas a ser
viço receham todos os vencimentos em dinheiro e não
em g'fmeros, du I'a n te os dias em que servi rem.

1861.-0 art. 2. o das instrucções para o serviço rIa
3.' directoria geral do ministerio da guerra de 12 de
Janeiro de 1861, publicadas na OJ'dem do dia da secre
taria L1a guerra n. o 22 do mesmo mezeanno,manda
fIne na con fecçJl'l dos ma ppas an nunes, reln ti vamen te ao
ajuste de contas de fardamento, devem ser observados
pelos corpos do exercito os modelos nnnexos ás mesmas
instrucções sob as letras A, B, C, O e E, os quaes são: .

1. o Rel:l(~ões nominaes por companhias (modelo &),
onde serão escriptns todas as praças de pret das mesmas,
com declaração do fardamento vencido por eIlas em tOtl0
o anno proximamente {lndo: acompanhando nas mesmas
épocas, ~lhla relação das praças., que deixaram de re
ceber as peças de faruamcnto, que lhes eram devidas,
por já não existirem nos mesmos corpos na occasião
do recebimento de seus pedidos, por terem fallecido,
desertado, obtido baixa do serviço, pass~gem para
outros ou reforma; pa ra que taes peças sejam levadas em
conta nos futuros vencimentos, contando-se com ellas
na arrecadação c/os mesmos corpos;

2. o Um mappa, conta corrente de cac/a companhia
(modelo 8), contendo o fardamento vencido pelas suas
pl';lça em o anno linrlo, o fHdam nto recebillo durante
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o mesmo nnno; e o que se fica devendo á companhia no
fim delle;

3. o Um mappa (modelo C), do fardamento distribuido
ás companhias em todo o anno findo;

4. o Um mappa (modelo D), conta corrente do farda
mento do corpo até o uI timo do anno proximo Ilndo;

5. o Uma relação (modelo E), das praças escu as do
erviço durante o anno, que indemnizaram a fazenda

publica da importancia das peça' de fardamento a
vencer, como dispõe a imperial resolução de 30 de
Abril de 1.850.

O,; corpos de uma só companhia ficam exonerado da
remessa do mappa (modelo D). .

No art. õ. o destas instrucções se determina que,
quando os corpos, cheO'ada a época do vencirnen to
tenham de fazer pedidos de armamento, ou qualqucr
objecto pertencente ao material do exercito, ou quando
estragado no serviço, se reconhecerem in erviveis, para
que sejam sub tituidos, deverão remetLer ao ministro
da gllerl'a o competente pedido sempre acompanhado
d,o respectivo lermo de julgamento e consumo, como
dispõe o avi o de 10 de Agosto de 1853.

,1851.- Oavi o de 1.1 de Fevereiro de 18Gl declara
que os alumnos da escola central, tendo direito a farda
mento dado pelo go erno, não con vém que recebam
pelos corpos o de que não podem usar, emquan lo
alumnos, visto que só podem u. ar do uniforme appro
va~o pelo aviso de 18 de Janeiro do mesmo anno . e que
ess fardamento deve ser fornecido pelo ar enal á vista
de um pedido feito pelo commandante da escola; de
,"endo este mandar fazer a cada alumno o de\'ido de. 
conto, feita a deducção das peças (.fue vencerem em
quanto estiverem estudando. Em aviso de H de Junho
fez,se esta communícação ao commandanle da escola
militar, particLpando-lhe que. e expedirá ordens a Hm
de que o corpos a que pertencerem os alumnos deixenf
de lhes dar o fardamento que lhes competil" ajll.,
tundo-se-lhes contas ómente até o fim do anno anterior
aI) uas matricula

J. 27.

Alumnos,
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1861.- O aviso de ii de Fevereiro de 1861 declara
que não convem que os alumnos da escola central re:
cebam pelos corpos o fardamento de que não podem usar
emquanto alumnos, recebendo porém o que lhes com
petir pelo art. 5. o do regulamento de disciplina de 1.8
de Janeiro, e que deve ser manufacturado no arsenal
de guerra ã vista do pedido organizado na escola e por
conta dos mesmos alumnos, sendo a nota da respectiva
importancia remettida ao commandante da escola para
mandar proceder ao devido desconto a cada um, feita a
dcducção das peças, que vencem emquan to esliverem es
tudando. O mesmo se tinha ordenado ã escola militar
em 7 de Janeiro do mesmo anno.

1.861.- O aviso de 20 de Mal'ço de 1.86l determina
que na relação (modelo i'), annexa as instrucções de 1.2

.de Janeiro desse mesmo anno, publicada ná ordem do
dia da secretaria da guerra de 22 do mesmo mez de
Janeiro para o serviço da 3.· directoria geral do minis
terio da guerra, sómen te se devem completar as peças
de fardamento vencidas pelas praças no anno, a que a
relação se referir; e que o fardamento, que as praças
individualmente receberem durante o anno, deve
constar da escripturação peculiar do corpo; e ainda que
elle incompleto seja, por qualquer eventualidade não
deve alterar a maneira do vencimento annual do corp;
e que o fardamento que um corpo receber no decurso
do anno deve ser abonado na 2.· casa do mappa
(modelo D), sómente o que pertencer ao seu respectivo
vencimen to.

i86:l.- O aviso de 25 de Abril de 1.861. determina
que se entregue pelos arsenaes e deposi tos de artigos
bellicos, ao corpo, em que assentarem praça os recrutas,
as peças de fardamento, que devem na occasião conve
niente ser distribuidas, e mencionadas nag guiaso que
o acompanharem; ficando subentendido que os recrutas,
que tiverem de pertencer aos corpos de guarnição das
provincias, sejam pelos mesmos corpos suppridos com
as peças de fardamento, a que tiverem direito, para o
que o' respectivo commandantes incluirão nos pedidos
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<lIlIlUaeS o numero de fardamentos completos' por com
panhia.

!86L- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 2n7 de 13 de flhio ele 186! eleclara que na tabella do
tempo de vencimento de fardamento de 23 de Junho
de !86ü, faltou mencionar um capote para os recrutas
dos ba talhões de artilharia a pé, logo que passem a
promptos.

A mesma ordem do dia publica a tabella do unHorme
dos corpos de guarnição de Pernambuco, Maranhão e
companhia de artlfices da fabrica da polvora. Os corpos
de gual'llição das provincias ele Pernambuco e Maranhão
terão unifol'me igual ao que está estabelecido para os
demais corpos de gLlarnição da mesma arma com as
difTerenças mencionadas na ta beIla.

1861.- Oaviso de 21 de Maio Lle i861 permitte que
nos dias solemnes e de festa nacional as cavalgaduras
dos corpos de guarnição usem de scllabraiks, como se
facultou por aviso de 8 de Janeiro do mesmo anno aos
corpos de cavallaria do Rio Grande elo Sul.

1861.- O aviso circular de tí de Julho de 1861 detel'
mina que a relação elos objectos fornecidos com decla
ração ele seus preços, data ela ordem que autorizou o
fornecimento, e segunda via do recibo da alltoridade
que o recebeu, sejam immediatamenl.e enviados ao di
rector geral da contabilidade da guer:ra, pelo director
do arsenal de guerra, ou encal'regado do armazem de
artigos lJellicos, por intermedio da presidencia, que
.lhe porá o - visto -, a fim de se proceder com urgellcia
á devida indemnização.

1861..- O aviso de 12 de Julho de 1861 declara:.
Lo Que a tabella em vigor estabeleceu o fardamento

completo gratuitamente para o recrutas, a fim de que,
sendo fornecido aos corpos do exercito todo o farda
mento relativo ao vencimento annual, na fúrma da
instrucções de H~ de Janeiro elo mesmo anno, fosse elle
distr'ibuido nas épo:;as designadas na mesma l.ahella;

2.° Que não se pollendo de todo evitar o abono de
pel:as tIc fardamen to á' pi'Llça reconduzidas da do~enião

Cilpole para
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depois ue cumprida a sentença, e que dei las precisarem,
por não as terem já vencido, comtl1do não deven~

e aS peças ser incluidas na relação (modelo A), nem
lão pouco por consequencia no moLlelo D.

Na relação A deve apparecer o nome da pl'aça recon~

Lluzida, na observação a data da reconducção, mencjo~

nanuo-se em relação separada as peças de fardamento
abolladas, a fim de que possam ser tomadas em consi~

ueração no ajustamento de contas, procedendo-se ao
llcsconto como dispõe o aviso Lle 23 de Setembro de 181,1,8,
fazendo-se disso menção em relação analoga â do
modelo E.

1861.- A ordem do dia da secretaria da guerra n.0283
de 21 de S lembro de 1861 publica a tabella de 31
ueAgo to do mesmo anno do fardamento, que, na fórma
dos ans. 5. 0 do regulamento de disciplina da escola
Gentral, e 73 e 74 do regulamento especial da escola
mÚitar, ambos datados de 18 de Janeiro de '186,1, deve
ser abonado aos alamnos praças de pret das ditas
csco las.

Esla tabeLIa traz as seguintes observações:
1..' As praças de pret que e matricularem na escola

central ou militar da côrte, ficarão privadas dos venci
mentos de fardamento que lbes compelir, pelo corpo
a que pertencerem, emquanto estiverem na mesma
escola, sendo justas de contas.

1861.- O aviso circular da Hl de Outubro de 18lH
recommenda a obsenração das disposições acerca do
fornecimento de fardamento para evitar a reproducção
do facto de alguns corpos do exercito apresentarem
em sens ajustes ue contas maior numero de peças de
fardamenlo elo que as que se lhes têm mandado for~

necer.
1.861. - O aviso cle 31 de Outubro de 1861 declara

que nenhum objecto per tencen te ao ma terial uo exerci to,
lião ob lante ler completado o tempo de slla duração,
pócle ser dado em consumo em que a respeito dellc
'c pl'oljeda na fÓl'ma determinada no avi o circular
de 10 ue J;\g.OSlo ue 1803.
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. 1861.- O aYiso circular je 5 <.le Novembro de 186i
declara que os recrutas, durante o ensino têm direito
ao recebimento de todas as peças de fardamento que
lhes concede a 1..' observação da v. a tabella de 23 de Junho
de '1860 á excepção de sobreca aca, e calça de panno,
que sómente lhes devem ser abonadas depois que pas
sarem a promptos, Os recrutas porém dos eorpos exis
tentes nas provillcias del\finas, Paraná, Sal1t~ Catharina
e S. Paulo, devem receber dnrante o inverno uma
calça e uma fardeta de panno, e aos que existem na
provincia do Rio Grande do Sul abonar-se-lu uma
calça de panno e as blusas que são concedidas ás demais
praças pela observação 3." da referiua tabella. O mesmo
'lviso estabelece o fornecimento de seis em seis mezes
de um enxergão pelo modelo dado pelo arsenal de guerra
da côrte, e em substituição das esteiras, que ficam
supprimidas. Supprime tambem as polainas por serem
dcsnece sarias com o calçado, que ac tualmen te SG forncce
ao exercito.
. 1.861..- O aviso de 13 de Novembro de 1861 'declara
que os estandartes que tiverem de ser fomecidos pelo
ar'enal de guerra d:l côrte aos corpos de cavallaria do
exerci to, deverão tcr as folhas de seda quatro palmos
sobre dous e meio, e as hastes doze e meio ditos de
.com primento.

1861.- O aviso de 7 de Dezembro de 1861 declara
que, com quanto as tabellas de faruarnento não tratem
das divi as dos inferiores, cabos e an peçadas, tlevem
estas todavia ser fornecidas sempre que forem contem
pladas nas respectivas notas.
1862.~ O aviso circular de 2~ de Fevereiro de 1862

manda restabelecer o uso tIos botões lisos no IÍ:lrdamento
dos corpos do exercito em substituição aos de numeras,
sendo elles de me tal bronzeado para o corpo de caça
,{1ore , e amarello para os de infanlaria, cavallaria c
artilharia, deyendo os desla ultima arma trazerem Lão
sómente a l'CSp ctiva J)omba.
. 1862.- O av_i o de 22 de 1\[a/'(:o de 1862 manda que
se fOrIlCt;a aos recru(as durante o. cll'ino Ulll JJOIle-l
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redondo singelo de panno e s~m pa-La, devendo lão
sómente, quando passarem a promptos, receber o do
corpo a que pert.encerem. Concluido o ensino no decurso
do 1. 0 semestre do anno, têm elIes direito no fim delle
ás peças de fardamento do uniform~ designadas na
1.' observação da tabelIa de 23 de Junhode 1860, preva
lecendo para as que o concluirem no 2." semestre a
disposição da iP observação da referida taballa, tudo
conforme se prescreveu no aviso circular de 5 de
Novembro de 1860.

1862.- O aviso circular de 25 de Abril de i862,
alterando a labeUa de 23 de Junho de i860 na parle
rela ti va á duração das calças de panno nos corpos
montados no exercito, declara que do mez de Julho em
diante se lhes fomeça uma de seis em seis mezes.

i8G2.- O aviso de i9 de Maio de 1.862 determina
que os vivos das fardas .do corpo de artilharia da pro
vincia do Amazonas sejam, como os das dos outros
corpos· da mesma arma, de cilr carmezim.

1.862.- O aviso de 20 de Junho de 1.862 declara que
os enxergões que substituiram as esteiras foram calcu
lados em 1,'930 e que seu abono deve-se contar do 1.0
de Janeiro desse mesmo anno em diante.

18G2.- O aviso circular de H de Setembro de 180':!
manda que se observe o seguinte, proposto pela com
mis~ão de melhoramentos do material do exercito:

i.o Qne os corpos adoptein e sigam â risca as instruc
ções de Panal, no que respeita á nomenclatura, desar
mamento e armamento das armas de fogo, limpeza o
conservação do armamento e correame;

2. o Prohibe-se e;{pressamente o uso estragador do
ferro quen te, e da cêra preta em pães para a 1iIl1peza do
correame, devendo fazer-3o uso da graixa de que tratam
as mesmas instrucções;

4. o Prohibe-se do mesmo modo o uso da varela de
aço para a limpeza intel'lla d~s canos, sempre que fór
possi vel empregar varetas de páo, pois que as de aço
estragam as arestas das estrias, c fazem a arma perder
as suas principaes vanta:;en ~
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18G2. - oaviso de 17 de Outubro de 1862 declara
que as praças dos corpos do exercito promovidas ao
posto de sargento devem desde logo ser abonadas de
bandas de lã, a vencer na época designada na tabella em
vigor'.

As bandas de official inferior, segundo a portaria de 6
de Julho de 1822, devem ser de ponto de meia, e nunca
cintos; elles as trarão por cima da farda, atadas ao lado
direito, e as pontas cahidas, e que não excedam a
curva do joelho, maS que a devem tocar; e pela por
taria de ~2 de Julho de 1.822 essas bandas serão todas
de cúr encarnada.

1.862. - A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 33i de 6 de Novembro de 1862 recommenda mui ex
pressamente aos commandantes dos corpos o maior zelo
na conservação das armas de precisão, e prohibe que
sejam ellas empregadas em castigos, para os quaes deve
haver em cada corpo um numero sufficiente das an
tigas armas de pederneira.

1862. - O aviso de 19 de Dezembro de 1.862 declara
que devem vigorar as disposições do aviso circular de 1.0
de Agosto de 1853, por não convir que o processo do
consumo dos objectos em mão estado de qualquer es
tabelecimento, seja feito por individuas pertencentes
aos mesmos estabelecimentos, ficando assim alterados
os arts. 19 e 4:2 do regulamento especial de 30 de Ja
neiro de 1861.

i863. - O aviso de li de Fevereiro de 1863 de
termina que a duração dos enxergões, que se distri
buirelll aos corpos do exerciLo, seja de um anno, e que
devem ser fornecidos cheios de palha de pouco custo,
podendo abonar-se em dinheiro o valor da palha, que
não excederá de 700 réis para cada um, isto p'rincipal
mente quanto aos corpos aquartelados em lugares onde
seja difficil o fornecimento ou conducção dos cheios.

1863. - A disposição do aviso de 14: de Fevereiro
de 1863 sobre enxergões, foi reiterada pelo de ::!2 de
Junho do mesmo anno, que declara ser o enxergão
PCÇR de utensilio.
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1803. - Oavisode~ldel\1aio dc18G3nunl::1 fazrr
a substituição das fardetas e bonets dos menores do
arsenal de guerra da côrte, por blusa avivadas e bonels
iguaes aos modelos que foram apresentados á secretaria
da guerra. .

1.863. - O aviso de 13 de Junho de 1863 declara que
aos empregados das escolas militares, que em virtude
dos reo-ulamen tos an teriores ao de 28 de Abril do mesmo
anno tiveram graduações militares e eram obrigados a
USai: dos respectivos uniformes em todos os actos escol
lares, devem contiouar a fazei-o; aqueJles porém, que
forem nomeados não poderão uS:l[' de graduação al
guma, á vista do art. 290 do regulamento acima citado
de 28 de Abril.

1863. - O aviso de 30 de Junho dei863 declara que,
quando uma praça vender peças de fardamento do sell
uniforme, élevem-se-Ihe abonar outras peças, que serão
descontadas como ácerca dos desertores dispõe o aviso
de 23 de Setembro de 18í8, fazendo·se menção na re
lação correspondente á do modelo E approvada por
aviso de 1.2 d~ Julho de 1861, publicado em ordem do
dia n." 272, não ficando porém a praça delinquente pcw
tal abono isenta das penas em que incorrem os que ex
traviam objectos pertencentes á fazenda publica.

1863. - O aviso de 5 de Outubro de 1.863 declara
que os enxergões que se distribuem aos corpos do exer
ci to, devem, quando vasios, ter o preço de 2~030 cada
·um, e quando cheios o de ~i>730. .

1.863.- O aviso (le 20 de Outubro de 1.863 declara
que, tendo o aviso de !4: de Fevereiro do mesmo armo
marcado um anno de duração para os enxergões, que
foram considerados peças de utensilios de quartel por
outro aviS!O de 22 de Junho, devem portanto os pedidos
er feitos segundo o~ modelos designados no aviso de q,

de Junho' de 1851, caso e tejam comprchenàidos nas
disposições da circular le 4 de Agosto ele 1853 .
. 1863.- O aviso ele 3 de Novembro' de 1863 declar~'

que, quanclo alguma praça do exercito extraviar artigos
ue armamento, equipamento e ajaezaluento já venci~os-,



que não tenham ainda sido dado~ cm consumo nos
termos elo avi~o circular dr 10 de Agosto d 181)3, c1ever
se-ha proceder ao llevido desconto, isto que o simples
facto ele terem taes artigo acab3110 seu tempo ele du
I':.lção, não elá direito ao fornrrimrnto de outros e111
quanto aguelles não forem jul~:\llos in rviveis.

1.864. - A ordem do clia (la fircretaria da guerra
n. O 390 de 4 de Março de 186!f publicou a seguinte ta
bella elos preços llas cI ifTcl'entes peças e accessorios :ela
espingarda ~I Minié de 1411l11l

, 8.

'rabp.lIa tIos preços das dilferentes peças .le uma espiJ,l
ga.."a á ~linié de 14'"01, S, o dos acccssOl'ios corl'CS
ponllentcs :1 JUcsm,:~ espingal,.la, para p:'tlcctlcr·se aos
ncccssarins descontos DOS vencirucDtos das pl'aças que
as extra,-iul'enl.

ESPINGAP.DA.

Peças da arma á
Millié.

Clno .
Pon tO ..•• ' " .•.. , ..•.••.....•.... '" .
Pistão .
Alç·\. ,
Culatra .
Parafuso da dita .
Baioneta. " .
Annel ou virola .
Parafuso da dita <O" .

Chapa de fechos ..
Dous grandes parafusos .
Cão ......•................................
Para fuso da noz .
Noz ......................•...............
Peça de arluar , .
Parafuso da dita .....................•.....
Brida .......•......•.....................
1\101a reaL ...........................•....
Parafuso da brida ..•..........•............
Coifa .•..•................... , .•...........
Corrente ....•.............................
Gatilho .....................••.....•......

1. 28.

3.'000
~250

~400

1$000
~800

MüO
21$000
$400
MOO

1.15080
$320
$700
1$100
$700
1$4:00
~060

~50()

$64:0
~060

$300
~040

~600
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Cavilha do gatilho ..
Mola de armar •...........................
PaTafuso da dita .........•........•......••
Guarda-mato .
Dous parafusos ·.........•...............
Dous zarelhos •.............•.....•.......
Tres parafusos uos diLos .
Dous contra-fechos .
Tresbl'açadeiras (anteriol', média e posterior) ..
Cronha ...........•. o •••••• '" .' ••••••••••

Chapa de couce..........•.................
Tres pal'afu os da dita .
Bocal da cronha •••..•...•..•••...••..•.....
Vareta •........••........... '0 ••••••••••••

Boneca ...•.. , .... '" ••...•................

8010
/)400
~060

1$700
~i20

,~!l:80

Ji80
$080
~960

3~700

i~900

l~300

~240

$808
$200

Importancia tolal da espingarda. .....• 22~7~8

ARMAMENTO.

Accessorio ou estojo :
Alça.prema ou monta-mola •............•....
Guarda-fecho de vaque.ta .•.....••.........•
Bandoleira de C<luro branco ......•..........
Cinturão de dito d·ito com chapa e passadores.
Patrona de sola cam cartuxeil'a .
Espoleteira .•..•................•....•.••.•
Corrêa bl'anca para escovinha .....•.....•..•.
Palito delatão ..•.........•................
Canana de sola com cartuxeira .............•

i~603

1.~033

~523

$960
-l~833

2~306

(;512

M60
~f!08

1/)700

1.a Secção da 3.a directoria geral da secretaria de
estado dos negocios da guerra, H de Fevereiro de
1864 . ...:... F1'anklim Antonio da Costa Ferreira, tenen te·
coronel, chefe da secção.

1864.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 399 de ii de Maio de 1864 publicou a seguinte
tabella dos preços das dill'erentes peças e accessorios
de um mosquetão á Minié de H mw,8...
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TabeJla (los preços (las dUfcrcntes pCc;"as (le 11m mosquetão
{i Miuié, dc J.4,"m,8, para IIl'Occdcl'-se aos necessarios
llescontos nos vcnciUlcntns das pl'a..ms que :.s ex
tI'u"ial'eJll.

MOSQUETÃO.

Cano ••..•...........•..•.•........•...••••
Ponto ou mira ....•...•....•••..........•••
Dente ou macho ..
Alça ........•...•.......•......•..••.....•.
Pistão ...........••...•.•.•.......••.......
Culatra ........•.••.....•..........•.....••
Parafuso da dita ............•••.. , •.........
Chapa de fechos •.. , .......••..•.•.... o ......

Dous parafusos .. o" •••••••••• " o •••••••• ' .'

Roseta ...••............. o ••••••••• o •••• , •••

Cão .... o •• , •• o o •••••••••••••••••••• o • , •• , •

Noz.•. o" 0 ••• ' ••••••••••••••••• o •••••• o •••

,Parafuso da dila ..•.•.••..••.... o ••••••••• '••

Peça de armar .....••.. , ....• o ••••••••••• o ••

Parafuso da dita ...............•••... , ..•...
Mola de armar .• o ••••••••••••••••• ,. o ••••••

Parafuso da di ta ........••.•...•........•••
Brida o o • o •• o ••• o •••• , ••••••••••• , o o ••

Parafuso da di ta o •••••••••••••••••••••••••••

Cadeia. o ." •••••••••••••••• 0 ••• '.' •••••••••

Gatilho o •••• o •••••••••••• , ••• o ••••

Parafa so do cI ito .........•.•.•....•..•...•..
Guarda-Ina to o • •• • •• o ••••••••••••••••••••••

Escudo " o

Parafuso do guarda-ma to .. , .. o •• " •••••••• "

Sob-guarda o •••• o ••••• " •••••• o •••• , •••••••

1\101'1 rea \•. o o •••• o •••• o " •••••••••••••••••

Dous parafu, os o. o o'' o •••••••••• o •••••

Dous zarelho •..... o ••••••••••••••••••• , •••

Dous pa I'a fusos •..•..... o ••• o • o •••• , ••••••••

Bocal conduclol' da yarela (braçaLieira ex terior).
:Mola do dito ..••. o •••••••••••••••• o ••••••••

Braçadeira o •••••• o; ' •••• ',' ..

2~000

MoO
~300

J400
~400

ç 700
M20
~800

S~20

~040

~700

~600

$060
$.400
$.060
~4oo

$060
~500

~060

r iOO
~500

$.060
400
~300

,~060

~ 200
$tifiO

120
64 O

120
$600
.0 I

300
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Mola ela braçadeira : .
Cronha '" ..
Chapa ele couce .
Dous parafusos .......•.................•...
Vareta ...................•................ ,

~200

2!~000

~560

~200

~75r"

Importancia total do mosquetão " 158864

SABRE.

Sabre-baioneta .....•.......................
Punho ou clclgado .
Cruzeta , .
.Mola .
Botão , ......•................ ,.

Impol'lancia total do sabre .

BAIXIfA DO SABRE.

1~OOO

~UOO

~600

$200
~080

2~780

corlserVilç~o tIo
armamento.

Bainha ele couro............................ ~350

Bocal da di La. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . ~290

BaLão.. ................•......... 6070
Pon tcira. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200

Importancia total da bainha do sabre....... $910

f,. Secção ela 3.· directoria geral da Sl~cl'etaria de
estado elos negocias da guerra, 4 ele Maio de 1864.
Franklim Antonio da Costa FelTeira, tenente-coronel,
chefe da secção.

1864,.- O aviso circular cle 23 de Setembro de 1864,
dando providencias para a con. ervação das armas brancas
e de fogo, bem como de qualquer peça de ferro elo
:lrl1lamento, manda observar escrupulosamente as
seguintes instrucções:

1. o Prol1ibir-se o emprego de substancia alguma
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oleosa na un tura das armas e peças de ferro do ar
mamento sem veriUcar-se o estado de pureza e boa
conservação da mesma substancia;

2. ° Mandar que se prefira por ora, e na falta da obina
animal pura, ou extracto de oleo de mocotó, que consta
usar-se actualmente na Europa como a substancia mais
propria para proteger as superficies metallica , contra
a oxydação, e que o governo imperia I procu rará obter
do modo que fÓI' mais conveniente para tal fim o
azeite doce purificado e a pomada de sebo de carneiro
com o mesmo azei te .

Para a purificação do azeite é bastante depositai-o
em um vaso metallico ou de outra materia resi tente,
lançando-lhe chumbo fundido na 1"a7.ão ue um· quarto do
peso de azeite: repetir-se a operação duas ou tres vezes,
deixar-se depois o liquido cxposto ao solou a um
calór artificial moderado, por dous ou lrc dias.

Para a cõnfecção da pomada, funde-se a fogo brando
um cel'lo pe o de. eLo, cóa-se o liquido em panno
ralo, lavado e secco, ajuntando-se immediatamente
em pe o duplo o azeile doce purificado.

t865.-0 aviso circular de 22 de Julho de 18GJ de
termina que os presidentes das provincias communi
quem á secretaria da guerra quaes os al'ligos de farda
mento, equipamento e semestres, que percelwrem os
corpos ou contingentes, Jue das mesmas provim·jas se
guirem para a córte.

18G6.-0 decreto n. O 31S8G de 17 cle Janeiro de 1866
dá providencias sobre dividas de fardamento. ( ille
3. 0 volume, pag.302.)

'186G.--A ordem do dia n. O 500 da secretaria da
guerra de G ele Fevereiro de 18GG manJa prohi
bir expressamente que os officiae do exercito tI'l'lI1

em qualquer acto do serviço ou fóra dell , ue oulro
fardamento que não seja o que lhes compelir, segun
do o rClipecti vo figur ino; e qua ndo csLi verem em
pregados em commissões alllCias ao ministerio ti ...
guerra para as quaes lenham uniforme (' pecial, ó
mcnle dc\'erão usar dcllc dentro do estabdecimcnlo

Cllrp05
que marcham.

Vividas
de fardamento.

oml'iac,
em . el'Ylço

alheiu.



Modificaçilo de
uniforme.

lIIanufacturaçiio
de uniforme.

Dias de gala.

TabeIla
de distribuI,tio.
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ou em outros quaesquer lagares onde tenl)a·m de exer-
'ceI' as funcções inherentes a taes commissões. .

1866.- O decreto de 28 de Fevereiro de 1866 altera
o grande e pequeno uniforme dos corpos do exer
cito. (Vide o 2. o 'Volume.)

1867.- O decreto de 11. de Janeiro de 1867 declara
que· nas províncias só deve ser manufacturado o que
se chama fardamento de recruta.

1868.- O aviso de 17 de Março de 1868 estabelece
que o grande uniforme dos olliciaes do exercito serve
para os dias de 1. a e 2.· gaJa.

1868.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 625 de 9 de Julho de 1868 publica a seguinte ta
bella regulando a distribuição de f:lrdamento ás praças
do exercito:

.... l'"



Tabella das peças de ,fardamento que se devem distribuir ás praças dos arpo" cIo exercito, declarando o tempo de duraçao e as épocas do
v ncimento.

4 MElES. 6 MElES. I ANHO. 2 ANHOS. 4 .ANHOS.

EM 50 DE AB1UL. 5.1 IJt AGOSTO EM 50 m; JUNHO E 51
E 51 DE DEZEMBRO. DE DEZEMBRO.

EM ,5t DE DEZ. EM 51 DE DEZEMBRO
EM 5I DE DEZEMBRO DE CADA A..~~o.. D\~;gl 2 DE CADA ~ ANNOS.

OBSERVACOES..
o
c
c
<'ll
~

_._---_.-/'-.-_------
AnMAS.

Batalhão de engenheiros...... 1 1 1 1 j 2 2 111 :1 1 :I :1 1 1:1 I 1 :1 1.°-As praças 00 exercito que, ao tempo do vencimento da peças____. I.__=.. •. .' .. •• ..'~ de fardamento desirrnadas nesta tabella, tlvcr'em de praça mais de

~
A II 1 - - - - - - -; - - - - - - n" - - - - - - - - - - - ------., - metade do refcrido. LCm(lO, tem direito ao recebimento de tac !leças.

., caya o,...... ". 1.. :1 1 .". .. .. 1 .. " " :1 -, 2 1 1 1 1 j :1 1 1 1 :1 :1 :1 :1 dArtilharia..... ._ _ _ _ _ _ _ _...... :..:.:..:..:..:~ _1_ 2. a-0.vencimento o capo~e, ou ponche para o corpos .cm serviço
A pé............ j 1 1 1 :1 2 2 :1 :1 :1 1 :1 1 1 1 1 t 1 «10 nlo Gl'ande do Su~, sera de 2' anno , reccbendo os Oltos corpos

11 ~ ~.:...:" ...... .... ...... ..... 1 blusa de baeta para o lnvemo.
CavalIal'ia...... "............... 1 1 1:1 j 1 ') 2 1 1 :1 1 1 :1 1 1. 1 :1:1 1:1 3. a-As praças do e"XercilO não tcm direilo ao rcccbimento do farda-__ _ :.: _ ~ __ '..: :..: .:...: _ ''': .:...: ::. .. _ .' .. menta do 1.. o uniforme, o marcado para 4anuos, á excepção do cap(lte
C"'vadores a cavali o..... ...... 1 :1 1 1 1 - i - -; -; - - -:; - - - j i i i - 111 - ----- :1 1 1 1 1 ou ponchc, nem da.su3 impol'taneia. O u o deste far;!amenlo s6 é

11 __...:-. 1__ :.: _ :...: __ :.: :.: .:.:. _ ~ ~ :..:. .. .... .•..•.. •.•••.• permiLLido aos corpo e5taciouados na côl'lC, não podendo os mesmos
. ~ Fu j'le' os :1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - corpos receber oUlro, não obslante a época mareada na prescnte ta-

Z Ir ..... " . . ....•... 1 1 1 2 '} j 1 :1 1 1 1 :1 1 :1 1 1 1 . .Infanta' .. .. .. .. ~ .. "...... .. bella, sem que e pro cd:! como eSlá disposto no a\'l o circular de
rIa.... - - - - - - - - - - - - - - - - -2 -2 - - -1 - - - - - - - - - - - - ----- - - -1 -- -:1 -1 10 de M:!."O to de 1853. . . ' .

. Caçadores.~ ---.2.. :.: ~ :.: :..: :.: :...: -.: ! ~ ~ .:...: :..:. .... 1 1 1 1 1 1:1 ....... ....... 1.. 4.8- Os recruta dos corpos do XCI' Ilo, durante o enSIDO, tem dl-
Opt'rarios militares............ 1 .. j ...... ,. 1 j 'J .. .. 2 2 -:li 1 1 :l 1 :I 1 1 ------ reito ao recebimento gratl!ilfO das peças( marcada f .com o) vencimcnto_______ _ _ _ . de4 mezes para. a arma de ln anlal'la, c (a mesma orma, ogo (lue pa -

Aprendizes artin~eiro-;---'2 - -; - - - 1 - -; '1 J - - - ------ sarcm a promptos.ás que vãn oe:ignada com o vencimeoto o' 1 anno,
., . _:...: _ ~ .:..: .:.:. _ . .:.:. .:...: :..:. 2 2 .. 1 1 1 1:1 1 1 :1 " " ....:1 deixando porém de receber a sobrecasacas c ('alças dc panno, se pas-

Invalidos........ '1 1 1 :1 1 2 ') -1- - ----- :Irem a prompto na épocas em qucjillil'el'em dil'eito ao vencimcnto.. ~ 2 .. 1.. 1 :1 i 1:1 ., :1 de we peças, cvitando- c assim duplicata de fornecimento.

-



,

'-
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1868. - O aviso de -lO de Setembro de 1.868 declara
que, segundo a tabeUa publicada na ordem do dia n.0625
de 9 de Julho do mesmo anno, têm os operarias mili
tares direi to ao fardamento !lella designado; pelo que
I1lCs deve elle ser abonado, sa tis fazendo-se aos que forem
credores á fazenda nacional pelo modo indicado no de
creto n. O 3586 de 1.7 de Janeiro de ,1866.

1.868. - Aordem. do dia da secretaria da guerra n.· 637
<:le 25 de Setembro de 1.868 publica a seguinte tabella,
como complementar da publicada na ordem do dia n. 0625
de 9 de Julho do mesmo anno e relativa ás peças de
fardamento, que competem aos recrutas:

'.

Operarios.

Recrutas.
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TabcUa <las pcças 11e faril:nncnto que tlevcm ser dlstri~

buillas I;"atuitaulente aos l'eCl'lItas dos COl'pOS 110 excr
cito, cOlll'orlne ~s ol'llcllS cnl Vigol·.

'"c.

iB Durante o
:; cus no .. ' ., 1 t 1 1 1 1 1 1 1,..
z
0------ ---- - -------- 1_
~

;g Logo que
"'" passem a
;; promplos. 1 .••..... " •. .. .... 1 1 :I 1 1 :I
u

- ------ -----------------

Durante o
i:<l ensino..... 1 1 1 1 1.. .. 1 1
"'"
-< ---.-- - - - - - - - - - - - - - - - -1-
'"o
~ Logo que
o passem a I
u promptos. 1.................. 1 1 1 1.... 1

Obscrva«;,ões.
Nesla labena eslão incluidas as peças de fardamento men

cionadas na 4." observação da precedenle labeIla, que foi
publicada na ordem do dia n. O 625.

O aprendizes arli Iheiros recebem as peças de fardamento
designadas no art. 70, das in trucçõe publicadas na ordem
do dia n. o 541 de 26 de Março de 1867.

Os recrnlas dos corpos exi ten les nas ])l'ovincias de Minas,
Paraná, Sallla Cathal'ina e S. Paulo recebem, durante o
inverno lima calça e lima fardeta de panno, e os da pro
víncia 110 1\io Grande do Sul lima blusa de baêta e uma
ca Iça de pallDo, endo sllb lituida a fardela de brim por
uma blusa da mesma fazenda.
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1870.- O aYiso circular de 9 de Junho de 1870
manda, a fim de que não se accumulem nos depositas de
artigos bellicos do ministerio da guerra objectos inuteis,
tIue se nomeie uma com missão de olIlciaes icloneos e de
confiança que examine os artigos, que em taes circuns
tancias ex.istirem nos depositas e em presença da qual
sejam dados em consumo os que forem julgados inuteis;
devendo o que fM aproveitavel como matel'Ía prima,
isto é, os melaes amal'eltos, ferragens, peças de fal'da
mel1 to, etc., ser levados em carga áos mesmos estahe"
lecimentos para vender-se em hasta publica, no caso de
(1'10 ache compradores, ou então ser recolhidos ao arse
nal de guerra da côrte, se por ventma a sua importancia
fôr superior á das despezas de seu frete e transporte;
sendo as armas, porém, e as diversas peças deste artigo
encaminhadas ao referillo arsenal, a fim de serem reco
lhidas :í respec.tiva fabrica. Olltrosim, rec.ommenda que
se faça lavrar, para ser enviado á secretari;: de estado,
não só 0 termo de exame e julgamento dos objectos que
forem cla si ficados como imIteis, mencionando-se a sua
qunnticlade e qualidade, como o do acto do consumo,
com a declaração da materia prima apurada e mandada
<alTccadar para ter o conveniente destino.

1870.- O aviso de 20 de Outubro de ·1870 declara
que o,; utensilios especificados na tabella annexa ao cle
creta n.· 517 de 8 de Janeiro cle 18q,8 para a secretarin
de corpos do exercito devem ser igualmente fornecidos
ú de commando de fronteil'as, embora seja esta com
mandada cllmulatiYamente com um corpo ua respectiva
guarnição.

1870.- A portaria de 2~ de Outubro de 1870 manda
fornecer enxel'gões e travesseiros aos corpos aqnarte
lados na côrte.

1.870,- O rlecreto n.o 4626 A de 9 de ovembro ele
'1870 altera o plano do gl'ancle e pequeno uniforme dos
corpos do exercito appl'ovado pelo decreto n.· 3620 le
28 de Fevereiro de 1866, e concede o uso de bandas de
lã <10S inferiores dos di versos corpos do me mo exercito.
(Vllja-se o 3.° volume.)

I. 2!J.

Consumo,

Secrrlaria do
corpo' .

Énxrrglirs
c LI'" r ' ·sClros.

AItrraç,io
do uJI<t'unue.



1. o Ilcgimento.

Polaina~. e rapas
para bonNs.

Compras
s !TI orçamento.

Escolas
rcgilllcntilcs.
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1871.. - O aviso de 4: de Março de 1.871. declara que
os bonets de oleado, que se fornecem ás praças do 1.. o

regimento de cavallaria, devem ter escamas á seme
lhança de uma corrente chata do feitio pouco mais ou
menos de uma barbe!la de freio; e manda fornecer
annualmente ao mesmo regimento, para o serviço de
guardas no quartel, cavallariças, faxinas e plantões no
rancho, 1.00 blusas de algodão mescla e bonets de panno
iguaes, no feitio, aos dos recrutas, sendo porém subs
LiLuida a tira de couro da qual usam estes por casimira
encarnada.

H37L- O aviso de 29 de Maio de 1871 manda nova
mente supprimir as polainas que foram mandadas con
servar em 27 de Janeiro de 1.866 nos corpos do exerci to;
e ordena que se forneçam aos mesmos corpos capas de
brim branco para bonets.

1871.- O aviso circular de 1.li de Junho de 1871 pro
hibe autorizações de compras de fardamentos ou de sua
materia prima sem orçamento prévio que será sujeitoá
apórovação do governo, caso não haja nas thesourarias
credito para as despezas.
~87i.- O aviso circular de 6 de Outubro de 187·1 tle

clara que a tabella mandada adoptar por aviso circular
de H de Abrjl de 1.861, dos objectos que Li\m de ser for
necidos semestralmente para o ensino nas escolas regi
mentaes dos corpos e companhias do exercito, deve ser
~llbstitllida pela que vai junta sob n. O 1, assignada pelo
coronel quartel-mestre general; e bem assim que ;is
mesmas escolas devem ser fornecidos nos tempos de
venci men to os utensilios mencionados na tabe!la jun ta
sob n: 2, tambem assignada pelo mesmo quart.el-mestre
general, na qual se indicam a respectiva qualidade,
quanlitlal1e e tempo de duração.
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N. I.-Tabella Ilos objectos de escrlpta que devem SCI' for
nccldos semestralmente e a "Vencer ás cscolas regimcn
taes dos COI'pOS c com(13nhlas do cXCI'cito, cm substi.
tulção da que foi Inandada observai' 1101' aviso eh'cular
de II de Abl'il de 1861, e IIe conformlllade co......o re·
"ulamento allprln'ado lJelo IIccreto n. o SOSS de 28 llc
Abril de 186<1 rCOl'ganizando as escoh\s militares do
Imperlo.

CORPOS.

QU1LIDAD~ E QUANTIDADE DOS
OnJECTos.

cn . r.n
p.. Q,

:= 2
Õ o

'" ""
"" C'I
'" ~Cl Cl

Collecção de cartas dl'; A B C para
principiautes, exemplares........ 48

Livros de leitura para principiuntes. 'M
Catheeisl110s da doutrina christã. '. 'M
Historia 'lo Brasil.. 16
COlUpendios dc grammatica portu-

gueza............................ 16
Taboada para principiantes......... 48
Rudimcntos arithmeticos ..•.•..... 2~
Livros do systeUla metrico......... :16
Canivetes. , , 2
Papel almaço, resmas _..... 6
Pennas de ayO, caixas............. 4
Can~tas de,pao para as mesmas..... 30
Lapls de pao....................... 25
Ardosias para eseripta.............. 8
Lapis de pedra para as mesmas... 16
Esponjas para limpar pedra, pedaços. 8
Giz para cscrcver, libra ...•..•.. ,. 2
Tinta para escrever, Il'arrafas...... 6
Arca preta para escrifll3, liuras... 2
lleg1l3s de madeira , 3

36 24 1~ 6
18 12 6 3
:18 12 6 3
12 8 4 2

12 8 4 2
36 24 12 6
18 12 6 3
12 8 4 2

2 2 1 1
4 't 1 1
3 2 1 1

25 20 1~ 10
20 1iS 10 15
6 4 3 2

12 8 6 4
643 2
2 1 1 t
4 2 1 :I
2 :I 1 1
3 222

N. JJ. Estes objectos só serão fornecidos em proporção ao nu
mero dos, alllmnos matriculados conforme scns 3lliantameutns,
e de conformidade com o I[Ue se acha esl,abelccido na primeira
parte da ordem do dia (lo excreito n. o 43 l1e 25 ue JallClfO de
1858 c fjllaudo se acharem eSLragados pelo seu uso.

HeparLiç~io de qual"lcl-mestre general anllexa ii secretaria da
g"uCI'l'a, em 5 de Agosto· de i871. - Francisco Antonio Rapaz!),
coronel quar<lCl'!ll,cstve genclJal.
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N. 2. - Tabclh~ da qllalltlllatlc c tCIllI)O .Ic tll\l':\/:~LO tlllS
tlilfCJ'clltes objcctos dc utcnsilitJs quc são IlCt'css:u·· ..s
a catla URIU tI:~ escolas l'cgilncntacs dos cOl'llOS c CtHU
Ilunhias do cxcl'cit...

CUlll'U '. ~.~

';0
~~ ~ ...
~

.n .n ~ ~u
c. ~ - I":.l

llESIGNAÇ:\O. g == E ce
o c c

'- ~ <J ::> (,) ~o~oc ~ .". C'l .... ~I~~., :.> .., '"' '"'~ o o o ...
Mesa ue I'lulJaticu com pés tllrucadus,

tendo 7 palmos de compl'illo sobre
16 auuos.q de lal'g-o l'om2gaveta c ehaves. :I. 1 1 •• ..

Dita de diLO dito, lendo 4 '/2 palmos
de comprido sobl'c :I d.~ largo, com

1gaveta e cha I'e.•...............•.• 1 :l. :l. :l. 10 "Dita de piUh~ siu~ela, tendo :I palmos
de compri o so )I'C 2 de lar"o.; ... t 1 1 :I. 1 3 "Dita de macieira de plano iucFinado •
para escripturação, ten,!v 20 pa I-
mos de comprido sobre 2 de larg-o. q 4 2 1 1 tO "Cadeira de jacarandá com asseuto de
palhinha .......................... :I. 1 :I. 1 1 q "Mocho de vinhatico com ditn dilo ... 1 :I. 1 .. " 2 "Banco de maltcira. tcnrlo 20 palmo' de
comprido sobre 10 de largo (polle-
gadas). o •••••••••• o' ••••••• o •••• , o q 4·2 t 1 li "Dilo de dilo, tendo 11> dilos de dila
dilo dilO ..•.•....••. o' •• 0 ••• o o •••• ii q 3 2 1 li "Armaria dc piuho com pOl'la~, pratc-
leiras c chavc, tendo 10 palmos de
alto, li de lal~o e 211e fundo ....... 1 1 1 1 :I. 20 "Escrevaninha e lalão ............... 2 2 2 1 1 JO II

Hastes para traslados na razão dc ti
para cada mesa ................... 20 20 10 li ti tí »

Collecção de traslados dc calligTa-
puia em scus competentes quadros
com vidros •..• o' o •••• o. o ••••• 0 •• 0 :I. 1 1 1 :I. S "Bandeja pcqucna para copos .•... o •• 1 t 1 1 :I. 2 "COIJOS dc vidro ..................... 2 2 2 1 1 li mczcs.

Bilha de barro com pl'alO ..... o .... 2 2 2 1 :I. 8 »
Helogio amcricano de Ilaredc ....... :I. 1 1 1 :I. 12 anuas.
Caneco de feno estanhado. o •••••••• 1 1 1 1 1 1 "Talha de barro eom tampo....... '" i 1 1 1 'I 2 "llanco de madeira para .1 mesllla .• , 1 1 1 1 :I. tí »
LaVaLOl'io de ferro pintado.......... 1 1 1 :I. 1 10 "Bacia c jarl'o de louça o" ............ 1 1 1 :I. :I. i "Tinteiro dc chumbO com resenato-

Smclcs.rio de vidro e ariciro ....... o ...... 2020 10 ti tí
Barril COIl1 fuudo para aitua ........ 1 1 1 1 1 2aunus.
Ouadro de madeira par'a csel'C\,CI'
~ com {ruarnição'c pintarIa dc prcto:

tC[1I10 5 palmos dc aho e 4 de lal'go,
112call1 o seu competente cavnllete. o 1 I 1 1 "

N. D. Estes o/1Jeetos só semo forne 'Idos e requl Itados CUII(OI'llII) fi
numero ue ülumnos matriculados e a capacidade do cdilido elll l(UlJ
funceiunar a escola.

Heparliçlio de quartel-me tre general annex1I á secretaria dn guerra,
em 5 de AltO to dl) 1871.- Francisco Antonio 110)10;;0, [oronel qUilllel-
mestre gellero.l. .
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1871. -O aviso de 12 ele Outubro de i8il dcclal'a
que os offiL:iaes graduado no primeiro posto ficam
dispensados de formal' em grande uniforme.

i87i. - O decreto n. o 4800 de i8 de Outubro de i871
altera <JS tabellas, em vigor, de distribuição de diversas
peças ele fardamento ás pr:Jças de pret elo corpos elo
exercito, e approva a seguinte tabella ela referida di.s
Lribuição, a qua.1 começará a vigorar elo i. o de Janeiro
ele 1872 cm dian te.

Grüduar!os
fi o 1.. lJO~tO.

Disl ri IlUiçüo
de funluulCulo.





Tabella uas peças de fardamento que se devem distribuir aos corpos do' exercito, declarando O
tempo de duração e as épocas do vencimento, e a que se refere o decreto de ta data.

3 ~!EZES. 411IEZES. 6 MEZES. 1. ANNO. 2 A~NOS. 4 AN OS.

Em 5{ de Dezemul'o de cada anno. Em 5{ de Dczemuro
de cada 4 allllOs.

Em 51 de
DezemlJl'O

de cnda 2
aIllIOS.

~--......_./'-...-:-....,..~~~-:-....... ---"-"'
I

e

~m 51 de 31nl'~o', ~ ,
50 de Jllllho Em ;>0 de AllI'Il, Em 50 de Junho e

50 de SeLrmul'o ~ 3i 5{ de Agosto e 51 de 51 de Dezemhro.
de Dezemhl'o, Dezemhro.
~~ ..-----..,.....-----...

VJ

ln
cJ

ARMAS. Õ c '"
C

:... o
'-' ... '" ..<:l

::l
Ó l=lo Ó C'.l~ <.:l

.;, VJ ,C'.l Ô "" ...
..<:l '" ~ '" 'O . '"'" ,'" o o l=lo

:... ,;, E E § ',ij -g e ui :=B l=l
'" E c. ::c. '" :... ';:: C'.l eJ:) ~ '" '" .;:::... ..<:l ..<:l '" '"

.Q r- o-'" '" <ó '" ..<:lVJ ::::. '" '" 'O 'O

'"
s:. 'O

'"o -o '" '"c ln VJ oe 'O ,;, .;, VJ 'O... 3 VJ '" '" C'.lVJ '" ln VJ VJ 5: o ln ln VJ'"' '"' '"' C'.l <Jo 'e '"'"' "" <Jo E E VJ '" ~ '"'~ o- ...
::l ç C :=.o

'"' '" '" '" '" ::l
'" '" "" <; '"u. cr.J u u u U ..:l c::I rn ..:l U U U

--- --- - - -- - .- - - - - - -- - - - -- - -- -- - --- - - - - - -
Batalhão rlc engenheiros .... , t '. 1 2 2 1 j 1 1 1 1 1 t 1 .. j .' .......... j ., 1
Artilhnl'ia~

A eavallo .............•.... j 1 1 .. 2 1 .... 1 " 1 .. 1 1 j 1 ., 1 1. ., ........... 1 i 1 1. 1.
A pé ...................... 1 j 1 2 2 1. .. 1 .. 1. 1 j 1 1 j .. .......... 1 .. 1. ' . 1 1CavaIllal'ia ................... 1 1 1 .. 2 1 . ... 1. .. ., 1. ., 1 1 1 1 . , 1. :I .. ........... j 1 1 1. 1InfanLaria:
Fuzileiros ........••... ' ... 1 1. 1 2 2 1 .' 1. .. 1. 1 1. 1. .. 1 .. .......... 1 .. 1. .. 1. 1
Caçador'c,; ................. 1 1 1 2 2 '. 1. .. 1 .. 1. 1 1 1 .. t .. .......... j 1 " 1 1.Opel'arios miliLares .•.••..• 1 1 1 2 1. .. 1 1 1 .. 1 . ' 1. 1 .. .......... 1
AP"C1Hlizcs :ll'Lilheil'o" ..... 2 ·2 1 2 ~ 1. .. j 1 .. 1. 1 j 1. 1
Invalidos ................... 1 1 1 1 .. 2 2 . ... 1 .. 1 .. .. 1 .. , . :I .. '1 .. .......... 1

Observações.

1. 8 As .f*a.t;as do exercito qu , ao tempo do vencimento da peca de fardamento ~lcsignadas nesta tabeIla, tiverem de praça mais de m tade rio I'e~ rido
tempo, t,}m dil'm.to ao recebimento de taes peças. .

.2." O "cn~'imenLo do capote, ou ponche para os corpos em erviço no Rio Grande do Sul, será de dous annos, r'cccbentlo os dito. corpos uma blusa de
baeta para o lOverno. _

3.." As praças do exercito não tem direito ao. recebimento do fardamenLo do 1. o uniforme, o marcado para quaLro anno., á 'x epção do apote ou ponche,
nem da sua import.aneia. O u o desse fal'damento só é permiLl,ido aos corpos cstacionarlo lia côrLe, não pod ndo os mesmos COl'pOS I'e 'cber ouLro, não
obst.ante a época marcada na presente Labella , sem que se proceda como eSLá di POSLO no aviso circulaI' de :10 de Ag-o lo de 181)3.

4." Os r'ccrllLas dos corpo, do exercito rão abonados de fardamenLo marcado na labella publicada na 01'0 l1l do dia n." 63í de 2,') de eLcmb,'o de 1868,
deixando, porém, de reccber' as sobreca'acas e calças de panno, se pas. arem a prOl11pLOS, nas épocas ClIl que já tiver lU oil'ciLo ao v ncilllcnLo de La s p 'a .

Palacio do Hio de .Tall 'i 1:0, cm 18 de Outubro de :lEn1.-Domingos José Nogueira Jaguuribc.
. .



,
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1871.-A portaria de 20 de NovemlJro lle 1871 per
mitte que as praças de pret do asylo de invalidas da
patria usem por emquanto de uma pestana branca na
golla e canhões das respectivas soLrecasal~as.

1871.-0 aviso de 21 de Dezembro cle 187i declara
l'Jue, tendo sido supprimidos Lan to as ceroulas como
o sUl'-pensorios das novas tabellas de fardamento, póde
deixar de fornecer taes artigos, visLo que as praças a
quem são dr.vidos não perdem o direito ao pagamento
de sua imporLancia em dinheiro, no caso de não terem
lhes sido disLribuidos nas competentes épocas.

1872.-0 aviso de 23 de Julho de 1872 declara que
os oficiaes do exerciLo devem usar de uniforme de
serviço nos ac tos de 2. a ga la.

1872.-0 decreto n. ° 0077 ue 28 de Agosto de 1872
modinca o plano de uniformes estabelecido para a arma
de artilharia pelos decretos 0.°' i029 de 7 de Ago Lo
de 180'il, art. 9.° do de n. ° 3026 de 18 de Novembro
de 1865 estatuindo o seguinte:

Art. i,0 Os corpos de arLilharia a pé usarão boneLs
irruaes aos que se acham esLabelcc,idos para o 1.0 regi.
menta de artilharia a cavallo pelo decreto n.O 1029 de 7
de Agosto de 1852. Os officiaes do esLado-maior de arLi
lharia usarão esse mesmo bonet com listra, porém de
vellndo preto.

Art. 2. ° Todos os omciaes da arma de artilharia
u arão sobre a lisLra da parte inferior do bonet tranças
de ouro estreitas em numero correspondente ao seu
posto, a saper: uma para o de 2.° tenente, duas para o
de L° tenente, tres para o de capitão, quatro para o de
major, cinco para o de tenente-coronel e seis para o de
coronel.

Art. 3. ° Todos os corpos de artilharia usarão gra
nadas cm ambos os lados da golla da sobrecasaca: tanto
estas granauas como as dos bonets serão, para os ofi
ciaes boruarlas a no de ouro, e ue panno amarello para
aS praças de pret. As dos bonet5 terão no centro o nu
mr.ro do corpo.

Al't. [1. o Os oficiaes dos corpo~ d artilharia a pé

A>yln
de invalidos.

Ceroulas
c Stl pensorios.

2." gala.

Artilharia.
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usarão charlaleiras iguaes ás marcadas para os do LO
regimento de artilharia a cavallo pelo plano que acom
panhou oci lado decreto n. o 102U de 7 de Agosto de 1852.
As platinas marcadas por esse decreto para as praças de
pret daquel1es corpos, serão simples presilhas de panno
azul, avivadas de cal'lnezim, presas pela parte inferior
á costura da manga (lo hombro, de modo analogo ao que
se usa nas blusas dos aprendizp artilheiros, e pela parte
superior, por meio de um botão de metal junto ú golla.

Art. 5. 0 Quêr os ofTiciaes e praças dos batalhões de
artilharia a pé, quêr os ofTiciaf's do estado-maior de arti
lharia usarão nas calças de panno listras iguaes ás que
ora usa o L o regimento; poderão, porém, usar calça
branca, conforme foi estabelecido p lo mesmo decreto
n. o W29.

Art. G.o O correame, quêr de todos os corpos de ar
tilhar'ía, quér dos officiaes do corpo de estado-l1ulior da
'mesma arma, será de couro preto, a chapa dourada do
talim serâ cirr.ular, lisa, e tentlo e111 relevo uma bomba;
nas canan:lS da artilharia a cavallo a carranca e o canudo
serão substituido.> por uma bomba e um canhão.

Art. 7. 0 O officiaes do estado-maior de artilharia e
os do 1. o regimento da mesma arma, usarão fiador
trançado de preto e carmezim, como hoje llsam os do.
corpos de artilharia a pé; este fiatlor servirá tanto para
gramle como para pequeno uniforme.

Art. 8.0·Os ofTiciaes de artilharia, quando montados,
usarão de bolas curtas por cima da calça; a praças de
pret, quanJo montadas, usarão de pe~neiras (le sola
preta, cothnrnos, talim, espada, pistola e canana.

Al't. 9." O: aprendizes artilheiros terão na calça azul
listra carmezim ou encarnada, e na golla e bonet gra
mdas de panno amarello; no mais, porém, os bonets
continuarão a ser como até hoje assim como o resto de
seu uniforme.



CAPIT ULO VIII.

1833. - A provisão de ~3 de Fevel'eiro de '1833,
expedida em virtude da imperial resolução de i5 do
mesmo mez e anno, tomada sobre consulta do con
selho supremo militar, declara que todas as praças que
forem demittidas do serviço, tendo completo o venci
mento do genero de fardamento, ou fardeta, devem
er parras de taes vent;imentos ou em generos manu

facturados, ou a dinheiro, e aquellas qne não tive
rem o vencimento completo nada têm a receber, seja
qual rÓ!' o tempo que tenham vencido por não se 1'e
lJUtarem como divil.1a de fardamento os dias vencidos,
segundo a letra do deereto de 29 de Março de 18iO.

iBí3. - 1 as imtrucções que baixaram com o decreto
de 10 de Janeiro de 1.84:3 se determina no art. 6'1, que
nas guias, que pelos corpos se passarem ás praças de
pret, e deverá declarar o que se IIles deve, com se
paraç:Io LIa que pertence a soldo, e a cada um dos de
mais vencimentos, e em que tempo vencidos, e quando
haja divida de gratil1cação de campanba, deverá espe
cificar-se em que pl'ovLUcia l} época foi cOlltrahicla :
no :1rt. 65, que, quando se passarem certidões de di
vida a pra'.:as e cusas do serviço, deverão lanç:1r-se
a competentes notas nos seus respectivo;; assentamen
tos, ficanl.1o probibido passarem-se novas certidões
ou segundas vias l!1as mesmas, sem ordem do minis
teria da guerra; no art. {)fi, que as praças que sahirem
do' Gorpos por bJixa ou pa"sa em para outros, e le
varem nas guias, ou escusas declaração de suas dividas
nenhum outro titulo de divida se lhes passará, que
não sej m as mesmas guias ou escusas originaes, a fim
de se evitarem duplicatas de pagamento, que pode
riam ter lugar se as sobretlitas praças se acbassem
munidas de dous titulos; e quando nas thesourarias
se lhes fizel' pagamento:>, ficarão guardadas as guias ou
c.'(:usas originacs pJrd IJI'ova da d ~peza, entl'eg:mdo- e

J, :30. .

Pl'aças
deJUiltiLlb~ do

serViço.

Guias.
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às parles certidões authenticas das mesmas, a signadas
pelo chefe da repartição, com a competente nota da
quan lia, que houver siào paga; e deverá fazer-se im
mediatamente a conveniente participação ao respectivo
corpo, a que as praças houverem pertencido. Nas so
bredi tas certidões, guias ou escusas, deverá detla rar-se
separadamente o soldo, e cada uma das mais vantagens
a que as praças tiverem direito, e o tempo em que
foram vencidas, principalmente se houver divida de
gratificação de campanha ou de voluntarios; no art. 67,
'que não se abonarão pagamentos de dividas de etapas,
ou fardamentos a praças pertencentes a corpos, que
houverem recebido consignações para a caixa de admi
nistração; ou o valor das etapas, porque os mesmos
corp'Os são responsa veis por taes pagamen tos; no art. 68,
que os corpos, que não tiverem recebido consignação
para fardamento, nem fornecimento de etapas, assim
o deverão mencionar nas guias, eSGUsas, ou certidões,
que passarem com declaração de dividas.

1855.- O aviso de 28 de Agosto de 1855 e o de 13
de Abril de 1859 declaram que o ajuste das contas
de fardamento ás praças do exercito, deverá ser feito
calculando o numero de peças, que tiverem vencido,
dUrante o tempo que serviram, e dessas descontan
do-se as que receberam, pagando-se-Ihes as que dei
xaram de receber, segundo o valor marcado para cada
uma na tabella respectiva. .

1856. -O aviso de 19 de Março de 1856 declara
que as praças de pret têm dirr.ito ao vencimento das
peças de fardamento, que são distribuidas em épocas
dett.rminadas, pagando-se-lhes as que não tiverem rece
bido, por qualquer eventua lidade, nos termos dos de
cretos de 29 de Março de 1810 e 8 de Janei 1'0 de 184,8,
e por conseguinte têm direito ao valor das mesmas
nos seus ajustes de contas, quando obtiverem baixa
do serviço, ou forem promovidas a officiaes, comple
tados que sejam os annos de sua duração.

1856.-0 aviso de 17 de Outubro de 1856 estabe
lece fJue~as dividas procedidas de fardamento se li-
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quiuem e inscrevam lia contadoria da guerra, prece
dendo iuformação da repartição ele quartel-mestre ge
neral.

1806.-0 aviso de 25 de Outubro de 18tJ6 determina
que fique sem e1fei to o aviso ci rcular de 15 de No
vembro de 18'14, que prohibia ás praças a Lransfe
rencia do que se lhes deve.

18157.- O aviso de 13 de Abril de 1857 declara que
as praças reformadas, que passarclU para os invalidas,
continu:mdo a receber no thcsouro Oe seus vencimentos,
não necessitam de guias passauas pelo mesmo thesouro
a fim de receberem qualquer vencimento a que tiverem
direito.

1858.- A ordem do dia do quartel-general do exer
ci to n. O 97 de 1\:) de Novembro de 1858 determina:

L o A todas as praças de pret do exercito, que forem
escusas do serv iço, l'eformadus, promovidas a official,
ou e 'cluidas por sentença, o commandante do respec
tivo corpo passará um titulo, elo que se lhes dever,
independente das escusa, quanto ás primeiras, e de
qualquer documento de exclusão que se bouver de
passar, quanto ás ultimas;

2. 0 Que nas es titulas se mencionem especificada
mente o vencimento que constitue a divida, e a que
periodos esse vencimento se refere; bem como até
quando estão as praças pagas dos vencimentos, que
percebiam na occasião em que se lhes passou o di to
titulo, de modo que as escusas só contenham os assen
tamentos do individuo, constantes do respectivo livro
mestre;

3. o Dos mesmos titulas de divida não se passarão
por pretexto nenhum seguudas vias, salvo precedendo
ordem especial do ministerio da guerra;

4. o Os commandantes dos corpos farão os secretarias
averbar nos livros e do~umentos, d'onde constarem as
dividas, notas de que se passou ti t~los deltas, e quando;
e declarar no verso dos titulas que ficam averbadas
essas notas;

5." O' lilul de divida erão o. mai. po.. ivcl rir-

Transferencias..

Pr,lças
rcfJrma.las.

Titulo de divida.
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cumscriptos ao modelo, que baixou com o aviso circular
de 18 de Março de 1.856, e serão, como as escusas do ser
viço, rubricados pelos commandantes das arma~ e assis
tentes dos ajudantes generaes nas provinci:.ls ;

6. o A' s praças que forem tra nsferidas de uns pa ra
outros corpos não se passará titulo de divida: mas sera
esta mencionada nas respectivas guias, com as espCl:i
ficaç5es determinadas. na disposição 2", e fazendo-se as
notas, a que se refere a disposição 4.", para que os com
mandantes dos corpos, para onde as praças forem trans
feridas, solicitem ou promovam o pagamento do venci
mento cm divida.

1.859.-0 aviso de 8 de Março de 1859 determina:
1. o As pl'aças, que se julgarem credoras, requererão

previamente aos commandantes dos corpos, a que per
tencerem, certidão do que lhes fôr devido;

2. o Munidas deste documento, dirig-irão sua peti
ção de pagamento á repartição competente, sem que
para isso seja necessario esperarem ser escusas do ser
viço;

3. o Nos corpos, logo que se passar a certidão de que
acima se trata, far-se-ha a competente nota, no livro
mestre, em ordem a não se dar duplicata de pagamento,
evitando-se que nas escu as sejam contempladas a5
mesmas dividas, tendo ja sido pagas, ou tendo-se dellas
dado documento .
. 181)9.-0 aviso de 27 de Agosto de 1859 determina,

em virtude da imperial resolução de 17 do mesmo mez,
tomada sobre consulta do conselho supremo mil ita r, que
se devem pagar ás praças de pret do exercito, que ti
verem baixa ou forem promovidas a officiaes, as peças
de fardamento grande, que se lhes deverem.

1859. - O aviso de 10 de Setembro de 1859 declara
que se deve pagar ás praças de pret as dividas, ainda
que per tencen tes a exercicios an teriores.

1860.- O aviso circular de 8 de Junho de 1.860 de
ter'mina que cesse a pratica de passarem-se titulas de
dividas por La' e 2.·' vias, ás praças escusas do serviço
do exercito, cumprindo-se a respeito o que se acha de-
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tel'minado no art. 61> das instrucções de 10 de Janeiro
de 184:3.

1861. - O :lViso circular de 20 dr. Março de 1861 de
termina que no ajustamento de contas dos officiae.s que
passam de uma para outras p,'ovincias, por accrsso
ou lran ferencia, se lhes ahone a gTaliflcação addi
cional e etap;), sem interrupção, descontando-se-Ihes
unicamente a etapa correspondente aos dias que esti
verem embarcado, se a viagem f(lr em parte ou toda
por mar, e á custa do governo: exceptu<lndo-se o tempo
de licença, que f(lr concedida pa~'a a demora no pon to da·
partida ou em algum intermedio, em cujo ca o se de
verão <lbonar os vencimentos declarados no aviso de
licença.
186~.- O aviso circ'ular de 16 de Fevereiro de 186~

declara que nas tl1esourarias de fazenda se deve ob
servaI' o seguinte a respeito do ajuste de contas dos
officiaes do f'xerci to, por occasião de reforma: o oll1ciaes
que ti verem melboramen to de soldo, perceberão tal
augmenlo desde a data do decreto ou resolução que os
reformar; e aos que, pelo contrario, sofTrerem dimi
nuição, por não contarem ainda 25 ann0S de serviço,
será abonado o soldo da patente de efIectivo até <l data
da putilicação da reforma, sem desconto de mais van·
tagen , se atê en tão ti verem e tado em serviço.

1864.-A cirl'ular de 23 deFevereiro de 186~ recom·
menda qu nos ajustes de contas as tl1esourarias de fa
zenda se regul 'm pelo aviso de H de 1\1 rço cle 1859

1864.-0 avi o de 18c1eNovembro de 186~ declara
que os ajustes de contas dos o[ficiaes devem ser feitos
até o dia anterior áquelle em que fÓra elle desligado.

f865.-0aviso do 1.0 de Junho de 186;) expli:;a que para
o ajllslamento de contas dos olllciaes ou praças do exel'
cito, que se apresentarem com guia, se deve tomar por
base a data do- visto- e não a das mesmas O"uias, salvo
quando faltar nellas aquella clausula essencial.

1865 - Oaviso de 3 de Julho de 186~ declara que os
officiaes de commissão têm dil'eito a ser considerados
como se effcctivos fossem, e por isso no caso de receber
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o vencimento a que tivenm di:eito, verilkaua a regu
laridade de ua volta, na fórma dilS ordens em vigor; e
que os officiaes de fazt;nda não vindo cm s 'niço são
considerados exonerados, sem direito a vencimento
algum e obrigados a indemnizar os cofres publicos do
que liverem recebido adial1 tada men te, e não e' teja ainua
vencido.

1865. - O aviso de 12 de Setembro de 1805 ordena
ao fiscal da fazenda elo exercito em operaçÕes o imme
diato ajuste ele contas dos olTIciaes que fallecerem em
ca'upanha e a prompta rtlJnessa das re,;pectivas guias á
secretaria da guerra, assim como o omcio e remes a das
guias, de toLios os omciaes que regressarem á côrte,
quando por elles não forem rC(juisitaclas.

1865.- O aviso de 28 de Setembro de l8Go estabele
ce como regra para o ajustamento de contas dos om·
ciaes do exercito no serviço da eS(juadra o abono das
maiorias e cometlorias quc competem aos 2.°0 tenentes
da armaua Liurante o tempo em que estivcrem embarca
dos, ce::sando a tê o dia do desembarque a percepção ela
gratificação adclicional e etapa; e se accllmular o exer
cicio de ajudante de ordens terá mais uma gratificação
de 30:)000 mensaes.

1865.- O aviso circular de 28 de Setembro ue 1865
ponuera que os ajustamento. de contas dos omciaes
preso correccional men te não devem ser regulados pela
provisão de 11 de Janeiro de 1839, visto que as suas
disposições caducaram em face do decreto n.o 260 do 1.0
de Dezembro de 18B, que con verteu o soldo addicional
em gra tificação dependen te de exercício.

1865.- O aviso de 27 de Oütubro de 1865 estabelece
como regra para os aj ustamen tos de con tas dos oflicines
ao serviço da esquadra, e que tiverem baixa ao hos
pital, o abono de maiorias e c.omedorias duran te cs
primeiros sessenta dias, descon tando-se-l hes apenas
metade do soldo para as despezas do seu tratamento.

1866.- O aviso de 13 de Abril de 1866 estabelece
a regra de que, quando os oiTIciaes elos corpos ele volun
tario lia p'ltl'ía foremdi"pcnsaLlos do serviço elo cx.cr-



cito, u 've-so-Ihos ajustar contas até o dia da diqpensa
pelo governo, aceitanuo-se as decla,'ações, que fizerem
por escripto na I arte em que a respectiva guia ou
a tte tados forem omissos, ou se não forem apresen
tados.

:1866.- O aviso de 30 de Julho dt) :1866 declara que
o aviso supra de 13 dr. Abril é extcn ivo aos officiaes
de :1.' linha do exercito.

:1869.- O aviso ue 26 de Abril de ,1869 declara que
nos ajustes de contas de cavalgaduras se deve contar
o tempo de duração das me mas da da ta do exercicio,
que a ellas dá direito, e não da do abono.

1871.- A portaria de 13 de Julho de 1.871 declara
que a merliLla adoptada durante a campanba do Paraguay,
de ajustarem-se conta:s a offici;)es do exercito por suas
declarações, não póde continuar em tempo de paz, e que
portanto não deve nenIJum dos diLas olTIciaes man:hal'
do lugar onde estiver sem que o acompanhe a respec
tiva guia.

CAPITULO IX.

CO:'/SELHOS ADmNISTRATIVos.

Cal"algaduras.

Ajuste
por declarações.

i8n~. - O ~ 3. o do art. 10 da lei n. o 648 de 18 de Creaç5o.

A~o. to de 1852 manda exlinO"uir ós conselho de au
min istração dos fund os de farda men to dos corpos, creados
pe! oal va rá de 12 d Março de 1810, estabelecendo, porém,
ha capi tal rio Imperio, e nas provincias da Bahia, Per
nambuco, Maranhão e Pará, conselhos para a adminis
tr,l(;ão dos mesmos fundos de fardamento.

:1802. - O decreto n. o 1090 de 1.l1, de Dez mbro de neB'ulamento.

i8~2 approva o regulamento para a execução do so-
bredito. 3." do art. 10 ua lei Lle 18 de Agosto de i852.
Neste regulamento vêm mencionadas as attribuições,
onus, e vencimentos dos membros dos con. elbos ad
mini~trativos. (Veja-se o 2. o volume. )

1.853. -O aviso de 27 de Maio de 1.853 determina Amostrns.
que os con elbos administrativos não deixem ficar
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amostras dos objectos de valor superior :l dous mil
réis, e indiyisiveis.

Multa. i85'3.-0 aviso de 31 de Maio de 18~3 det.ermina que
os conse1 lias ad ministra tivos, qua ndo effectuarcm com
pras, declarem em seguimenlo da ordem para forneci
mento do gl'nero comprado, e que é exarada no alto do
pedido rt'latil'o ao mesmo fornecimento, qual o dia e
IlOra que determinar para o fornecedor se apresentar
com os generos no arsenal, a fim de que a contadoria
po sa verificar se, nos casos em que eleva ter lugar, foi
imposta a multa a que fica sujeito o fornecedor, nos ter
mos do art. 21> do regulamento de 14 Je Dezembro de
181>2.

Guias. 181>3. - O aviso de 21 de Maio ele 1853 determina que
nos conselhos aQministralivos se deverá conservaI' o
pedido, ou relação dos objectos, cuja compra fuI' com
peten temen le autorizada, oro"an izando-se tan tas gu ias,
quantas forem as cla ses elo almoxarifado, para onde ti
verem de ser remeltidos 0- mesmos objectos, podendo
hHer im pressas e encadernadas .as guias com os nece 
sarios c.1aros, e tarjas, de modo que fique no talão, d'onde
se cortarem, a relação dos objectos nelles descriptos
com referencia ao pedido e sua autorização.

Conferencia. 1853.-0 avi ode 24de Agosto de 1853 declara que é
da indole do art. 3. U do regulamen to de 1.4 de Dezembro
de 1.8;:12, que nenhuns generos saiam dos arsenaes para
pontos distantes (mesmo dentro das capilaes), em que
estejam os corpos ou repartições, a que se destinam,
sem que á conferencia de taell genel'os assisti um dos
membros do conselho administrativo.

Vencimcr.to;. 1853.-0 aviso de 24 de Agosto de 1.8:53 declar~:

1. U Que o soldo do ofTIciJlreformado, que fOr mem
bro do conselho, deve ser incluido na gratificação que
lhe pertencer como presidente ou vogal;

2. o Que na gra li ficação de membro do conselho, que
tiver exercicio de director do arsenal de guerra, ou

.qualquer oulro, devem ser incluidos o soldo e vantagens
de tal exer'cicio, cabendo a opção entre aquella gratifi
cação c o mesmo soldo c nntaf!cns, se forem maiorc .
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3. o Que ne sa conformidade, quanuo en tre o soldo e
vantagens dilas houver difTerença para menos em com
paração da gratif1cação marcada na tabella, Ilue regular
os vencimento dos membros de taes- conselhos, devem
perceber a quantia necessaria para preencher a grati-·
ficação;

L o Que nas vantagens, de que se trata, são compre
hendidas as forragens e etapas;

1>. o Que não são comprehendidas no ar L. 3. o as van
tagens que perceber o vogal, que com mandar corpos de
policia.

18M. - Oaviso de 9 de Março ie 181>~ declara que o
porteiro do conselho administrativo deve receber por
inteiro o venci:nento, que deve perceber na fórma ela
tabella annexa ao regulamento' de 1.(1, de Dezembro de
1.81>2, embora perceLJa qualquer outro.

1.81>1.- Oaviso ele 6 ele Abril ele 1.85~ manda que.. os
conhecimentos dos generos comprados pelo conselho
admin istl'a ti vo sejam eI irectamen te remettielos ao the
souro, salvo o caso previ to no al't. ~6 do regulamento
de Hí ele Abril de 1851..

1.81>4,.- O aviso de 12 de Abril de 1.854: declara que
o conselho administrativo pMe mandar entregar ao
almoxarifado do arsenal de guerra as amostras dos ITe
neros, que se acharem depositados no mesmo COI1

·selho.
1.81>1>.-0 aviso de 21. de Maio de 1.81>5 declara que os

conselhos administrativos podem funccionar com tres
membros se algum faltar por motivo justificado. (Al
tera o art. 1>. o do regulamento.)

1.855.- Oaviso ele 1.6 de Agosto de 1.855 declara qlle
nas propostas devem os concurrentes declarar que as
fazendas são iguaes ás amostras, e que possuem a quan
tidade exigida, ficando sujei tos ás penas do regulamen to,
quando, mesmo antes da en.trada do genero, façam (Ie
clarações em sentido contrario.

:1.855.- O aviso de 15 de Outubro de 1.855 declara
que os directores' do arsenal de guerr a poderp. preferitT
os vencimantos, que por e se. lugar lhes competem,

1. 31..
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quaullo sejam superiores aos que lhes cnbcm como mem
bros dos conselhos administra tivos ele fardamen to.

1857.- O aviso de 24 de Abril de 1857 autoriz~ os
conselhos administrativo para em casos urgentes pro
cedeI', independentemente dos annuncios, de que trata
o regulamento de 14 de Dezembro de 1852, ás compras
que lhe forem requisitadas pelo mesmo arsenaol, mau
dando avisar aos negociantes, dos O'eneros que tiver de
comprar, para que em dia deteTminado apresentem as
suas propostas para sobre ellas resolveT-se, dando-sc'
immedia tamenle parte de tudo á secretaria da guerra.

i8f:l7.- A resolução de 25 de Julho de 1857 (revo
gando aLa parte do aviso de 24- de Agosto de 1.853)
del.ermina que os oITiciaes reformados, empregados uos
comelhos administrativos, percebam tambem, além do
vencimento marcado no respectivo regulamento, o seu
sol lo, visto ser considerado como uma pensão.

1858.-0 aviso de 17 de Fevereiro de 1858 declara
que a doutrina do art. 20do regulamento dos conselhos'
administrativos não autoriza lançar na acta o protesto,
as dectarações, e voto em separado de qnalqu~r membro,
mas simplesmente a declaração do motivo de divergen
cia, quando votar contl'a.

1859.-0 aviso de 30 de Agosto de 1859' determina
que, para diminuir-se a despeza com a publicação dos
unl'luncios do conselho administrativo decompras, cum
pre que' se faça publicar nos .l0rnaes um pl'imeiro an
nuncio por cxtenso dos objectos, que tiver de comprar,
referindo-se ou chamando aUcnção nos' outros quatro
annuncios para o primeiro, cumprindo-se por esta
fórma o que determina () art. 9. 0 § 3. 0 do respectivo
regulamento, com economia para os cofres publicos.

1860. - O aviso de 9 de Janeiro de 1.860 determina
que as actas das sessões do conselho administrativo de
vem ser remeHidas immediaLamenle á secretaria ja

guer·ra.
18.60.- O avh.o circular de 19 de Dezembl'o de 1.860

deternlina que nenhum contracto se faça sem prévia
autori~1ção do governo.



- 2q,3 -

1861.- A ordem do dia da secretaria da gnel'1'a n.°230
de 22 d Janeiro de 186i declara que é de seis mezes,
em lugar de tres, o prazo para a apresentação do cal
culo de materia prima para o custeio das offieinas.

i861.-0 aviso de 2:1. de Dezembro de '1861 declara
que o fOl'llecimen to de vi veres pa ra o rancho do apren
dizes menores do arsenal deguerra deve ser feito por
trimestre em lugar de dous em dous mezes.

1863.- Oaviso ele 2;) de Fevereiro de 1863 determina
que.o conselho receba indistinctamentr. as propostas de
todos os concurrentes que se apresent<'lrem, tendo sem
pre em vi:;ta aceitar as mais van tajosas e de pe oas (Iue
orrereçam garanlias de bem desempenhar seus con
tracto .

1864:.-0 art. 7. 0 LlJ lei n.o 1220 de 20 de Julho de
1864: exliugllin os conselhos administratiYos para for
necimento dos 31"ena'es de guerra, revertendo sua
funcçõe para o~ empregados dus mesmo ar enaes e da
reparti .ão de fazenda, que forem pelo govel'llo de ig
nados.

186;).- Odecreto n. o 3375 de 11 d Janeiro de 1865
declara quaes os empregados que devem desempenhar
as attrillllições que exerciam os conselhos administra
tivos para fornecimento dos arsenaes de guerra ex-linclO:;
pela lei n.o 1220 de 20 ue Julho de 1864:.

i865.-0 aviso de 27 de Junho de 1865 manda ob
servar o seguinte:

i.° Haverá um cofre ou caixa especia I om uma
aberlura slllficiente, praticada em uma de uas f,lces, a
qual serú col:ocada em lugar publico e segurq, onde os
concurren tes lançarão sua propostas.

Este cofre Oli caixa t rú uma fechadura rom dlla,
chave, das quae pertenc rã uma aodircelor do arsenal
de guerra e a outra ao empregado de fazenda, illl'IllUrO
do conselho;

2.° Os anllllncios de que trata o art. 9.° üo cilado 1'e
gulamen to eon terdo, além elas condições no m sruo artigo
mencionadas, o seguinte: 1.0, uedaração de que a pro
postas deverão ser cm duplicala" em carla~ fl'clladas ('
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lacradas, tendo no sobrescl'ipto a menção dos objectos a
que são rela tivas, e serão lançada. em uma caixa espe
cial, CoIlocada.em lugar determinado, do que. se fará a
competente indicação; 2.°, designação do dia e hora da
abertura da caixa e do lugar em que a abertura será
fei ta; convite a todos os interessados para as istirem a
essa abertura e todas as condições da compra;

3.° Findo o prazo do concurso, em lugar publico e no
dia e hora' annunciados, será com a maior publicidade
possivel aberto o cofre ou caixa de que trata o art. L",
e em acto successivo os proponentes apresentarão em.
duplicata as amostras que constarão de peças ou ob
jectos inteiros, na fórma do art. 10 do regulamento;

4." Nas amostras os proponentes affixarão um rotulo
em que mencionarão o seu nome, a data em que as
entregam ou apresêlltam, com designação do annuncio
que os chamou á concurrencia. As mesmas amostras,
antes da abertura das propostas, serão immcdiatamente
numeradas e rubricadas por todos os membros do con
selho. Fei to o que proceder-se-ha sem interrupção á
aber tura das propostas, umas após ou tras, publicando-se,

.em alta voz, o teor de cada uma, á proporção que se
forem abrindo e rubricando-as o director e o membro
ela repartição de fazenda, depois de neIlas se mencionar
a data da abertura e se fecharem todos os claros, de
modo que se não possa inserir nellas novas co.ndições
ou adclitamentos;

5." Não serão 'acei tas as propostas que con tiverem
emendas, rasuras ou cousa que duvida faça, se o propo
nente não,as resalva,r no fim da mesma proposta, e logo
em seguida á sua leitura, salvo no que toca aos ]Jreços ;

ô. ° As propostas, depois de abertas, publicadas e con
feridas com as suas duplicatas na fórma do art. 4.°,
serão cotejadas ·com as amostras escolllidas, como de
termina o art. 10 do regulamento; observando-se em
seguida as disposições do mesmo art. 10 e dos ar ts. 11
e 12;

7.° Quando, apparecerem propostas cm identidade de
circumstancia será 'aclmilticla incontinenLi a licitação
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en tl'C seus assigna tarios, adj u licando-se o scrviço ou
obra a quem por menos a fizer.

No caso, porém, de não haver licitante, i:>erá distri
buida entre os autores das mesmas propostas;

8.° Para que sirvam de base a qualquer compra ou
contracto as amostras escolhidas e aceitas, depois de no
rotulo, de que trata o art. 4.° destas instrucções, se
lançar a nota de escolhida, a data da escolha ou aceitação,
que será pelos membros do conselho rubricada, serão
im'mediatamente recolhidas 'e fechadas em um cofre es
pecial de tres chaves, das quaes uma irá para o director,
a outra para o empregado de fazenda e a terceira para
um dos membros do conselho de maior graduação, e de
onde não sabirão; obsel'vando-se quanto ao mais tudo o
que se acha estabelecido no regulamen to;

9.° Aceita a amostra, o contractante prestará fiança
idonea ou depositará uma qUilntia equivalente a 4 °lu dos
preço's dos objectos contractados, a qual perderá se acaso
não a ignar ou não quizer a:>signar o contracto dentro
das 48 horas seguintes;

iO.° Uma das vias da proposta será recolhida ao cofre
das amostras, e a outra servirá de base ao contracto.
Em ambas as vias se lançará uma declaração de acei ta,
que será datada e assignada pelos membros do conselho.
As não acei1as serão archivadas com a declaração de n[o
aceitas, que será assignada ;

H.o Lavrado o competente termo será este com a
acta respectiva, de onde conste o processo de abertura,
escolha 011 aceitação das propostas, e a via das propos.tas
que serviu de base ao contracto, enviado a este minis
terio para dar sua approvação.

1866.- Oaviso de 21 de Agos to de 1866 declara que os
fornecedores do exercito devem assignar termo de res
ponsabilidade para o pagamento dos respectivos direitos
de exportação, quando e verifique que os generos em
barcados par'!. consumo 110 exercito tiveram outro
d~stino.

1867. - Oaviso cir ular de 13 ele Fevereiro de 1867
declara aos inspectores elas Ll1csol1r.1I'ias de fazenda, que
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nãq sendo sempre passiveI fixar o valaI' elos generos
no acto de serem contractados, visto que a formalidade
de que se trata depende da ell'ectiva entrega, se deter
mina que as repartições, que celebra rem taes contrac tos,
façam expressa moução na copias ou notas que remet
terem ás estaçõe. subordinadas, ás quaes po~' ventura
compita a extracção do respectivo conbecimento ou
conta, de estarem elle sujeitos ao pagamento do refe
rido selIo, cumprindo que esta declaração seja repro
duzida nos citados conhecimentos ou contas pela estação
ou secção incumbidas da arrecadação, a fim de que as
mesmas thesourarias cobrem directamente o selto de
vido, á proporção que se fór realizando o p:.lgamen to do
fornecimento.

1868.-0 aviso de 17 de Março de 18G8 declara ao
director do ar enal de /Tuerra da côrte, que tendo por
fim o dqposito de 4 %de que trata a condição -lO.' do
aviso de 27 de Junho de 1855, garantir a assignatura do
contracto de fomecimento, que fuI' aceito pelo respr.cti
vo conselho de compra's, deve es e deposito ser imme
cliato á declaração do mesmo conselho, de haver sido
aceita a proposta do concurrente, e restituido logo de
pois de verificada a assigna tura do respec ti vo con tracto,
ficando na intelligencia de que o prazo para o forneci
mento deve se.r contado da data em que o contractante
receber a competen.te communicação de ter sido o seu
contracto approvado pela secretaria da guerra, o que se
observará como regra nos casos semelhan tes.

1868.-0 art. 58 do regulamento da secretaria da
guerra e repartições annexas que baixou com o ue
creta n. o M5ü de 17 de Abril de 1858 dispõe o se
guinte:

« Fica extincto o conselho administrativo elo arsenal
« de guerra da côrte, e suas attribuiçõcs serão desempe
« nhadas por um conselbo composto do director da re
« partição ,liscal, do ajudante general e do quartel-mestre
« general. O processo relali vo a compra correrá pela
« repartição fiscal, sendo um do. empregados incumbido

spl'cialmcllle ela respectiva r.scripluração. ~
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i868.:-'0 avi:o ue 16 de Maio de 1868 1I0 ministerio
ela fazenda re olve que ao contractador de um forneci
mento de calçado para o exercito se restitua a respectiva
lmportancia dos direitos de consumo e frete, que lhe
fóra impugnada até que s:ltisfizesse a revalidação do sello
do seu contracto, em consideração de não haver da parte
do recorrente intenção de defraudar o lIireitos da fa
zenda, e nem foi elle que deu causa á rescisão do 1.·
contracto e á necessidade do 2.·, e mesmo por ter sido
pago o selto do 2.° contracto logo que fõra exigido, bem
tIue já fóra 1I0 tempo, e ter sido demorado por 10n l1o
spaço o pagamento do calçado contractado, o que deve

ter occasionado desvan tagens ao referido fomecedor.
1868.-0 aviso de 23 de Junho de 1868 e~pede re

gulamento para o conselho de compras. (Vide 3.° vo
lume, pag. 491.)

i868.-0 aviso de 1.1 de Agosto de 1868 declara que,
ainda quando o arsenal de guerra tenha remettido á
commis ão de compras a amo. tl'as que, nos termos do
dLposto no art. 4i do regulamento de 23 de Julho
ultimo, devam servil' de base á propostas, que tenham
de ser apresentauas, poLlem ser aceitas a amostt'as Llos
concurren tes, uma vez que assim se declare nos annun
cios, e não se opponLam ás do arsenal, mas sómente o
modelos: ou quando não tendo sido fei ta tal declaração
nos annuncios, e achando-se expostas a amostras, sejam
prevenidos toJos os concurren tes deque podem cingir- e
ás mesmas, ou sujeitar as suas ao exame e escolha da
commissão.

1869.-0 avi. o circular de 18 de Janeiro de 1869 de
clara que não devem mais ser rcmettidas ao thesouro
nacional as copias uo contractos, que co tumavam
ser-lhe enviadas, visto ter o ministerio da fazenda re
presentado, em o eu aviso de 30 do mez de Dezembro,
que não competem mais ao mesmo thesouro o exame e
calculo das de pezas a pagar pertencentes aos diversos
ministerios.

1871.-0 aviso ele 18 de Julho de 1871 declara que,
quando a commissão de compras· do arsenal de guerra
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julgar exorbitantes os preços das propostas, o CIuC pMe
conheceI' por meio do agente de compras, tem a facul
dade de adiar a resolução para nova concurrencia.

McclicamcnlOS. :1871.-0 aviso de:12 de Dezembro de 1871. declara ao
presidente ~o Pará, relativamente ao pedido do COlU
mandante das armas da mesma provincia para se annullar
áarrematação a que se procedeu na thesouraria de fa
zenda para fornecimento de medicamentos á enfermaria
da guarnição no corrente semestre, que, estando a ter
minu o dito semestre e annuindo o contractador a fazer
abatimento razoavel nos preços dos medicamentos for
necidos, nada l1a que resolver quanto á annulIação pro
posta, cumprindo que aquella presidencia previna ao
inspector rIa tbesouraria de fazenda de que é erronea a
interpretação que dá ao aviso de 9 de Abril de 1863,
julga~ldo que a junta de fazenda póde celebrar contractos
de tal fornecimento sem audiencia de profissionaes. lou
vando-se apenas nos menores preços apresentados, e re
correndo áquelIa audiencia sómente quando o considere
opportuno, porquanto, embora seu voto na referida junta
de fazenda, é de toda conveniencia que pelo menos ode
legado do cirurgião-mór assista ás concurren~ias para
fornecimento de medicamentos, e a~sim se devem en
tender as expressões - audiencia ou informação - em
pregadas no citado aviso.

CAPIT LO X,

- C*)INSPECÇAO DE CORPOS.

Inspecção, :18Õ1..- O art. 34 do regulamento, que baixou com
o decreto n. o 772 de 31 de l\farço de 185:1, declara que
o geverno dará pelo ministerio da guerra as provi
d~ncias necessarias para que annualmente sejam ins
peccionados os corpos das dilIerentes armas, que não

{*J Vide no fim desla 2. a parle do 1.0 volume os modclos
dos papeis que O' corpos devem enlregar aos in ])CC10I'C •



- 249-

csti verem cm provi ncia ou terri todo, onde a tranq ui I
Iidade puol ica fór alterada, e houver guel'ra.

As inspecções deverão e tal' terminadas no mez tIe
Março de cada anno, a fim de que os respectivos rela
torios dos inspectores pos am em tempo chegar á se
cr'taria da guerra.

1 ;j3.- Oaviso circular de 29 de Outubro de '185:3
recommenda ao inspectores dos corpos, que procedam
ao::. mai e crupulosos exame., quando inspeccionarem
qualqu r 1'01'0<1, em ordem a evitar que se tirem venci
mentos de praças nào existentes.

1857.- Oaviso de 20 de Março ele 1857 manda que
se xecute o regulamento, que o acompanha, para os
inspectores dos corpos das tr'es armas tio exerci lO.
(Veja- e o 2." ,'olume.)

1857.,- Oavi 'o de 4 de Julho de '18~7 determina que
os jn~pectores do corpo L1eem men almente uma parte
dos traoalho lia in pecção, durante o mez ant dor,
que )'cJllellcI'ão ii s cretaria LIa guerra por interm dio
lIo ajudan te general.

1857.- O aviso de 2 de Agosto lIe '1857 deolara que
o batalhão de engenheiros lambem '.lá na alçada da
ill pecção de artilharia, e que, quando se proceder á
inspecção, deve-se 00 ervar o me mo, que na do corpo
de al'tifices, prevenindo com precisa anteceden ia ao
commanelonte da e cola militor o fim de hal'lnonisal' o
serviço de inspecção com o que prestam na escola as
praça de baíalllão.

1 58. - A ordem do dio do quartel-general do exer
cito n."45de12 de Fevereiro lIe 1.85 declara que,
qua nJo acon teça [lor qua Iqucr even tualidade do er
viço. que alguns elo- corpos do exercito não possam ser
annualmenle inspeccionados, is o não obste a in pecção
l'elativ:J ao anno immecliatamente po teriol' ao da ul
tima, que os mesmos corpo hajam soITriclo: cumprindo
portanto que os in pectores e chefes dos corpos fiquem
scienLe: de que, seja qual fÔl' o tempo, que os dilos
corpo es! iverem por inspeccioDat', dtwe a primeira
inspecção. que nelles se der, comprellender todo' o

l. :32.
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tempo decorrido desde o dia que alcançou a ultima ins
pecção, por que tiverem passado, até o fim do anno an
terior ao do processo da que estiver em actualidade,
salvo o caso ele inspecções extr:\ordinariamente exi
gidas.

1859.-Conforme se deprehende do aviso de II, de
Março de 1859, não se podem accumular as funcçães de
inspecLor militai' com as de commandanle de guar
nição.

1859. - Odecreto n. o 2507 de 8 ue Dezembro de 1859
revogou o decreto n. o 1879 de 31 de Janeiro de 1857, que
estaheleceu as inspecções militares l?o[' arma, e o nu
mero dos respectivos disLricLos, e determina que as
in. pecções se verifiquem para a execução do art. 34:
acima citado do regulamento de 31 de Março de 185'1
por commissões especiaes incumbidas aos ofIlciaes, que
o governo de ignar.

1861.- A ordem do dia da secl'etaria da guerra
n. o 26rJ de 21 de Junho de 1861 deLermina que o. ins
pectores elos corpos ele artilharia tlevem declarar em
~eus relatorios se existem os exemplares di tribuidos
da nomenclatura explicada da artilharia, e a O'uia do
fogueteiro de guerra, que ne ta odem se mandou
adoptar nos referillos corpos de artilhada.

1862.-:A de n. o 303 de q, de Fevereiro de 1862 de
termina que, quando os in pectores dos corpos tiverem
de inspeccionar dous ou mais corpos de uma mesma
guarnição, o não façam simulLaneamente, não devendo
por consequencia declarar aberta a inspecção de um
corpo sem haver encerrado a de outro, e feito a neces
saria oommunicação á autoridnde competente.

i862.-A ue n. O 319 ele 30de Junho de 1862 reCOfi
menda aos inspectores dos corpos do exercito o maior
cuidado, quando procedeI'em ás inspecçõe', de que se
acharem encarregados, no exame do ramo da adminis
tração dos corpos, relativo ao destino especial dos
dinhei ros pertencen tes, e resultantes do agio das moedas.
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CAPITULO XI.

COMMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO MATERIAL DO EXiRClTO.

184:4:.- Oaviso tle 4: de Julho de 1844 com o fim de
dar aos omciaes de artilharia os conhecimentos praticos
de sua arma, e os adestrar cm tudo que respeita ao
erviço da bocas de fogo creou uma commissão pratica

de artilbaria, a qual procederá a exercicios praticos
em dias para esse fim designados e em lugares proprios.
Concorrerão a praticar nesta commissão todos os
officiaes de artilharia existentes na cÔrte até a patente
1e cllpitão incln ive, regulando-se o comparecimento
destes oillciaes de modo que não complique o serviço
elos corpos. E tes officiaes serão adestrados não sómente
no serviço e manejo das bocas de fogo, como igualmente
em atirar ao alvo com bala rasa, fria, e vermelha,
nos Liros de ricocbete, obuz e morteiro; e finalmente
na nomencla tura <.1os reparo' tlas dilJeren tes especies,
partes componen tes da boca de fogo e de todos os
pertences do tren. e equipagens de artilharia: a com
missão foi incumbida cle organizar os regulamentos
para o serviço das boca de forro, devendo mensalmente
dar conta á secretaria da guerra cios trabalhos feitos
e da idoneidade dos officiaes pra tica ntes.

1.849.-0 decreto n." 663 de 24 de Dezembro de
1849 creou uma commissão, que se denomina de
melhoramento tlo material do exercito-composta
de tres officiaes habilitados em sciencias physicas, ma
thematicas e militares, e pre-ielida por offieial ge
neral.

A ella incumbe:
L° O exame c aperfeiçoamento de todas as armas

oITensivas, de que usam os exerci tos das nações mais
adiantadas nos conhecimentos militares; propondo ao
governo a adopção das que reconhecidamente forem
vantajosas, e as modificações que a experiencia da guerra
tiver feito collhecer como nece sarias;

2. U O exame e aperfeiçoamento dos reparos, e ma-
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cbinas, que servem para a collocaçJo, tran~J1orLe '
serviço das bocas de fogo de todag as espccies;

3. o A discussão e proposta de um s)' tema de ca
�ibres de peças, obuzes, canhões obuzes, morteiros, pe
dreiros, lanto para o serviço d campanha, como para
o de praças, sitio e bateria., quér terrestres, quér de
costa, havendo respeito a topographia das provincia'
do Imperio.

1.857. - O av iso de ri de Setembro de 1807, L1ando
instrucções para o exame da polvora fabricada na Es
trella, determina que a commi. são examine nos res
pectivos provêtes as amostras, que lhe forem enviadas
pelo director do arsenal de guerra da córte, e que toda
a polvora de canhão, que no provê te morteiro der o
alcance de 60 a 80 braças, será ~ccita e julgada propria
para serviços de paz; toda a que dêr de 80 braças
para cima, sera consideraL1·.\ polvora de n'uerra; a que
der menos de 60 será rejei tada, como impropria para
paz, ou para guerra. Semelhantemente toda a polvora
nna, ou de fuzil, que no provête ausLrialjo, ou de
Cremilheir der menos de 60 gráos sera rejeiLada, de 60
gráos a 80 será para o serviço de paz, e de 80 gráo
para cima será applicada a03 usos da guerra. A com
missão remetterá a secretaria la guerra a relação das
experiencias que nzer.

'1860.- O aviso de 18 de Fevereiro de 1860 Gá ill.
trucções á commi são de melhoramentos do material
do exercito para o bom desempenho dos variado en
cargos, que lhe foram commcttic!os pelo decreto de
2í de Dezembro de 1849, por isso determina:

LO Que a commissão de rnellionmentos terá a ins
pecção de todos os estabelecltncntos do Estado, e em que
se I repararem materiaes de guerra, pOllendo examinar
e experimentar os produljtos do tac estabelecimentos;

2. o Que disporá da linha de tiro da escola tlo C~lmpo

Grande sempre que fó!' pr'cciso para as experiencia
a praticar, entendendo-se previamente com o director
ou encarregado da mesma escola por fórJUa a que os
trabalhos respectivos não se embaracem mutuamente;
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3. o Que tel',í ii eu cargo todo!: o instrumento, que
Se manuaram vil' da Europa ou no futuro se adqui
rirem para seu li o;

4. o Que nenhum material de guerra sallirá dos es
tabelecimentos militares em que seja examinado pOl'
um membro da commissão. A commi. são quando en
con trar qualq uer imperfeição nos trél ha lho desses
estabelecimentos prevenirá seus respectivos chefes e
dará conta immectiata e detalhada á . ecretaria da
guerra'

õ. o Que as prescripções ela commi'são não são obri
gatorias para as officinas dos estabelecimentos militares,
salvo quando ni so concordarem os chefes desses es
tabelecimentos. o caso de c1ivcrgencia a commissão
fará cllegar o occorrido ao conll cimento do governo;

6. 0 Que os directores do arsenal ele guerra da côrte,
da f;lbrica da polvora, c do laboratorio do Campinbo

l'ão considerado membros adjunto' da commissão, a 
~i tindo às se. ~ões e deliberando fJual1llo se 1I0u\'el' de
tratar da eSI ecialidade' relativas a cada um dos esta
belecimentos que dirigirem;

7. o Que a inspecção da commi 'ão é extensi va à es
cola de tiro lo Campo Grande.

'1860.- O a1'1.. 78 do regulamen to da fabrica da pol
vora de 17 de Março de W60 determina que, feita' as
experienci' s na fabriGa da polvora pela Gommi ão de
melhoramento do material elo rxercito e reconhe
cemlo-se ter a I olvora a: qualidades exigidas para uso
de guerra ou de caça, e ser a força bali tica. da polvora
do 'anllão tal, que no provêt(; moneiro dê pelo menos
o alcance de iO.1l braça , como ti da poh'o!'a -typo fl'an
'eza; da de fuzilo mesmo numero de grúos ue provete

Hcignier ou do allstriaco, que a da polvora typo-fran-
ceza; c o mesmo quanto á polvora de c;lça; a commissão
o coml1lunicat:á ao director da fabrica, para ordenar
que se façam nota convenientes nos respec»,ivo' livro
da fabrica, ficando llesde então o estabelecimento' exo
ncrado da respon abilicladc, que lhes poderia provir
pelo múo fabrico da polvora a. 'im experimentada.

Exame
ue potvora.
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i865.-0 decreto n.o 34,70 de 22 de Maio de i86a
deu nova organização á commissã0 de melhoramentos
elo maLerial do exercito. (Viel. 3.° volume.-Decreto
n. ° 3526 de 18 de Novembro de ~S6;) rlrt. i3, para
grapho unico, n. O 4,830 do dito.)

iS67.- O aviso ele 3i de Outubro de 1,867 determina
que o secretal'io tio commando geral ele artilharia seja
considerado membro adjunto ela commissão de melho
ramentos, a fim de servil' Lambem de secretario da
mesma commissão.

1869.- Oavis0 de 23 de A1Jril de iS69 declara que,
devendo ser secretario oa commissão de melhoramentos
do' material elo exercito o olicial menos graduado e
mais modemo, na conformidade do que dispõe o de
creto n. o 34,70 de 22 de Maio de i860, não pMe o
secretario nomeaclo para o cOlllmando geral de adi
Il1a1'ia exercer ael uelle lugar, nelll fllnccionar nella,
visto não ter sido nomeado membro adjunto, como o
fui o seu antecessor, a que especialmnte se refere o
a"iso de 31 de Outubro de 1867.

i87L- 05 avisos de '2 e i9 de Ago::lLo de '1.871 de
terminam que a cOlllmissão de melhoramentos deve
mensalmente remetter á secretaria cle estado um re
latorio do progresso das obras em Gonstrucção a cargo
da mesma commissão; e bem assim uma nota justifi
cativado emprego do material que pedil' para as mesmas
obras, J1cando dispensadas as participações semanaes
que davam os engenheiros.

'1.8n .-0 avi. o de 22 de Agosto de '1.8ii deLermina
que o prpsiLleuLe ela commissão de melhoramentos do
material do exen.;ito remetta mens'almente á pagadoria
das tropas uma rel~ção dos membros adjuntos á com
missão com o numero elas faltas ele compareoimento
de cada um uclles, não sendo justificadas além üe duas
em cada mez senão as que forem dadas por motivo
comprovaÜ'(j) de molestia.

'1872.-0 decreto n.o 5038 cio 1.0 do Ag'osto de '1.87'2
dá nova orgllllização á COlUUlissão tle melhoramentos
do materi'al Llo exercito, est3tuindo o seguinte:
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Art. 1..0 A commis_ão':de melhoramentos do material
uo exercito, creada pelo decreto n. o 663 de 24 de De·
zembl'o de 184.9 e modificada pelo de n. o 3470 de 22
de Maio de 1865, se comporá tl'ol'a em diante de quatro
membros efTectivos, officiaes superiores do estado-maior
de artilharia, sob a presidencia elo commando geral da
mesma arma, na fórma do art. 13, paragrapho unico do
deoreto n. o 3526 de 18 de Novembro lle '1865.

ArL 2.0 Terá mais um secl'etario, major ou capi Ião
do mesmo corpo, sem voto nas sos,ões, ao qual incumbe:
organizar as actn das sessões, cuidar IlO expediente,
do archivo e dos morlelos pertencentes á commissão,
organizar e assignar, de conformidade com ns ordens
do pr sidente, os contractos Clue houverem de ser ce
lebrados pela ommissão com. empreileiros ou forne
cedores.

Art. 3. 0 O director do arsenal de guerra da côrte,
seus 2. o e 3. 0 ajudantes, os (lirectores da fabrica da
polvora e do labol'atorio do C3mpinho, continuarão a
s I' cOlriderados membros adjuntos dn commissão, na
fÚl'lua do art. {V da instrucções :jue b:lixaram com
o aviso de 18 de Fevereiro de 1860.

Art. 4. o Em tempo de paz haverá mais quatro
membros adj untos, maj ores ou capi tães elo es tado-ma ior
de artilharin, e na falta de tes, de qnalquer do outros
corpos scientificos.

An. 5. 0 Estes quatl'o membr10s adjuntos e o secre
tario não poderão aceumular o exercieio de antros em·
pmgos alheios a commissão.

ArL 6. 0 Além dos membros, (le que trata o artigo
anteceden~e, poderá o governo nomear, com:} ca tegoria
de adjunto,>, até tres officiaçs do e]:.ercilo u'entre os
que se tornarem mais recommen laveis paI' seu co
nhecimentos e pratica nas sciendas mililares.

Art. 7." Os membros adjuntos só assistil'ão ás es'õl'S
quando o pl'esidentc assim o determinar.

Al't. 8. 0 A commissão con Linuará a l1esem pen har a
attl'ibuições que lhe foram conforidns pelo decreto de
24 de Dezembro de 184!.J, aviso de 18 ele Fevereiro
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ae 1860 e al'l. L", §~ 7.°, 8.° e 9." llas instl'llCçÕeS 1.10
L" de Dezembro de 1865, e terá mais a seu cargo a
direcção das obras de fortificação do porto e barra do
Rio de Janeiro, as quaes continuarão a ser construidas,
d'ebaixo de suas vistas e ordens, pelos engenheiro' que
forem nece sados.

Pal"agrapho unico. O presillente da commi.'\são dis
tt'Íbuirá entre os membros eH'ectivo e adjuntos os tra
balhos relativos a todilse as illcumbencias,eorganizará
para is. o a~ neces arias instrucções.

Art. 9.° Em tempo de paz havet'á sempre na Europa,
em commLsão do gove1'l10, dous officiaes dos corpos
scientificos, majores ou capitães, os quaes serão con
siderados membros adjuntos da commi são e a ella re
me.tterão mensalmente succintas memorias ácerca de
e.us trabalhos, e dos melhoramentos militares que clte
~arem ao seu conhecimento, e semestralmente rela
taria sobre o mesmo assumpto.

ParagrapllO unico. Estes ofTIciaes não se poderão
demorar fMa do Imperio mais de dous annos.

Art. W. Os membros elrectivos da commissão po
derITo ser propostos, na fórma do art. L", 3.° LIas
instrucções do L" de Dezembro de 1.865, para in pec
cionar os corpos de artilharia e mais estabelecimentos
menciollados no mesmo artigo, 2."

Art. 11. Quando um membro eITecti vo, por' se achar
encarregado de alguma inspec<;ão em IOL:alidade :lfastada
d:l côrte, ou em virtude de qualquer outra commissão
que o governo lhe der, Jique impossibilitado de com
parecer ás sessões da commissão, o presidente proporá
ao governo outro omcial para exercer, durante esse
impedimento, o lugar de membro ef1'ectivo.

Art. :12. Nos impedimentos repentinos ou transita
rias llo presidente, em que não tenha lugar a subs
tituição estabelecida pelo art. 5." do decreto n." 3526
de 18 de Novembro de 1865, será a commissão pre
sidida pelo m:lis graduado ou mais antigo dos memlJI'.os
eITectivos presentes á sessão.

Art. 1.3. Nos impedimentos repentinos ou tt'9nsi-



- 2õ7-

torios do secretario, serão suas funcções desempenhadas
pelo mais moderno dos membros adjuntos.

Art. :14. Os membros da commissão, quêr efIectivos
quêr adjuntos, terão vencimentos de engenheiros de
commissão de residencia, salvo quando estiverem na
inspecção de obras ou em serviço na linha de tiro do
Campo Grande, ou em outros pontos igualmente afas
tados; nestes casos perceberão commissão activa de
engenheiros, precedendo a necessaria communicação do
presidente da commissão ao govemo.

§ L o Os adj un tos de que tra ta o art. 3. 0 não terão
por esta commissão vencimento algum.

§ 2. 0 O., adjuntos de que trata o art. 6. 0 não po
derão accumular os vencimentos proprios da commissão
de melhoramentos com os de qualquer outra commissão
do ministerio da guerra, a não ser os de lente das
escolas militares do exercito.

Art. 15. Ficam revogadas as disposições em con
trario.

:1872.-0 aviso de 31 de Agosto de :1872 approva as
seguintes instrucções para o bom desempenho das
funcções a cargo da commissão de melhoramen tos do
material do exercito.

Instrucções lJara o desempenho das incumbencias a cargo
da c01nmissão de melhoramentos do material do exercito,
organ'izadas de conformidade com o art. 8. o paragrapho
~mico do decreto n. o 5038 do 1.0 de Agosto de :1872 .

.Art. L o A commissão de melhoramentos fica dividida
nas tres secções seguin tes :

1. ". De for tiflcações ;
2.' De artilharia de campanha;
3.· De armamento portalil.
Art. 2. o Compete á L" secção:
§ L o Inspeccionar as obras de fortificações da barra

e porto do Rio de Janeiro, dar aos engenbeiros en·
carregados das mesmas ordens que entender conve
nientes e transmittir-Ihes as da commissão.

J. 33.

InslrucçOes.
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- ~ 2. 0 PropÔr o que julgar conveniente para o prose
guimentó e desenvolvimento mais proficllo de taes
obras.

§ 3.° Apresentar até o dia '1;> Lle Abril de cada anno
o orçamento detalhado elas obras, que tiverem de ser

. executadas no exerdcio seguinte, para se poder em
tempo solicitar do governo a neces aria autorização.

§ 4. 0 Pl'opôr tudo quanto fôr conveniente para o
melhor estado de defesa da barra e porto do Rio de
Janeiro, indicando os calibres e systemas de artilharia
a collocar nas differentes baterias, os modelos dos re
paros mais proprios p3ra cada calibre, a sua palamenta,
a qualidade das munições e /I proporção llue no mu·
niciamento das fortalezas devem guardar as dilTerentes
especies de projectis e espoletas.

§ õ~o Ol'ganizar quadros numericos do material que
deva existir em cada fOI'talezá, para seu mais conve·
niente municiamento, em tempo de paz ou de guerra.

§ 6,° Quando não se achar completo o conveniente
municiamento, participaI-o á commissão para se soU- .
citar do governo os nccessal'ios fornecimentos.

~ 7.° Indicar as providencias a tomar para a melhol'
conservação do referido matedal de artilharia.

§ 8.° Organizar as tabelias de til'o para as bocas de fogo
de systemas modernos, que se acharem montadas nas
fortalezas, revendo as tabellas que por ventura existam.

§ 9. 0 Interpôr parecer sobre os assumptos submettidos
á Gommissão, que forem rela ti vos ao serv iço de quaesquer
fortalezas, ou fortificações do Imperio ou artilharia de
p.'aça ou costa.

Art. 3.° Compete á 2." secção:
§ 1. o Propôr os modelos dns bocas de fogo e bem

assim dos respectivos reparos, p:tlamentas, viaturas, ar
reamentos, que mais convenientes forem para o ser
viço de campanha, montanha e sitio.

§ 2. o Examinar em detalhe os modelos do systcma
La Hitte adoptados para os differentes serviços no exer
cito francez, indicando quaes as alterações, que nellcs
e tornarem cónvenientes,



§ 3. o E;{aminar do mesmo modo o modelo allemão
do systema Krupp, já existente no paiz, ou quaesquer
outros que forem semlo conhecidos, indicando qual a
superioridade que por ven tura apl'esen tem sobre os do
systema L'1 Hilte, tomando em consideração não só o
alcance e a elficiencia das munições, como o peso das
dilTerente partes do material, a ua duração, o custo
e quae quer outra circumstancias.

§ ~. o Propôr a qualidade e proporção das elitferentes
munições a adoptar-se nas baterias de campanha, mon-
tanha ou sitio. .

· 5. 0 Propôr o ystema mai conveniente de foguetes
de rruerra.

§ 6. 0 Organizar tabellas de tiro para as bocas ele fogo
raiadas de campanha, montanha ou sitio conhecidas no
paií';, ou que forem sendu in troduzidas, revendo as ta
bel las que por ventura já existam, quér tenham sielo
organizadas no paiz, quêr no estrangeiro.

· 7.· Interpôr parecer sobre os assumptos relativos
não só ás bocas de fogo ele que trata e. te artigo e ao
respectivo material e municiamento como aos foguetes
de guerra, metralhadoras e f1uaesquer outras armas não
porlatcis dc:tinadas ao serviço dos excrcito cm cam
panha.

· 8. o Propôr tudo quanto julgar util para a melhor
e!Dl'Íencia da artilharia de "ampanha, montanha ou
sitio e das outra. armas mencionadas no paragrapho
preceden te.

ArL. 4:. o Compete á 3.' secção:
~ 1. o Propôr o modelos de armamento portatil, mai

conveniente a adoptar-se no no so exercito, para in
fantaria, cavallaria, artilharia e engenheiros, e bem
assim o peso e mais circuLllstancias dos respectivos
cartucho.

§ 2. o Procpucr para isso a exames comparativos, de
confonuirtadc com o programma jeí approvado pela
commissão em ses. ão de 3 rle Julho ultimo, ou outro
que a com missão organizar.

3 3. o Determinar os alcance. e trajectorias do clif·
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ferentes canos, que tiverem de ser comparados, e
bem assim dos dilTerentes cartuchos, quando para
uma mesma arma houver cartuchos de varios pesos e
feitios. '

§ 4:,0 Interpôr ·parecer sobre os assumptos, relativos
não s6 ao armamento portatil, quêr de fogo, quêr branco,
como tambem o correame e equipamento das differentes
armas do exercito.

§ 5. o Propôr tudo quanto julgar conveniente para
o aperfeiçoamento desta parte do material de guerra.

Art. 5." Compete a cada uma das secções:
§ i. o Organizar a nomenclatura e os desenhos das

dilIerentes partes das armas comprehendidas nas suas
attribuições, e bem assim das correspondentes munições,
palamenta, reparos, viaturas, arreamento, correame e
qualquer outro ma terial accessorio.

§ 2. o Examinar a polvora destinada ás respectivas
armas e munições, determinar sua força balistica e re
conhecer o estado de conservação da que se encontrar
nos dilTerentes paioes e depositos.

§ 3. o Propôr tudo quanto julgar conveniente para
maior efficiencia do ramo de serviço a que se referem
suas attribuições.

§ ~.o Examinar na parte que abrangem essas atlri
buições, de conformidade com os arts. i. o, 4:. 0 e 5. 0

das instrucções que baixaram com o aviso de 1.8 de
Fevereiro de 1.860, o material de guerra que se pre
parar nos estabelecimentos militares.

§ 5. o Proceder a todas as experiencias nece<;sarias
para o desempenho de suas incumbencias.

§ 6.° Solicitar as convenientes providencias.
§ 7.· Desempenhar quaesquer outros trabalhos, que

lhe forem distribuidos pelo presidente da commissão.
Art. 6. 0 § i. o Cada secção comprehenderá, pelo menos,

um dos membros elJectivos, e um dos adjuntos de que
trata o art. ~ .• do decreto n. o 5038.

§ 2. o O outro membro eITectivo e os outros membros
adjuntos, mencionados nos art. . .t. O e G. O do mesmo
decreto, serão distribuídos pelas diversas secçõe con.
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forme fÓI' maiol' a affluencia do trabalho, ou mais
urgente o respectivo serviço.

3 3. o Os membros adjuntos de que trata o art. 3.°
poderão ta mbem ser dis tribuidos pelas di versas secções
quando isso fÓr conveniente.

Art. 7.° Em cada secção o mais graduado ou mais
antigo dos membros e/Tectivos é o orgão e O, chefe da
secção.

Pertence-lhe:
i." Dirigir os respectivos trabalhos;
2-. ° Repartir convenientemente o serviço entre o

dilTerentes membros da secção:
3." Marcar o dia, hora, e lugar das experíencia ;
4. o Propôr nas se sõe. da commissão o que juln-ar

util para o desempenho das incumbencias da respectiva
secção.

5. o Dar conta verbalmente em cada reunião da com
mi ão do serviço desempenhado pela secção de de a
preced nte reunião;

6." Apre entar o trabalho da secção, declarando-se
nelles por e cripto qual é úcerca da materia vertente
o parecer de cada um do membros da sec(;ão.

Arl. 8." Pertence a todos os membros elTectivos com
parecer ús sessões da commi~são, tomar parte nas dis
cussões, prop(}r o que juln-arem uLiI para o bom an
damento dos trabalhos da commis ão.

Art. 9." A falt~ e o impedimento de um ou mais
membros da secção não é motivo para que suspendam
os re pectivos trabalhos; os quaes deverão sempre pro
seguir sem interrupção, mesmo quando não e achar
prompLo senão um uníco m mbro tia ecção. .

Paragrapho unico. Os membros que se encontrarem
impedidos passarão immediaLamente ao mais grauuatlo
ou mais antign da respectiva secção os papei ou ob
jectos de que se acharem incumbidos.

ATt. 10. As secções se dirigirão directamente aos
directores do arsenal de guerra, fabrica da polvora,
laboraLorio do Campinho e escolado Liro; e I.Jcm a 'im
ao" commanclantes das diffel'entes fortalezas, 'orpo de
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artilharia e batalhão de engenheiros, quando se tor
narem precisos quaesquer esclarecimentos ou auxilios
das mencionadas autol'Íuades. Destas communicações
darão parte na seguinte reunião da commissão.

Art. 11. De confol'midade com o arL. 3.· das ins
trucções que acompanharam o decreto n.O 663 ue 2/1,
de Dezembro de :1.84.9, as reuniões da commissão terão
lugar tluas vezes por semana e extraordinariamente
todas a vezes que o presidente determinar.

Commissão de melhoramen to: do ma terial do exer
cito. em 23 de Agosto de :1.872.- Gaston de Ol'leans,
presidente da commissão.

CAPITULO XII.

COMMANDANTE DE ARMAS, AJUDANTE E QUARTEL-MESTRE
GENERAL: COm1.\NDA~TEDE FRONTEI~AS E OE GUARNIÇÃO:
AJUDANTE DE OHDENS.

1814. - O aviso de 4 de Fevereiro de 1814 ol'llena
flue os brigadei ros empregado em serviço ael ivo de cam
panha, on no governo de provi neia, ou de praça de guerra,
em estado de defesa, tenham um ajudante de ordens em
Ingar de campo, que lhes foi coneedillo pela portaria
e l'egulaçãode 9 deJaneiro de 1812.

1825. - A provi. ão de 17 tle NovemiJro de 1825,
exprdida em virtude da imperial resolur;ão de 6 de Ou
tubro do me. mo anno, tomada sohre consulta do con
selho supremo militar, determina que os commanclantes
militares, posto que independentes dos presidentes,
quanto á disciplina e governo economico da força ar
mada ue L a e 2. a linha que governarem, lhes ficarão em
tudo o mais subordinados.

1829. - A provisão ue 1'1 de Ma rço do '1829, expHdida
em virtude da imperial resolução tomada. obre consulta
1I0 conselho supremo mililar, tlecidinrlo a .il1ris0icç~0

entre os presidentes das provindas e os commanuantes
das armas, manda observar o seguinte;

Oue ê ela competE'ncia do presidentes elas provincia:,



- 2G3-

como primeira autoridade constituida por lei nas
mesmas, e como taes responsaveis pela sua segurança e
defesa:

i, o O poderem inspeccionar pessoalmente as for
t.alezas, fortificações das suas respectivas provIncias;

2, o O assistirem aos exercicios da tropa quando qui
zerem conhecer o seu estado de instrucção e disciplina,
prevenindo para esse fim os commandantes da armas
para estes os mandarem fazer na sua presença;

3. o O approval'em ou desapprovarem as nomeações,
que o commandantes das armas fizel'em par'a os em-

-pregos de comlllandantes de fOl'lalezas, distdcto e
outros pontos militares, devendo em caso de desappro
vação ómciar aos mesmos commandantes das armas,
com os motivos que se oppõom á sua nomeação, a fim ue
fazel'em outl'a em pessoa cm qnem não concorram taes
motivos.

Finalmente, que os presidentes das provincias devem
considerar os commandantes das arlllas como uma au
tOl'idaue importante e re~peitaYel, a quem são obrigados
a tratar com tanta circumspecção e delicadeza, quanto
é o I'e peito e a obediencia que os mesmos comman
dantes das armas devem tributar aos presidentes.

Que igualmente compete aos commandantes uas armas:
i. o O l'egular, dirigir e inspeccionar a economia,

disciplina e instrucção de toda a tropa de 1.' e 2.·
linha;

2. o Nomear os commandantes das fortalezas, dis
trictos e outros pontos militares com approvação dos
presiden tes ;

3. o Remetter ao~ presidentes, com infol'mação sua,
tatlos os requerimentos e representaçães de militares,
bem como propostas, oflicios e tudo quanto houver de
subir á imflerial presença, não ó porque este é o es
pid to da provisão de i 7 de Novembro de 1.82'5, mas
porque os presidentes devem estar ao facto de todos os
negocias officiaes da sua respecti va prov ineia ;

4. o Cuidar no provi. ionamento da tropa em todos os
objectos que lhe são relativos, e no de guerra em qual-
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quer par le que se faça necessario, requisi tando aos pre
sidentes o que se precisar, a fim de se darem as pro
videncias pela estação competente para o necessario
fornecimento, marcha esta que, pondo os presidentes
ao alcance de todos os objectos de que depende em
grande parte a segurança das provincias, fórma o ac
côrdo com que os commandantes das armas de concerto,
e com respeito ás ordens dos presil.1entes devem tomar a
parte que lhes compete nas direcções a dar, e medidas
a applicar em caso de aggressão inimiga, ou.perturbação
interna.

'1830. - Odecreto de 28 de Junho de 1830 determina
que nenhum empregado militar, de qualquer ordem
Oll natureza que seja, tenha o titulo de governador,
e que este titulo fosse substituido pelo de comman
dan te. Por isso o governadores das armas das pro
vincias, e que eram regidos pelo regimento do 1. o de
Junho de 1678, pas :Iram a denominar-se commandante
das armas.

1831. - A lei de HS de Novembro de 1831 no § 3. o

do art. 15 suppl'imiu os colUmandos de armas das pro
vincias de S. Paulo, Goyaz, Minas Geraes, Espirita Santo,
Sergipe, Alagôas, Parahyba, Rio Gt'ande do Norte, Ceará e
Piauhy.

1832. - Oaviso de 19 de Janeiro de 1832 declara
que, reconhecendo-se a incompa ti bilidade da existencia
dos cOl11mandos militares de districtos com as insti
tuições dos guardas nacionaes e das autoridades po
liciaes, cessavam naquella data os commandos mi
li tares.

1832. - A lei ele 24, de Outubro de 1832 no art. 18
§ 3. 0 suppl'imiu o. commandos de arma dasprovincias
ue Santa Catharina eMaranhão.

184,0. - O art. 16 da lei n. o 108 de 26 de Maio
de 184,0 autoriza o governo a de"pender as quan tias ne
cessarias com os novos comlTIandos de armas naquellas
provincias, onde os exijam:Js necessidades do serviço
publico, para cuja creação ficou o mesmo governo desde
então autorizado.
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i8[~2. - O avi. o de 7 de Janeiro de 184~ declara que,
sendo os commandantes das armas a primeira au toridade
militardnsprovincias,eos chefes de toda a força armada,
que nellas existirem, em nenllum caso podem ser com
mandados por .outro omeial, ainda que superior a glles
possa ser na graduação do posto, sem exceptuar os
commandantes superiore da guarda nacional.

1843. -O decrelo n.O 293 de 8 de Maio de 1843 ap
prova o "eO'ulamenlo obre as altríbuições dos com
mandantes d:l. armas. (Veja-se o 2.° volume.)

1844. -O aviso circular de 4 de Junho de 1844 deter
mina que os empreO'ados dos commandos elas armas
!las províncias, sejam reduzidos ao ~eguinte pessoal
um ajudante Cd ordens, um secretario e um ama
nuense.

1844. -O aviso de 8ue AO'osto ue 18M: esclarecendo
o regulamento ue 8 ue Maio de 18'~3 eleclara :

L° Que o regulamento uos commandantes das armas
em nau a altera o 1l10UO da -nomeação uos conselhos de
investirração, e que somente mudou a)utoridade, flue
manda nomear o conselho'

2.° Que a expressão -doqllelles ind'ivicl'ltos-do art. 4.°
diz respeito ao per iodo antecedente, em que se mencio
nam os officiaes, officiae. inferiores e caueles;

3.° Que a declaração -que e acharem empregadas em
serviço militat· na provincia -, é conce1'llente a todos
aqu lles individuos da '1.°,2." ou 3." classe, que, não
existindo em ::orpos, estão todavia sujeitos á aUloridade
militar, embora não estejam elIectivamente empregados
em serviço;

4:. ° Que além das relações nominaes de todos os officiaes
existentes nas províncias pertencentes ás quatro classes
do exercito, que devem ser remettidas emestralmente,
deverão tambem vir todos os mezes relações iguaes, e
o mappa dos mesmos officiaes, na conformidade do aviso
de 4 de Agosto de 1843;

5.° Que a relação de antiguiuades, de que trata o
final do mencionado art. 4.° elo regulamento, deverá
abranger Ó os officiaes da La e 2." cla se;

1. 34,
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6.° Que se deyerá rlar impreterivelmente o m:!ppa
!Ilensal, ljue se continúa a dar;

7. ° Finalmenl.e, que só á secretllria da guelT:! compete
dar b:! ixas, sendo [lar isso incli6pensavel que a ella se di
rijam a necessarias informações par:! serem concedidas.

1.847. - O aviso de 20 de Núvembro de 1.847 declara
que súmente algum dos officiaes generaes ou superiores
da L' e 2." classes do e);el'cito, poderá oceupar nas pro
vincias o commanclo interino das armas no impr limento
dos commandantes ~ITcetil'os della , na fórma marcada
no regulamento de 8 de Maio ele 18!t,:i, e que, quando
aconteça não e);istir algnm omcial general ou superior
de'tas duas classes, ficarão inlllll'enles ás pre idcncias
lIS l"uncçõcs dos cornmllndanLes da. armas, como dispõe
o art. Ui dQ citaLlo r g111amCIJlopara asprovLncias onLle
não é dada tal autoridade miliLar.

1853. ·-0 decreto n.O 1.127 ele 26 de Fev reiro de
1853 crcou e organizou a repartição ele quartel-mestre
gene~'aI j un to ao min is terlo ela guerra, e com esse de
creto baixou o respectivo regulamento, que foi alterado
pelo regulamento ela ser;retaria da guerr:í Lle 27 de Ou
tubro ele 1860. ( Veja-se 02.° ,"olume.)

1.853. -A lei n." 7l!) ele 19 ele Setembro ele 1853 no
seu art. 4.° creou um commanLlo ele al'mas para a pro··
vincia do Amazonas.

1856, - O aviso ele 3 de OULuhro de '1856 declara que
as communi açõJs feitas pelo COlUmanelante elas armas
ela côrte á pagadoria elas tropas ácel'ca ele empregos, e
transferencias de exercicio dos officiaes na lne"ma CÔI't-e
eústen tes, não devem ser cumpridas, sem a competente
autorização ela secretaria lla guerra.

1857. -O decreto n.O 1875, de 31 ele Janeiro de 1857,
supprimiu, em virlud 1 da autorização concedida ao go
verno pelo. <,1.0 do art. ti.o da lei n.o 8G2de30dcJulllO
de 1.856, o commanelo das armas ela côrte, creando outro
decreto de igual data o lugal' de ajudante general do
exercito.

18ã7. -Com o deel'eto n.O 1.8EH de 3l de Janeiro de
1857 baixou o rco'ulamento par:! a reparl ição de ajudante
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""eneral do exerc.ilo; e llle foi aHerado pelo regulamento,
que uaixou com o decrclo n. 02677 cle 27 lle Outubro de
'1860.( Veja-se o :3." volume. )

Este ultimo re ru\amcnLo declara, no art. 103, 'que os
presidentes das j1l'ovincias, m que não houver com
manuo cle armas, t(~rão um ajuda nle de ordens de pa ten te
não superior a major, abe11clo-llle não só razer o e"pe
cliente, que pelo regulam nto de ;JI ele Janeiro de 1857
competia aos assistentes do ajudanle general, como exe
cular em relação;,1O serviço militar loclas as ordens que
receber uas mesmas I residencias, e estas transmittirão
ao mini lro aqueUas communicaçõe', que os assislentes

ram obrirrados a remetter ao :ljudaule ""enera1. Para
desempenho ele laes func(~ões lerá o ajudante ele ordens,
segundo a força tla guarnir;ão, um ou dous amanuenses,
ofTIciaes inferiores, que o coadjuvem: no al'L 107 de
clara que na provincias, cm que não houver comman
clante de arma:,asallriJllliçõesquea estes pertenciam
serão eXI'r .iL1as pelos rcspe'cli vos presidell tes.

Declara tambem no eu arL. 111, que as [uncções do
commandanle das armas da córle e provincia do Rio ele
Janeiro seriio cxercida. pelo ajudan le Ireneral, emquanLo
o corpo legislaLivo não provi(lel1ciar sobre a separação
do dous exercicios. Naquella circumslancia exercerá
a acção di ciplinar e admini I.raliva annexa ao comman
danle das armas, acção que sé eslenelerá ao hospital
miliLar, ás enfermarias cio qual'teis e fortalezas, e de
outro: c labelecimento~ mililal'e , exceptq porém no
que fuI' relalivo ao tralamcnto prof}ssional medico
cirut'gico, em que, ouvimlo o cirurgião-mór do corpo de
sande, representaré:Í ao ministro sobre o que julgar
cOilvenienlc.

1857. -O avi o ele 20 ele Maio de 1857, expedido em
virlude th: imperial resolução de 27 do mesmo mez e
anno, tomada obre consulta rIa ecção de guerra e
marinila elo cOHs81ho ele C'slado, eleclara que póc1e o aju
danle general fUllceiouar como membro lia conselho
supremo mililar, sendo-lhe 'isso 'olllpativel em pl'ejuizo
(las conveniencias do serviço nó l~esempenho dos· eus
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deveres de ajudante general; nunca, porém, neste caso,
tomará parte em qualquer a sumpto, ou seja consulLado
ou jUlliciario, em que antes tenha intervindo por qual
quer modo na sua qualidade de ajudante general.

Ordens do dia. 18~7.-0 aviso de 30deJulbode1857 declara que
exemplares das ordens do dia do quartel-gcner:l! do exer
cito na côrte devem ser remettidos ás diversas reparti
ções e autoridades, conforme 3. seguinte relação, ficando
o ajudante general autorizado a mandar imprimir para
completar a collecção onumero de exemplares que julgar
conveniente, deixando uma reserva de cem exemplares.

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O AVISO ACIMA.

Assistentes dos
ajudantes
generaes.

Ajudante e
quartel-mestre

general do
RIO Grande do

Sul.

Corpos do
exercito

de observação.

Aos presidentes elas provincias, eluplicata.
A's thesourari s de fazenda, duplica ta.
A's secretarias de estado, incluindo a da fazenda,

duplicata.
Aos auditores ele guerra.
Ao chefe de policia da cdrte.
Ao director elo laboratorio elo Campinho.
18i:l7. - O decreto n.O 2016 de 7 de Novembro ele 1.857

determina que, além dos ajudantes de ordens, e do se
cretarios dos commandos das armas elas provincias, haja
junto destes e sob suas immediatas ordens um as. istente
do ajudante general, accumulando ao mesmo tempo as
funcções de assistente do quartel-mestre general, com
as vantagens correspondentes ao seu posto, e ás da arma
de engenharia em commissão de residencia; podendo
o governo separar temporariamente aS funcções acima
designadas, nomeando dous assistentes quando fdr consi
deravel o numero de tropas existentes em alóuma pro
vincia. As nomeações serão feitas pelo governo sob
proposta dos commandantes das armas.

1.857.-0 decreto n. O 201.7 de 7 de Novembro de 1.8~7

supprimiu na provincia do Rio Grande do Sul as repar
tições de ajuelante e quartel-mestre general.

18~7 . - O decreto n. o 2038 ele 2~ de Novembro de
1.857 creou a repartições ele ajudante e de quartel-
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mestre general nos corpo do exercito de observação
ou de operações, que se organizarem no Imperio, que
se devem regular pelo regulamento que baixou com o
mesmo decreto. (Vcj:t-se o 2." volume.)

:1857.- Segunclo o regulamento que baixou com o
referido decreto n.O 2038 de 25 de Novembro de 1857, o
gnneral em cllefe de qualquer exerci to em operação terá
junto a si um secretario militar, umajudante de ordens
de pe~soa e um de campo; cada commandante de di
vi ão terá um ajudante de oruens de pes oa e um de
campo; e cada commandante de brigada terá um aju
dnnte de ordens de pessoa: e poder-se-ha nomear um
chefe de estado-maior com um ajudante de ordens, ou
accumulará e te exercicio o deputado do ajudante ge
neral, conforme o flue melhor convier. (Veja-se o 2.°
volume.)

18;)8.- O aviso ue 15 de Março de 1858 distribuiu as
forças do Rio Grande do Sul en tres brigadas,occu
pando os tres pontos de Pirahy Grande, Villa de Ale
grete e S. Gabriel, nomeando-se cqmmandantes mili
tares nas fronteiras, onde não estacionar alguma das
brigada, especialmente nas de[Jaguarão, Quarahym, e
S. Borja.

1.858.-0 aviso de 16 de Julho de 181>8 determina
que os commandélntes das fronteiras na provincia do Rio
Grande do Sul tenham dous subalternos, ou capitães, um
na qualidade de ajudante de ordens, e ou·tro na de e·
cretario, ambos com o vencimento de commissão de es
tado-maior de:1." classe. além de uma, ou duas praças de
pret para trabalhos de escri pturação, dispensadas do er
viço, e de pl'eferencia tiradas dos corpos que /Tuar
necerem a respectiva fron teira, dos quaes serão esco
lhidos os dous indicados officiaes, se não os houver do
corpos de estado-maior.

1858.- O aviso de 3 de Setembro de :1858 declara
que, nos termos da lei n. °602 de lO de Setembro de
1850, a guarda nacional em destacamento consena-se
sujeita, quanto a disciplina, proce. so e punições, ás au
toridades da mesma guar la : os respectivos officiae em-
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pregaLlos uas proviJlcias nos commandos ele fronteira, de
Llistrictos militare e elo (lestacamento da capital são
obrigallos ii executar as ordens que lhe dirigir o com
mandante das armas p<lra a guarda e policia dos referidos
pontos e para a guarnição úa capital no que o COlllll1an
úante superior nenlJUl1la ingerencia púde ter, devendo
porem reinar muita harmonia entre os dou' 'heres.

18ã8.- O aviso de 16 de Setembro ci0- ,1858 autoriza
o presidente da provincia do Rio Grande do Sul a no
mear um commandantc de gual'llição para a cidad ' do
Rio P<lrdo na me'ma provincia.

18n9. - O aviso ue 29 de Dezembro de 1Sn9 declara
que ficou annullada a creação de commandante de fron
teiras, na provincia do Rio Grande do Sul, licando a di
vi~ão cm C[uecs tão organiza das as forças da prov incia im
mediatamente subordinada ao commantlante das armas.

1860.- Com o avi:o circular de 20 de Novembro de
1860 publicaram-se as instrucçãe. para o serviço dos
ajudan tes de ordens do;:; presidentes daG provincias. (Ve
.ja-se o 3.° volumo.)

1860. -O aviso de 29 de Dezembro de 18150 e ta
boleceu que toda a correspondencia omcial, que houver
dc subir de qualquer commando de armas á secretaria
da guerra, deve er dirigida por intermedio da presi
dencia da respecti va provincia.

'1762. - As attribuiç5es dos aj udan Lcs de orúens são a
seguinte, que vem mencionarIas nas instr'Ucç5e ge
raes de 1.762 :

Os ajudantes de ordens devem ser officiaes de capa
ci"dade, e aclivillade conhecidas; deven'l. ir muitas vezes
;)0 campo p;)ra ver se tudo se faz com ordem; se os guardas
ou sentinella estão alerta; se o campo está uem limpo,
etc., "e (lar parte tle tudo ao seu gener~l.

Quando os ajudantes de ordens houverem tle expedir
algumas ordens nos regimentos, serão muito uem ex
plicadas, claras, distincta. e sem equivoco: il'iio fechadas,
com a hora ClI) que se expedem declarada lias eostas,
com obrigação do portador, que as leva, cobrar rer,ilJo
dellas.
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Os ajudantes de ordens examinarão empre os cabos
de esquadra, e sargentos, que lhes mandan os rerri
mentos, para levarem as onlens, e não achando que
são intelligente e proprio, para esse miuisterio, tor
naI-as-hão a mandar, ficando com os primeiros, até que
lhes cheguem outros,

Os ajudantes de ordens cios generaes, e commandantcs
de bt'igadas hão de ser respon'aveis de toda a falta, Cjue
tiverem os uestacamento', que são l,irauos de sua bl'i
gaJa por não se acharem á hora indicada nos lugarcs
assignalados, e em s rem SOCCOITiJo de tudo segundo
a exigencia do caso.

E' nece sario, que os ajudantes ue ordens tenham
"sempl'e os seus mappas, ou listas exactos, e mandem os
destacamentos, ou o que se pedir lIas brigauas, com a
mais c.'crupuJosa exactidão, não favorecendo mais um
regimento do que outro,

As ordens, que os ajudantes de campo lcvarem a
alguem, serão recebida da me. ma sorte, que o eriam se
fos em dadas immediatamente por aquelle genel'al, a
quem tocam os taos ajudantes de campo.

'1812. -O alvará de 9 de Janeiro de -18'12 marca
o nUUlero dos ajudantes de ordeno e de campo dos
ofTiciaes generae emprega<10, conforme a talJella. e
guint.e:

Tenente-general em scrviço activo de campanha ... 1
:lj udallte ue onJens e 2 ajudan tes do cam po.

Omesmo sendu empregado fiO governo de provincia,
ou de praça ti guerra, cm estado Je defesa, ... 1 aju
lJante de ordens e ,1 ajudante de camp0.

Marechal <I' campo empregado cm . er\'iço activo dr
campanha .... j, ajudante de ordens e 1 ajudante de
campo.

O mesmo sendo empregado no goremo de pl'ovinci.:l,
ou de praça de gnel'l'll, em est.:ldo ele uefesa .... 1 aju
dante de ol'elens,

Brigadeil'o empregado em servi(o ac Li'ro de ca 111 pa n11:1,
no governo ele pl'ol'incia, ou lJraça de guerl'a. ,., 1 aju-
dante do ordens, .
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Em cada brigada haverá um major de bl'igada, annexo
a ella, e não ao brigadeiro.

O major elo corpo, que estiver no commanclo do ba
talhão, não póde servir de major de brigada, pois assi m
determina o regimento de 170S.

1812.- Segundo uma portaria de Portugal de 9 de
Janeiro ele 1812 os generaes e outros oficiaes maiores,
nomeados para inspeccionar os corpos, têm durante
sua commissão um oficial ás ordens, e um secretario:
o mesmo adoptou-se no Brasil.

1861.- O aviso de 2 de Janeiro de 18tH autoriza
o presidente do Rio de Janeiro a encarregar a .auto
ridade que julgar conveniente da transmissão de suas
ordens ao destacamento do exercito que alli existir;
não podendo porém essa autoridade ser o orgão das
communicações da mesma presidencia, sobre materia
do serviço militar, ao ajudante general.

1862. - O aviso de 27 de Agos~o de ·1862 declara
que as transferencias de praças de pret de uns para
ou tros corpos de uma mesma guarnição para as quaes
é concedida a faculdade pelo art. 108 cio regulamento
de 27 de Outubro de 1860, aos commandantes das armas,
só se referem ás praças do serviço activo, e não ás
que devam pertencer ás companhias de invalidas, por
estarem incapazes do serviço activo.

1863.- Segundo a doutrina do aviso de 5 de Março
de 1863, quando o commando da guarnição da cidade
do Rio Grande do Sul fór exercido por um official general,
deve este conservar ás suas ordens, e desempenhando
ao mesmo tempo as funcções de secretario, um omcial
subalLemo.

1863.- O aviso de ii de Abril de 1863 permittiu
aos commandantes de armas empregar como addidos ao
quartel-general mais dous ofTiciaes, sendo ambos subal
temos, ou um capitão e outro subalLerno, tirados dos
corpos não anegimentados, e aos quaes se abonará a
gra tificação de estado-maior de L' classe.

1864.- O aviso circular de 5 de Janeiro de 186!&'
declara que só é perm"íttido empregar na' secretaria
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do commandante das armas alé dous amanuenses, se
um só não bastar; devendo entender-se que o ama·
nue~se, que alli se concelle para o expediente militar
do ajudante de ordens, é unicamente para as provin::ias
onde não ha commandos de arma5.
, 1865.- O aviso ele 27 ele Mnio de 1865 declara que

não póde ser approvatla a nomeação de um omcial da
guarda nacional para ajudante de ordens do prcsidenle
de provincia; na falta d omciaes do exercito de\'cm
ser chamados olficiaes reformnLlos, na conformiúatle do
que dispõe o art. 2. o das intrucções de 20 ue Novembro
de 1860.

1865.- A'lei de nxação uas forçns de terra n." 1246
de 28 de Junho de 180:5 autoriza o governo no ~ ~."

do art. 5." a deixar vagos, durante a guerra, os COllh
mandos de armas, flue julgar conveniente, e a crear
outros provisoriamente, com tanto que se não augmente
a verba para tal serviço decrelada.
18G~.- A imperiaL resoLução de 18 de Novembro

de 1865, tomada sobre consulta do con:elho supremo
militar, dispõe sobre a ing rencia que devem lel' os
commandantes das anms na guarda nncional destacada
fóra uas capitaes e servindo em dilIcrentes pontos mili
ta res e fron tei ra.

18Gt>.- Oaviso de 2r~ de NoyemlJro de 1.8G:5, expediLlo
em virtude da imperial resolução de i8 tlo mesmo mel
e anno, tomada sobre conslllta da secção de guerra e
marinha do conselho de estlldo, determina que na
falta ou lmpeuimento do commandante das armas de
qualqner provincia, elevcrá ex:el'Cel' interinamente suas
funrções O omcial mais graduado, c entre os de iguaL
graduação o mais antigo, que houver na provincia, a
quem de direito pertencer, segunllo as dispo:;i,:ões LIa
Lei, ainda qnanllo se ache em coml1lis~ão do governo;
não se comprehentlcndo neste numero (lUalquer oUieial,
que na provincia se ache de r.ass:lgvl1l para qualquer
desti no.

! fi6.- O aYiso de 3 de Abril de 1866 declara que
os comm:lnrlante das'armas de,vem tcr sobre as CDm
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1SHG.- O aviso lle 20 de Julho de lSGô declara que
um orucial que e, tá sujeito a cOD"alho de guerra não
pótle assumir o commanuo interino das arma, nem,
principalmente havendo um outro orncial mais gI:a
duado lla pro\rincia, emuora não esteja na cal ital.

CAPITULO XIII.

E. TAnEI.ECnlEKTOS E EST.\ÇÕES M1LlT.\lH:S.

Aadministração militar se ex.erce no Imperio por meio
do. rstabclrcimcntos mili tares abaixo mencionados.

·1 l u
._ O :Jvi o circular d lG de Dezembro de 181,5

determina que as estações sujeitas ao ministerio lia
guerra designem sempre no sobre, cripta de tojas as
carta. e papeis de objectos do serviço publico o emprego
da autoridade, ou empregado publico a quem vão dil"i
gido I e o nome ou empre!"o de quem os dirige, es
crevendo-se no alto do mesmo sobrescripto a declaração
de - Serviço publico.-

1863.- O aviso de 6 de Junho de iS()3 communica
que cm aviso do ministerio da justiça se orelenou ao
chefe ele policia ela côrle que, quanllo entregar cartas ue
emancipação de africanos livt'es que estiverem ao ser
viço de estabelecimentos publicas, participe aos mesmos
estabelecimento" não só a da ta em que forem eman
cipa:lo" os referitlos africanos, como lambem o destino
que devam ter, e que se recommendará á mesma au
toridade o emprego de providencias que garantam o
gozo da liberdade a alguns daqnelles africanos, q lle

tenelo sido obri,qados ao se'rviço particular de indi
viduo , que tal flm requerem e promovem a respectiva
emancipação.

1SÔlL- O aviso circular de 30 de Setembr'O de 1864
manda que as repartições subordinadas ao ministerio
ela guerra aprcsen tom sempre ao chefe tIe policia, quando
lJal' clle forL:1ll directamente requisitados, todos os afri-



canos livres que se acharem ao serviço das me~mas rapar
lições, a fim tle . e. puL1er facultar a elltrega da.> res
pectiyas carlas L1e ellLlllcipaçiio,

I.

SECRETAUI.\ 0.\ GUEnn.\.

i8GO.- Em virtuL1c da autorizaç:l0 conft'rirla ao go- RcorganizJçdo.

vemo pelo § LO do art. 7.° L1a lei n." 10'1,2 de 1.4 de
Setembro l1e 18~9, e 110 1.0 tio arL. 0.° tIa lei 11.° 1.101
de 20 de Setembro ue i8GO , reorganizou-se a secretaria
da guerra, autl.icioni\ndo·, e-lIlC a~ repartições do aju-
dante genera.l do exercito e quartel-me tl'e general,
e contadoda geral ela guerra) pelo que baixou o nora
regulamento com o decreto n.O 2677 de 27 de Outuuro
ue 1860.

Por e te regulamento a secretaria de estado dos
nelTocios da guerra se compõe ele quatro directorias
gel'aes:

-1." Directoria geral e gabinete elo ministro'
2," Directoria g ral do pessoal ou repartição de aju.

dante general;
3." Directoria g ral. do mlterial on l' p1rtição de

quartel-mestr' grneral;
4. a A directoria geral, ou repartição ele contaLili

datll' rIa gurrra.
Neste regulam nto vêm especificadas a attribuiçLies,

vencim ntas I' vantaglDS dos mpregados das direl'sas
directorias. (Ve.ia-se 03.° vol.)

03 decretos n.O; 778 d 13 de AlJril de 181)1, 1881 e
HnlOele31 de Janeiro e 2D dr' Julbode 18;)7, eas dis
posições do decreto n.o 1127 de 26 de li' vcrciro de
1dii3 ficaram' r vogaL1os p lo decreto acima citatlo de
27 de Outubrq ele :1860, na parte que por este de
creto foi alterada. (Veja-se o 3. ° valo)

18GO.-0 aviso circular d~ i" de Janeiro de 1860 árisonecebidos..

dctermim que as repartições slJ.ie.ita. ao JUini:t rie
da guerra remeltam á s(~cretaria cl'J estado elo me I o
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ministerio, em todas as egundas feiras, uma nota ex
plicativa dos avisos, que recclJerem durante a semana
anterior, com declaração da execução, que tiverem
tido. .

186·1.-Na conforrnidaue elo :lrt. 1012 do titulo 6.°
capiLulo unico elo regulament.o. que acompanhou o
decreto n.O 2677 de 27 de OULubro de 1860, baixaram I

:IS instrucções de 12 de Fevereiro de i8Gl para o ser
viçada 3. a direcloriagel'al do minisLerio da guerra.

1860.- O aviso circular de 10 de Novembro de 1850
deLennina que a noLa dos avisos recebidos da secre
taria da guerra, confeccionada cm virlnde da circular
de 10 de Janüiro de 1.850, seja remcuida á me'ma se
cretaria de esLado, segundo a dil'ecLoria por anue se
tenham expediuo os avisos, de modo que a cada uma
das directorias se dist~'ibua a compeLente relação.

1860.- O aviso circular de :13 de Novembro de 18JO
declara que, á viSLa do di poslo na circular de tO de
Janeiro de 1860, aJJitada püla de iO <lo mcsmo mel.
de Novembro, não se dcve accusar especialmente o
recebimento de cada um dos avisos expedidos pelo
ministerio da guerra, salvo quando sobre elles se
hourer de representar.

1860.- Um outro aviso circular de t:J. de Novem
bro de f8GO determina que s~ialll dirigidas ás direc
torias gerae-s, ele quc se compõe a secretaria de- e tad()
do.> negocias da guerra, Lodas as inform1çõcs que forem
rcqllisi.ladas sobre quaesqucr (j.~ 'umpLos pelas mesmas
dir-ecLorias.

f8.5v.- O aviso.· cirf.'u!a.r de H) de No.vcmbro de 18S!)
deLcl'mina flue os ameias reservados dil'igidoSo á se
cretaria ela guerra tragam no sobrescripto essa nota,.
c um o,uLro sobrescriplQ., abuno. o qual, se conlJe<::3
a. na,tureza ela correspondencia.

18IH.- A imperia.l resolução ele· 21 de Dc-zeml)l'()
ere 18(H declara que 00 empreganos qu.e ele qualquer
d:l.~ serçõ 's.da sccrel:lri:l: da guerra, ol'ga,nizu]a pelo de
creLo e plano n." 3:5el cle 20 de Abril de 18íí pa ssa
l'''-ill Píll'a. a CUl! LaLlol:ia geral da guerra. esla.ucLccida
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pelo decreto e regulamen 1.0 n. o 778 de H> de AIJríl
de 185-1, têm direito á excepção do art. 80 do mesmo
decreto P, regulamento, á aposentadoria, depois de 10
annos de serviço sem nota, com onl~nado proporcio
naI se tiverem menos de 21) almas, ou com onlenatlo
por inteiro se tiverem 25 ou mais.

1862. - O aviso de 26 de Maio de 1862 declara que a
corresponelenciil omcial com desUno ao minislerio ela
guerra deve o correio remettel-a toda á '1. a directoria
geral do mesmo ministerio.

1862. -O aviso circular de 14 de Arrosto tIe 1862 1'e
commellda aos presidente das pro\'incias, a bem da re
gularidade do serviço, que nos ollicios em resposta a
avisos da secretaria da guerra mencionem não só a data
dos mesmos omcios, mas tambem a direc~ão por onde
foram exped ielos.

1863. -O aviso de 17 'cIe Setembro de 1863 declara,
cm virtude da imperial reso.lução tle 16 tio me mo mez
e anno, de conformiclacle com o parecer das secçô reu
nidas ele gil"rra e marinha do consclllo de' estacIo, que
não póde ser attendida a representação do director da
4.' directoria geral tia secretaria da guerra, propondo
a scguinte questão:

« Se os omciaes reformados do excrci to, qne exercem
« empregos civis no minislcrio da rruerra, estão ou não
c comprellendidos no beneficio do arL. 28 do regula
« menta de 27 de Olltubro de 1860, não ob lante go
~ zarcm já do benc[jr,io da pensão da reforma. J

1864. - O aviso do ministcl'io da fazenda de 21 de
Junho de 1861" expedido em virtude da imperial resolu
ção de 18 elo mesmo mez e anno, tomada sobre con 'ulla
da secção de fazenda do conselho de estado, declara que
sómente sãojustificaveis <IS faILas do emjJre!Tados publi
cas, por serviço gratuito, obri~atorio por lei, a- que Li
"orem lugar pelo valo que deverem dar nas ass(,nnbléas
parochiues e nos collegios eleitoraes, bem como na jun
tas de qua Iirieação, com Lan to Iue lião si n'J fi nellas si 1Il

pie menle como juize de paz; e por ordem superior as
proycuientes tle uutru scniçu qLie Hão seja rCllluncrau •
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1865.-0 aviso circular de 15 de Ma'io de 18G7:idecJara
aos presidentes de província CJue devem discriminar a
cOlTe~pondencia dirigida ao ministcrio da g-uel'l'a, (le
modo que não sejam cOlllprehendido no mesmo, om
cios olijedos, qne, por sua natureza, pertençam a dilTe
rentes directorias da secretaria de .estado, os CJuaes
devem ser expostos em omcios diver"os, quo'possam ser
di tribuidos pelas me'mas directorias, scgunuo a 'ua
competencia.

18tl5. -O avi o circular de 15 de Maio de 1865 aos
presidentes de provincia declara que, não olHtallte o
disposto no aviso circulai' de 13 ue No\'embro ue 18GO,
deve-se accusar promptamente o recebimento ue qual1s
quer ordens emanadas da secretaria da guerra, concer
nentes a objectos que tenham immediata relação com a
guerra do Para,rruay; ueclaranuo-se se foram ou não
cllmpddas, e no caso negativo quaes os motivos .

18ü6.-0 decreto n.O 3608 de 1.0 de Ferereiro de
1860 declara que a gratificação marcada no art. 1ü do
decreto n. O 2038 de 25 de Novembro de 18:57, para os
amanuenses das repartições do deputado do ajlluanLe
general e do quartel-mestre general uos corpos do exer
cito de operações ou de ob"ervação, que se organizarem
no Imperio, é tle quinze mil réis men'aes, e não ue cin
coenta mil réis, como por ena de impressão se aclla. n~
respectiva collccção.

18flG. -O decreto cle 28 de Fevereiro de 1Sfl6 al
tera al!"umas disposições do regulamento appr "ado
pelo clecreto n.O 2677 de 27 de Outubro de 1860.

'186G. -O a\'i o de 7 cio Julho de 186ü determina qua
nas oruens cio clia da secretaria da guerra se trans
crevam as rel:1ções dos ofIiciaes e praças dos corpos do
exercito em operações, que se distincruiram, extravia
ram-se ou morreram nos comb:lles, ou em COll"etlUeucia
clelles; mencionando-se o lugar elll que se deu o com
l):1to, ferimenLo ou morte, conforme constar das 0['

dens do clia dos genel'aes em chefe e cOll1mantlanLes
de [orç"\s, c das p:lrlidpaçlJes de out,'a" auLoridades,.
ou tIos di redores tIos 110 'p i laes.
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~8ü8. - O decreto n. o /jJ5ô de 17 rle Abril ue 18ô8
approv;J o no"o regubml'nlO para a secretaria de es
tado elos negocias da guerra e repartições annexas. (Ve
ja-se o 3.° volume.)

186R. - O avi~o de 25 de Maio de 1868 declara que
as certÍl1ões de documentos exisleJltas nas repartições
anneX:lS á ~ecretaria da guerra devem ser por ahi pa 
sadas e sujeitas aos ompetcnles emolumentos, por isso
que, est;J.fl(lo rstabelecdo no :l.0 rio art. 12 elo regu
lamento da mesma secretaria, que ao director compete
lll~lndar passar cerÜdGes de qnaesquer documentos ex
tensivo. e existen tes na di la. ecretaria, que sejam re
lativos ás parles que requeI'erem, e não se delermi
tlal1llo o modopor que o c1eva m fazer afIuel/as reparLiçüe~,

deve esta altrillnic:ão ser exercida pelos respectivos di
rectores; vi. lo que taes repa rtic:ões, senllo inele pel1llen tes
entre si como acha determinado no art. 75 do re
gulamento cm vigor, só pooe o director da. ecretaria
malldar pa~sar cerlidões de documentos exten ivos exis
lenle. no ~rn arrllivo .
. 18G8.- POL' aviso de 31 el Maio de 1868 se expediram
in. trucções ele onrurso para as vagas de praticantes e
li manuen. c: da . ecrelar ia lla rruerra, e pra lica ntes e ler
ceiros eSt.:riplural'los da repartição fiscal. (Vide 3." vol.,
pi! rr. 1~88.)

. 1872.- A imperial resolução de G ele Fevereiro rle
1872, tomada sobL'e consulla da secc:ão do imperio do
canseI ho dl,) estado, de la ra que a snspcn. ão pro,isorla
do exer ício ela. funcç5es de qualqucr emprego ou cargo,
ordenad,.a por autorIdade admini ·tl'ativa, no CiJSOS em
que ti lei a pel'mille, para o lill1 ue ser o empregado ou
funccionario immedialamenle sujeito a proces o judi
ciaria de rcspoll abilicJarle, não tenuo o mesmo cara 'ler
da slL'pcns:-o por virlude de prorlllJJcia e sentenc:a do
podcr judiciario, não produz oelTetlo, que de La re'ulla
de privar o emprcgauo ou funccionarío suspen o do exer
ciGio das funcções ele qualquer outro emprego ou cúrgo.

Novo
regulamento.

r,crfidlll's •
de uocuUlenlos.

Conrll rso para as
vagas.

SUSIJCn~iio da
cxcrcicio.
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II.

P.\G.\DOnIAS.

1.832.- O decreto de 10 de Abril de 1.832 extinguiu
a the ouraria geral das tropas do Rio de Janeiro, e a
substituiu por pagadoria das tropas annexa á auminis
tração do ar~enal de guerra.

1.842.- O decreto n. O 1.'19 de 29 de Janeiro de 1.842
deu nova organização á pagadoria da tropas da cúrte
do Rio de Janeiro, elll conformidade do art. 39 lia i 'i
n. o 2'1:3 de 30 de Novembro ele 1841, e a desannexou da
administração do arsenal de guerra da côrte: acompa
nha o decrDto o respectivo regulamento. (Veja-se o 2. o

volume. )
1842.-0 aviso de 31 de Outubro de ,18'1:2 determina

que no dias em que na pagadoria das tropas forem de
signados para pagamento de 01110, se não consinta a
entrada na pagatIoria, emC[uanto houverem officiaes para
receber, de pessoa alguma que se não apresente com uni
formes milital'es, aintIa que sejam os proprios officiaes.

18V1: e 1851.- No lermo. lia arL. 2. 0 do plano ap
provado pelo decreto n. o 35] de 20 lle Abril de 181:1, o
decreto n.· 871 de 22 de Novembl'o de 1851 extinguiu
as pagadorias militares das provincias, cuja organização
foi dada pelo plano approvado, em virtude da autori
zação ao governo concedida pelo art. 6. o 3. o da lei
n.o 317 de 21 de Outubro tIe 1843, pelo tlecrçto n." 352
de 20 de Abril ele 18'1:'1:.

i857.- Oaviso de 27 de Julho de '1851 determina que
a pagadoria das tro[1<\s remetta ú contadoria geral os
resumos U:-lS ordens que forem emanadas tIa reparlição
de aj udan le general do exerci to sobre pagamen los fei los
nos mezes anteriores.

1850.- Ogoverno, pelo art. 9. °da lei n. O {'101 de20
de Setembro de 1850, ficou autorizado a reformar a pa
gadoria das tropas, não augmcntancJo o pessoal exi tente
nes,a e. t~\ão, nem elevando os ol'llenado do el11pl'eg-a
dos além do que pel'cebem os ue igual catcgol'Í1 do lhe~
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. Ollr':0 n:lr.ion:ll: . te nrti"'o foi declnrnLlo em igor pelo
art. 7. o LIa lei n. n H63 de 31. ele JuLho de 1.862.

1863. - O decreto n. O 32üZ de 24 de Dezembro
de 1.863 approva o regulamento para a pagadoria das
tropn!>, que com o mesmo decreto baixou; e assim rea
Iizou-se a autorização concedida ao governo pelo L o

do nrt. 9. o da lei n. o BOi de 20 ue Setembro de 1860,
pro rogada pelo art. 7. o da lei n. o 1163 de 31 de JUlllO
de -1862. (Veja-se 03. o volume.)

186:).- Oaviso circular de 1. 7 de Janeiro de 1.865 orde
na ao.,; presidentes das)rovincias para que autorizem as
respectivas the ourarias de fazenda a aceitar aos officiaes
em ca mpa nha as consignaç6es que eUcs qu izerem res
tituir alé o computo do soldo; devendo cm tae ca o
recabir o: desconto. dos que tiverem dividas ou adian
tamentos nas vantagens geraes.

1.865. - Oaviso circular de 17 de Janeiro de 1.865
declara qu.e, cm virlude do disposto no art. '10 do re
gulamento n. O .119 lIe 29 de Janeiro de :1.842, não se
deve exigir apresentação de cerlidões de vida para
ahonos de consignações dei xadas ús familia dos oillciaes
que estiverem em erviço de c.lmpanha.

1.86:'>. - O aviso do L o de F'evcl'ei 1'0 de :1.865 manda
observar provisoriamente o regulan~ento interno da
pagadoria lia!> troil:ls da ·orte. (Vide 3. o volume.)

186:.>. - O avi"o de -18 de Março de 1865 autoriza no
in peetol' da pagadoria las tropas a aceit<tr consignações
excellento ao soldo ao:; officiaes cm marcha para qual
quer dos ponto!> lia campanb:l.

18G5. - Com o avisode5deAbl'ilde1865 baixaram
a inslrueçôe' para a caixa militar que tem de aCOffi
pan ha r a:; forca. erll operações em Ma to Grosso. (Vide 3. o

vai u me.)
i8Üõ. - Ao aviso de 1.9 de Abril do 1.860 acompa

nbaram as in trucçõe para a repartic·ão fi. cal de viveres
para aS forças cm marcha para l\lato Grosso.

1865. - O aviso de 3 de Maio de 1. 61) acompanha as
instrucções para a pagadoria militar do exercito em.

.olprações no a.ia da Pra ta. (Vid-c 3. o volume.)
1. 3G.

Regulamenlo.

Conslgnaçü~s.

Cerlitlilo de vida.

Regu lamento
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lIe vIver S,

Pagarlorin do
e.\en·llU.
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185/J. - O aYiso circular' de 29 de M:Jio dr 'IiW; dr
termina que os in pectore ele thesourarias de fazenda
contil1Uem a autorizar o p:Jgamento elas con~ign:Jções d~

quaesquer praças de pretjá co'nsent idas, poí- que convém
conservai-as, apezar de que não deveriam ser ella per
mi ltidas.

186v. - Oaviso circnlar de 30 dc Setembro de 186,>
detcrmina que as consignaçõ s dei~ad~s por ofTiciar:;
de commissão sejam suspen 3.S 100"0 que consle lias
ordens do dia da repanição de ajUllante general a exo
neração dos mesmos.

1865. - O aviso do minislerio da fazenda de 30 cle
Novembro de 1855 dedara:

i. o As consignaçüe. que deixarem os omciar.s do exer
cito, dos corpos de voluntnrios e do guardas IHlcionars,
que da côrte e d~s províncias t ~1l1 marchado para a cam
panha do s111 ,ís suas familia', . erão p'lgas reg'ular r pon
1ualmente no principio de cada mez, sem tlependenr'ia
de novas pl'OCLlraçõcs e cr,rtirlõ s'de vicIa, não pode~1do

er demoradas sob pretexto algum;
2. 0 As famílias, que morarem fóra t1a rapilaes das

provincias, sel'~o pao"ns pelas c.. taçUes de fnzellda dos
lugares de Sua rc ideneia, ou das que 1~les tlcarem pro
ximas, como llies fÓl' mais commodo ;

3,0 No acto do pa.jamenlO qu '01' nas the:-ourarias, quêr
nas estações ql1e llie . ão ubol'dinadas, c ycrificu
ni se as pc:-soas enc,arregadas do recebimento são as
prop:'ias autorizadas para e:-:-e fim, de modo fIue :-e
evitem pngamentOS a individuos incompelenl(,s, :-ob
l'e,;poosabilidac1e dos tllesoureil'os ou pagatlores res
pectivos;

!L o 6 se suspenderá o pagamento das cOllsi,!!naçõe~

quando comtar por declaração em ort1em do dia dos
clides elas forças em operações ou do fIuartcl-g neral
na córte, que o omcial fallec3n, ou foi dispensado do
serviço do t:xerGilo.

·j855. - O rlecreto n. o 3~\}\) ele 27 de Janeiro de 1865
regula a c.cripturação dasquanlia arrecadadas pela pa
gadori' da tropa-da côrte. ("'\eja- eo 3.0 volume.)
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i86ü. - O avi o dJ 21 de Março de 1866 declara que
os conhecimentos relativos a quantias recolhidas aos
cofres nas pagadorias militares, devem vil' á secretaria
de estado com uma relação e oflicio, que contenham
toLlos os tirados na mesma data; quando, porém, o in
dividuo l[Ue entrar com dinheiro para a caixa, quizer
ser elle mesmo o portador do conhecimento, não ha
inconveniente em dar-lhe em mão, e assim a compe
tente communicação.

No caso de que a entrega tenh3. de rüaliz;Jr-se na pro
vincia do RiQ Grande do Sul, e baja no exerci to com
municação directa, tambem não llU inconvcniente em'
dirigir-se a repartição fiscal á tl1esouraria de fazenda
avi.$ando a remessa do conhecimento, e solicitando o
pagamen to á pe'soa nelle intl icada.

1866. - O aviso de 9 de etembro de 1866 L1eclar3.
que ás thesourarias de fazenda não é licito elevar con
signações sem preceder ordem do governo imperial.

,1866. - O avi o de 9 de Outubro de 1.866 declara
que .ás praças de prel não se permitte estabelecer con
signações.

i86tl. - O aviso de 1.6 de Outubro de :1.866 declara
que não é permi t tido estabelecerem-se consignações
superiores á importançia Lia::. respectivos soldos.

1868. - O aviso de 8 de Outubro de 1868 declara
que as consignações e'tabelecit.las por officiaes extra
viados, quando in tituiuas para alimentos de familia,
devem continuar a SCl' abonadas; visto que, serrundo o
di posto na 4. a observação do avi'o n. 01)'2 de 30 de No
vembro de 1.865 de accôrdo com o avi o n. 04:"3 de 30 de Se
tembro anterior, só devem ser suspensas a consignações
deixadas por olTIciac' a suas familias, quando por de
claração dos chefes das [orças em operações ou do qual' tel
general da côrte, con t1r que o o!Iicial falleceu ou foi
dispensci.do do sorv iço.

1.867 e 1.871. - Os avisos circulare de 19 de AgosLo
de 1867 e 1.2 de Agosto de 1871 recommendam ás tlle
sourarias de fazenda que remettam á secretaria úe es
tado, de tres cm ti es mezes, Ullla l;elação da con-ignações

Quantias
alTCrauallaS.

Elcvaçfoo
ue ClJUSigUil\.ÍlO.

ldcm.

Idem.

IlJcm.

[demo
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estahelecidas por olliciaes do exercito que são pelas
mesm:Js thesourarias satisfeitas, assignalando as datas·
cm que tiveram começo e:J alterações havicl:J .

1.871. - O aviso de 13 de Novembro de Hn1 declara
que as quantias uepositadas na pagadoria las tropas da
côrte, e as provenientes de espolios que ainda não
foram reclam:Jdos, devem seI' convenieutemenle cs
eripturadas; cumpriotlo, porém, queo dinheiro estran
geiro ~eja como Lal conservado para ser entregue 110

tl/csuuro nacional.

lU.

AllCHIVO mLITAn E OFl'lCINA LlTlJOGRAPIllCA.

1808. - Foi estabelecido no Hio de Janeiro o archivo
milit:Jr por decreto de 7 de Abril de 1808, com o quaL
lJaixou o respectivo rerrimento. Tem a Reu cargo a
guarda e conservação das cartas topograplJicas, ID:Jppas,
plantas, memorias miliLare5, instrumentos mathema
tiGO , bem como a courdenação e desenhos de nóvos
objectos comprebeRclidos nas tres primeiras classes:
c tá sob a direcção uo commanuantc do corpo de enge
nheiros.

1825. - A omcina lithographica lhe está annexa: co
meçou eUa a funccional' em virtude uo aviso de 23 de
Novembro de 1825, tendo por fim substi tuir a gravura
em metal, e assim poder cumprir-se a disposição do de
creto de 7 de Abril de 1808, que lI).andou copiar ou gravar
e publicar as cartas e plantas de utilidade publica: é por
esse motivo que tem estado, e continúa a estar annexa
ao archivo militar, de que é parte integrante.

1830. - O decreto de 14 de Junho de 1830 autoriza
o governo a augmentar e aperfeiçoar a oillciha litho
grapllica, e determina que sejam impressas e postas á
yenda as melhores cartas topograplücas, hydrographicas
e corogl'aphicas do Imperio.

1831. - .\ circular de h de Junho de 1831, declara aos
ministros de estado l!llC se tlirjgi~sem á lílllographia na-
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cional, fluando nns suas secretnrias, ou na repartições
subalternas se precisarem objectos lithographados, como
cartas geograpbicas, topographicas, etc., passaportes,
diplomas, patentes, desenhos, emam tudo o que respeita
á impressão.

i836,-A circular rle H de Junho de 1836 declara
aos ministros de e tado que mandassem apromptar lJa
lithogl'aphia nacional os ohjectos de que trata o aviso
circular de 14 de Julho de 183lj,.

1052.- O aviso de 21 de Janeiro de 1852 determina
que se grave e estampe na litbographia do al'chivo mi
litar, o. desenhos que forem apresentados pela redacção
do periodico da ociedade Auxiliadora da Indu tria a
cional, fazendo esLa unicamente a despeza do papel.

1853.- Oavi o rIe 11 de Julho de 1853 determina que
de todos os trab:llhos que se apl'omptarem na omcina
li thogra pb ica, e não forem reservados, se remettam dous
exemplares a catla uma das wcretarias de e. tado.

1853.- O aviso de 3 de Outubro de 1853 declara que
as contas de despeza do archivo militar devem er pre 
tadas pelo respectivo archivisla, sendo ellas justificadas
com documentos rubricados pelo director, continuando
a ficar a cargo do porteiro as despezas miudas.

1857.-0 aviso de 5 de·Novembro de 18D7 determina
que os trabalho do archivo comecem ás 8 horas da
manhã no verão e ás!) 110 invc-mo, terminando sempre
ás 3 horas da·tarde. OULrosim que sejam al1mittidos
dous aprendizes em cada uma das classes de gravura
e impres ão, sem vencimentos nos primeiros tres mezes,
com 200 réis diarios no fim de seis mezes, 500 ré is no
fim de um anno, e depois conforme o eu aprovei
tamen to.

1860.-A circular de Ode :Março de 1860 manda cen
tt'alisar no archivo militar da côrte todos os trabalhos
concernentes .á construcção e reparos de forlillcações,
quarteis, e quaesquer ediJlcios pertencentes á repartição
da guerra .
. 1860.-A circular de 16 de )laio de 1860 determina

que os presidentes de provincia mandem satisfazer a

Lilhogrnphin.

Idl'm.
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exigencia do direcLor do arclúvo militar, de, quando
forem enviarias relaLoriosj de obras militares, virem
acompanhados deuma demonstração pela qualse conheça:
1. o o orçamento especificado da obra, qual foi a ordem
que a approvou, e qual a que autorizou a despeza; 2 o

em que data começou a obra, e e está sendo e1Jec
tuada por admini tração ou por empreza, dedarando- e
neste caso quaes us condições do contracto; 3." quanto
está despendido e quanto resta a despender.

1.860.- O aviso de 28 de Junho de 1860 manda exe
cutaroregulamento interno do archivo militar. (Veja-se
o 3.· voJ ume.)

1867.- O aviso de 6 de Novembro de 1867 determina
que os empregados da oficina lithograpbica, aunexa ao
arcbivo militai', entrem para a dita oflicina ás 5 horas
da manhã, e saiam á 6 llOras lia tarde, durando assim
o serviço o tempo adoptado nas outras officinas das
repartições publicas; e que as edições das cartas e outros
trabalhos, que se lithographarern naquella alUcina, sejam
correspondentes á despeza feita com as mesmas, e sejam
postos á venua nas pro I' incias.

IV.

AUSENAES DI': GUEBnA F. DEPOSITOS DE AnTIGOS BEI.L1COS.
-FABlllC.-\S DE .HUIAS E DE F~nno.-1'HEGI\.\l'UOS.

i831.-A carta de lei de 27 ele Outubro de 1831 de
clara que, só no Ca o de falt.a de cidadãos bra ileiro ,
serão admi ttidos escravos nas alUcinas dos arsenaes.

1.832. - O decreto de 21 de Fevereiro de 1832, em
observancia do art. 19 tla lei ue 1511e Novembro de 1831,
deu regulamentos para o arsenal de guerra da côrte,
para os provinciaes, e armazens de tleposito de artigos
bellicos das provi ncias.

A administração geral do arsenal de guel'l'a da côrte
é confiada a um director, que será nomeado pelo governo,
e tirado tia classe dos omciaes militares: é elle res
ponsa vel immediatamell te ao ministro Lia guerra: pre-
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~:idirá a todos os~ lrabalhos do arsenal, e lhe fic:Jriio
pertencendo as attribui~üe:> e deveres inhrrentes á junta
na parte administrativa, ao intendente, e ao inspector,
na conformidade do alvaril do 1.0 de Março ele. i8H.

Seguudo o mesmo decreto, ha, além do arsenal de
guerra da côrte, mais os das provincias do P:Jrá Per
n'ambuco, Bahia Rio Grande do Sul e Mato Gro soo

Em todas as I)ulras provincias ha armazens de de
po ito de artiO'o' bellicos, remetlidos das provincias
mais proximas, em que houver arsenal de guerra.
(Veja-se o 2.° volume.)

Oserviço da fabrica de armas da fortaleza dn Conceição
é feito conforme o me. mo regulamento do arsenal de
gurrra, de que ella " uma depellllencia, com as alte
raçue. do reO'ulnmento da contadoria geral da guerra
de i5 de Ahril de i8)1.

1832.- Odecreto de 23 de Outubro de 1832 approva
o venci manto do director e mais empregado do arsenal
de guerra.

1836.-0 aviso circalar de 2 de Janeiro de i836
determina que os armazens de deposi 1.0 de artigos bel
licos fiqnem a cargo de um 01lJ. 'ial . ubalLerno, ou mesmo
de um apitão, nomea lo d'en lre os avulsos, ou reforma
clo~, o crual srrú denom inado Encarregl).do do arma::em.,
com o vencimento~ dos omciaes empregados em arse
nae rle guerra, e que se regulará pelas in. ll'Ucçõcs, que
forem dadas pelas rresidencias para o recebimento,
conservação e dislribuição ele tudo quanto estiver a
seu cargo; podendo os pre. id ntes enqajar um ou dou~

serventes para coadjuvarem o mesmo encarreO'ado.
1838.- O aviso d} 22 ele Março de 1838 appeova os

estatutos para o estabelecimenlo dos aprendize me
nores do aroenal de guerra. (Veja-se o 2." volume.)

'184,0.- Odecreto n.O 42 ele i 1 de .Março de 18~0 csta
. belece no arsenal ele guerra da côrle um collegio pilra

o filhos nece sitados elos capitães e officiaes subalternos
do ex.ercito. (Nunca se pOz em execução.)

i8'~'1 .-0 ilrt. 32 da lei n.O 243 ele 30 ele Noycmbro
de 18fkl igualou o orrlcnndo do agentp ele compra. do

Ycnrimentos.
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:lrscnaluc guerra ao uo agente de compras l10 ar" nal
de marinha.

Hl4.t.-0 regulamento, que b:lixou com o decreto
11.' 1.1.2 de 22 de D'zembro de :1.841, no seu an. 7.'
mandou que a contauoria uo ar, enal Je guerra fosse
substituil1a por urna contauoria geral.

i8H.- O avi o de 30 ue Agosto de i8H ordena
que cesse a pratica de se entregarem ao almoxaril'e
do arsenal de guerra da curte os caixões e capas de
generos, qne en tram no, 1110SI110 arsena I, uevendo tudo
lançar-se em carga ao referido alll'luxarife, e terem
applicação para o que puuerem servil'.

18ll:2. - O decreto n.' 1.13 de 3 d Janeiro de ,18'1,2
dá nova oi'ganização as companhias de aprendizes me
nores do arsenal de guerra, em conformidade do art.
39 da lei n.' 24,3 de 30 ue Novemb,'o ue 18U, acotn
panh,,-o o regulamento, e as respecti\;as instru çôes
de H do mesmo mez e anno. (Vrja-se o 2.' volume.)

1.84'2. -O clecl'eto n.' UJ de 7 de Janeiro de 1.8ll:2
dá instrucções para a secrelaria do arsenal de guerra.
(Veja-se o 2.' volume.)

1.8.í2. -O aviso de 1.3 ele Abril de 1842 determina
que os objectos, que sahirem dos armazens, sejam lan
çados em despeza ao almoxaril'e, ueclarando-se o titulo
da sahida, e fuando tornarem a en traI' serão carre
gados em receita pelo valor que se lhes der, á vista d,o
estado em que esti verem.

-1842. -O aviso de 1.7 de Setembro de i842 manda
que no al'senat de guerra se não entregue as partes
os conheci meu tos uos generos pa ssaclos nos anuazens
do almoxlldfado, sem que se tenlla ultimado o com
petente processo, e feilo todos os lançam ntos.

1843. - Oaviso de 2de hneil'o de U:!43 declara caber
nas attribuições do director do arsenal de O'uelTa o
mandar vel'ificar os pagamentos de quae quer venci
menlos autorizados por lei, sem depClJdencia de oruem
lia minisLerio da guel'ra.

18q,3. -O aviso de 13 de Julho ele 18'J,3 determina
que o pagamen lo uas ferias lias operarios do al"enal
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li gll()l'I'a srj;1 fciLo no primeiro dia de t:aúa mez, à
vista tia respecti va feria processada, sob a presidencia
do director, ou do vice-director.

18M:. -O aviso de 27 de Agosto de i8H tletermina
que os conhecimentos de generos, expedidos pelo ar
senal de guerra, cou tenham a. declaração de serem apre
sentados p:1T'a o pagamento até dous mezes clepoi de
passaúos.

184:G. -O aviso de 27 de Maio de 184:6 determina
que o pagamento da despeza do arsenal de- guerra e a
arrecadação da re pectiva receita e cfTectue na confor
midade 'do que dispõem as instrucções que acompa
nharam o m.esmo aviso.

184:1.-0 decreton. o õ30de28 de Agosto de 1847
crGa no arsenal de guerra da cône uma omcina deins
trumentos mathematicos, composta de um mestre, um
contramestre, e dos apparelhadore necessarios.

i84:9. - O decreto n. o 600 de 2õ de Março de 184:9
approva o regulamento para a organização do corpo
de operarias artistas do arsenal de guerra tia côt'te.

18õl. - O aviso circular de 22 de Fevereiro de i8ul
declara que os mappas dos artigo' bellicos, que devem
ser remettidos á secretaria da guerra trimemalmente,
sejam feitos com a maior exactidão e cuidado pos ivel.

18õl. - O decreto n. o 778 de i5 de Abril de i851.
crêa na côrte uma repartição com o titulo de conta
doria da guena, que é hoje a 4.' directoria da secre
taria de estado: o titulo 2. o do regulamento que baixou
com este decreto, e que está ainda em vigor, todo elle
é relativo á escripturação, contabilidade, e fisoali ação
da receita e despeza do arsenal de guerra da côrte.
(Veja-se o 2. 0 volume.)

i852. -O aviso de 9 de Fevereiro de 1852 declara
que no serviço de preparar ca.rtuchamc devem ser empre
gados quaesquer operarias do arsenal, que não sejam
aprendizes menores.

i852. -Outro aviso de 9 de Fevereiro de 1852 de
r.lara que o arsenal de guerra de Pernambuco não
deve fornecer paIvara para fim algum sem autorização
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ua presil1 !lcia, e requisição (lo commandan te das armas
ou autoridades da guanla nacional.

1S~2. -O aviso de 10 de Fevereiro de 1.852 manda
que o fornecimento de fardamento para ·os corpos da
guarnição de .Mato Grosso seja feito pelo ar enal da
mesma provincia, devendo com a precisa antecedencia
serem remetliuo á secretaria da guerra os pedidos das
fazendas e mais artigos necessllrios para serem enviados
para aquelle ar enal pelo da côrte.

1SJ2. - Oaviso de 27 de Abril ele 1.8ti2 d termina
qne.os operarias da officina :le espingardeiros do ar
enal de guerra da côrte sejam pagos segundo o valor

uo fei tio das obras.
1852. -Oaviso de 17 de .Maio de 1852 manda reunir

em nm só, na capital de S. Paulo, OE depo ito de
anigos bellicos existentes na me ma capiLal, em Santos
e em S. Sebas tião .

1853. - O aviso de 10 de 1\1aio de 1853 declara que
o director do arsenal de guerra da côrte não d ve con
filir a um mesmo conductor de artigos belLicos para
.Mato Grosso, carga de valor superior a 20:000~OOO, nem
a que occupe mais de cem bestas.

1853. - O aviso de 31 de 1\1aio de 18~3 determina
que, sempre que pela se~retaria da guerra se ordenar o
fornecimento de objectos, de que haja falta no arsenal,
e este não os possa manufacturar, ou comprar pelas de 
pezas miudas, o ilirector deve remettel' ao conselho ad
ministrativo uma r lação de Laos objectos para verifi
car-se competentemente a sua compra.

1853. - O aviso de 27 de Junho de f853 declara
não haver lei, ou ordens, que autorizem a percepção
de emolumen tos pelas ceI' tidões passadas por empre
gados dos arsenaes de guerra.

1.853. - O aviso de9 de Agosto de f853 approva a
alteração proposta para o systema de escripturação se
guido no arsenal de guerra da Bahia, fazendo-se em
separado a de todos os objectós concernentes ao exercito,
e da mesma sorte a de todos os outros pertencentes aos
diversos ministel'ios.
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i8:JL - O avi~;o circular de 2i de Janeiro ele 185r~

mantla elevar a ;)00 rs. a dia ria que vencem os serventes
dos armazens de artigo. bellicos.

i8M. -Oaviso de 2;) de Fevereiro de IBM declara
que os e crivães do almoxarifado :ia arsenal de guerra
são subordinados ao respectivo almoxarife.

18;)'1,. - O aviso de 20 de Maio de 18:54, declara que
os aprendizes menores do arscnal de guerra da pro
vincia tio Par~ devem nelle trabalhar, quando estiverem
no ca o do art. 1.0 do regulamento de 3 de Janeiro
de 18'~2, sendo porém adtl idos á artilharia, que alli
estiver de (Tun rnição.

1854,. - O nv iso de 17 de Agos to de 1854 npprova
o modelo de escripturação para a officinas da arsennl
de guerra da cÔl"te, e organlzalla pela conLadoria geral.

485'1,.-Oavisode 17 deN0vcmbro de 185'1, manda
que os trabalho do arsenal: de gu na d~ côrte. ejam
continuas até as 4, horas da tarde, dando-se apel!as o
descan o de meia hora de manhã, cessando o do meio-dia
ás 2 horas.

18Q'I,. -O aviso de 22 de Dezembro de 1854, autoriza
o director do arsenal de guerra a licenciar por 15 dia
os aprendizes menores.

18;)1>. -O aviso circular de 2,1 de Janeiro de 18;]5
manda vigorar a tabella que fixa o preço da materia
prima (termo médio) edo córte e feitio elo fardamento.

1855. - O aviso de 22 de Janeiro de 1855 dispensa
o director do arsenal de guerra da côrte da remessa
do ffinppa semanaes da enfermaria dos menores.

'1855.- O aviso de 2l" de Maio de 1855 regulariza e
fiscalisa a de peza da illuminação a gaz no arsenal de
guerra da côrle, determinando:

L o Que os reguladores tenham duas chaves, uma com
o agente da companhia, e outra com o director do ar
senal, pas ando- e em duplicata certificados da verili
cação elo consumo, sendo um remettido ti secretaria da
guerra, para ser tl'ansmiLtido ii conladoria ela guerra,
e outro entrcgue ú parle para documenlar o pedido do
pagamcn to ; .
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o Que as luze: sejam apagadas ao toque de recolher,
com excepção das que forem indi pcnsaveis para a po
licia dos pateos interiores, ebs do pharol da ponta do
Trem, e elas do corpo de guarda, estado-maior, e dor
mitorio dos aprendizes menores, sendo porém redu
zidas dessa hora em diante ã meia força, não abran
gendo assim a medida acima os quarteis da directoria e
vice-directoria, e o pharol ;

3.0 Que nas noites de luar claro e apaguem a luzes
dos pateos emquanto forem dispen ave i, , e o pharúl seja
reduzido a meia força;

/],.0 Que o omcial do dia fiscalise este serriço, dando
parte:l(\ director das fall:ls que occorrerem;

5. o Que para não haver demora nos proces os das
con tas do gaz cbnsumido, e evitar- e a exigencia ele in
'formação por parte da contadoria, ao agente da compa
nhia se passem attestados de terem sido ou não cum
pridas as condições do contracto, para se poderem COLU

minar as multas quando devam ter Jugar.
1855.-0aviso de 7 deJaneirode 1851:1 approva, para

. e incluir na re pectha tabella, o augmen to de 200 réis,
para a mão de obra dos sapatos e cothurnos elas praças
do exercito, e o de 100 réis, para o elos sapatos e chi
nellas dos menores; ficando estabelecido o pr,eço de
cada um dos bahús de cinco palmos de comprido, 22
pollegadas de largura e 14 de altura, sendo o fundo
forratlo de madeira, em 2 000, e o das bacias, com
quatro palmos de diametro, dous de fundo e um de
altura, tendo tambem o fundo forrado de madeira, em
l~OOO.

1856.- O aviso de 8 de Fevereiro ele 1856 declara
que no caso ele rebate o lugar elo director elo arsenal ele
guerra é no mesmo arsenal.

18õ6. - O aviso de 22 de Fevereiro de 1856 manda
executar as instrucçõe para o proces o da entrega, re
cebimento e pagamento elas costuras manufacturadas
fóra do arsenal.

i856.- Oaviso de ;) cle Marçú de 1856 manda addi
ciona.l' á tílbclIa cio. preços elos artigos fabricados no
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ar enal de guerra da corte, o de 165:'000 de umJ bar
raca de ameia I general.

1856.-0 avi, o <.1e 24 de Maio de 1856 declara que os
encarregado dos deposito de artigos bellicos nUJlca
prestaram, nem devem prest.ar fiança.

1856.-0utro Jviso da mesma data manda incluir na
respectiva rabella o preço de 180 réis para o cúrte c
mão de .obra dos malotes de brim.

1856.- O aviso de 'lO de Julho de 1856 ordena que
o pret de rações a empregados e aprendizes menores do
arsenal seja acompanl1ado, quando remettiLlo á paga
dor'ia das tropas, de uma relação nominal de todos os
individuas a quem toca semelhante vencimento, e em
cuja casa de observação se declare toda e qualquer al
teração que poso a inOuir nos abonos.

1856.- O aviso de 28 de Setembro de 18;:;6 creou tres
almoxarifes em lugar de um no arsenal de guerra.

1857.- O decreto n.O 1913 de 28 de Março de 1857 ,
em virtude da faculdade concedida pelo ~ 2.° elo art. 5."
da lei n.O 882 de 30 ele Julho de '1856, manda extinguir
o lugar de vice-director cIo arsenal de guerra da corte,
e crear em substituição tres ajudantes do director, que
se regularão pelas instrucções que acompanharam o
mesmo decreto. (Veja-se o 2.° volume.)

181:>7 .-0 aviso de 8 de Abril de 1857 declara que
toda a autoridade dos ajudantes do director do ar enal
de guerra dimana do mesmo director, e a sim explica
a palavra -attribuição - escripta nas in Lrucções dos
tre. ajudan te .

1857.- Oaviso de 24, de Abril de 1857 autoriza o di
rector do arsenal de guerra a distribuir, pela maneira
mais conveniente ao . erviço, as attribuiçõcs marcadas
ao seus ajudantes nas instrucções de 28 de Março do
mesmo anno.

1807.- O aviso de 30 de Abril de 1.857 declara que
a cada um dos tres ajudantes do elirector do arsenal de
guerra se ele ve abonar, além dos venci meil to fTeraes,
a que tem direito como omcial empregado, a gratifica
ção especial de cem mil réi. .
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18õ7.-0avi Oue H deJulho de 18::;7 detrrmina que
nos mere de Janeiro e Julho de cada anno dous cirur
giões do exercito, reunido ao cirurgião encarregado la
enfermaria dos menores, inspeccionem a estes, para se
rem de Iigados os que se julga rem incura veis .
. 18õ7. -O aviso de tl de Setembro de 1857, dando
inslrucçõ s para o exame da pol vora fabricada na fa
brica ua Estrel1a, determina que o director do arsenal
de guerra, assim qne lhe conslar que a polvora fabri
cada existe no deposito de Inhomerim, mandará por
um dos oficiaes do serviço do arsenal ao mesmo de
posito extrahir tres amostras de cada barril; cada
amostra será ele uma libra, sendo polvora de canhão,
e de uma onça, sendo paIvOI'a de fuzil ou (lna. Nas
latas, que trou\:erem as amostras, estarão inscriptas
a marca, e o numero elo barril correspondenle; as
,lluostl'as serão enviadas pelo tlirector ao presidente da
commi são de melhoramentos elo material do exercito
para as examinar. O mesmo director dará conta á se
cretaria da guerra do resultado de cada remessa de
polvora, E qne á vista da relação das experi encia , que
fizer a di ta comm issão, ,e manda rã nova men le ao depo
sito delnl10merimassignalar cada barril dos que forem
aceitos com um-P-nos de polvora para a paz, com G
nos da de guerra, e um R nos da rejeitada. Os barris
da primeira e seguuda serão recolhidos aO deposito de
Santa B:trbara, e os da terceira voltarão para a fa
brica da polvora, para ser novamente manipulada 'l

polvora rejeitada.
18õ7.-0 avi o circular de 10 de Setembro de 1857

determina que nenhum volume contendo objectos para
o uso do exerci lo seja remelliuo para qualquer pro
vincia, sem ser acompanhado de uma communícação
aos inspectores das alfandegas p,)r onde tem de tran
sitar.

1857.- O aviso de 28 de Outubro de 18:'7 crêa um
agente na fabrica de armas da fortaleza ua Concei
ljão, e um professor tle L\\8 letras para a mesma fa
JJrica.
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1858. - O aviso de 23 de Janeiro LIe 18GS declara
que em toLlas as remessas feitas pelo al"enal de guerra
101' contractos, que exigirem fiança, serão estes la
vracto:5 na contadoria geral da guerra, e que os das
remessas por navios e a frete, que não exigirem fiança,
serão lavrados no arsenal, dando conhecimento á mesma
contaUoria. (O aviso de 3 de Novemuro de 18::>7 deu o
formulario para o. contractos para a conelllcção ele ar·
tigos bellicos de 'tinauos ás provincias do interior, e
instrucções para o officiaes que forem encarregados
elos eombois, ou tropas.)

:1.858.-0 aviso de27 de Fevereiro de :1.85 deter
mina que aos scnentes de escripturação do ar~eJlal de
guerra da côrte seja arbitrada, além elo vencimento
diario de 15000, mais uma gratiJicação de 200, 400,
e 600 réis nos dias uteis, l'iJgulando segundo os annos
de serviço, e pelo modo seguinte:

LO Aos que tivrrem dou annos de serviço completos
nos dia uteis 200 réis; aos que tiverem quatro annos
dito, ditos, 400 réis; ao que tiverem seis annos dito,
ditos, 600 réis; aos serventes incumbidos do eI'viço
braçal lo almoxarifado, e aos elo estabelecimento do me
nores, com dous anno completos de erviço, 280 réis ;

2. o O que actualmente percebem maior vencimento,
do que o resultante do augmento, continuarão no gozo
do que já . e acham percebendo;

3. o No fim de cada anno os serventes, que comple
tarem os prazos dé\ serviço acima designados, entrarão
no gozo da gratificação correspondente .
. 1858. - O aviso de H ele Março ue 1S::>8 manda
abonar a cada um dos apontadore:; do ar enal de guerra
da côrte a gratificação annual de 240$000, e outro da
mesma data concede o augmento de :1.30 000 como gra
tificação a cada um dos amanuenses do arsenal de guerra
da côrte.

:1.858. - O aviso de :1.8 de Março de :1.85 concede
a gra·tificação de 360$000 aOs escrivães do almoxari
fado, e eleva a DÔOi~OOO a do escrivão da oillcinas do
.arsenal de gUCl:ra.
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1858. - O avi~o de 8 de Abril de '18ti8 levo a
600$000 a gratificação do secretario, e aos LOS, 2.°8

olliciaes e correio da secretaria do arsenal de guerra
abona a gratiflcoção de 2~0~OOO.

1858.-0 aviso de '19 de Abril de 1858 augmenta
com a quantia de 60~000 annuaes a gratificação, que
percebe o continuo da secretaria do arsenal tle guerra.

1858. - O avi o de 22 de Abril de '1858 crêa um
ajudonte do agente de compras do arsenal de guel'l'a
da côrte.

1858. - O aviso de 2l de Junho ue '1858 extingue
a oalcina de desenho do ar ena1de guerra.

1.8õ9.-0 aviso circular de 7 de Maio de 1859 de
termina que os dircctores dos arsenaes de guerra, e
encarrcgados dos armazens de artig'os bellicos se cor
respondam clirectamente com a repartição de quartel
mestr;e general.

1859.-0 aviso circular ele 1.0 de 1\Ioio de 1859 ele
termina que os arsenae:; de guerra das provincias sa
tisfoçam ás exigencias feitas pela repartição de quartel
mestre gencral ácerca do e tatlo e movimento do ma
terial do e:ercito.

1.860,-0 director do arsonal de guerra da côrte,
segundo o aviso de 1.8 de Fevereiro de 1860, é con
siderado membro adjunto da commissão de melhora
mentos do material do exercito, assiste ás suas sessões,
e delibera quando se tratar de especialidades relativas
ao arsenal.

1860. - O regulamento que baixou com o decreto
n. ° 2555 de 1.7 de Março de 1.860 para a fabrica da
polvora declara no s"eu art. 75, que o deposito de Inho
merim será sujeito á administração do arsenal de
guerra e a cargo de um empregado nomeado pelo go
verno.

1.860.- O aviso de 1.7 de Março de 1860 antoriza a
manufactura de fardamento por contracto róra da of
frciDa de alfaiates do arsenal de guerra da côrte.

1860.-0 aviso de 17 de Março de 1.860 manda ~essar

a pratica de se distribuirem costura •
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-18ÚO.-0 :lviso circular dc G ue Agosto de 18GO de-
termina que se deve fazer a reducção conveniente no
pessoal encarregado da mnnufacl.uração de fardamento,
visto aniso de 17 de Março do mesmo anno jispôr
que todas as obra,; de'ta e pccie devam ser feitas por
<lITematação.

SGO. - O avi o circular de 31 de Agosto de 1860
delermina que pelos ar,en:le. ele gllern, arlTI:lzens ou
clcpositos d artigos b Ilicos, não se façam forneci
ml'nlos a qualCJll'r repartição sem expressa ordem da
secretaria da g'llcrra.

-1861. - O avis de 3 de Janeiro de 1861 declara que,
como determina o art. 13 tio regulamento de 26 de Fe
verciro de 18:53, cuja disposição não foi revogada pelo
regulamento da secretaria da guelTa de CJ.7 de Outubro
de 1860, os depositas tios artigos bellicos são imme
dia tamen te sujeitos ao respecti \'0 commaudo das armas.

1861. - O aviso de 26 de Janeiro de 1861 declara que
os pedidos para fomecimentos pelos arseuaes, depositas
ele guerra e (luaesquer outro- arsenaes desta ordem, su
jeito ao miuisterio da guerra, devem ser dirigidos á
secretaria do mesmo ministerio, a fim de serem pro
cessados ~onveuientemenle, antes de ordenar-se o for
necimento.

1801.- O aviso circular de 2'u de Abril de 1861 de
termina que os arseuaes e depositas de artigos beIlicos
das provincias do Imperio remettam, com a precisa an
tecedencia, os pedidos de fardamento, que deverão ter
em arrecadação para ser fomecido aos recrutas, julgados
apura veis durante o anno financeiro seguinte com des
tino á côrte.

1861.- O aviso de 13 ele Agosto de 186! extingue
a oficina de peul'eiros do arsenal de guerra da côrte.

1862.- O aviso ele 10 de Fevereiro de !862 deter
mina que, todas as vezes que lhe fôr requisitado pelo
inspector da pagadoria das tropas da côrte, deve o di
J'ector do arsenal de gucl'I'a prestar um escaleI' para
transporte do empregauo que fOr passar mesLra em qual~

,q uet' pon lo do li loral.
1. 38.
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1.862.- O aviso circular do 1.. U de Mai'ço de 1862 U('~

clara que nenhum volume com ob.iccto~ remeLtidos
pelo arsenal de guerra seja aberto sem que uma com
missão composta de tres membros examine, em primeiro
lugar, se os volumes levam signal de terem sido aberto,
procedendo-se depois á abertura, contagem c exame do
conteúdo, lavrando-se um termo com todas as gccla
rações precisas.

1862.- O aviso de 1.7 ele Abril de i86~ manrla ce sar
a despeza com o aprendizes das officinas dos al'senaes
de guerra, podendo elles ser admittidos, mas sem re·
tribui~ão como acontece nas officinas particulares,
exceptuando porém o das oflicinas de espingardeiros,
coronheiros e de construcção de reparos, que podem
ser incluidos em feria com pequenas r·et.ribu ições se
gundo seu merecimento. Os operarias em geral cumpre
que se restrinjam ao numero contido nas ferias da 2."
quinzena de Novembro de 1.861., que servirú de ba e ao
orça men to da repartição; reduzindo a 10, ou a menos,
se fOr passiveI, o numero dos officiaes pintores.

1862.-0utro aviso da mesma data determinil. que o
director da fabrica de ferro de S. João de Ypanema re
metta menSalmente ao conselllCiro director geral da
contabilidade do mini6terio da guerra um relataria dos
trabalhos executados durante o mez, mencionando nelJe
especialmente o numero de arvores beneficiadas e plan
tadas de novo.

:1.862.- O aviso de 26 de Abril de 1.862 declara que,
sempre que houver volumes em objectos para as pro
'vincias maritimas do Imperio, deve o director do ar
senal de guerra prevenir a agencia dos paquetes a vapor
com alguma antecedencia, e que todos os vol'umes po
dem ser embarcados independente de nova requisição
da secretaria da guerra.

1.862.-0 aviso de 16 de Maio de 1862 declara que,
quanto ao movimento do pessoal das officinas do arsenal
de guerra, deve o director ater-se aos limites l1etermi
nadús no aviso de 17 ,de Abril do mesmo anno, recla
mando autoriz;ação para qualquenugmento temporaria:,
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que possa ser motivauo pelas exigencias do serviço, e
crue púde continuar a mandar incluir em féria, com um
jornal razoave!, aos aprendizes que pertencerem ao
corpo de artífices.

1862.-0 aviso ele 27 de Maio de 1862 manda que se
entregue ao agente de compras do arsenal cle guerra da
côrte a importancia dos descontos que se houverem de
fazer nos jornaes dos artifices destacados no l:Jboratorio
(lo Campinho. em virtude do art. :12 do regulamento de
3 de Janeiro de :18l12.

1862. - O avi o de 9 de Junho de 1.862 approva a ta
bella dos preço de mão de obra das peças amarellas per
tencentes a diversas especies de armame:lto, proposta
pelo mestre espingardeiro da fabrica de armas da Con
ceição.

1862. - Oaviso ele G de Agosto de 1862 declara que
o abono das gratificações, a que se refere o aviso de 27
d Fe\'creiro de 1858, fica uependente do director do
arsr.n:ll d rrucrra, visto deverem Laes gratificações
acompanhar, não isoladamente o tempo de erviço, mas
sim conjunctamente o pre timo e o comportamento
ind ivitlual.

1862.-0utro ;n'iso da mesma (laLa autoriza ao di
rector do ar enal de rrllerra ela côrte a converter em
l'Illpreit iro os operario!" jomaleiros das officinas de
tanoeiros, alf:liates, funileiros, pintores, torneiros,
correeiros e laL1leiros pertencentes ao estabelecimento.

1862.- O a\riso de 7 el Agosto ele :1862 declara que,
por aviso doI. o de Ago to d 1 60, foram estabeleciLlas
2 3/4 vara' de fazenda de algodão para manufacLura
de uma cami'a.

1.862.-0 aviso de 8 le Ago to de 1862 declara que
cumpre que, em todas os arsenaes ele O"UCLT2, se obser
vem as disposições do regulamento que baix.ou com o de
cre to n. o U3 de 3 de Jane! 1'0 de 18!J.2, e instrucções de
ii do mesmo mez e anno, salvo na pàrte em que importa
despeza não autorizada na lei do orçamento vigente. Na
província do Rio Grande do Sul onele não ha corpo de
artifice., a praça de que trata o art. 10 será verificada
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no regulamento de artilbaria a cavallo, ÜC;jIlJO os man
cebos addidos ao corpo que esliv '1' de gU3rllir;ào na Ca
pi tal.

Conltecimenlos. 1862.-0 aviso circular de 18 de Agosto elo 1862 ele-
clara que convém que nos conhecimentos que se dlo
aos fornecedores pRra haverem seu pagamento, .e de
clare qual o d stino dos objecto' co:nprado~, isto é se
são simplesmente para provimento dos armaZ('n., ou
para satisfazer a peuidos ou reqlli i.ões, c qUiles, a fIm
de nas repartições fiscaes ,'ie poder saber a quo para
gl'a pho da lei do orçamen to deve ser IeVilcl:! a despeza
corresponden te.

Cnixões. 1.862.- O aviso de 2:) de. gosto (]e 18G2 manda fazer
carga aos almoxarifes dos ar.;enao· de guerra dos caixões
que para elles forem remettidos com quueslJuer ob
jectos.

r;omenclaturas. 1862.- O aviso de 27 de. Agosto de ISfL m:lOda
auoptar no arsenal de guerI'a da cOrte a nomenclaI ura
sobre armas de foo"o e:pressa na obra de Panot, tradu
zida pelo brigadeiro Jo.'6 J\larianno de 1\lattos, e !Jeul
assim a que foi compilada pelo eapitão Antonio .lo é do
Amaral, medida que fica extensiva a todos os ursenae:>,
corpos e mais e tabelecimcntos militares, c mandauuo
que se organize uma outra nomenclatura para farda
mento, equipamento, utensílios e m~lis objectos que se
distribuem aos corpos e estabelecimentos militare.

Caixões e capas. 1.862.- O aviso circular ele 1.5 de Setembro de 1862
declara que o aviso de 30 d Agosto rIe 1.8íl eja ex:
tensivo a todos os estabelecimenLos militares, e arma
zens de artigos bellicos, para que os caixões, capas e
outros quaesCJUCI' involucro~, e suas amarrações não
po sam Ler applicação, devendo de tres em tres mezes
ser postos cm hasl.a llulJlica, recolhendo-se a sua impor
tancia á respectiva tl1esouraria de fazenda, onde deverá
ser escripturada como receita eventual, com declaração
da sua procedencia.

tinos novos. 1862.- O aviso de 20 de Setembro ele 1862 deter-
mina que os livros novos de cada exercioio, pertencen
tes a'o almoxal'ifado, sejam abertos por carga da impor-
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lancia totiJl dos olljeclos !'o!J a gUürda dos almoxarires,
segundo a escripllll'aç50 dos livros fJn(los.

:1862.- Oaviso rle 22 de Setembro de :1862 determina
que o alLlos exis entl'. no cofre do arsenal de guerra
elevem ser recolhidos á thesouraria de fazenda no fim de
cada sem slre como llespeza a annullar no paragrapho
correspondente a arsenaes de guerra, e que as sobras
já recolh idas deverão ser consideradas como recei la
extraordinaria na parte relativa a descontos effectivos
em exercicios an teriores.

1862.- Oaviso de :17 de Outubro de :1862 manda
adoptar o sy tema de cofres proposto pela commi são de
melhoramento do material do exercito para a conser
vação, 'armazenamento e transporte das bala~ ogivar
destinadas para o srrYiço (hs peças rai(lrlas de c:l!ibl'e 6.

1860 e 1862.- O governo pelo ~ l.0 elo ar!. 9.° da lei
r. ° '1107 de 20 de Seteml 1'0 (1 , lEria, declarado em vig-or
p{~lo art. 7.° da lei n.o H63 de 31 de Julho de 1862,
flli autorizado a reformar os arsenars de g'u('\'I'a, arma
zens de artigos hellicos, e os conselhos administrativos
para fornecim nto dos arsenaes, não allrrmentando o
pe soai existente ne:sas estações, nem elev'lOclo o;; or
denados dos resl~ectivo, empreg-ados além dos ~lIe per
cebem os de jO"LJ;l\ cat.egoria (105 H.ena!'s de marinha.

:t8G2.- O a\"i~o de 22 de Junho de :1 62 declara que
o regu lamento de 14 dr Dl'zC'lllbro de 1852, que lefine a
posiCão e os deveres dos membros do conselho adminis
trativo para o rornecimento dos arsenae de guerra,
não dá precedencia ent.re o ajudante dá directoria
e o empregado de fazenda, e CJue a lei que e':Linguiu
os rereridos conselhos não aulorizou o abono de venci
mentos aos empregados que 'ubsLituissem os membro'
dos an tigos. •

186j,.- O aviso de 22 de Janeiro de 1864 declara
que o exercício do cargo de porteiro do ar enal de
guerra é incompativel om o de agente de compras.

18Gl1:.- O aviso de 21 ue Abril de -1864 det rmina que
o director elo arsenal de guerra lance o seu visto ou
rubrica nas [crias dos opera rio , porque nenhum se1'-
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viço de se estabelecimento está isento da sua ílscalisação,
e recommcnua a observancia do dispas to no aviso
de 4, de Abril de 1859, tão restrictamente quanto fôr
passivei, sem prejuizo da flscalisação que fica detenni
nada.

1.864.- O aviso de 1.9 de Julho ele 1.8ô~ approva as
instrucções organizadas pelo director do arsenal de
guerra de Mato Gros o, estabelecendo um systema de
receita e despeza dos menores, desempenhanuo o di
rectur as funcções de pre idente e Oscal, e o seu aju
dante as de thesoureiro uo conselho economico.
186!~.- Oaviso de 27 ele Agosto de 1.864 autoriza :t

creação da caixa de economia lici tas do corpo de
arli[ices da côrte, regulando-se o conselho economico,
quanto á escr ipturação e gerencia, pe lo regulamen to de (j

de Ou tubro de 18~15.

1.8IH.- O aviso circnbr ele 30 ele. Setembro de 1.864
manda que as repartições suboruinadas ao ministerio
da guerra apresentem sempre ao cllefe ele policia,
quando por elle forem directamente requisitados, todos
os africanos livres que se acharem ao serviço das
mesmas repartições, a fim de se poder facultar a Entrega
das respectivas cartas :le emancipação.

1.864.- O aviso de HS ele Novembro de 1.86~ manda
pôr em execução na enfermaria dos menores do arsenal
de guerra de Pernambuco o regulamento especial das
enfermarias em todas as suas disposições que forem
compativeis com a natureza da referida enfermaria, e
e. tabp.lecendo que nos futuros contractos .'0 estipulem
multas para os casos de contravenção, bem como ii con
dição !l1uito expressa de se poderem rejeitar os ge
nero , que não forem de primeira qualidade, sendo
substituic10s por outros comprados no mercado á custa
do fornecedor.

1864.- O aVIso de 1.9 de Novembro de 1864 manda
que no arsenal de guerra de Mato Grosso se cumpra o
preceito do regulamento de 3 de Janeiro de 1.842, e das
instrucções para sua execução, pelo que toca -á ecortomia
dos menore , e determina que o peculio dos mesmos
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menores fosse ueposi tado na respecli ra thesouraria
de fnzenda trimcnsalmente, abrindo-se entretanto
conta corrente a cada um dos menores para que se
saiba a todo o tempo com exactidão quando ficam
quites com os cofres publico, e quanto lhes restaa seu
favor.

1865.- O aviso de 1.7 de Maio de ,186;) Jec.lara que as
r.osturas devem e:' pagas, logo que sejam npresentadas
prOl1lptas e em termos, qualquer que seja a sua im
portancia, excepto 3S que forem feitas por contracto.

1865.- O avi o circulnl' de 26 de Maio de 1865
ordena que os individuo a quem forem aceitas pro
postas para fornecimen tos .dos l'especti vos arsenaes de
guena assignem termo, a fim de que haja ba e para
a condemnação, ,quando incorrerem em faltas.

1.865.- A circular de 27 de Maio de 1.865 declara
que, sendo de toja a conveniencia estabelecer-se um
museu militar, onde se reunam todos os tropheo ,
machinas, arma~, bocas de fogo, ou quaesquel' outros
objectos bellicos, que, por sua antiguidade, ou por
qualquer irregularidade, possam figural' no mesmo
museu, recommenda aos presidentes das provincias as
necessarias providencias, a fim de que sejam l'emettidos
para esta CÔl'te aquelles dos referidos objectos, que
existam nas mesmas provincias.

1865.- O aviso de 9 de Junho de :1.865 determina que
os iudividuos, cajas propostas para fornecimentos ti-

. verem sido aceitas, depositem 1.0 % do valor das
mesmas, ou prestem fiança idonea por quantia equi
valente, que perderão cm beneficio dos cofres publicas
quando se recu arem a assignar os respectivos con
tractos.

:1.865.- O aviso de 27 de Junho de :1.865 determina
que, para a boa execução do regulamento que baixou
com o decreto n. o 1.090 de 14 de Dezempro de :1.852,
se observassem, provisoriamente, as seguintes dispo
sições:

{.3· Haverá um cofre ou caixa especial com uma aber·
tura sufficiente, praticada cm 'uma de sua faces; o
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qual será collocaLlo em lugar publico e seguro, onde
os concu nen les lança rão., uas proposta.. Este cofre
ou caixa tei'iI uma feeludura com flua chaves, ela:,
quaes pertencerá uma ao diredor do arsenal de guerra r.
a outra ao empreg,ldo de fazenda membr'o lia conselho;

2." Os annuncios, de que trata o art. 9.° do ciLado
regulamento, conterão, alémdas cOl\llições no me.mo
artigo mencionadas, o seguinte: L°, declaraç,]o de
que as propo tas deverão ser em duplicata em cartas
fl'cllarlas e lacradas, tendo no sobrescripto a mençào
elo::. objectos, a que são relativa:;, e serão lançadas
em uma caixa especial, collocarlil em lugar' determi
nado, do que se fará a competente indicação: 2.°, de
signaçilo do dia e hora da abertura da caixa e do lugar
em que a abertura será feita: convitea todos os inte
ressados para assistirem a essa abertura e todas as con
dições da compra;

3. a FinLlo Oprazo do concurso, em lugar publico e
no dia e hora annunciados, será om a maior publi
cidade possivel aberto o corre 011 caixa, de que trata
o art. L°, e em aclo succcssivo o proponentes apre
sentarão em duplicata as amostras, que constarão de
peças ou objectos inteiros, na fórma do art. 1.0 do
regulamento;

4. a Nas amostras os proponentes affixarão um rotulo
em que menciona rão o seu nome, a da ta em que as
entregam ou apresen tam, com designação do annuncio
que os chamou á concurren'cia.

As mef;mas amo tras, antes da abertura da pro
posta, serão immeLlialamente numeradas e rubricadas
por todos os membros do conselho, feito o que, pro
ceder-se-ha sem interrupção á abertura das pro
postas, umas ap6s outras, publicando-se em alta voz
o teor de cada uma, á proporção qne forem abrindo
e rubricando-as o director e o membro da repartição
de fazenda, depois de nellas se mencionar a data da
abertura e se fecllêuem todos os claros, de modo que
se não possa inserir nellas novas condições ou addi
tamentos;
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5.' Nilo ~erão aceitas as propostas ([ue contiver lU

emenda<:, nsuras ou consa que duvida faça, se o propo
nente não as resalvar no nm elas mesmas propostas e logo
em seguida ;j sua leitura J salvo no que toca aos preços;

6.' As propostas depois de abertas, pub.Licadas, c
conferidas com as suas duplicata na fórma do art. lJ,.o

serão cotejadas com as amostps escolhidas, como de
termina o art. W do regulamento; olJservallllo-,;e em
seguida as disposiçõe do me mo art. 'lO c dos arls.
:I.1e12;

7.' Qunnclo apparecercm propostas cm identidade
de cirrum. tancias, scr;i aclmittida incontinenl.i a li
citação entre seus a sign:ltario , adjudicando- e o ser
viço ou obra a quem por menos o fizer. No ea"o, porém,
de não ha reI' Iici tan le serú distrilJUida en tre os au
tores da~ mesm:\s propostas;

8.' Para Clue sirvam tle -base a qualquer com.pra on
contracto as amostra~ escolhidas e aceitas, depois de
no rotulo de tIue trat:\ o art. 4. 0 destas in trueções
se lançar a nota de escolhid:l, a uata da escolha ou
aceitação, que será pelo. membros do conselho ru
bricad:\, serão immcd ia tamen te rer;ol hidas c fechadas
em um cofre e,;pecial de t.res chaves, da" quaes unu
irá para o director, a outra para o empregado de
fazenda e a terceira para um cios membros do con
selho, de maior oTaduação, e u'onde não sahirão, ob
serva ntlo-se quan lo ao ma is tudo o que c acha es
-ta belecido no re"'u lamen to ;

\).' Aceita a amo tr3, o contractante prestará fi3nça
idonc ou depositará uma quanti:J. equivalente a [~ %

do preço cios objectos contractados, a qual renJe)';"l se
acaso não assignar ou não quizer assignar o contracto
dentro llas 48 hora seguintes;
. iD.' Uma das vias da proposla será re' olhida ao
cofl'c elas amostl'as, c a outra servirá tl lJa e ao con
tracto. Em ambas as vias se lancará uma declaração

,de aceita, que será datada c assignada pelos membl'os
do conselllo. A não aceitas serão archívac1::ts com a
dcclaração de nl0 acei ta, que será assignada;

L 39. -
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11.· Lavrado o competen te lermo será es te, com
a acta respectiva d'onde conste o process~ de abertura,
escolha ou aceitação das propostas, e a via das pro
postas CJue serviu de base ao contracto, enviados a
este ministerio para dar a sua approvação.

1865.-0 aviso ele 30 de Junho de 1865, em adelila
men to ao ele 27 do mesmo mez e anno, eleclara que, todas
as vezes que pelo arsenal ele guerra da côrte se tivesse
de construir qualquer obra por em.preitada, ou por ar
rema tação, fosse observado o seguinte:

1. o Planrjada e competen temen te orçada a obra e
tutorizaela a sua construcção, far-se-hão annullcios,
conforme o art. 9. 0 do regulamento de H de Dezembro
de 1852, e art. 2. 0 das in trucçôes de 27 de Junho do
corren te anno, marcando-se o prazo de 15 cl ias a seis T11e

zes, conforme a importancia da obra para a apresentação
das propostas;

2. o Nos annuncios se eleve eleclarar o lugar onde SQ

achará a planta e o orçamento, durante o prazo que
se fixar;'

3. 0 Os concurrentes poderão examinar as plantas,
perfis e detalhes, e lhes serão prestadàs as necessarias
informações e todos os esclarecimentos, mui especial
mente a respei to das clausul as gentes e das condiçu~s

dos contractos;
{L o UI timaclo o prazo da concurrencia, proceder-se-ha

na fórma das respectivas instrucções de 27 de Junho do
corrente anno, quanto ii abertura e aceitação das prO
postas; com a differença de que depois ele lacradas
as propostas será uma via remettida á secretaria da
guerra;

5. o No acto ela abertura elas propostas, os concurrentes
e pessoas presentes deverão guardar profundo silencio,
podendo o presidente mandar sahir ela sala os que per
turb,arem a ordem dos trabalhos.

1865.- O aviso de 29 de Julho de 1865 declara extirrclo
o conselho ele compras, creado na provincia do Mara.
nhão, eleyendo as compras dos artigos necessarios serem
elIectuada, por interm'edio da respectiva thcsouraria.
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186~.-O aviso rle 12 de Outubro de 1.865 de lara que
a idoneidade da fianç.a pó<le ser julgaua pelo dircctor Llo
<lrsenal de guerra, ou pelo omcial de fazenua aclj un to á
commissão de compras, e que o deposito em caução
pMe ser efTectuado no cofre tIo fiel da pagadoria, q'le
funcciona no arsenal para pagamento dos bilhetes de
costura. Ao depo itante se dará um bilbete designando
a quantia que vai depo itar, e a mesma quantia lhe scrá
devolvida á vista de outro bilhete a signado pelo di
rector do arsenal de guerra.

1.865.-Com aviso de 1.9 de Dezembro de 1865 baixa
ram as instrucções para o museu militar do arsenal de
guerra da côrte. (Veja-se o 3.° volume.)

1860.- O aviso de 2 de Abril de 1856 declara que o
director do arsenal de guerra de Porto Alegre não póde
satisfazer pedido algum de corpos ou autoridades mili
tares sem ordem do presidente, assim como o pedidos
feitos de l\Iontevidéo devem ser dirigidos directamente
á secretaria da guerra; e que por modo algum alli se
deve continuar a manufacturar capotes, nem farua
menta para corpos de infantaria, nem se deve comprar
materia prima, sapatos ou cothurnos, devendo para a
côrte serem feitos os pedidos necessario .

1866.-0 aviso de 7 de Maio de 1.866 manda fazer
extensivo o abono de uma ração, pelo rancho do me
nores, ao ajudante do porteiro. uo' arsenal de guerra
da Bahia.

1.866.-0 aviso de 28 de Setembro de l860 declara
que, não convindo que as ferias do arsenal de guerra da
c6rte continuem a ser organizadas com uma ~ó columna,
accumulando-se o jornal e a gratificação dos operarias,
o que .demora muito o respectivo processo e até o im
po sibilita, remette-se o mo leIo pelo qual se deve re
gular 1t organização das referiuas ferias.
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1866.- O aviso de 29 de Novembro de 1866 manda
admiLLir um menor na respectiva companhia do arsenal
de guerr:l da cól'te, sujeitando-se a trabalhar sem jornal
durante o aprendizado., e obrigando-se, além llisso, por
COJ1 traclo, a senil' lllJ arsenal de guerra da cól'te, ou
outra repartição militoar por espaço de oilo llJ1nos dC(
pois que tiver siLlo classilicatlo omcial de cu omcio,
condição que e1everá ser estabelecil1a a respei lo dos me
nores que forem admiLlidos.na dila comJX!llhia.

18ü6.-0 aviso de 30 de ovemuro de. 186ü declara
que os mestres dos arsenaes de guerra, não sendo em
}11'egados publicos, mas sim jornaleiros, não têmelireito.
de opção quanto a vencimentos; e portanto um mestre
que fór omeial da guarela nacional, e estiver destacado,
deve perceber os vCllcimcnto militarcs, emquarHo es
tiver servindo na mesma guarda nacional, 110S termos
do aviso eücul:11' de 20 cie Maio tIe 1.8ü5.

1Sf.G.-O aviso clc i8 de Dezembro ele 18G6 declara
que na distribuição das co furas lllle lelllléull de ser ma-
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nufaclul'adas fóra do arsenal de guerra da côrte, devem
Sllr de preferencia contemplado, não só as viuvas e 01'

pllãos dos que t~m fallecido em consaquencia de feri
mentos ou mo'lcstias aLlquiridas em campanha, como
tambem as familias dos officiaes e pl'aças que se acham
cm serviço no tllcatro da guerra. Depois dessas familias
devem ser igualmente contempladas as dos omciaes e
empregados da repartição da guerra, e em geral as Ca
miUas neces. itadas, fazendo-se a distribuição por modo
tal, que sejam attendidas com igualdade todas as pessoas
contemplada,>, de sorte que umas não obtenham maior
quin]lâo do que outra. E que erá conveniente que o
director fi caUse semellwnte serviço, a fim de evitar-se
o grande numero de reclamações que sempre apparccem,
encarregando da distribuição um omeial cujos prece
dentes in pirem conüança.

18G6. -O aviso de 26 de Dezembro de1866 determi na
que, quando no arsenal de guel'l'a se recebam quaesquer
objectos, se extraiam immediatamente os respectivos
conbecimen tos.

1867.- O aviso circular de '29 de Janeiro de 1807
oeclara que os encarrcgados de arsenaes e depositas
de artigos bellicos devem enviar ú secretaria de es
tado' mappas de movimento mensal do material de
guerra a seu cargo, sem prejuizo das contas, que devem
dar ás autoridades locaes.

1867.- O aviso de 18 de Feverei ['o de 1867 declara
que as in trucções expedidas em H) de Dezembro de 1865,
para o serviço da ala dústinada ao deposito de trophéos
e difTerentcs outros objectos, serão executadas com as
seguintes alterações:

1..0 O museu militar conlinú:I a ser dependencia do
arsenal de guerra, porém separado do almoxarifatlo; e
a gU:.lrCla, segurança, con el'vação e as cio dos olJjectos
depositados no me'mo museu ficará a cargo de um of
ficial reformado ou lJonoral'io do exercito, que será
coadjuvado Desse serviço por duas praças de pretl'cfor
madas;

2. o Far-sc·lla um invcntario dos objecto ora exis-

Conhecimentos.

MapJ?as
do uJoviruenlo.

Museu.



Remrssa
de material.

- 310-

len tes, O qual será lançado em um li vro rubricado na
secretaria do arsenal com termo de abertura e encerra
mento assignado pelo director, e nes. e me mo livro. e
irá fazendo carga !los artigos que para o futuro vierem
a entrar para o museu; ,

3. o O livro de invent3rio será escripto na secretaria
do arsenal, sendo o inventario feito em presença do 01'
ficial encarregado do museu;

4. o Este livro deve ser escripturado com clareza e
precisão, de modo que com promptidão se saiba o que
existe no museu: ii margem!le caua objecto se fará a
de'scarga do que sahir por qualquer circumstancia, com
declaração de qual seu destino;

5. o O omcial encal'l'egauo do museu perceberá ven
cimen tos de es tado-maior de 2. a clas e, e as praças
de pret que o coadjuvarem receberão em dinheiro uma
etapa dia ria pelo valor do semestre que fór correndo.

1867.-A ordem do dia da secretaria da guerra n. 0543
de 13 de .Abril de 1867 publica as seguintes instrucções
para se regular o serviço de remessa de material do
exercito da côrte para o tbeatro ua guerra.

INSTRUCÇÕES PAR.\ SE REGULAR o SERVIÇO DE REMESSA DE
lIlATERIAL DO EXERCITO DA CÓRTE PARI\ o TIlEA'l'HO DA
GUEHRA E VICE-VERS.\.

Art. L o Haverá um ou dous commissarios expedi
dores, incumbidos expressamente da remessa de ma
terial do exercito naquelles pontos em que as necessi
dades do serviço o exigirem.

Art. 2. 0 Os commissarios expedidores assistirão ao
encaixotamento, enfardamento, marcação, numeração,
embarque, desembarque e abertura C\e todos os volumes
de que constar a remessa que lhes fór ordenada.

Art. 3. 0 No acto do enl:aixotamento e enfardamento
nas classes do arsenal de guerra, ou em qualquer outra
repartição, por onde tenha de efIectual'-se a remessa a
seu cargo, os expediuol'es irão tomando nota de todos
<JS. volumes, seus numeras, marcas, dimensões ou peso,
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qua1idades e quan lidadc. lo con teudo, e an tes ou depois
de fechados no ultimo involocro, os sellal'ão com um
sinete do seu uso particular.

I Art. 4. o Na occasião lo embarque o carregamento
será acompanhado pelos expedidores, qu ficarão res
ponsaveis á ch\. ses ou repartição que fizer a reme sa,
por todos os volumes que a constituirem, logo que
forem poslos na embarcação que houver de conduzil-os
para bordo,

Art. n. o Quando a carga fôr entregue a bordo, os ex
pediuores exigirão tres vias do conhecimento dos vo
lume e mais objectos embarcados, assignadas pelo
commandante do navio, nas qUles e le deverá declarar
os numero, as marcas, as dimen õcs ou peso de lodos
os volumes ~e o carregamento fôr a frele, e o estado
em que foram recebido..

Art. 6. 0 Uma das vias do conhecimento será entre~

gue immediatamente ao director do arsenal de guerra,
ou ao c.hefe da reparli.ão expedidora, a fim de ser re
metlida á autoridade a quem fór con ignada a remessa;
a oulra ao almoxarifc para annexal-a á relação de lodos
o~ volumes que lhe houver sido eJTectivamenle entregue
no aclo do embarq ue.

Art. 7. 0 A relação, de que falla o artigo antece~

dente, deverá declarar os numeros, marcas I dimen
sões ou peso de lo los os volumes, a qualidade e quan
tidade dos objecto:; contidos; e nella a siO"nará o en~

carregado da remessa, declarando tel-a recebido do
almoxarife da classe, e remettido ao eu destino pelo
navio em que lhe foi ordenado, na data em que seguiu
t'iagem.

Art. 8. o Pela relação dar-se-ha de~carga ao aJmoxa
rife ou a quem fizer suas vezes na "epartição expedi
dora de todos os artigo nella mencionados cessando
desde logo sua responsabilidade por tudo quanlo possa
occorrer dahi cm dianle.

Art. 9. 0 O director do arsenal ou o chefe da repar
tição expedidora da remessa enviará copias da relação e
do conhecimen to auuexo á c1irecLoria fiscal e á do ma~
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terial ela secretaria da guerra, além dns que ruI' de e...
tylo remetterem-se a outras autoridades.

Art. 1.0. A' chegalla do nario ao porto do seu des
tino, o encarregado das remes. as apresentar-se-IM a
bordo, logo que lhe fôr ordenado pela au toriclade re 
pCGLiva, com os meios e despacbos nece"sarios para re
tirar de bordo os volumes e mais objectos de que con tal'
a remessa, e ahi assisLirá ~I sahida de cada volume, to
mando notas, LanLo do eu numero como do estado em
que 'e acharem.

Art. 11. Concluida a descarga., passará recibo nas
co las de duns vias de conilecimentos identicos aos que
as ignou o commandante do navio quando recebeu o
carregamento a seu bordo, declarando nelles, confe
rindo com suas notas, as difIet'enças encontradas.

Art. :1.2. Dos dous recibos passados ao command:mtc,
um ficará em poder do mesmo, e o outro será remettido
immediaLamenLe ao chefe da repartição do lugar, para
em vista delle e elo resl1[lauo dos exames que de[Jois
fizér, passar o aLtestaclo, com que o commandante do
navio deverá insLruir o s~u requerimento para o paga
mento do frete.

Art. 13. Retirados os volumes de bordo, e postos na
embarcação que tiver de levai-os para terra, é por elles
responsavel o commissario encarregaJo do dcscmbar
que, o qual eleverá dahi em diante acompanhai-os até a
sua entrega ao empregado, sob cuja guarda devem Ocar.
A entrega será feita pela relação organizada segundo a3
notas por elte tomadas a bordo.

Art. i4. O empregado, a quem fizer a entrega, Jile
passará reciho em duas vias da mcsma relação, uma das
quae ficará cm seu poder, e a outra entregarú ao chefe
da repartição do lugar: por eIla, depois (los exames
convenientes, far-se-ha carga ao empregado respectivo.
Este declarará nos recibos, que passar, as dill'erenças
encontradas, quér quanto ao numero dos volumes, quér
quanto ao estado em que os receber, não combinando
com as no tas tia relação.

Art. i". O cllOfe da repartição providcncial'[t para
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que o nrais })fC,e ou immediatamenle á entrega se pro
ced.a ao eX;!'TIe e abertura dos volumes e á conlagem dos
artigos que clle' en erram.

Art. i6. Todas e tas operações serão feitas em sua
pre"ença, ou da pessoa que ellt. delegar, na do commis
sario que fez o desembarque e entrega e na do empre
gado a IUPIU forem entregues e houverem de ser carre
gados os arli~os da r messa.

Art. 17. O eXJlUo t rá por objecto verificar se os
volumes acllam- r, quanto ao numero e estado de con
servação, em conformidade com as ultima dcclarações
feita pelo emlH'egado que passar delles recibo na relação
apresentada pel{j commis.aI'iú do desembarque; sealém
das differenças por elle no tadas, qua nd o a recebeu a
bordo, derem-se {)utras, pelas quaes deva ser responsa
bilisado; se os sellos estão intactos, ou se foram viola
dos e em que parte do trajecto poderia ter tido lugar;
se os objectos contidos em cada volume conferem em
quantidaLl c qualidade com os mencionados nas relações
ou facturas en viadas pela repartição que fez a remessa,
e finalmente se acham-se perfeitamente conservados, ou
se solIreram alguma damnificação por avaria de agua do
mal' ou da chuva,

Art. 1.8. De tudo se lavrará um termo, que assigna
rão todos os empregados assistentes; uma copia do
termo será remeltida á directoria do material de exer
cito,.e .outra á repartição fiscal da secretaria p,a guerra;
dev.end.G a ultima ser aoompanhada do conhecimento
original apresenta<i.o pelo commandante do navio depois
da entrega ,e da relação apresentada pelo commissario
do desembarque, ficando todavia copia dos documentos.

Art. i9. Ocuefe providenciará ainda, no caso de haver
objectos damniiÜcados, para que se os avalie, sendo be~

nefieiados os aproveita-veis, e vendidos em hasta publica
os inuteis, devendo agueMes ser carregados pela avalia
ção ao empl'iÜgad'P cpmpetente.

Art. :l!O,. A repartição fiscal, á qual irão ter todas as
relaç@es, conhecimentos, recibos, lermos de abertura
dos volumes da remessa desele ci ponto da partida até ao

I. 4:0.
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da chegada, examinando e combin~ndo todos estes do
cumentos, responsabilisará ou exonerará da responsa
bilidade a cada um dos encarregados da reme:; a na parte
do trajecto em que ella lbe tiver sido confiada.

Art. 21.. Todos os volumes, caixões, fardo ou amar
rados deverão levar em face, bem claro, o numero ua
serie da sua numeração, em iniciaes as marca da re
partição que faz a reme sa, edo objecto que ella conti
ver; e por extenso o lugar a que elles se destinam. As
letras e cifras serão fei tas com chapa e tinta a o\eo.

Art. 22. Além da marca em uma face, irá em outra a
do peso em arroba e libra, ou a das tres dimensões cubi
cas em centimetros, feita igualmente com tin ta a oleo,
conforme o frete fôr cobrado a peso ou a volume.

Paço, em 8 de Fevereiro de 1867: - João Lustoza da
C1tnha Pamnagtlá.

1867.- Oaviso de 23 de Maio de 1867 approva a ta
bella supplementar para regular" a quantidade ]e fa
zenda, que deve ser empregada nas obras da oJJicina de
alfaia te do ar!'ienal de guerra da côrte, e não menci onada
na tabella em vigor.

1867.- Oaviso de 13 de Julho de 1867 declara que se
deve annunciar a ven~la por concurso dos objectos, que
forem dados em consumo por se acharem inuteis no ar
senal de guerra da côrte.

1807.- Oaviso de;) de ~ovembro de 1867 declara que
póde ser elevada á categoria de 1.· elas e a officina de
espingardeiros da fabrica de arma da Conceição, e á de
2.· classe a officina de coronheiros da mesma fabrica.

1868.- O aviso de 5 de Fevereiro de 1868 manda
observar as seguintes instrucções para o serviço da casa
de armas da Conceição:

1. o A pasa de armas da fortaleza da Conceição ficará
d'ora em diante sendo dependencia da fabrica de armas
da mesma fortaleza, e como tal sob a immediata ina
pecção e fiscalisação do 3. 0 ajudante da dir'ectoria do
arsenal de guerra da côrte, encarregado da dita fabrica;

~. o O actual fiel, que tomará o nome de guarda, d
os serventes indispensayeis para o arranjo, limpeza,
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onscrvação e mais cuidados que exige o armamento
nella recolhido, ficarão immediatamMte subordinados
ao 3. o ajudante;

3. 0 O guarda receberá do almoxarife, de quem era
até agora fiel, por inventario, e mediante avaliação,
todo o armamento susceptivel de concerto, 'que exis
tir na casa de armas. U que se achar reparado, ou
em estado de servil', á excepção dos lllodelos, será
recolhido ao arsenal de guerra, e ahi arrecadado e
carrcgadp ao almoxarife re'pectivo, no caso de que não
o rsteja;

4. o Ao niesmo guarda incumbe, além do arranjo e
conservação do armamento, a escripturação de tudo
quanto 1'6\' recolbiLlo ou retirado da casa de armas.

O armamento e mais objecto que tiverem de sal~ll'

tl~ li i pal'a concerto, ou para qualq uer ou tro fi m, serão
mencionados em um pedido, feito pelo respectivo mes
tre e rubricado pelo 3. o ajudante, para que possam
ser forneciLlos.

No livro compctente da sua descarga o guarda lau
çará estes pedidos, e o mestre que os fizer, assignal'á ;

5.· Todo o armamento desconcertado ou arruinado,
ou as peças do mesmo armamento que forem enviada
ao arsenal de guerra, serão immediatamente mandada
examinar e avaliar por ordem da directoria do mesmo
arsenal ex.pedida ao 3.· ajudante.

Este levará o resultado ao conbe imenLo da direc
toria pal'a mandar carregar ao guarda da casa de armas
o que fór aproveitavel, q~ér como arma completa, quêr
como peça d{) armamento.

O que. fór inutil, ou aproveitavel ómente como ma
teria prima, será dado em con uma ou carregado á
cLasse competen te do arsenal de guerra;

6.0 Todo o armamento concertado na fabrica de armas
slhirá das officinas para o arsenal de guerra, sendo I'e
mettido com uma guia em que se declare a quantidade,
a qualidade e o custo por que ficou depois de reparado.
Esta guia será rubricada pelo 3. o ajudan te, e por des
pacho lançado nella mandará o director do arsenal ar~
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recadar e carregal' os objectos, a llue se refere, t\ classe
respectiva;

7.° Semestralmente o 3.° ajudante' remeLLerá á di
rectoria do arsenal de guerra o balanço do que tiver
entrado para a casa de armas, e sahido para as officinas,
e do que ficar existindo, bem como do que tiver sido
remettido para o arsenal pelo mestre, úo que e~t tiv'r
recebido da casa de armas, e do que deve ficar existinllo
ainda em seu poder.

A' vista das diLIerenças que se encontrarem para m:Jis
ou para menos, serão advertidos o mestre e o guarda
pelos descuidos na sua escripturação no primeiro caso,
e responsaJJilisados pelo pagamen to no egundo.

1868.- O aviso de 18 de l\Iarço do 1868 declara que
deve o oflicial encal'1'egado das costuras no arsenal de
guerra remetter dial'Íamente á pagadoria dns tropas os
talões dos bilhetes extrahidos no me mo dia, e que a
partir do dia seguinte a esse deve ser feito o paga
mento de caJa bilhete, logo que fór apresentado na
mesma pagadoria.

1868.-0 aviso de 30 de l\Iarço de 1868 approva a
reducção das obras de empreitada da officina de funi
leiros do arsenal de gu'ena da córte, e que pelo director
do mesmo arsenal foi proposta.

1868.- O aviso de 8 úe Maio de 1868, em resposta ao
oflicio do director do arsenal de guerra, consultando
se, uma vez que os concurrentes ao fornecimento do
arsenal façam em suas propostas a declaração de que se
sujeitam á multa de [.I: % sobre o· valor do artigo con
tractado, se anLes de efTectuarem o competente deposito
recusarem assignar ore. pecti vo contracto, nos termos
do aviso de 26 de Junho Je 1867, deve ou não ser dis
pensada a fiança, ou o deposito tambem de 4, % estaJJe.,
lecidos pelo aviso de 27 Je Junho de 1865, declara que,
sendo feita e aceita' a declaração acima referida, póde
ser dispensado o deposito da caução, sem que entretanto
a commissão de compras fique inhibid:l de exigir para
maior garantia, segundo a confiança que in pirar o
proponente que assignar a dita declaração, a frança ou o
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deposito, dcvenuo eslc então ser feito immedialamenlc
no cofre da agencia do arsenal, a um de evitarem-se as
delongas do processo até cJfTora seguido. .

1868.- O aviso de 6 de Junho de 1.868 approva o
preço de 45 réis para cada letra das bandeirolas das
lanças.
1868.~O aviso de 1.9 de Agosto de 1868 approva a

medida de chamar-se por meio cle annuncios a conCUi··
rencia de propostas para a venda de retalhos de panno
e de algodão do arsenal de guerra da côrte.

1869.- O aviso de 1.9 de Janeiro de 1.869 declara que
os envoltorios dos objectos fornecidos ao arsenal cle
guerra da côrte não devem ser restituídos aos fornece
dores.

i869.-0 aviso de õde Fevereiro de 1869 declara que
no arsenal de g'uerra ela CÔrte, fabrica tla polvol'a, e la
10ralorio do Campinho, o processo elo pagamento dos
operarias deve ser regulado pelas. eguintes in-trucções
do ministerio da fazenda de 1.5 ue Janeiro do mesmo
anno:

Instrucções.

An. L o Nos parramentos que se uzerem dentro ou
fMa da pagadoria de jornae a operarias e serventes
livres de quaesquer obra, repartições ou estabeleci
mentos publicas, e de vencimentos ás praças do corpo
de bombeiros, e outros que não forem abonaveis por
pret, o empregado que servir de escri vão procederá á
chamada dos individuas constantes das folhas, feria,
ou recenseamentos devidamente processados, e á medida
que se fôr effec tuando o paga men to das quantias que liles
pertencerem, lançará a nota-Pag. -e a rubricará em
fren te ás mesmas quao Lias, desle modo:

LO Manoel Joaquim da Silva, õ dias a 1~OOO-õ;4000.

Pg. Coelho.
2. 0 José Gomes, 1.0 ç1ias a 1.!~OOO-108000. Pg. Coelho.
3. o Matbias Gonçal ve.; Ferreira, 12Jia a 1. 000 -128.
4. o Simão Dias, 4 tlia a 1S000-4~OOO. Pg. Coelho •

•
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Art. 2. 0 03 pagamen tos serão fl:litos aos prop.rias Cl'e

dore , ou a seus legitimos procuraclol'es. Aos que lIe
eJTec~uílrem fóra da pagadoria assistirá sempre, 'por de
signação do chefe respectivo, um apontador, me tre, ou
outro oflicial das obras, officinas ou estabelecimentos,
que tiver conhecimenfo dos individuos mencionados nas
folhas e ferias, para informar sobre a sua ide.ntidade,
quando não fôr esta reconhecida pelos fiel e escriptu
rario incumbidos dos pagamen tos, para isso comp tentes.

Ar l. 3. 0 O pagamentos fei tos em cada dia serão aver
bados pelo escripturario que servir de e crivão no fim
das ferias, com referencia ao numero indicativo, que
tiver ncllas cada um dos opera rios ou praças do seguinte
modo: - Pago hoje os jornaes (ou venc!mentos) de
ns" ... a, .... na imp0l'tancia ele ....J.... (em algarismo
e ]Dor exten.o.)

Esta verba será datada oom declaração da repnrtição
ou lugar onde se fizer o pagamento, e as i«oada pelo
fiel e e cripturario, e pelo informante de que trata o
aJ't. 2. o

Art. 40. o O fiel e o escripturario são responsaveis
ao pagador pelos pagamentos indevido e illegaes, feitos
fóra da pagadoria, na fõrma dos arts. 6. o e 7.• , §~ :l. o

e 2.· da instrucções de 27 de Abril de 1859, e art. 7. o

das de 20 dl:l Junho de 1864.
Art. 5. o Os operarias ou praças, que não estiverem

presentes á hora annunciada para os pagamentos nas
proprias repartições, só serão pagos no thesouro apre
sentando bilhete assignado pelo chefe respectivo decla
rando que são os proprios, seus nomes, dias de venci
mento, e quantia que tiverem de receber" com tanto
que confiram taes deGlarações com as das ferias, ou
contas que restarem por pagar. - Visconde de Itaborahy.

1860.- Oaviso de 6 de Fevereiro de 1869 declara
que, sempre que se recolherem ao arsenal de guerra
volumes mandados despachar livres de direito, se deve
proceder, em presença do almoxarife e do escrivão da
classe em que forem recebidos, e de um outro empre
gado do mesmo arsenal designado pelo director, á
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abertura e exame de Lodos os volumes recebidos e elo
seu conteúdo, lavrando-se um termo, em que se de:
clarem 05 numeros e marcas dos mesmos volumes, o
e tado em que se acharam, a qualidade e quantidade
tios objectos que formam o seu conteúdo e o . eu e Lado
de conservação. AquelJe lermo, que devéra ser assigna
do pelos tres empregados acima designados, sera la
vrado em um caderno especial, de folha" rubricadas,
e de tincldo expre amente para lal fim, e de cada termo
que nelle se lançar deve-se rxtrabir uma copia, que
será remettida à in pecção da alfandega, para os exames
que julgar convenientes.

1869.- O aviso de 20 de Fevereiro de 1.869 declara
que nos contractos para fornecimento do arsenal de
guerra da côrte lleve haver estipulação de prazo do:;
respectivos pagarnen tos.

1.869.-0 aviso circular de 6 de Março de 1.869 de
termina que os telegrammas das repartições, ou fUllc
cionarios publicos, sejam dirigidos aos encarregados das
e tações telegraplJicas, por onde tenham de ser expedi
dos, ou no sobre 'cripto ao director dos tclegrapbos se
lleclare o objecto do omcio, bastando rubricai-o pela pa
lavra -telegramma-, visto ficar ordenado ao uirector
geral que autorize os estacionarios a. abrirem a cone 
pondencia omcial, que lhes fôr dirigida naquelles
termos.

1.869.-0 aviso de 9 de Julho de 1.869 declara que os
escrivães do almoxal'ifado do arsenal de guerra da
côrte devem ser responsaveis por toda a falta de e crip
turação e serviço, que pos'a comprometter os almoxa
rifes e os interesses da fazenda nacional.

!869.- O aviso de 4 de Agosto de 1.869 determina
que para a distribuição de costuras se deverá organizar
uma relação dos aüançados, e por elIa se procederá
áquella distribuição, não podendo receber segunda vez
costura aquelles, que a tiverem recebido na anterior,
sem que todos os relacionados tenham sido contem
plados na distribuição; c)evendo-se l'emetter á secre
taria da guerra uma igual relação, e bem assim, em

•
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cada di tl'ibuição que se fizer, os nomes daquelll's
a quem se tireI' distribuido costuras, com declaração
do dia respectivo e das peças que tiverem levado.

1869.-0 avi-o de 13 de Agosto de 1860 declara que
o pao"amento da praças reformadas deve er feito d'ora
em diante p la paO"adoria das tropa da côrte, en
tr;tndo ellas logo no gozo do respectivo soldo, conforme
o preceito do decreto de 10 de Outubro de 18U, e
que, se alguma da mesmas praças residir em pro
vincia, o comroandante da companhi;t lhe abrirá o
ncccssario as entaOlen to, enviando a com peten te gu ia,
que será transrnittida a 'esta secretaria de estado,
para os fins do citado decreto.

18G9.-0 aviso de 28 ue Agosto ue 1869 declara que,
se um voluntario, que já tendo servido no exercito não
completou o tempo de seu prjmeiro alistamento, fOr
julgado apto para o sel'viço do exerc.ito pela respectiva
junta militar de saude, deve ser aceito para acabar o
tempo de seu pl'imeiro alistamento, tendo direito
SÓOlcnte ás prestações de premio que deixou de rec.eber
quando foi escuso, o que tudo será averbado no titulo
que lhe foi entregue por occasiãode sua primeira praça.

1869.- O aviso de 9 de Outubro de 1869 declara que
a directoria do arsenal de guerra da côrte nos con
tractos, que celebrar para fornecimentos de artigos
quaesquer ao mesmo estabelecimen to, não está inhibiua,
pelo l'egulameo to da cOOlmissão de compras deste minis
terio de 2::1 de Junho de 1.868, de incluir clau ulas para
-sua perfeita execução: com excepção, porém, da de
força maior nos conltrac tos sobre viveres; e bem ass,im
que devem ser multados os fornecedores, que não apre
sentarem para consumo daeruelle estabelecimento ge
neros de primeira qualidade e lilue não possam ser aceitos
á vista do contracto.

:1869.- O aviso de 29 de Novembro de 1869 recom
menda a fiel observancia por parte clos directores dos
.arse.naes de guerra, e dos encarregados de de,posi tos de
a,rtigos bellicos, da disposição do aTt. llD das instruoçõ;es
de 12 de Janeiro de 1861...

r
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1869. - Oaviso de 29 de Novembro de 1869 determina
que o. arsenaes de guerra e deposi tos de artigos bell ico"
nãof,ol'n(~çrtm objecto algum, por conta do minisl:erio
da .iu. Iiça, sem prévia annuencia do mesmo ministerio.

1870. - O nviso (le lO de Fevereiro de 1870 declara
ú pre;;illellcia do Rio Grande do Sul, que o essencinl
(. que, nos map )(\s declaratorio dos fornecimento que
fazem mensalmente por ordem da dita pre idencia o
<Irsenal e uepositos de artigos bl'llicos da me"nla pro
;-incia, se especifiquem as estaçõe' a que são feitos
os fornecimentos, com designação dos ministerios a que
p rtencem. .

1870.- O avi. o de 17 de Fevereiro de 1870 declara
não poder er autorizada n proposta Ceila por um director
de arsenal de gurl'ra. para que um do' empregados do
mesmo arseml seja incumbido, medianle a gratificação
mensal de lO,'OOO, de au'\iliar o professor de primeira
letras dos menores, por i so qu para aquelle serviço
deve s r chamado o ajudante do pedng'op;o.

1.870.- O avLo de 11 de l\Iaio de 18íO recommenda
o cumprimento do avi o circular de 6 de Março de 1.869,
para que toàas as communicaçõc,s telegraphica officiaes
dirigidas á e tação central dos tel grapllos tenham no
sobrescripto a palavra - telegramma-.

'1870.- O avi o de GJ.7 de Junho de 1.870 declara á
presidencia da provincia da Ballia que, visto ser ~on

tr:lrio á disciplina e aos principios economicos e adminis
tra tivos do arsena1de guerra da mesma provincia, não
póde ser concedida a autol'Ízação que solicit.a o res
pectivo director para incI ui r na folhas dos operarios
daquelle estabelecimento a importancia das obras apro
veitaveis que fizerem os menores (até o presente em
favor dos operarios que os auxiliam), sendo dividida em
duas partes iguaes, uma para lhes ser entregue como
gra ti ficação pelo pedagogo, e outra guardada pelo di to
pe:lagogo, para no fim de todo. o annos ser recolhida
á caixa economica em nome de quem pertencer.

1870.- O aviso de 28 de Junho de 1870decJara que
os professores adjuntos de primeiras letras do arsenal
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de guerra da cÔrte devem ser considerados de com
mis ão, não podendo por isso classificarem-se como
funccionarios publicas.

i871..-A imperial resolução de 10 de Maio de i87i
manda indemnizar o commandante do L° batalhão de
artilharia a pé da importancia de 300 exemplares de
modelos de relações semestraes que encommendou ao
archivo militar para o seu batalhão, e que deveriam
ser fornecidos pelo arsenal ele guerra mediante pedido.

187:1.-0 aviso circular de 17 de Agosto de i871
determina que, quando os presidentes de provincia
tiverem de rcmelter mappas do arsenal de guerra ou
deposito de artigos hellicos, devem declarar no omcio
ue remessa se foi cumprido o disposto no aviso cir
cular de 18 de Junho de 1870.

187'1.- O aviso de i8 de Agosto de i871 manda incluir
na tabella de empreitadas da olicina de pintores os
preços da mão de obra dos seguintes objectos:

1.871.- O aviso de 26 de Agosto de 187i manda ad
mittir na companhia de aprendizes do arsenal de guerra
da côrte um menor que não tem a idade marcada no 1'es-

lIenor es.

i Couraça de . ola fingindo escamas bronzeadas
para avental de porta-machado do ba-
talhão de infantar~a, por .

i Cama de ferro pequena com primeira e
segunda mão, por................. .•

i Granada ou bala para canhão Whitworth
de calibre 1 e 2, por .

1 Granada ou bala para canhão Whitwortb
de calibre 1.2, por........ • •••.•••..•

i Granada ou bala para canhão Wbitworth de
calibre 32, por •••••..•.•.••...•......

1. Granada ou bala para canhão Whitworth de
calibre 70, por ••....•..•..•........••

i Granada ou bala para canhão oe calibre 120,
por .

1 Pé de ferro para barra, por .

ãOO

8

10

20

40

60
40
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pectivo regulamento, ficando considerado como addido
até completaI-a.

!871.- O aviso de 31 de Outubro de 187i approva,
até que seja publicada a reforma dos arsenaes de guerra
a tabella organizada pela directoria do arsenal da pro
vincia do Rio Grande do Sul para regular os jornaes
~os operarios das respectivas omainas, e que a presi
dencia da provincia approvára e mandára pôr em exe
cução.

1871.- O avis(} de 3 de Novembro de 1871 autoriza
a presidencia do Rio Grande do Sul a mandar substituir
(} filele por morim encarnado na fabricação das ban
dei rolas das lanças de cavallaria que o arsenal de guerra,
daquella provincia houver d'ora em diante de fornecer
aos regimentos da dita arma.

1871.- O aviso de 24 de Novembro ele 1871 declara
que o aviso de 21> de Fevereiro de 181>9 determina que
os menores dos arsenaes de guerra, quando adiantados
na musica, tiverem chegado á idade em que podem ser
desligados das respectivas companhias, devem ser desti
nados a preencher as vagas que se derem na" musicas
dos corpos do exercito, com excepção sómente daquelles,
que por sua habilidade em qualquer arte mecanica não
devem ser separados dos corpos ou companhias de ar
tifices, pela falta que possam fazer aos di tos arsenaes.

1872.-0 aviso de30deAbrll de 1872approva a nova
tabella dos preços das ol)ras fei tas por emprei tada na
ollicina de funileiros do ar enal de guerra.

1872.- Oaviso de 30 de Abril de 1872 manda rec.olher
no museu militar, e depois de descarregado, dous ~o

delos de cada especie e calibre dos foguetes de guerra
empregados pelos Paraguayos na ultima guerra, e que
pelas forças do Imperio foram tomados.

1872. - Oaviso de 13 de Junho de 1872 declara que
os directores dos al'senaes de guerra e encarregados.
dos depositos de artiO"o" bellíco. das províncias deyem
officiar ao director do arsenal de guerra la cÔrte,
dando conhecimento de qnalquer remes a de material
que se eJIectue com ,destülO á côrte, evitanclo-se desse

'.
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mouo não só demora na arrec3dJção do olJjeclo remet
tido, mas ainda despeza' inuteis a que tem dado lugar
a falta da providencia ora r,·commend3da.

1872. - Oaviso ue G de Julho d '1872 declara que
no orçamento da materia prima para fornecimento de
fardamento pelo ars 'nal cle guerra da cOrte, á praças
de pret das companhias e corpos fixo:> no corrente
ex.ercicio de 1872-1873, deve-se ter em vista sómente as
companhia" fixas de infantaria da" provincias do Es
pirita Santo, S. Paulo e Santa Calharina, as cle canl
lari:.l de Minas Geraes e S. Paulo, os corpos fixos de
cavallaria cle Goyaz e Mato Grosso e o esquaurão do
Paranú, por i. sO que as demai camp:ll1hias lhas levem
110 referido exercido. er forner.idas de fardamento por
outros arsenac. de guerra. Outro im, declara que se
cletermina aos presidentes das mencionadas provin
cia'" que o pe lidos d fardam nto, que as dilas com
panhia e carpas lixos iIouyerem de vencer no correr do
anno seguinte, devem chegar á repartição do quart 1
mestre general até o fim do mez de Outubro de caua
anno, cumprinuo que em taes peuiJos não scadmitt3Ul
peças ele faruamento em numero superior ao marcauo
na respe ti va tabella como vellcimen to de cada pra1ia
no decur. o ue um anno, nem tambem praças em nu
mero maior uo que o do estado completo dos dilas
corpos ou companhia:, devendo ser pag3~ em dinheiro
nllS ajustes d contas de caua anno as dividas de farda
mento flue até 'lhi não tiver sido distribuido no deviuos
prazos ue vencimento. Será inclt:ido porém, nos
mesmo pedidos o farLlamento de recrutas em quan
tidade que não exceLla á ·ex.ta parte do numero de
praça dos rcferiuos corpos ou l:ompanllias no seu
estauo completo.

1810 e 1 '3'f,.-A f3brica de ferro ele S. João ele Ypa
nema roi estnbelecida por carta l:égia de 1.810; deu-se
IIle um regulamento provisorio por decreto de 26 ele
Maio de 183~.

lC~í2·.- Ot1rt.·H rla lei n. o G68 de 11 de Setembro
de 13,>2 l!lélnda continuar C'Hl vigor a disposição do ~ 8. 0

(
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do art. U da Ici 11. o 55" de 10 de Junho de 1850,
que autorizou o rrovcrllO a arrendar a fabrica de
ferro: esta autorização não tem podidb ser levada a
elTei to.

18[jO.-0 avi. o le 27 de Janeiro de 1860 manda
~uspeneler os traballlo~ das oficinas da fabrica de ferro,
devendo-se cu idar apenas na con ervação dos ed if.icios,
para o que delre exi:tir na fabrica o numcro tricta
mente preciso de carpinteiros e pedreiros; manda que
o e"cravos e africano. livre. que restarem sejamappli
cados unicamente ao plantio de' novas malas e á cul
tura de generos, que se tenham de Qonsumir no
cstabelecimento, devendo-se preferi!' no plantio a~

arvore que venham ti. ser ulei . Declara tambem que
o ferro manufacturado, que tiver extracção,continuari
a ser vendido; e que tOLla a materia prima exi
tente nos al'Jnazen~, as machinas, apparelhos o ins
trumento devem ser arrecadados da melhor fórma e
continuarão sob a guarda e responsabilidade do almo
xarife.

1860.- O aviso de 18 de Outubro de 1860 recom
menda toda a solicitude no plantio do arvorcdo,
dando-se preferencia ao ele mais rapillo crescimento;
manda cuidar no plüntio de pinheiros e outra arvores
cujas maueiras sirvam para construcção, e neste tra
balho deve o director empregar de preferencia os afri
canos na fabri a exi ·tentes, dando conta na épocas
proprias do numero de arvore que plantar, e do
ue envolvimento que fór tendo e. te ramo de serviço.
No interregno do plan tio das arvore o africanos
devem ser empregados na cultura de rreneros alimenti·
cios, e na creação de aves c animaes, que sirvam de
alimenlo aos mesmos africanos.

'1859 e :1860. - A lei n. o iOfJ,2 de 14 de Setembro
de 1859 manda estabelecer na provincia de i)lalo
Grosso uma fabrica de ferro, danclo-se-Ihe ocompetente
regulamento. Com o aviso ele 27 de Janeiro ue :1860 e:
pediram-se a instru ·~õc para o estabelecimento desta
fabrica.
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1865.- Em 30 de Junho de i865 foi ex.pedido ()
seguinte aviso ao director da fabrica de ferro de S. Joã()
de Ypanema:

« Em resposta ao seu ameio de 18 do passado, em que
Vm. pede os meios que lhe parecem necessarios para
executar os trabalhos de que está encarregado como
director da fabrica de ferro de S. João de Ypanema,
declaro a Vm. que nesta data se dão as seguintes pro
videncias:

1..' Para a remessa de escravos da nação para aquelle
estabelecimento;

2.' Para que as autoridades do lugar em que se acha
a dita fabrica coadjuvem a Vm. na demarcação dos.
terrenos da mesma;

3.' Para que venham da Europa dez operarias das
classes por Vm. indicadas;

4,.' Finalmente, para que pela 3.' directoria geral
deste ministerio lhe sejam fornecidos varias instru
mentos de agrimensura e papel para desenho.

Por esta occasião muito lhe recommendo que, para
obom desempenho da commissão que lhe foi confiada,
deve ter muito em vista não só a parte administrati va
como a technica do estab('lecimento que vai dirigir.

Quanto á La, incumbe-lhe:
1..0 Demarcar definitivamente os limites da fabrica,

baseando-se nos titulas primitivos, e referindo á de
marcação ao meridiano astronomico, e designando os
rumos, não só por meio de marcos extremos, mas ainda.
com outros intermediarias;

2. o Demarcado o tel'l'eno, levan tal' a plan ta e fazer
o nivelamento detalhado de todo o territorio perten-
cente ao estabelecimento; I

3. o Estudar e fazer um reconhecimento, tanto nas.
matas do estabelecimento como nas que ficam mais
proximas, a fim de que tenha certeza das fontes de
combustivel e consiga os meios de aproveitaI-as tant()
quanto fór possivel;

4,," Cuidar no plantio de arvoredos, na conservação
das matas existentes e seu mellloramento, crcação de
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outras artificiaes, e isto na mais larga escala, empe
nhando os maiores esfor' .os e empregando recursos
á sua disposição, e se forem insufficiente , solici tal'
o que fór necessario, procurando a principio obter o
carvão a uma maior distancia, atê que se possa conseguir
um córte regular que. upra sem interrupção as necessi
dades do estabelecimento, replantando-se logo o lugar
descortinado; tratar de mandar limpar as ditas matas
e destruir as formigas. o córte devem-se poupar os
arbustos novos; .

5.o", elar na conservação e melhoramento dos ca
minhos e e tradas nece sarios ii fabrica, promovendo
a construcção de novas e mais aperfeiçoadas;

6. 0 Conservar e melhorar os pastos;
7.o Proceder aO concerto do açude, afundar os canaes •

de despejo das rodas d'agua e concluir o canal do esgoto
principiado para desvio das aguas de enchente;

8.° Explorp.r, estudar e organizar a planta, e fazer o
nivelamento e respectivos or~amentos das vias mais
commodas e curtas ao ponto que fÔf designado para de
posi to de madeiras.

Fazer recolher toda a madeira de construcção que se
achar derribada pelas capoeiras e matas;

9.° Estudar a estrada que vai ao Tieté e Juquiá.
escolhendo nesta localidade um ponto para estabelecer
as officinas de rellns;

iO. Aprúveitar qualquer obra principiada, devendo
concluil-a e a julgar conveniente, ou demoli l-a para
serem aproveitados o materiaes para as outras neces
sarias, que ti, er de construir, se a considerar lmpres
tavel;

fi. E tudar e prop6r o melhor systema para facilitar
o transporte, tanto para os productos da fabl'ica, como
para os objectos de que ella necessitar, procurando

I obter o respectivo material;
i2. Crear um corpo de aprendizes, admittindo os es

cravos menores; e d~ que mostrarem aproveitamento
serão convenientemente premiados pelo governo im
perial;
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13, Nomear pessoa llabilitada para ensinar a esses
menores, assi mlivres como escra vos, as primeiras letra.,
a qual p6Cle ser o capellão do estabeleci::nento, se tiver
os requi. itos ou habilitações, marcando-se-lhes para
leitura catbecismos e compendios da doutrina chl'istã;

Hi,. Aproveitar os escravos que não forem Aeccssa
rio para o fabrico do carvão, para o plan tio de arvoredo,
construcção de caminhos e conservaçãó dos postos;

Ui. Não permi ttir a cuHura de ma ntimen los, na fa
brica, devendo esses man Limen tos ser fornecidos paI'
coiltracto e concurrencia do lavradores, ucando os
con tractos dependen tes da approvação do governo, que
dará providencias sobre a promptitlão tio pagamento;

i6. Arbitral' aos e cravos, quemell10r se applicarem
ao trabalho, uma quantia diaria como gratificnção; de
duzi.ndo delia a terça parte para ser mensalmente
lleposilada na caixa economica ou em algum banco, a
fim de que o seu producto accumulatlo ~irva pan{ a
liberdade dos mesmos escravos a que pertencer; dando
a cada um delles uma cauerneta em que conste o que
tiverem depositado;

i7. Cui.dar na correcção e educação dos escravos, no
seu bom tratamento, ou passadio e vestuario, que será
uniformisado, e ~onsistirá no seguinte: blusa de baeta
azul, bonet ou carapuça de panno grosso ou baetão da
mesma cdr, calça de brim pardo e camisa de algodão;

i8. Admittir, t.anto quanto fôr passivei, o trabalho
livre nas ofIlcinas e na mineração;

49. Estabelecer uma enfermaria em lugar apropriado
onde possam ser tratado os escravos e operarias resi
dentes no estabelecimento;

20. Estabelecer no Porto Feliz um deposito, a fim de
ahi serem deposi tados o productos da fabrica que
tenham de ser export.ados e os objectos ser recebidos
com destino á fabrica, onde tambem devem haver de
positas, paioes e quartel com prisão;

21. Applicar toda a sua atteJVção aos animaes da
fabrica, cuidando de sua acquisição ou creação, e bom
tratamento.

r



Qu,lnlo :1 p:lrle t chnica deve Vm. observar o se
guin te:

i. o Esta1.Jelec r as officinas neces arias, repara r e
melhorar as existentes, o engenhos de erra e moinhos;

2." Concertar os fornos existentes, construir os que
ail1lh forem necessarios, e reedificar as forjas;

3. 0 Aba tecer o fornos de combu tivel e mineral,
quando a escravatura estiver reunida;
. 4.0 Procurar estuJar o melhor meio de augmentar a

força motriz Ja fabrica;
;)0 Con truir os malhos necessarios;
6. o Para começar, convém obter ferro macio e fundido

e aço !Jarél sa Li fazer as exigencias da vizinhança, prepa
rando porém tudo para produzir açó para as armas
}Jra nca , e o funJ ido iud ispensavel para a no'sa arti
lharia e revestimento de fortificações.

Outrosim fica Vm. autorizado para propôr um aju
Jante, aliciai de engenheil'os, de e tado-maior, ou
me mo paisano, para o coadjuvar na com missão de que
está encarrerrado; proponJo conjunctamente um escrip
turario, um medico e um enfermeiro para a fabrica; po
dendo admittir cinco pl'aticante , moçus que tenham es
tuJo e peciaes Ja uossa eSl:ola .

Deverá Vm. [azl'r o pedido de todas as machinas, fer
ra meu ta e utensilios necessario;;.

Tanto os petlidos como sua corresponJencia erão
remettidos directamente a este ministerio; não ficando
por isso inhibido cle prestar contas ao presidente da pro
vincia, vamo primeira autoridade deli a.

1\0 que houver Lle omLso nesta illStrucçõc, Vm., á
vista do que lhe acou elharem, não' só os principios da
sciencia, como a ex perieul:ia lJ ue tiver, providenciará
como julgar conveniente, participando logo a e t~ mi
nisterio, ao qual Ulcll:almellte enviará um relataria
circum tauciado Llos trabalhos feitos durante o mez,
conforme o modelo junto, estado das officinas, da mata,
Hore tas, estradas, abegoaria ou deposi lo de animap.s, 'e
os houver, e de lodos os ramo;; e clependencias do esta
belccimen Lo.

1. 112.
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Fique V01. na intellig Dcia de que nesta data e ex
pedem as necessarias ordens ao pre idente da provin 'ia
de S. Paulo para que pre le a Vm. todo o auxilio para
pór em andamento a fabrica ryue vai dirigir, como a
expedição de ordens ás autoridades Jocaes, a fim de o
ajudarem na demarcação dos terrenos da fabrica, e bem
assim á respectiva thesouraria, para que ministre a Vm.
algum auxilio pecuniario, a fim de dar começo ás obras
neslas inslrucções recommendadas, para a despe2a uas
quaes remelterá Vm., logo flue a!li c!lcrr;.}r, o respectivo
Ofljamen lo.

Deus Guarde a Vm. - AllrJclo Moniz da Silva Fcrraz.
Sr. Joaquim de Souza Mursa.

1867. - O aviso de 2~j de Novembro de 18G7 manda
ob ervar provisoriamente o regulamento de 25 de T O_
"embro de 1867 para a fabrica de ferro de S. João ue
Ypanema. (Veja-se o 3.° volume.)

i87i. - Oaviso de 'l9 de Dezembro de 1871 ordena
que se conlraclem para o serviço da fabrica de feno de
S. João de Ypanema, mediante a gratiücação diaria de
1 200, o: soldados válidos que tiverem baixa por con
clusão de tempo, e quize;'em par" a!li eguir; pelo
que devem os que estiverem nessas circull1 tancias
apresentar-se na reparLição de Lljudante general para
serem conlractados, ou ás autoridades competentes nas
provincias em que tiverem baixa.

1872. - O aviso ue 27 le Abril de 1872 declara que
a portaria de 17110 mesmo mez teve pOl' pensamento
dar á fabri:::a de ferro de S. João de Ypanema uma guar
nição militar, cujas praças devem alli permanecer,
podendo tambem ser empregadas como operarios', e on
vindo, portanto, que taes praças sejam designadas nesse
sentido, e se forem tiradas dos corpos sejam delles des
ligada~.
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v.

FABRICA DA POr-VORA.

:1808.- A fabrica da polvora foi creada no Rio de
Janeiro por decreto de :13 de !\ia ia de 180S, e teve prin
cipio na fazenda da Lagôa do Rodrigo de Freitas, com
prada por decreto de 13 de Junho do mesm0 anno.

1832. - O decreto de 21 de Fevereiro de :1832, ex
pedido em obsel'\'ancia da lei de Ui de Novembro de :183.1,
deu nova orrranização á fabrica, que foi tran ferida
para a serra da Estrella. Tém passado eHa por dif
ferentes reformas, a ultima foI feita pelo decreto
n. O 2~5o de 17 de Março de 1860, que approvou o re
gulamento actual para a sua administração, em vir
t ude da autorização concedida ao governo pelo § 9. o

do art. 7. o da lei n.o 1042 de ifI, de Setembro de 1859.
(Veja-se o 3. 0 volume.)

O estabelecimento da fabrica da polvora é dividido
em cinco ecções:.

i. a Comprehende as officinas de preparar as mate
rias primas da polvora;

2. a As offieinas da fabricação da polvora, o açudes,
canaes, pontes, trilhos de ferro, caminhos, todas as
con ·trueções e materiaes neces arios para o bom an
damento do serviço das referidas officinas, as oalcinas
de desccação, do de empoamento final e do embarri
camento; o paiol e o deposito de polvora embarricada;

3." A plau tação das arvores necessarias;
4. a As olTIcinas auxiliare das do fabrico, os armazens,

os edificios, ca as, quartel, enfermaria e os telheiro;
õ.u Finalmente os -terrenos pertencentes aO Estado

na. eirculllvizinhançal' da fabrica, os quaes deverãe> ser
vigiados para a eonset'vação das aguas e da matas.
lS~3.- O aviso de H de JulllO de 1843 declara

que ninguem que vença jornal na fabrica da polvor;1
possa nella occupar-se em fazer obras para particulal'e ,
e que nenhum esora \'0 da na(ão não 'possa vencer jornal
por seu oflieio, quallIuor lIue elle 'eja; declara tamuClll
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que os escravos da nação não pod('m ee dislrahirlos
do serviço publico para o de particulares, ainda que
estes sejam empregados na fubrica.

1.844.-0 aviso circular de Ui de :Março de 1.8Mlo
determina que as contas da polvora existente, re
cebida, vendida e despendida no serviço nacional elevem
ser formuladas, segundo o modelo que acampa nha a
circular e remetlidas trimensalmente á secretaria da
guerra, e previne de que nunca se deverá abonar, como
despendida por conta do minislerio da rruerra, qualqurr
quantidade de polvora, que não fór consumida por
forças ou estações ~ubordinadas ao mesmo ministerio.

1.847.-0 aviso de 2() ele Noyembro de 1.847 expe
de o regulamento para O arrendamenlo dos terreno
da fabrica.

1.851..-0 aviso circular de 26 de Fevereiro de 1.851
declara que os saques provenientes da polvora vendida
sejam fei tos sobre a thesouraria nacional, e a favor da.
pagadoria d3s tropas da côrte.

1851..-0 avi o circular de HS de Março je 1.851
manda que se remett.a regularmente á secretaria da
guerra as contas da polvora fornecida pela repartição
da guerra a quaesquer outras, seja para exercicio,
diligencias, ou para outro destino qualquer.

1.852.-0 aviso de 3 de Julho de 1.85~ manda que
na fabrica da polvora os preços.da polvora sejam re
gulados pela seguinte tabella:

TABELLA REGULANDO os PREÇOS DA POLVORA DAS DlFFERENTES
QUALIDADES DA FABRICA NACIONAL D..\. ES'l'RELLA.

Qnalidades. llfarcas.

I.'" FF .
De caça em la tas de 1. libra. . ... FiFF .....•

~
.••. F ....... ,

Di ta fina solta ...• ,........ '. '. .... FF .•....
FFF .

DifTeren tes, grossa." , , . , , , G .
lilina .. , .•. " , .
Pó .•..... , , .....•............

r

Preços.
640 I'S.

720 rs.
440 r .
480 rs.
540 rs.
400 rs.
320 rs.
480 n.



18i.i3.- o aviso de 18 de Ago. Lo de 1853 declara
ao direcLor da fabrica, que só eleverá levar á con La elo
ministerio da guerra a polvora, que esLe minisLerio
gastar.

1850.-0 aviso ele 5 de Maio dr 1805 di instrucções
para o fahrico da polvora e planLio das arvore~, na
fabrica da Est.rella. (Veja-se o 2. 0 volume.)

1857.-0 aviso de 8 de Junho de 1.857 drclara que
o apontador ela fabrica d1 polvora não é omcial de
fnenc1a.

1 5i .-0 avi~o dr 5 de Setembro de 1857, dando ins
trllc.çôes para o Hame da polvora rahricad:l n:l E~trella,

determina que nos barri de polvora o director da fa
br'ica mandará p6r a numeração seguija, e, além dn
marca, o anno. A numeração principiará de novo em
cada anno; depois deve remeLtel-a ao deposito de
Inhomerim, fazendo-o constar ao director tIo arsenal
de guerra, enviando uma relação espec;ificada sobre o
numero de barris, sua numeração, e qualidade da
polvora.

1857.- O aviso de 17 de Setembro ele 1.857 estabe
lece as seguintes regras para se embanilar a polvora da
fabrica da E trella, e para a remessa das respectiva
amostras para serem examinadas pela commi~são de me
lhoramentos do ma terial elo exercito:

1. 3 No acto de se embarrilar a polvora nessa fa
brica, se reservará da qualitIade de polvora de cada
barril a porção sufIlcien te para as experiencias, La oto
ahi, como na commissão de melhoramentos; sendo duas
libra da qualidade de cada barril, quando fór a pol
vora grossa ou de canhão, e duas onças da polvora de
fusil, ou de caça;

2. o E-tas amosLras serão acondicionadas em latas
apropriadas, e nellas se collará um rotulo contendo o
anno, o numero do barril correspondente e a letra in
dicativa da marca da paIvara ;

3. 3 No rotulo que se collar no barril corre. pondente
se porá igualmente o anno, e G numero do dito barril,
aproveiLancloo padrão dos rotulas para c se fim já adop·
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lado, abrindo-se espaço no florão central, para o que
se fal'à na respectiva chapa a conveniente modirt
Cilçâo;

4:. a A numeração .eg-uida dos barris em cada anno,
como prescreve o refel'iuo aviso de 5 do concute,
será distincta para cada especie de polvora;

ii." l\Ietade da porção da pol vora reservada para amos
tras, egundo a disposição La, será remetLida á dita
commissão de melhoramentos acompanhando a nota das
cxperiencias ahi feitas, e copia do termo das mesmas ex
periencias, e então se procederá.fl verif1cação.pelo llloLlo
prescripto no já mencionado aviso, cujas J i posições con
tinuarão a fazer-se elrectivas, em tudo quanto não é al
tel'ado pelo presente aviso;

6." Sempre que a partida da polvora de uma deter
minada especie exceder de doze barris, lJastará reservar
para amostras a porção concsponc\ente á terça parte do
Ilumero de barris, tomadas as amostras seguidamente de
trcs em tres na ordem da numerar:ão do: bani'. Cada
Ullla destas amostras servirá para prova do me. mo Larril
c dos dous que l'be antecederem;

7." A commissãodcmelhoramcntos depois de feitas as
cxperiencias restituirá á fabrica da polvora as latas em
que vierem as amo.-tra , as quaes pouerão continuar a
servil' com rotulos novos;

8." Emquanto não houver ordem cm contrario ces ará
a pratica de acondiciollat'- e a polvora Je caça em latas,
e será toda embal'rilada do mesmo modo que, a polvora
de ou tras qualidades.

1858.- O avi o de 12 de Fevereiro de 181)8 determina
que o fiel dos armazen do almox.arifaclo da fabrica ela pol
vora seja incluido na folha do estabelecimento e que os
empregados na repartição façam assentamento no the
souro nacional.

1858.-0 aviso circular do L° de Junho de 18;)8
determina que seja remeLtida á repartição de quar
tel-mestre general pelos directores do arsenal de guer
ra nota da polvora consumida nas províncias annual
mel1[e.

r
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18:;8. - O aviso lle 12 ue Oulnbro ue -18:58 approva o
modelo uo mappa conla C{)l'I'ente da polvora recebida,
despcnd ilia e yen~l ida.

18;)9.-A lei n." iQ'l,2 ele H de Sclembro de iSt)9 no
ad. 7." ~ 3.· manda e.;;t:1hclecer uma fabrica de pol
,"ora na provincia úel\[alo Grosso, daniJo-se-lhe o com
petentl' regulamrnto; em 27 de Janeiro rle 1860 ex
pefliram-se insll'u 'ções para o estabelecimento desta
fali rica . .

i ';)9.-0 aviso úe 4, de Outubro ue 1839 dlclara que
os escravos uu n:II/:\o da fabrica não t~m direito a parra
mento úejornal,senúo muito sumciellte o vestuario e
su·tento fJlle l'l'ceb'Jll.

:1859.- Oaviso de 6 ue Outubro ele 1859 drclara qne
o dir cLor ua fclbrica poc1eril prescindir d contr<Jcto e
fazer o fornecimento de generos alimenticio. para os
e cra\'os e afric.:anos tines pelo moJo .que julgar menos
onel'OSO ii fazenda publica, preceúendo approvação úo
governo.

1860.-0 aviso de '18 de Janeiro de 1860 declara ao
Jircctol' da f<Jbrica que ao governo imperial não cabe
a aLtribuição d 1 paSSar carl.a de liberdade a escravos ela
nação.

1860.-0 aviso lle 1.8 de Jan iro de 1860 eleclara que
o director da fabrica Ô con;;.ideraclo membro adjunto da
commi, são de melhonmentos do material do ex. rcitn,
assi:le ;'Is sessões e delibera sobre especialida e rela
ti vas ii fabric:1.

1860.-0 avi~o de 30 de Maio de 1860 declara que
nca approvado o prazo de Lres meze', a contar do 1.0 ue
Julho de cada anno financeiro, para dentro d II serem
pelo /irl ua fabrica da polvora ai resenta(lo~ no the ouro
nacional os livros e do(;umcntos l' lativos aos valore.,
que ao dito fiel houvercm sido carregado" durante o
anno findo. .

i GO.- O aviso de 30 de 1 ovcmbro de 1860 eleclara
qlle o director lla fabrica da polvora .deve procctl '1' nos
engajam nlos, que se veril1cal'cm na cOlJ1panLia ue
êutiIicc ua.m sma fabrica, pola fórma pl'escr!pla nos

nlOclelos.
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<11'1<;. 8.°, ii C 48 do regn!amr.nlo n,o 217<1 !lo 1,° ele
Maio de 1.858, e, d pois (le publicada em orJem Jo dia
as importancias dos premias, devem er incluillas nos
prets para rrgular o pagam nto nos elevidos tempos.

1.850,- O aviso circular de 1.9 de Dezembro de 1.860
declara que os pre:;iJentes nas províncias podem mandar
fazer qualqurr fornecimento ele polvora, ou de outro
artigo de guerra, quando a necessida le do serviço pu
blico o exigir imperiosamente, dando immediatamente
parte á secretaria da guerra dos motivos que teve; e
de haver procedido á indemnização respectiva, quando
tiver sido ordenado o fornecimento I ar conta de repar
tição estranha ao ministerio da guerra.

1.861.-0 aviso de 31 de Julho de 1.861 estabelece
que a polvora consumida em descarga nas paradas, e
em salvas nas fortalezas em dias de festividade nacional,
seja por conta do minislerio da guelTa, e tlo da justiça
a que se consumir nos funeraes dos officiaes da guarda
nacional.

1861..- O aviso de 28 de Agosto de 1.861. determina
que o director da fabrica da polvora deve remetter as
contas de cada mez ao director geral da 4," directoria
da secretaria da guerra, a fim de facilitar o pagamento,
e cleclara que os forn ceclores da mesma fabrica, cujo
conllCcimentos houverem sido )Jrocessados por aquella
directoria, podem receber seu pagamento na pagadoria
das tropas, caso não ll1es con venila comparecer na su
praci taJa fabrÍ(;a.

1.861,-0 aviso de ;j de Setembro de 1.861 declara
que a pagadoria Jas tropas cleve remettel' para a fabrica
da poil ora a qualltia necessar ia para aJian tar-se o pret
tla companhia de artillccs tla mesma fabrica, relativo
á pl'il.lteira quinzena de caJa illez por um pret interino,
cuja illlportancia tem ue ser recolhida aos cofres da fa
brica para elLGtuar-se o pagamento no seu vencimento,
clevendo no fim do mez, avista 1I0 pret geral, procetler-sc
ao aj uste Je tOIl las.

1.862.-0 aYÍso de ii de Agosto de 1.862 declara que
as pas 3gcns dos ofliciae" c praça:; de Irel da com p3nlJia
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de artifices da mesma fabrica, que'vierem em serviço
á CÔl'te, devem SOl' pagas por conta da consignação
I ara as despezas minda , ficando o director autorizado
a conceder dua' pa:;~lgcn mensalmente, senLlo uma de
{." cla se dos oilki:l\l', c outra de 2.", e as praças de pret
que os avompflnllarcm.

1862.- O aI'i~o rle;\O de Agosto de 1RG2 decla ra que,
como o QUflrtel existent na fabrica ria polvora deva
scr illnmin:lJo á cnsta do Estado o director deve ordenar
qnc pl'l:ls de. pcz:\s cvenlu:\es do estabelecimento eja o
Jll('smo CJuarlel fornecido d:l competente luz, nos termos
do :lrt. 56 da instrucções de lO Je hneiro de 18'1,3.

18G3.-0aviso de 22 de Janeiro de 1863 autoriza o
director da fabric:\ dá polvora a empregar na deseccação
da paI vara em fabrico um novo systema pelo chlorureLo
de c:llcío, c qne se elcnomi.nará - processo Delimal.

186tL-Oaviso de 1.8 de Fevereiro de 1865 declara
que o facultali\'o e fiel dos anllazens Ja fabrica da pol
vara não aceitem o cargo de ubstituto de subdelegado
de poli 'ia, para que foram nomeado pela pre ielencia
do Rio de Janeiro, por ser prejudicial ao serviço da
mesma fabrica

1865.- O aviso de 4 de Jul.ho ue 1.865 d clara que
o facto de haver o governo imperial dispen ado a di
,"er'os operarias do comparecimento ao ponto, não im
porta de modo algum a isenç1Q completa do serviço.

i866.- Oavi. o ele 26 de Abril de 1866 declara que o
director da h br iea da pol \'ora ela E5 trella, qua ndo ti ver
de informar rCCjuerimelltos de escravos da nação pe
dindo carta de liberdade, deve logo manual' proceder á
avaliação do mesmo e. cravos.

1868.- Oaviso de 17 tl.e Junho de 1868 declara que deve
o trabalho da medição de terrenos da fabrica da paI vara,
na E trella, pedidos por particulares, ser fei lo a expen as
do peticionaria por agrimensor da sua éscollla devida
mente habilitado, porém, sÓlllenle depois que a direc
toria da fabrica, . enelo ouvida a respeito ela petição,
não oppuzer razões contra a cone ssão do prazo reque
rido, devendo o dilo trabalho sel' visado pela mesma
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dirrctoria, e registr~clo nos livro~ do estabelt'ciml'nto
antes ele ser remetI ido á secretaria (la guena com o
requerimento, que (em de ins!ruir

1871. -Em fi de Abril le 1S71 . c declarou á fabrica
da poll"ora que a p~rlicípação do fali 'cimento de qual
quer escravo da nação deve .vir sempre acompanhada da
competente certidão ue obito.

187·1. - Com a cirGular de 25 de Setembro ele 187i
remeLteram-se pa ra as provi ncias diversas qual idades de
polvora, hamadas do commercio, para serem exposlas
á venda, sendo esla incumbid~ ao encarregado do depo
sito, ao preço pelo qual lhe fô~' cal'regauo o arligo,
augmentmlo ue 5 "lo, que reverterá cm favor do mesmo
encarregado como taxa da commissão da venda.

VI.

LA nORA.TOlllOS PYROTECHNICOS.

No Hio de Janeiro /lavi:Jm dous laboralor'ios pyro
technicos, um e"labeleciLlo no lugar do antigo forte
do Cam pinho , e outro no C:rstello. Era d stinado o
primeiro ao fabrico ele lodas as muniçõe:; e artificias de
guerra, de que carecer o exercito, á excepção do cartu
chame para as ar'mas de cano liso, que estava a cargo do
laboralorio do Caslello.

O laboratorio do Campinho é lambem considerado
uma escola pratica de pyrotechnia militar, na qual
deverão habilitar-se os artil1ces de fogo, que trabalharem
nas provincias em que houverem laboralorios. Poderá
tambem servir, segundo dispõe o seu regulamento, para
os exercícios prat.icos ele pyrotechnia militar, quér dos
alumnos da escola militar, quér elos omciaes, cadetes e
inferiores, que estiverem na escola de tiro do Campo
Grabde. O avisp, porém, de 3 ele Se lembro de 1861,
extinguiu o elo Castello, passando o segundo a fabricar
tudo que estava a seu cargo.

1852. -O aviso de 23 de Abril ele Hm2 determina
que o forte do Campinho, onde se acha estabelecido o

(
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laboratol'io py.'otechnir.o, ficasse pertencendo ao arsenal,
recebendo uo quartel-general da côrte sómen Le odesLaca
111en to que fór neces~ario pa ra sua gua rn i(jão.

185~. - O aviso de 17 de Ma ia de 1852 explica o
avi o, acima, cleclHando qu elle não mandou que o
director do arsenal deguerra da cÔrte Live se ingerencia
nos trabalhos do laboratorio do forte do Campinho, mas
si mplesmente que considerasse o ui to forte independen te

. do quartel-general, e comprellendiuo no numero elos
edificios a cargo do mesmo al':enal.

1856. -O aviso ele 2 ele Junllode 1856 eleva a 320 réis
a dia ria dos africanos livres empregados no laboratorio
do Campinho.

1859. - Oaviso de 29 ue Setembro de '1859 estabelece
um conselho economico para a enfermaria militar no
labora tal' ia do Cam pinho, na qua I se deve applic<lr, tan to
quanto fór passivei, o regulamento dm; conselhos econo
micos c as instrucções seguintes:

INSTR CÇÕES PARA o CONSELUO I::co:,<omco D.\ E;'(~'ERMARlA

DO LABORATOIUO DO C.DIPINHO.

L U O conselho economico da enfermaria do Campinho
se comporá do encarregado do laboratorio, do comman
dante do destacamento, do ajudante do encarregado, <.lo
fiel dos armazens e de um agente;

2. o O encarregaclo do laboratorio será o prc iden~e

do con elho economico; fi cal, o commandante do
destacamento; thesoureiro, o fiel do' armazen ; e o
agente, um omcial inferior sem assento no conselho;

3. o Ofacultati vo que servir na enfel'lnaria lerá assento
e voto deliberativo no conselho;

q,. o O cofre da enfermaria não será abcrtó cm que se
ache reunido o conselho;

5. o Os pedidos do material necessario para a enfer
maria s()rão al;isignado pelo facnlLaLivo e rubricados
pelo fiscal, verificado que nos armazens do estabeleci
mento não existem em reserva os artigos requisitados.
Esses pedidos as im legalisados subirão ii presença do
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governo por intcrmec1io da secretaria de e Lado dos ne
gocias da. guerra com ameio do encarregado do labora
torio ;

.6. 0 Nenhum actoreJativo áreceita c despezada enfer
maria terã validal1e sem que tenba sido resolvido pelo
con elho economico ;

7. o Os livros em que se escripturar a recei ta.e despeza
da enfermaria serão rubricados pelo fiscal, e de igual
modo o ~erão todos os documentos que se houver de
archivar;

8. o O escriptura rio do labora torio será incumbido da
escripturação da enfermaria.

1.860. -Segundo o aviso de i8 ue Fevereiro ele iSSO,
o director do labora torio do Campinbo ómembro aelj unto
da commissão de melhoramentos do ma terial do ex.erci to,
a cujas sessões assisté e delibera quando se tratar da.
especialidades relativas ao laboratorio.

1.861. - O aviso de 28 de Feverei 1'0 de :1861 manda
pór em execução provisoriamente o regulamento or
ganizado cm vil' Lude do n. o 3.· do ar t. G." da lei
n. o H:14 de 27 ele Setembro de 1860, para por elle ser
regido o laboratorio elo Campinho. (Veja-se o 2. 0 vo
lume.)

1851. -O aviso de 27 de Julho de 1.86:1 manda exe
cutar a tabella substitutiva do;) vencimentos dos empre
gados do laboratorio do Campinbo.

1.862. -O aviso do 1. 0 ele FevereÍro de:1.862 declara
ao director do laboratorio do Campinho que o pão c
vinho não fazem parte da receita ordinaria das enfer
marias, porque entram como tlieta no tratamento ~os

doentes, e que não convém adoptar a medida de mandar
entregar directamente ao conselho os vencimentos das
praças do destacamento, para não complicar a escriptu
ração do corpo a que pertencerem.

1.862. - O aviso de 5 de Março de :1862 approva a
deliberacão do conselho economico do !aboratorio pyro
techn lco, de chamar asi a gercucia elos difIcrentcsl'amos
de dcspeza, c declara que o fardamento elo destaca""
menta deve ser tirado pelo l'e~pcctiYQ corpo.

(
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1867. - O aviso de 11 de Outubro de W67 determina
que as espoletas de fricção do systema francez em uso
no me:>mo ex.ercito sejam substituidas pelas do systema
inglez, allenta a sua superioridade.

18GD. -O aviso de 21 de Abril de 1869 declara que
o concurso para fornecimento do laboratorio do Cam
pinho deve ser feito daquella data em diante no arsenal
de guerra da córte.

1871. - O aviso de 21 de Ago to de 1871 manda
transferir o laboratorio pyrotecllnico do Maranhão do
cc1ificio provincial em que se acha para a fort~leza

ua Ponta :la Areia, accumulando o enl:arregado do
mesmo laboratorio o lugar de commandante da for
taleza.

VII.

IlOS.PlTAES, ENFERMARIAS, 1úEDICAnIE;,\TOS E ENTERROS.

1837. - Oaviso de 14 de Fevelleiro de 1837 declara
que, quando fallecer algum omcial .. cuja familia não
tenha meios de fazer o seu en terro, eleve ser es te feito
pelo ho pi tal regimental com a decencia cOl'l'esponllen te,
exiRindo-se para i so a ordem do quartel-general elo
commanelo das armas.

184'1,. - O decreto n.· 397 de 25 ue Noycmbro de
1844 determina que os ho pitaes regimentaes pas em
a constituir um só, com a denominação ele hospital mi
litar da córte, e dá um regul:nnento provisorio que
com o mesmo decreto baixou.

1846. -O aviso de 30 de Maio ele 18'1:0 declara que
a despeza fei ta com o en terro de omeial pobre não
pócJe exceder a 40~OOO.

1851. - O art. 17 da lei n.· 628 de 1.7 de Setembro
de 1851 supprime um lugar de amanuel1 c no hos
pital mil itar.

1853. - O aviso circula I' de 26 de Feverciro de 1853
deterlllina que com regularidade se remctlam Ú secre·
taria da guerra; ,
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Lo Os mappas originaes diarios, semanaes e mensaes
dos hospitaes ou enfermarias militares, e os mappas e$·
ta tis ticos pa thologicos ;

2. 0 Todas as baixas e altas das praças do: diversos
corpos entrados no' mesmo hospitaes ou enfermarias,
bem co.mo copias de tudo quanto puder esclarecer a
escripturação dos corpos sobre entrada das praças no
mesmos hospitaes ou enfermarias, com declaração do
nome ao respectivo cirurgião-mór director;

3." As 1. as e 2."S vias de todas as contas das despezas
feitas com este ramo de servil.io cm cada semestre,
especiucantlo o que con-umir de medicamentos cada
uma praça em., lJarticular.

18)3. - O avi, o de o de Agosto de ·1853 delermina
que o director do hospital militar fornor;a para 110s
pi tal dos menores elo arsenal os medica men tos que
forem necessarios.

1.853. - O aviso de 26 de Agosto de 1803 declara
que o pão no hospital de,;e ser fOl'llecido como dieta
extraordinaria, nunca como alimento.

185L - O aviso de 16 de Março de 1854 determina
que os empregados dohospitalem tratamento no mesmo
hospital não recebam ração, quêr em genero cluér em
dinheiro.

1854. - O aviso circular de 12 de Abril de 1.85'1:
determina que os saldos existentes nos cofres dos
hospi Laes ou enfermarias mil itares das provincias se
jam entregues nas respectivas thesourarias de fazenda,
durante o semestre immediato no anno financeiro a
que pertencem.

1854,. - O aviso de 11 de Agosto de IBM declara
que fica approvada a medida proposta de ser o for
necimento de medicamentos para o hospital militar de
Mato Grosso na razão de tanto por dia e por enfermo.

1.854. - O aviso de 22 de Agosto de 1854 determina
que no hospital militar da córte sejam recebidos e
tratados os africanos livres, libcl'tos ào Rio Grande
do Sul, e galés ao serviço dos corpos, e fortalezas da
guarnição.

(
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1855.- O aviso de 9 de Janeiro de 18155 t.Ieclara que
<l!\ praças de pret, que morrem nos respectiyos quarteis
ali bospilaes, "encommendam- e e são acompanhadas ao
jazigo pejos capelIães militares, sem intervenção do pa
rocha, em cuja frcO'u zia existam os ditos quarteis,
ou hospitaes, por is. o que, pelo regulamento de 24. de
Dezembro de -18:>0 os capellães t.Io ex.ercito são os ver
dadeiros parochos dos corpos em que servem; inter
Ylndo sómente o parocho, rrcebeodo por i so emo
lumentos, quando houver permi. são para os parentes
fazerem o enterro, o que unicamente se concede a ca
<.Ietes ou inferiores.

1856. -O aviso de 12 de Maio de 1856 approva o
estabelecimento de nma enfermaria para tratamento dos
enfermo t.Ia e cola de applicação.

1857. - O aviso ue 18 de Fevereiro de 1857 sub
mette á inspecção do cirurgião-mór do exerci to a en
fermaria dos menores do arsenal de guerra.

1857. -Outro aviso de 18 de Fevereiro de 1857 crêa
na fortaleza ele S. João uma enfermaria de convales
cença.

1857.. - O aviso de ,14 de Dezembro de 1857 deter
mina que, ficanclo sem efi'ei to a disposição do art. 15!i
do regulamento de 7 de Março do mesmo anno, na
parte que manda morar no hospiLal militar os pra
ticantes pensionistas, se observe a do art. 151, que
manda detalhar uul pensionista para fazer dia na bo
tica do hospital, designando-se aposento para elle.

1857.-0s titulas 3. 0,4.",5. o e 6." do regulamento para
o corpo de saude, e que baixou com o decreto n. 0:1900
de 7 de Março de 1 tl7, tratam dos hospitaes e enfer
marias militares. (Veja-se o 2.° vaI.)

1858. -O aviso de 14 de Outubro de 18nS declar3
·que os pensionistas extranumerarios do hospital mi
litar estão obrigados ao desconto no 'i'encimento dos
dias que faltarem sem causa justificada.

1859. - O av.iso de 27 de Agosto de 18n9 declara que,
por imperial resolução de 17 do mesmo mez e anno,
sobre c,onsulta do conselho supremo militar, e delcr-
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mina que corram por conta da fazenda publica 03 me
dica melltos precisos, para que os r.i rurgi5es mi li tares
possam tratar em suas molestias, fóra dos hospitaes,
O~ ofI1ciaes do exerci to, suas mulheres c filhos, que
com eltes morarem no qUHteis; e assiní. tambem
aquelles que, tendo direito á casa no quarlel, morarem
fó.ra delte, por não havei-as abi para sua residencia e
de sua familia legitima.

,1859. - O aviso circular de 31 de Agosto de ·185()
manJa observar nas provincias o (lJ't. 6.° do regu
lamento de 1.7 de li'evereil'o de 1832, que manda ad
dicionar á avaliação da elapa para os hospitae e en-o
formarias militarcs o custo de meia libra de pão alvo.

1859. - O aviso de 27 de Dezembro de 1859 declara,
em additamento ao de 27 de Agosto {.lo mesmo anno,
que os medicamentos para os officiacs e mais praças,
a que este aviso se refere, deyem ser fOl'l1ecidos pelos
hospitaes ou enfermarias militares, á vista de receitas
dos medicas do corpo de saude, que são obrigados
ao tra tamen to dos di tos ol1iciaes e praças, em suas
moles tias.

1860. -O aviso de 2 de Março de i800 declara que
a ração das praças, que entram para o hospital, não
eslá sujeita a avaliação por ser a mesma, que se dá
ás etrcctivas, com excepção sórnente da farinha, que
é substituida pelo pão, como dispõe o arl. 6. ° do regu
lamento de 17 de Fevereiro de '1832.

1860. - O decreto n.O 27'15 de 26 de Dezembro de
i860,alterando,' nos termos clo art. 9.0 da lei n.o B01
de 20 de Setembro de 1860, o que foi approvado pelo
decreto n.o ·1900 de 7 de Março de 1857, determina:

No seu art. 2.°, que o pe5soal administrativo e para
o serviço medico dos hospitaes 'mililares se comporá de
um dircctor, um L° medico, um L° cirurgião, tres 2,°'
cirurgiões, um almoxarife, um escrivão, dous ama
nuenscs, um porteiro exercendo Lambem as funcções de
fiel rle fanlamento, um ajud:lnte do porteiro exercendo
tambelll as funcçües de Gel de roupas e ut nsilios, um
compraJor despenseiro, um cozinheiro, um ajudante do

(
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cozinheiro, um enl'e.rmeil'o-mór para 200 enfermos, e
os enfermeiro e serven tes, que forem necessarios.

No art. 3.°, que o director do hospital, a quem são
immediatamente subordinados todos os empreITados do
estabelecimento, será de patente ou antiguidade sempre
superior á do cil'urgião militar mais graduado que
estiver servindo no estabelecimento.

o art. 4.°, que o 1.0 medico e o 1.0 cirurgião serão
escolhidos d'entre os officiaes superiores do corpo de
saude para o bospital militar da côrte, I~ d'entre aR
LeJS cil'Urgiões para os hospitaes das provincias.

No art. 5.°, que os LOS medicas e cirurgiões dos
hospiLaes accumula rão as funcções que até agora eram
de empenhadas pelos 2. os medicos e cirurgiões, e serão
substituidos em seus impedimentos pelos 2. os cirur
giões, conforme a maior graduação bu antiquidad3.

No art. 6.°, qUt os facultativos empregados nos
110 pitaes, na qualidade de 2. 0S cirurgiões, serão tirados
indisLinctamente das classes ele LoS e 2. 05 cirul'g'iões do
exercito.

No art. 7.°, que é reduzido a quatro para cada um dos
hospitaes militares da côrte e da provincia da Babia, o
numero dos alumnos pensioni tas de medicina e cirur
gia, e a dons o lIo de pharmacia; e qne fiquem abolida
as classe d alumnos extranumel'arios de medicina,

. çirurgia e de pharmacia.
1.861.- O regulamento especial das enfermadas mili- Enfermarias.

ta res de 30 de Janeiro de 1.861 decla ra, no seu art. 4. 0,

que a. praças ca adas, que tiverem meios para se
tratarem fóra das enfermarias, poderào fazel·o com per-
missão dos respectivos command:ml.es, quando a isso se
não oppuzer a regularidade do tl'atamento. Toda a
praça porém que abusar dessa permi são, não ob er-
vando O'J preceitos hygienicos, ou não entrando imme-
diatament em tratamento regulaI', o que deverá ser
julgado pelo medico militar respectivo, perderá o di-
reito de tra tar-se no seio de 'lua família.

'1861.- O aviso de 9 de Abl'il de 1861 declara que licenças.

O governo imp rial tem l'esoll'illo re ervar para si a
1. 14.
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exclusiva competenoia da concessão de li enças ao t'a
culLativo do hospital militar, até que a junta militar
de saude, segundo o disposto no art. 247 do regula
mento de 7 de Março de 18;:;7, proponha as alterações
convenientes para harmonisar este.regulamento com o
de 2;:; de Noycmbro de 1844.

1861.- A ordem do dia n.o 258 da s creta ria da
guerra ue 16 de 'faia de 186'1 manda pôr em execução
o regulamento especial de 30 ue Janeiro do mesmo
anno para o serviço das enfermarias militares tIo
Imperio. (Veja-se o 3." volume.)

1.86'1.- O aviso circular ele H de Agosto de 18G1
manda fazer extensiva ás praças de pl'et casndns as dis
posições do aviso de 27 de Agosto de 1859, ministran
do-se-lhes gra tu ita men te, e ás suas mui bCl'e!> e fi Ihos, os
remedias de que carecerem.

1861.- O aviso ue 24 ele Agosto de 1861 declara
que fica fix.ada em seis onças a quan tiuade de farinha
para a 6.' dieta das eMfcrmarias militares, visto tcr
deixado de ser consignada na tabella n. o 5 do re
gulamento ue 16 de Maio do mesmo nnno.

1861.- O aviso de 29 de Agosto de 1861 declnrn
que, determinando o art. 10 do regulamento de 26
de Dezembt:O de 1.860, que as inspecções de snude
sejam feitas pelos cirurgiões militares exibtentes nas
provincias, ou por medicas civis; e conferindo-lhes
a sim uma das mnis importante~ funcções uas cxtinc
tas juntas militares, podem ellcs tambem uesempe
n11ar quaesquer outras, como sejam as mencionadas
no art. 20 do citado l'cgulamen to, e a: :Ia exame
dos papeis elo conselho economico das enfermarias .

1.861.- O aviso ele 18 de Outubro de 1861 declara
que, para se encherem as casns do modelo n. o 19 da
escripturação das enfermal"Ías mi !ital'e , se deve di vi
dir a despeza total pelo numero dos doentes, tomando
o resultado como despeza de cada um delles.

1861.- O aviso de 29 de Outubro de 1861 declara
que, sendo os facultativos de dia ás enfermadas mi
lital'cs, coadjnvantes do cncanegac!o das me nl<lS enfel'-
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marias, segundo o art. ti.o 1.0 lo regulamento de
16 de Maio do mesmo anno, devem auxilial-o nos tra
balhos, que occorrerem durante o tempo em que -se
acharem de serviço nas mesma enfermarias, sendo
um deIles a conferencia do mappas dia rios, não se
limitando a receitar aos doentes, que entrarem depoi
da hora da vi!'ita do mencionado encarregado.

186i. - O avi o de i8 de Novembro de 1861 de
clara que, tendo-se verificado na maior parte dos
casos, que a imp0l'tancia do soldo e da etapa é suf
ficiente para occorrer ii de peza. de tratamento das
praças doentes, e, por. outro lado sendo o pão e vinho
artigos de dieta, deve entender-se supprimida a parte
do art. 62 do regulamento ele 30 cle Janeiro do
mesmo anno de 1.861, que enumera e!'se fornecimentos
como receita elas cnr 'rmarias' continuauelo a entrar
para as respe tivas caixas unicamente a inportancia
cio soldo e etapa, não re uHando inconveniente algum,
visto como está providenciado llue, no ca o de haver
deficit, as thesourarias suppram, e no ele dar-se saldo,
o recolham aos ofr s publicos.

i862.- O aviso de 3 de Janeiro de 1862 eleclara que,
com quanto os omciaes elos corpos fixos não tenham
direito a ca as, ainda mesmo dado o caso de não have
rem accommodações proprias no edificio publicos,
t ~m direito á visita dos officiaes elo corpo de saude e a
med icamen to O'ra tu itos, nos termos da imper ia I reso
lução ele 17 de Agosto, tlo aviso de 27 ele Agosto, e
27 de Dezembro de 1859, e rIas disposições do regula
men to de 7 de .Março de '1857, uma vez que a distancia,
em que morarem do quartel, não eja tal que obrigue
o facultativo li 1espeza de transporte, h pothese esta
que só púde ser admissivel em casos,muito especiaes.

186_. - O aviso de 3 de Janeiro de 1862 declara
que as arrematações ele medicamento para a~ en
fermaria' militares devem !'er feita perante os re 
pectivos con elhos economicos.
186~.- O aviso de 7 el' Janeit·o tle 1862 declara

que o omcial do dia,-de que trata o art: 11 do regu-

Rp.ceita
das enfermarias.

lIIedicamentos
ás l'amiliasde

oO]c.iaes.

Enfermarias.

Idem.



Enfermarias.

Pracas
da guarda
naclOual.

Medican.1cnlos
a officJaes.

Praças
doentes, obtendo

baLl"a.

InRpecçfiO
do saudo nos

hospilaes.

- 348-

lamento de 30 de Janeiro ele 1860 para as enfer
marias militares, e a quem compele rubricar 'os livro
do receil.uario das enfermarias, é o que estiver de
estado-maior ou de dia ao corpo a que pertencer
ou achar-se annexa a enfermaria, e não o omcial tle
dia á guarnição ou de ronda maior.

1862.-0, aviso de 7 de Fevereiro àe 1862 declara
que, quando o saldo da caixa da enfermarias militares
fór accumulado de exercicios anteriores, deve ser escrip
turado como receita eventual-indemnizações,-cum
pdndo que seja considerado como despeza a annulldr,
quando pertencer a semestre proximo.

1862.-0 aviso de 28 de Fevereiro de 1862 determina
que sejam rec'bidos nos hospitaes e enfermarias mi
litares os cornetas, clarins e 'tambores ela guarda na
cional que não tiverem meios· de tratar- e, quando
doentes.

1862.-0 aviso de 15 de Março de 1862 d clara
que sómente ao omcial que se achar com parte de
doente, convenientemente attestada, serão forneciJos
os medicamentos que neces itar, á visla das receitas
do cirurgião do exercito, que o estiver tratando.

1862.- A ordem do dia da secretúia da guelTa
n. o 313 de 14 de Maio de 1862 determina que ús praças
doentes nos bospitaes, e enfermarias militares, ás quae.
se manda dar baixa de serviço, quêr seja por incapaci
dade phy ica, qUêl' por ,acabamento de tempo marcado
por lei, não se de\'e dar alta dos mesmo hospitaes e
enfermarias, senão quando pelos facultativos compe
tentes forem con icleradas em eslado de poderem têl-a,
exceptuando-se, porém, de.ta disposição as qlle puderem
ser transportadas para suas provincias, se o desejarem;
e as que tiverem}amilia, ou meios para seu tratamento
fóra claquelles estabelecimentos.

1862.- Oaviso de 6 ele Junho de 1.862 declara que
uma junta militar de saude, composta do cirurgião-mór

I do exercito como pres iden te, e dos faculta li vos em
pregados no hospital militar da guarnição da córte, deve
inspeccionar convenien temente a praças doen tes no

(
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mesmo hospi tal, e cujas molestia por sua gra vidade ou
estado chronico manifestam a prolJabilidade de difficil
e duvidosa cura, ii inda median te prolongado tra Lamen to,
e remetLer á secretaria da guerra uma relação nominal
das mesmas praças, com a observações sobre o estado e
c'ircumsLancias de cada uma, fJue pos~am esclarecer o
O'overno para providenciar a respeito dellas, como fór
de equidade e de convenil'ncia para o serviço.

1862.-0 avi'o de 4 de Junho de '1862 declara que
ao governo compete a nomeação pe ajudante de por
LeiTO do hospital militar, por i so que o regulamento
do corpo de saude d(l exercito, promulgado em 25 de
Novembro de '184l, foi ue sa parte mouif1cado .pelo de
26 de Dezembro de 1.860, ma ij ue, entl'etan to, não f1ca
o mesmo director inhibido de inclicar para o referido
lugar q'uem o pretenda, minislrando a informações
'necessarias para se poder ·resolver.

1862.-0 aviso cle '17 de Jlll1ho de 1.862 declara que
as dividas provenientes cle tratamento de officiaes não
são admis iveis, porque quando estes ão tratados nos
bo pilaes ó percebem m ia oIdo e o Estado concorre
com toda a tle peza de tra tamen to, e qua ndo tra tados na ..
enfermarias da mesma maneira, Ó devem ter meio oldo,
entrando directamente dos cofres publicas par<l a cai -a
de administração das mesmas enfermarias outro meio
soldo e a etapa, e por i so alli receberão todo o tratamento
le que carecerem. Semelhant.emente, quando nos 11os

pitaes e enfermarias miliLal'es forem tratadas' praça da
armada, não ha necessidade de fazer contas á parte, e em
tudo se deve proceder"como se fossem praças do exercito.

1862.-- O aviso oircular de 23 de Junho de i862 de
termina que, quando a enfermarias militare estiverem
estabelecidas nas capitaes, os conLractos para forneci
men to de remedia sejam celebrados nas tl1esoUl'arias de
fazenda na presença e com voto do delegado do cirur
gião-mór elo exercito, c do commandante do corpo a
que pertencer a enfermaria, sendo afinal ubmetLido á
approvação da pre idencia ; e que continuem a ser cele
brados pelos conselhos economicos, com audiencia e'volo
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do omeial do corpo de sa ude que tiver a seu c.a I'rro a
enfermaria, ljuando e.ta estiver di~t:lnte ou fóra da
capital.

1862.-0 aviso de 30 de Julho de 1862 declara que,
depoi do re"l'ulamentode 7 dcl\farço de l857, não pôde
existir a classe de enfermeiros de numero, havendo só
mente enfermeiros-móres, enfermeiros e ajudantes, que
só têm direito á gratificação, quan lo em exercicio: que,
quando o serviço diminuir nas enfermarias, elevem re
gre sal' á companhia os enfermeiros que excederem ás
suas necessidades, assim como deve-se augmentar o nu
mero dnlles todas as vezes que houver maior affiuellcia
de doentes.

1862.- O aviso do 1. o de Ago. to de 1862 recom
menda que se execute litteralmente o disposto nos
avisos dQ 26 de Agosto e 27 de Dezemuro ue 1859, decla
rando que, alérndo olTIdaes,. uas mulheres e filhos, ne
nhuma outra pe soa deve ser cont mplada, senão as que
por lei expressa tenham direito a tratnmento gratuito,
e que o forneGimento se deve limitar ao que propria
mente se chama remedio, com exclusão de utensilios
de qualquer natureza.

1862.- O aviso circular de 19 de etembl'o de 1862
declara que, reconhecendo-se não ser regular a ma
teria do art. 4,5 do regulamento das enfermarias de 30
de Janeiro de 1861, por estabelecer uma valltarrem, que
não está comprehendida na tabella annexa ao regula
mento de 7 de Março ue 1857, não se deve con tinuar a
abonar a gratificação de 20~000 men aes ao. agentes das
en ferma r.ias.

1862. - A ordem do dia da ecrel,aria da guerra n. n 328
de i!J de Setembro de 1862 determina que o deposito
ue convalescentes, a que se refere o art. 92 do regula
mento n. o ,1900 de 7 de Março de 1857, e para onLle devem
ser enviados os militares, que sahinLlo curados do 110
pitaes não possam todavia entear em erviço activo, e
necessitem de algum repollso e úuiclados hygienicos,
seja e tabelecido em um dos ediücios da fortaleza de
S. João: a despeza com as Ll ietas deve ahir dos mesmo

(
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\ 'UCl1Uentos das praça destinados á receita do hos
pi tal, quando abi doentes.

i862.- O aviso de i6 de Outubro de i862 declara
que, pertencendo a igreja do hospital militar, e achan
do-se a capella destinada para o culto religioso e admi
nistração do Sacramento, não póde o governo conceder
que a ell:l se aggreguem irmandades ou devoção debaixo
de compromisso.

i862.-0 aviso tle 18 de Dezembro de '1862 recom
menda que sejam fielmen te ob ervadas as ordens dadas
a respeito de fornecimento de remedios para tratamen to
fóra do hospital, a fim de se evitarem abusos) que aug
mentam muito as de pezas.

i 62.- O aviso de 19 de Dezembro de 1862 concilia
o aviso circular de 10 de Agosto de 1853 com as instruc
ções de 12 de Janeiro de '1861, e o regulamento especial
par'a o serviço das enfermarias militare, determinando
que, quanto ao julgamen to e consumo dos objectos em
máo e'tado a cargo das enfermarias, devem vigorar as
disposições do mencionado aviso de 10 de Agosto de '1853,
cuj'l execução é recommendada pelos arts. 5.°, ü.", 7. o e
8. ° das ci tada instrucções, ficando assim alterados os
arts. 19 e 42 do r guIamento da enfermarias de 30 de
Janeiro de '1861..

1863.- A ordem do dia da secretaria da guerra
n.o 3'l3 de 1.4 de Janeiro de 1.863 publica as seguintes
instrucções para a administração do deposito de con
va lescen tes:

AI't. 1.. ° O depo. ito de convalesc.elltes da p:ual'llição
ua CÔrte, estabelecido na fortaleza de S. João, e tará
sob a vigilancia e administração do commandante ãa
dita fortaleza.

An. 2. o Nelle serão recebidos os individnos mi
litares, cujo estado exigir algum tempo de convale 
cença.

Arl. 3.° No deposito de convalescentes vigoraJ'ão na
parte que IlJe forem applicaveis, disposiçõ s uos
art. 8.°,52,55,58,60, 63 e 6~ do regulamento espe ial
tias rnrermarias militares d~ 30 de J:meiro ri '1 (H.
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Art. lho Hav.erá no deposito, para velaI' sobre as
condições hygienicas dos conv.alescentes, um cirurgião,
que será, emquan to fór possi vel, o mesmo que serve
no asylo de invalidas.

Art. 5. 0 A gerencia administrativa iJlterna do de
posito de r:onvalescentes correrá por um conselho eco
nomico, composto do commandante da fortaleza como
presidente, do cirurgião que seI" ir no deposito, do
commandante das baterias, do ajudante da fortaleza, e
do quartel-mestre do asylo de invalidas, como agente,
devendo exercer as funcções de secretario no conselho
um omcia! inferior; ou cadete do mesmo asylo, com
pe.tentemente JJabilitado, e na falta destes, dos corpos
da gual'llição, ou do reformados.

Ar t. 6. o Este conselho se regerá pelas disp.osições,
que lhe forem applicaveis, do reo-ulamento para os
conselhos econom icos appro "a elo pelo decre lo n. o i6(j,9
de 6 de Outubro de 1855.

Art. 7. 0 Os convalescentes deverão sahir do hos
pital' militar para o deposito ás terças, quintas e sab
bados de cada semana, pelas 3 horas da tarde, a fim
de seguirem na barca da caITeira de Botafogo, que
para alH partir ás 3 1/2 horas.

Art. 8. 0 03 convales::entes seguirão do hospital
acompanhados por um enfermeiro, que os conduzirá
até ao ponto do desembarque em Botafogo, onde se
achará, nos refel'Ídos dias ilS 4 horas da tarde, um
escaleI' com toldo, e um enfermeiro empregado no
deposito para l'ecebel-os, e entregaI-os no mesmo de·
posito,.

Art. n. o Nos dias chuvoso, ou tempestuosos não
haverá transferencia de convalescentes para o deposito,
nem deste para os COI'pOS.

Art. lO. Haverá no deposito uma caixa com os
medicamentos indispensaveis para occorrer a qualquer
accidente que por ventura possa uar-se entre os con
valescentefl. Esses medicamentos serão fornecidos sob
requisição em fórma, fei ta pelo cirurgião em serviço
no deposito, e dirigida pelo. tramites competentes;

r



r. 1111:1I1c10 1l0uvrl' nrgencia para algum caso imprr
vi~to, de qualquer medicamento Que não haja na caix<l,
será requisitado á pharmacia do Estado mais proxima,
pelo di to ci rul'gião, com o - Visto - do commandante
da fortaleza, ou de quem suas vezes fizer.

Art. 11. Se qualquer convalescente recahir da mo
le tia (Iue .0ITrêra, on adoecer de outra enfermidade,
.o Girllrgião em serviço no deposito mandal-o-ha com
bai'l:a para o hospital, guardando-se as mesmas pre
C:111çiJes c~ta/)elccidas pura a vind.a dos convalescentes
para o depo. ilo.

Art. 1.2. Logo que qualquer praça convalescente
e~livcr completamente re'ta1Jclecida, e capaz de entrar
cm serviço, o cirurgião o parlicip:.u:á ao commandanle
da fortaleza, e este o communicará ao d.o corpo a que
a praça pertencer, desirrnando o dia e hora em que
dere mandar buscaI-a na ponte das barcas na ciuade,

··a fim de alli se ach:ll' á hora marcada quem eleva
{lcompanhal-a ao re. pecLivo quarlel. Se o convales
cellte I'e tabele 'ido fôr omeial, será sumc,íente a par
tif'ipação ao corpo ele que elle rcti1"l-se par:! o seu
quartel por achar-se prompto.

1863.- O aviso de 16 de Janeiro de 1863 commulJica
ao director úo 110 pital militar da côrte que os presos
~ nlcnciados e para entenciar não devem er envia
do. purao deposito de r;onv:llesoentes, emquanto n<Io
se estabelecer lá uma casa com as condições de segu
nnça para o conler.

1 63. - O aviso rle 2f~ de Fevereiro ele 1863 sol icita
ao ministerio da fazenda a expedição de ordem no sen
lido le flu!Jsti tui r-se a pa luna-vo to-ue que tra tau
o avi o circular de 23 de Junho de 1862 lJor-audien
cia- ou informação dos omcines que t~m de respon
deI' püla administração das enfermaria, e pela quali
dade dos medicamento; visto :::er esta a intencão do
governo imperial. •

1.8G3.- O aviso de 13 de Março de 1 63 permitte
que o. guardas nacionae. de lacados na. fortalezas
sujam traLados 110 hospitnlmilitar da ·CÔl'le.

I. 4,[5.
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Gunrdas
lJul'ionaes
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1863.-0 avi. o de 9 ele Abril de 1863 declara que,
em cumprimento da circular de 23 de Junho de 1862.
relativa a contractos para fornecimento de medica
mentos, nada têm a juntas que vêr, embora funccionem
os inspectores e os fiscaes, visto que se não trata ahi
de negocias das the ourarias, mas simplesmente de
fiscalisação das despezas da repa rtição da guerra: e que
não ha inconveniente cm ser a palavra-voto-que se
lê na circular, substituida por-audiencia-ou-infor
IlJação.-

1863. - O avi o do 1. o de Junho de 1863 declara que
deve ser revogada a ordem que mandou passar as visitas
mais tarde do que se acha determinado no art. 120
do rerrulamento do corpo de saude, o qual deve seI"
posto"em execução para que os alumnos pensionistas
possam assistir ás visitas e depois seguirem para ó!s
suas aulas.

1864,.- O aviso de 19 de Novembro de ~86~ deter
mina q'ue o hospital estabelecido na capital da provin
cia de l\1::tto .Grosso, seja convertido em enfermaria, a
cargo do corpo que fizer a guarnição.

1865.- O a\ iso de 3 de AI ril de 1865 manda exe
cutar no hospital militar a di. posição contida no art. G9
do regulamento que baixou com o decreto n. o 778 de
15 ue Maio de 185i, a respei to de 2. as vias de con Las.

1865.- O aviso de ii de Abril de 1865 manda con
verter em enfermarias permanentes, nos termos do
regulamento ele 7 de Março ue i857, e regímen to espe
cial de 31 de Janeiro de 1861, os JlOspilacs milHares
de Pernambuco e da Bahia.

1865.- O aviso de 11 de Setembro de 1865 manda
que o 1. o medico do llOSpi tal organize a relação dos
medicamentos, que têm de ser contractados, de modo
que abranja todos de consumo permanente, a fim de
que se prepare com aC<,1r1o as bases de futuros con
tractos.

1866.- A imperial resolução de 7 de FevereÍro de
1806, tomada obt'e consulta da meslna da ta das secções
de guerra e marinha e de fazeada cIo conselho de estado

r
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sobl'c a prctenção de empregados do extincto 110. pilaI
da Bab ia, pedindo para Gcar audidos ao arsenal de guerra
da mesma' provincia, até que voltem ao exercicio de
suas funcções, declara que a denominação de a repar
'tição de fazenda do ministerio da guerra » compete
ás estações encarregadas da escripturação e contabi
lidade de diversos serviços daquelle millisterio, de
centralisar as contas, de verificaI-as, ou tomai-as aos
respousa veis pela fazenda ou dinheiros do Estado, e
os hospitaes militares não estão neste caso; e que os
supplicantes podem exerc r as funcçõcs de seus em
pregos em algum dos hospitaes creados em conse
quencia da guerra, quér na provincia do Rio Grande
do Sul, quér nos Estados do Rio da Prata.

:1866.- O aviso de 27 de Julho de 1.866 declara que
as vagas dos alumnos pensionistas, exisLentes no hos
pital militar, serão posta" a concurso, de conformi
dade com asrespecLivas instrucções. (Vid. 3. o vol.)

:1866.- O aviso cle 28 de Julho de i866 dá instruc
ções pal'a oserviço medico dos hospiLaes provisorios ou
sedentarios, e dépositos de convalescentes do i. o corpo
do exercito em operações conLra a llepublica do Para
guay. (Vid. 3. o vaI. )-

:1866. - A ordem do dia da secretaria da guerra
n. o 527 de ii de Agosto de :18(j6 publica as ins
trucções para o serViço medico dos hospitaes provi
sorios, ou sedent'ar-ios, e depositos de convalescentes
do exercito em operações contra a republica do Para
guay. (Vid. 3.° vol. )1

:1866.-0 decreto n. ° 3703 de 22 de Setembro de i866
determina que o provimenLo do emprego de alumnos
pensionistas dos hospi1ta'es militares da côrte, e provin
cia dai Bahia, seja feito por meio de concurso, pelo
modo seguinte:

Art. t. o OproviIp.ento do 'emprego de alumnos pen
sionistas dos hospitaes mili'Lafes da oÓI1te e da pro
vincia da Bahia será. feito' por meio de concurso .
. Art. 2. ° O processo do concurso será reguJado pelas
lnsLrucções, que o miuisterio da guel'l'a expedir.

Alulllnos
pensionistas.

Hospilaes
provlsorios.

Idem.

AJumnos
pensioOlstas.
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Art. 3. o Scrão de pl'eferencia aclmi llid os no 'orpo
le saude do exercito os doutores m medicina, que
tiverem servido de alumnos pensionistas nos 110Spi
taes.

1867.- O aviso de 1.2 de Julho de 1. 67 autoriza a
exlincção do ho pitaI mili tal' da cidade de PQrto Alegre,
creando-se em substituição uma enfermaria militar.

1867.- O aviso d 2 de Outubro de i8G7 e1eclara
que, na fórma do que di põe o regulamento de 2~ de
Novembro de 18'14, os cnfermeil'os-móres não são
directam nte responsavei para com a fazenda pu
blica, e sim para com os rcspectivos almox:nifes.

1867.- O avi'o de 14 de Outubro de 1867 declara
que, além do director no 110 pital militar proYi orio
do Andaraby, o pessoal constal'á de um L o medico,
tres medicas coadju vantes do serviço, um almoxarife,
um escrivão, dous amanuenses, um porteiro exer
cendo tambem as funcções de fiel de fardamen to, um
ajudan te dp porteiro accul11ulando igualmen te o en
cargo de fiel de roupas e utensilios, um comprador que
será o aj udante do despenseiro, um despenseiro, um
cozinheiro, um ajudante do cozinbeiro, um enfer
meiro-mór para cada turma de 200 enfermos, seis en
fermeiros, sendo cinco para as enfermarias e um em
pregaeIo na botica, e cinco ajudantes de enfermeiros,.
sendo o numero de serventes limitado ao stricta
mente necessario ao serviço; e que todos estes empre
gados perceberão os vencimentos que lhes estão mar
cados no decreto n. o 1.900 de 7 de. Março. dq 1857, t ndo
só direi to á ração os empregados in ternos, isto é, os
que são obrigados a residir no estahelecimento e não
perceberem a etapa. O escrivão interino, porém, con
servará a ração n. o 2, paga a dinheiro, que estava.
percebendo como amanuense do hospital militar da
côrte; e que além dos vencimentos, que lhes comlle
tirem" conforme o referido decreto, se abonará aos
empregados ele escripta a di aria de SOO rs. lJara trans·
porte nos dia em que comparecerem aos trabalho
da reparliç.ão.
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(Em H de Janeiro ele 1866 foi tran. fcrido p~ra Anela
ralJy o clrpo 'i to ele convale cen le cle S. João; em o 1. u

de Fe"ereiro ele 1867 deu-se-lhe a categoria ele llO:pi
talmiliLar provisorio ele Anelarahy, dependente do da
rôrte, do qual foi inteiramente desligado por aviso cle
3 de Julbo do mrsmo anno de 18m.)

1867.-0 adst? de 10 deD zembl'o dc1867 modifIca o
de H elc Outubro acima referido m~rc;il1do o pessoal,
que de e Ler 0110 pitlil miliLi1l' provisol'io do Anrlaral1y,
e i1, gr<ltiric:lçàe., qu devem perceber alguns dos res
)ler ti \"os empregados couforme ,as segui IJ Lcs l'cl<lção e
tabclJa. .

Rclacão do pessoal do hOSl)ãtal n ilid.ar 1)1'0
"isorio do Auularah;r a 'a lC sc I' 'fcre o a\'iso
acima de iO dc Dezcn bl'O,

Direcloria,

1 dir cLor, 1 escrivão 3 amanuenses ( 1 arnanueme
emprega-sc Lambem na c 'cripturll\:ão da bOLica, c na
dos mappas pathologicos), 1 porL iro e fiel do" farda
menLos e 1 tljudanLe (o aj lHIan te serve Lambem de
en 'arl' gado das luzes e do asseio da secretari::l).

Serviço medico.

Um LO. medico e 3 medicas coadjuvantes.

Almoxa.rifado. '

f10spilal
d') Alluilrahy.

i almoxarifc, '1 fiel de roupas
mula o lugar ue despcnsriro),
seíro e comprador e 1 sél'vcnte.

Botica.

uLensilios (este arcu
i ajudante d dcspcn-

i Lati 'ario, 1 ajudante e 1 scneutc.
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Capell{to,

I cape\Ião .

En(el'1naricts,

I enfcrmeiro-mÓl', 5 enfermeiros (i enfermeiro,
alem do serviço da enfermaria, coadjuvará ao enfer
meiro-mór), 4, ajudantes ele enfermeiros, ~ serventes
livres para ellfermaria~ e 3 escravos.

Co~inha.

i cozinheiro, I ajudante (o ajudante occupa-se tam
bem do serviço do rancho dos empregados e das praças),
e 2 serventes,

TabeIla das gratificações de alguns empre
~'ados do Itosllital militar Pl'9\'isOl'io do An
dal'alty, a que se refere o aviso aeÍllla de
10 de Dezembro.

Fiel de rattpas, da utensílios e despenseiro.

Enfermeiro ( paisano) , .
Ajudante do enfermeiro ( p;li~ano ) .
Cozinheiro " .
Aj udante de porteiro .
Idem de despenseiro e comprador ,
Idem de cozinheiro : .
Servente livre ( por dia) ' ,
Idem escravo (por dia) ,

qO~OOO

301)000
50,)000
30S000
30~DOO

30!~000

$800
1!~000

Hospital
de Andaraby.

1868,- O aviso de 23 de 1l1aio de 1868 declara que,
Da conformidade d'os regulamentos e disposições .em
vig9r, o serviço da pharmacia do bospiLal milital' pro
visaria do Andarahy está sob a immediata fiscalisação
do 1. 0 medico, unico respoDsavel pelo serviço me
dico do estabelecimento perante o cirurgião-mór do
corpo de sauele elo exerci lo , competindo sómeDle ao



- 3tiO-

director fi!'\cali~ar a pane material de semelhante ser·
,'iço, i. to é, examinar e Ialancear a conta da receita
e de. peza da botica com os mpregados marcados pelo
regulamen to.

1.868 - Oaviso ele 10 de Junho de 1.868 declara que
no hospital militar pro\ i'orio do Andarahy póde ser
a ração conced ida m generos, porém unicamen te aos
empregados que a têm, em virtude do regulamento
de 1.8'1,4, e não aos que a p rcebem como gra tificação
por concessão do governo, fazendo optar,se entl e a
ração em generos e a etapa.

1.868.- O aviso de 17 de Junho de 1868 declara que
em casos excepcionaes, no hospital militar provisorio
do Audarahy, como quando o doente tem fastio ou
solTrimentos taes, que lhe não é permittido usar dos
alimentos previstos nu regulamento, póde o facul
tativo afa ta r-se do que está marcado nas tabelIas,
conforme f,lcnHa a ultima parte do art. 42 do regu
lame.nto de 21.> de Novembro de' 1.84,4, c.onvindo porém,
que tanlo o director, como o 1.0 medico e L° cirur
gião, fiscalisem, pelo exame dos mappas das enferma
rias e das pap letas, esse serviço, de modo que o
descuido não autorize grande latitude, nem dê lugar
ao abuso de taes conce sões.

1.868.- O aviso de 3 de Agosto de 1.868 declara que
aos empregados do hospital militar provisorio doAn
darahy, que não têm direito ao recebimento de rações,
se pcrmi tte que sejam es las fornecidas já preparadas
pelo mesmo hospital, indemnizando elles mensalmente
a importancia dos generos fornecidos.

1868.-0 aviso de 25 de Setembro de 1868 declara
qil.e, nos termos do § 3. o do ar t. 21, do regulamen to,
que baixou com o decreto n. O 2200 de 26 de Junho
de 1.8õ8, devendo o pedido do provimento necessario
para a botica do estabelecimento da colonia militar
de.-!tapura ser feito pelo facultativo ao tlirector, e
por este c1iri rr ido á presidencia da p rovincia, deve en
tender-se que esse provimenlo é em artigos propl'ios
da boI ica, e não em dinheiro.

Flospilnl
de Amlal'alJy.

IcIem.

IlIem.

Colonill
lU ili tal'•
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1.8G8. - O aviso de 12 de Dezr.m IlI'o Ilt- 18G8 c'\lwtle
inslrllcções para o gerviço dos ho:'pilaes e ('nrr'rma
rias mililares em qu IlOuver irmãs de caridade. ( Vid.
3. 0 vaI.)

1869. - O aviso cle 8 de Fevereiro de 1869 apprQY:l
as inslru ções organizadas para o regimen das enr 1'

marias mili Lares creadas na AnuaçJo, bem como os
vencimenLos, que foram :.Irhilrauosaos respeclivos em
preITados, gendo porém modiGcado o art. 3.° na parLe
em que manda fazer carga dos in lrumenlos cirUl'
gicos ao meJico mais graduado, por quanlo lal carga
deve ser fei tn ao L.o ci I'UrlTião das ri i las en f"rmarias.

1869.-0 aviso d \) de Fevereiro de 1869 rêa uma
junla militar cle saucle auxiliar:í. da côrle, a fim de ing
peccionar o avultado numero cle praças existenles nos
hospitaes milila'res.

1.859.- O aviso de 25 de Fevereiro de '18G9 declara
que nos contraclos para fornecimentos cios nfermei
ros miJilares se deve observar a pralica seguida no
hospital mililar. ela côrte.

1 69:-0 aviso de 9 de Março de 1869 rleclara que
o formularia, que se deve observaI' no.' f01'Jlecimcnlos
de medicamenlos para as enfermarias, deve-se entender
ser o que se acha em vitl'or, e foi mallllndo pôr em pra
tica nos hospilaes e enfcrmarias militare.> por aviso
cle 2 ele \'bril de '1869.

18G9.- O aviso de 1-1 rie Maio de 1869 declara que
o empregado, que ue direito subslilue o almoxarife
elos ho pilaes militares no ex.ercicio de Sllas funcçães,
é o respeclivo fiel, que na qualidade de seu proposlo
assume por isso mesmo inleira l'll'lJonsaiJilidade pelos
objeclos a cargo do proponente, salvo quando o gover
no entende dar-lhe prompto substituto, e bem assim
que lia incompalibilidade enlre o excrcicio de escrivão
c o de almox-arife de um mesmo hospital.

1869.-0 aviso de.18 de Maio de 1809 declara (ue
no inyel,lal'io dos objectos a cargo do almoxari[e do
1J0spi tal mililar provisorio do Andarahy, e de quese tem
de fazer cu lI' 'ga a novo almoxarife, se lleve observar

(
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a pratica gel:almcnte seguida, a sabcr: relacionam-se
todos os objectos existentes em uma só relação para
por ella ,e tomar a conta do almoxal'ife que os entre
ga, extl'emando-, e dos objectos hon e ClU estado de
servir uma outra relação para cal'ga do nora almoxa
rife, e uma terceira dos inuteis e inserl'iveis, para e
lhes dar consumo, ou outro qualquer destino, e isto
se faz, ou diariamente, ou por periodos, ou no fim do
inventario como mais com'ém aO andamento e celeri
dade do serviço. O inventario deve ter horas marca
das para principiar e acab:\r, fazendo-se sem incon
veniente nem prejuizo do mais serviço, e o' director
do e, tabeleeimenlo, LlejJois de pl'screver a marcha elo
trabalho segundo o que Dca indicado, só Lleve intervir
no pl'oce'so para resolveras duvida- quese suscitarem,
visto que pai' parte !.Ia faz"'nLla puhlica LI ve fi 'calisal'
o e cl'ivão, e pela dos interessados os proprios almo
xarifes, pes~oalmente ou por ::;eu pl'epostos.

1869. -O decreto n. o 4:li5 elo 1. o ue Jonho ue 1869
dá nOVa tabella d dietas p::lra uso dos ho pitaes e en
f rmal'ia mililares. (Vide 3. 0 volume.)

1869.- O avi o de 22 Lle Junho de 1869 declara
que para o fornecimento para as pl1annacias LIa hos
pit3e' e enfermarias militares se iomcm as seguintes
pl'ovidencias:

,1. o Pa I'a que não e subs ti tuam por ou tl'OS objectos,
que sendo fOl'l1CCidos pela pharmacia do hospital mi
litaI' ele côrte ús do outros hospilaes e enfermarias
milital'e" forem rejeitado. 1 sem que os respecti\'os
pharmaceuticos apresentem por e cl'ipto a razões, em
11 u se fun 1arem pa ra rej ei tu l-os, uma vez Iue e 'ta
ejam jn19aclas attend i veis pela alltoridacle mellica, a

(lUCm forem suhmeltidas;
2. 0 Para que o e cri vão elo me. mo ho pital da côrte

tenlta todo o cuidado, qua1110 tran ferir para as Il'uia
os pr\os cl s artigos, CJue forem fome idos ao, outros
llOspit, es e enfermaria, para não repetir-se o engano,
que se deu ultimamente a I'e peito LIa crgotina .

3,0 Fiua\mente, pnra qnc os ohjrctos ele que cilrCCI'1'
1. '~fi ,

Dietas.

Fornecimento
ás pharmacias
e enl"ermnrias.
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a pharmacia desse ho pital sejam comprados, tanto
quanto fôr possivel, por preços estipulados em con
tractos.

1869.- O avi"o de 22 de Junho de '1869 declará que
para o preparo de assados nas dietas indicadas na
tabella que baix0u com o decreto n. o 4375 do L o de
Junho tle 1869, se podem empregar duas oitavas de
banha ou toucinho, se o assado fOI' rle fôrno ou de
panella.

1869.-0 aviso de 20 de Outubro de 1869 determina
que as dietas aos doentes embarcados em tl'ansportes
elo governo sejam de 900 rs. em lugar de 660 rs. de
comedorias, devendo as COIl tas de taes dietas ser acom
panhadas do mappa do movimento da enfermaria,
assignado por med ico.

-i871. - O aviso do 1. o de Junho de 1871 manda
abonar aos amanuenses do hospi tal mil itar de Anda
rahy a ração n." 2 da tabella allnexa ao regulamento
de 25 de Novembro de 184!~, devendo pOl'ém cessar
a diaria de transporte dos que a estiverem perce·
bendo.

1871.- O aviso de 30 de Junho de 187'1 approva a
suppressão feita pe.!a presidencia da provincia de Santa
Cathal'ina, de um lugar de amanuense na delegacia
do ci rurgião-mól' do exert;i to.

1871.- O aviso de 31. de Julho de 1.871. declara que
não se admittem no hospicio de Pedro II pc soas que
solft'em de idiotismo.

1.871. - A portaria de 18 de Agosto de 1.871 'declara
que nos contractos para fornecimento de medicamentos
~l enfel'lnnria militar da capital da pt'ovincia de Santa
Ca tha ri na devem-se estabelecer muI tas pa ra os casos
de faltas commettidas, e a pena de rescisão no de
I'eincidencia.

1871.- O aviso de 4, de Setembro de 1871 permiHe
que um amanuensc do hospital militar da côrte subs
titua o respectivo almoxarife, que se ar.ha tloente,
sob a responsabilidade deste, e uma vez que não haja
augmento de rlespeza.

(
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187i.- O avüo de 6 do Sotembro de 187i deter
mina que nos contractos, que o conselho economico
do 6.° batalhão de infantaria fizer para fornecimento
da medicamentos <Í enfermaria mili tal' de Uruguayana,
deve con 'ignar a faculdade de roscisão da parte do
Estado. .

1871. -O avi<;o de 4 de Outubro de 1871 declara
que á viuva do um omcial do exercito, bem como ás
suas filhas. se devem fo l'Jlecer os medicamentos de
que precisarem, no termos do art. 23 do regulamento
de 7 do Março de 18157, devendo tal fornecimento ser
feito em vista do omcial em serviço, e rubricado por
autoridade competente.
1871.~ O avi o de 16 de Outubro de 187'l deter

mina a crealjâo do uma pbarmacia militar na provincia
do Ceará.

1871. - O aviso de 18 de Outubro de 187:1. decla
ra que o serviço de denti ta para o aJumno da es
cola militar eleve ser prest.ado pelos cirurgiões mi
litares.

1871.- O aviso ele t9 de Outubro de 1871 declara
que o enfermeiro-mór con tractado do hospi tal mi
�itar da côrte, além do oldo e gratificação. que com
petem ao onformeiros-móres militares, só tem di
reito a uma et11pa de praça de pret quando desar
ranchado.

1871. - O aviso de 20 de Outubro de 187,1 auLoriza
a presidencia de S. Paulo a tornar elJectiva a creação.
dos con olho- administrativos para o rancho e enfer
maria dílS companhias de cavallaria e infantaria, que
se acham em organização.

187L-0 aviso de 8 de Novembro de 1871 auLoriza
o presidenLe e commandante das armas da provincia
de MaLo Gros o a conceder baixa do serviço do exer
cito ás praças julgadas pela junLa de saude incapazes
do serviço, e que não tiverem de abir daquella pro
vincia; remeLtendo para esta cÔrLe a que, estando
nas mesmas condiçDes, forem naturae cIe outras pro
vin cia- .

Contractos de
medicamentos.

Medicamentos
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ofliciaes.
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incapazes para

o serviço.
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1872.-0 aviso de 2,1 de Junho de 1872 supprime
o lugar de amanuense do hospital provisorio de An
darahy.

1.872. -O aviso de 24 cle Julho de 1872 declara o
seguinte ao director do hospital de Andarahy:

Em oficio datado de 17 do mez proximo passado, ::ob
n. O 2061, ponderando Vm. que oecorrem duvidas obre o
abono de vencimentos a empregados do hospital em
Andarahy sob sua direcção, quanLlo deixam de com
parecer e não justificam a faltas, e quando 'ompa
recem depois de encerrado o pon to, e ex pi rado oquarto
de hora de tolerancia, con ui ~a:

1. o Ao cil'urgião do corpo de sande do exercito, qual
o vencimento que compete quando comparece, e faz
o serviço depois do ponto encerrado 'I

2. o .Ao cirurgião contract;)do, que vencimento se deve
abonar nei mesma hypothese, e quando não comparece
nem jus tiJica ;) ra!t;) ?

3. ° Aos empregados de escripturação, como ejam o
cscri vão e os amanuenses, nos dous casos do 2. o que
sito, devem ser applicavei a perda ela gratificação,
tomanlo-se como tal a terça parte elo' vellcimento.
no 1. ° caso, e a de todo o 'Venci men to no 2. o 'I

4.° O desconto de um terço do' vencimentos quando
referir-se a empregados que percebem sómen te gra
tificação e etapa em dinl,leiro, deve er relativamente
ao total, ou a urna das parcellas?

Declaro a Vm. em resposla:
Ao LO quesito, que se acha elle re olvido pelo art.

121 el o regularnen to que ba ixoll com odecrelo n. o 1900
de 7 de 1\1arço de 1857.

Ao 2.°, que, lendo os cirurgiões contractados os
mesmos onus e vantagens que os cirurgiões do corpo
de saude, a pralica a seguir com aquelles, nas hypo
theses apresen ladas, deve ser igllal ao procedi men lo
que com esles se tem quando comparecem depois do
ponto encerrado, e quando não comparecem, nem jus
tificam a falla.

Quanto ao 3.°, que considerada ii terça parte do vén-

(
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cimerJto do escrivão, almoxat'ife e amanuenses como
gratificação, e os UOLlS terços C0l110 ordenado, se deve
praticar nos casos indicado', de accôrdo com os pa
ragruphos do art. 30 lia r 'gulamonto que haixou com
o decreto n. o M56 de 17 de Abril de J86 .

Quanto ao lJ,. o, finalmcn te, que, sendo concedida a
ração para alim nio, não a perdem os empregados
enão 110 caso de falta ·não ju tificada, devendo limi

tar-se a lIc~conto ú gratificação, segundo a natureza
da falta, c de accôrdo com o citado decreto rle 1868.

VIU.

ESTABELECIM~ TOS DE r;,,-'l'R cçlo lJILITAIL

A instrucção tl1eorica milital' o pl'aliGa é dada no
eguintes estabelecimento

1.0 Escola centl'al.
_.o E cola militar.
3.° Escola auxiliares da militar.
lJ,.o E cola regímen taes.
5.0 Es ola geral de tiro.
1810.- A lei de [1 de Dezembro de 1810 creou no Rio

de Janeiro a academia militar, que tem solTrido diversa
r'[ol'l11a : as ultima foram as que, em virtude da au
torizaçãocon'edidaaogovet'I1o pelo 3.odoart. 5.0 da
lei n.o 862 de 30 ue Julho de 185G, pelo decreto n. ° 2116
do i ,0 de Março de 1858, deu-lhe uma nova organização,
assim como á e cola de applicação cI·.eada pelo decreto
n."1536 de23c1eJaneirode 1855,0 ao curso de infan
taria e cavallf1I'ia estabelecido pela lei n.· 63lJ, de 20 le
Setembl'o de J851 na provincia do Hio Gl'ande do Sul:
ea que, em virtude ela autorização concedida pelo § 2,°
do art. 7.0 da lei n." 104:2 de 14 ele Setembro de 1859,
modiücou pelo decreto n." 2582 de 21 de Abril de 1860,
que foi acorripanhaclo cio regulamento organico das
escola' militares, o ren'ulamento lIo 1. ° do Março
de 1858,

A e cola central compl'cllende o curso normal de

I

.
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sciencias mathematicas e physicas, e o de engenharia
civil: é estabelecida na côrte.

A escola milital'\ estabelecida tambem na côrte na
fortaleza da Praia-Vermelha, dá aos alumnos militares
sahidos da escola central, e convenientemente habili
tados, a instrucç.ão especial á~ armas de infantaria, ca
valia ria, artilharia, c ao corpos de engenheiros milita
res e de estado-maior de 1.. 3 classe.

As escolas auxiliaref, que são subordinadas á escola
militar, podem ser e tabelecidas nas provincias, em que
o governo julgar necessarias . por ora ha uma só na do
Rio Grande de S. Pedro do Sql.

Nestas·escolas o curso é de dous annos ; a saber: no·
!. o anno se ensinam as doutrinas da 1.. 3 cadeira do 1. o

anno ela escola central, e o desenho respectivo; e no
2. o anno as doutrinas do L o anno da escola militaI'.
Além destas aulas, ha uma da linglfa franceza.

As escolas I'egimentaes foram instituidas para [armar
inferiores para oscorpo., com a ne.cessaria instrucção,
comprehendendo a leitura, ealligraphia, ariLhmetica,
geometria a duas dimensões, e desenho linear.

1860.- A organização das escolas militares, distri
buição das doutrinas, aLLribuições do pessoal de ensino
e administrativo das mesmas escolas, vêm especificada
no regulamento organico, acima citado, de 21 de Abril
ele 1860.

181>9. - A escola geral do tiro, destinada especial
men,te para a pratica do tiro das armas e bocas de fogo,
é estabelecida no Campq Grande, e se rege pelo regu
lamento que baixou com o decreto n. o 24:2~ de 18 de
~aio de 181>9. (Veja-se 03. 0 volume.)

186Q.- A escola de tiro é sujeita á in pecção da com
missão de melhoramentos do material do ex.ercito, se
gun,do determina o aviso de 18 de Fçvereiro d.e 18,60.

1860.- A creação da escola do tiro foi approvad'
~ele ~ ~. o do ~rt. 6. 0 da lei n. o Hlf~ de 27 de SeL(}mbro
de 1860.
1867.~ O aviso de 13 de Maio de 186i agradece e

approva as seguintes concli'ções com q1te o Barão de
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Piraquara offCl'eceugl'atuitamente o uso Lle uma área de
quatrocentas braças de comprimento sobre cincoenta
de largura, de terreno de sua propriedade, para o pro
longamento da linha ele tiro do Campo Grande:

1. o Que será exclusivamente applicada a elita área
ás experiencias e exercicios dr. artilharia e de outras
armas de fogo de grande alcance; devendó julgaí'-se
nulla, e como se não houves'e existido esta concessão,
logo qne o governo es ta beleça em ou tra loca Iielade uma
nova linha de !.il'0, ou não applique a existente aos fins,
a que nctualmente ella serve;

2." Que t"iIldo o prolongamento da linha do Campo
Grande Je carIar caminhos indispensaveis ao custeio
do engenho Bangú, não sejam elles interrompidos,
Jazendo-se por conta do E tallo sobre as valias lateraes
os pontilhões que precisos forem, e que devem 3er
sempre conservados em bom estado;

3. 0 Finalmente que estando coberto de mato o ter
reno, cujo uso e tá di posto a ceeler para os exercicios
e experiencias de artilhnria, toda a lenha e.madeirn,
que Jar tirada da área de Ciuatrocentas braças de com
prinl'ento sobre cincoenta de largura em continuação
da actuallinba de tiro, sei'á enti'egue ao dito Barão e
a elta nenhum outro desUno se poderá elar.

1855.-0 aviso de 21 de Agosto le 1855 manda que ncmeiros.
não se empreguem praças do batalhão de engenhei-
ros como remadores dos escaleres ela escola·milital'.

1856.- O avi o de 3 de Outubro de 1856 deter- Perda de anno.

mina que nas relações dos alumnos, que se matri-
cularem nas e colas militares, e do resultado do seu
exercicio escolastico, se declare, em observação, aquelle
que perderem o anno por qualquer motivo, se é pela
primeira ou segunda vez, tendo-se muito em vista
esta disposição a respeito dos alferes alumnos.

1860.- A ordem elo dia da secretaria da guerra Escola lIe liro.
n. o 227 de ~H de Dezembro de 1860 detel'mina que,
tanto os otTIciaes que têm ele ir para a e cola de tiro
habilitarem- e para instructores de seu corpos, CGmo
as praçasflos contingente. de.linndós ao .rr\'iço da
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mesma escola, sejam tirados J'entre os Illai inLelli
gentes e morigerados, sendo a escolha fcita sob a
responsabilidade dos respectil'o commandantes; e que
esses officiaes e praças não possam ser dislrahictos, nem
mudados, sem expressa urdem do ministro da guel'l'a
ou á requisição motivada do commandante da e I~ola.

1860.- O aviso de 4, de Setembro de 1860 declara
que a despeza com a escola militaI' Lleve ser feita
com documentos em duplicata.

1860.- O aviso de 23 de ovembro t1e 1860 declara
quea cOl'l'espondencia do director da escola miliLal' deve'
ser directa com o mini. tl'O da guerra, salvo quanJo
Uver Lle satisfazer a alguma exiO'encia das diversas
direcLorias gerues, ou quando ti I'er de entender-se
com o director geral da 2." directoria, na quali
dade de commandanLe das armas da cÓI'te.

1860.- O avi o de 3 ue Dezembro ue 1860 declara
que, u respeito dos alumno da escola central, e que
têm de assistir aos exel'cicios praticas na escola militar
durante as ferias, e deve proceder da maneira que
está detei'minada para os alumnos da escola militar
durante o anno lectivo, eUlquanLo durar o aquarte
lamento, exceptuando-se unicamenLe para os tla centra l
a obrigação lia uniforme de que. trata o ad. 97
do regulamento organico das e, colas.

1861.- O aviso de 5 de Janeiro de 1861 declara
que as disposições do regulamento do 1. o de Março
de 1.858, que não foram alteradas pelo decreto de
23 de Abril ele 1.8GO, con tinuam em vigor.

18Gi.--:- Em 18 de Janeiro de 1861. foram publica
dos os regulamcnLos especial e de disciplina, tanLo
da escola cenLral, 'amo da miliLar. .

1.861. - O avi. o circular de H de Abril de 1.861 de
termina que os fornecimentos á~ escolas elementares
dos corpos devem ser feitos á vi:ita do~ I'e pCClivos
pedidos, iqdependentes de ordem da secl'etaria da
guerra, conforme a tabella assignacla pelo qUflrtel
mestre general, que acompanha o me-mo aviso, e que é :.I

seguinte:

(
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Exemplares. 36- 2!Í- 18- 12 -6
3(j- 2l-- 1S- 1.2 -6

» :1.2- 0- 6- 3- 3

» 12- 9- 6- 3- 3
» 12- (l-- 6- 3- 3

36- 2-'1- 1R- 12- ti
6- 4-- 3- 2- t

18- 12- 9- 6- 3
3- 3- 2- 2- 2

ODJECTOS.

Papel almaço .•..•.•.....•..
Pennas de aço. " .
Dilas de ave .
Caniveles ..........•........
Tin ta pata escrev-er••.•...
.Lapis Ile páo " .•...
Arêa pal'a escripta .
eoll.de cartas para prin-

cipianles .
Tabu:lllas .
GI'allllllaLicas porlUgnezas

de l\Iollte-Verde, ultima
edição ..

Compend. úe ariLhmel. por
Avila .

.Pauta ..
Escl'ipla 011 lra lados .
Peúras para es ripta .
Lapis para as ditas .
Rcgnas sorLidas .

Resma ....
Caixas .••.

Garrafas ..
Duzias ..
Libras .

CORPOS.
/'-.

.;, .;, .;, ..;, I
~

'" '2 '" ~ o
C '" <:: .~

'" '" <> ~
VJ

"" '" e- c-
e 8 .~

o o o o <::c <) <) <)

'"'~.00 <.:> ~ C'l
-V)
::::~

<.:> '" <) :u õ-::l
::::< ::::< o ::::< u

6- 4- 3- 2- 1
6- 4- 3- 2- i

200-11í0-100- 1>0- 2(;
2- 2- 2- 1- 1
6- 4- 4- 2- i
u- 4- 3- 2- i
(j- 4- 3- 2- 1

1.861. - O aviso de 19 tIe Julho de 1.81H declara
que, com quanto não esteja ainda organizado o pro
gramma elo ensino elas escolas regil1lentaes, de que trata
o art. 90 do regulamen to de 21 de Abril de 1.8GO, nem
por isso deixam de estar supprimiJos os lugares de
:ljudante ou clecurião das mesmas escolas.

1.862. - A ordem tIo dia da secretaria tIa guerr.1
n. o 305 de 20 tIe Fevereiro de 1.862 determina que, nos
corpos a que se recolherem os olIiciaes subalternos, e
outras praças, que tendo praticado na escola de tiro do
Campo Grande, foram neLla approvadas, sejam in lruiu:!:>
no uso das armas de precisão as ['(~specti vas prJçlls de
prct, começando pelos calleles e ofl1ciacs inft:riorcs,

1. [f7.

),seolas
regi men Laos.

Escola de tiro •.
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devendo assistir por escala todos os officiaes dos mesmos
cmpos a essa in trucção, que será dada simultanea
men te a cil1coen ta praças, as quaes irão sendo substi
tliidas á medida que se forem habilitando, servindo de
instructores naquelles corpos, que ainda não tenham, OS

instructores adjuntos.
'1862. - O aviso de 28 de Junho de 1862 declara

que o conselho de instrucção da escola central não deve
comprehender, nos exames a que tiver de sujeitar-se
qualquer alumno, as materias em que houver elle já
obtido approvação.

1862. - O ~ 2. o doart. 6 o da lei n. o 1163 de 3i de
Julho de 1862 autoriza o governo para alterar os re
gul~mentos das escolas militares do exercito, sem pre
juizo de qualquer direito adquirido pelo pessoal do
ensino, nem augmento da despeza, determinada pel()
regulamcn to de 21 de April de i860.

O art. 8. ° da mesma lei manda supprimir as pa
lavras - e metade do soldo - no art. 97 do regula
men lo organico das escolas mili tares, mandado executar
pelo decreto n. °2582 de 21 de Abril de 1860.

1862.- Oaviso de 1.9 de Dezembro de 1.862, expedído
cm virtude da imperial resolução de 17 do mesmo mez
e anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, declara 'que o repetidor, que fôr nomead()
lente da escola militar, e ainda não tenha grão de
doutor, está no caso de receber o gráo de doutor
em mathematicas independente de nova these, e que
este 1Ile deve se,' conferitlo pela faculdade da escola
cen traI.

1863.- O aviso de () de Janeiro de 1863 declara,
que não podem os alumnos, que concluiram o 2. 0

anno da escola auxiliar do Rio Grande, deixar de fazer
os exames praticos, e não podem ser passadoS' pela
mesma escola os certificados dos cursos mili tares aos
alumnos, que adquirirem a instl'Ucção theorica e pra
tica, visto ser da privativa attribuição da escola mi
litar pelo art. 1-11 do respectivo regulamento o pas
sarem semelhan tes certificatlos.
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48~6.-0 aviso de 28 de Abril de 1SãO de'le.llmina
que nos processos do conselho de di:scipHna, estabe
lecido na escola militar, se siga a praxe- estatuida
para os conselhos de invest.igação de actos criminosos,
cujo formularia foi approvado pelo decreto n. o 1680
de 29 de Novembro de 1855, havendo porem o cui
dado de fazel'em-se no dito formularia as modifi·cações
que declara o processo do conselho de di ciplina pela
especial idade de sua ma teria.

i863.- O decreto n. o 3083 de 28 de Abril de 1863
deu, em virtude da autorização concedida pelo § 2. o

do art. 6. 0 da lei n. o 1163 de 30 de Julho dei862,
nova organização á escolas militares, approvando para
isso o novo regulamento, que com o mesmo decreto
baixou.

Segundo e te regulamento a. i.nstrucção. theorica e
pra tica será dada nos seguin·tes es tabelecimen tos:

L o Escolas regimentaes~

2. o E colas prepara torias.
3. o E cola mili tal'.
q.. o Escola cen traI.
As disposiçõe consignadas nes~e regulamento são as

unicas em vigOl, tendo caducado todas as outras ante
riores.

Segundq o art. 65 do mesmo regulamento a escpla.
geral de tiro do Campo Grande fieará dependen te da
escola militar; devendo ser neste· sentido alterado pelo
governo o seu actual regulamento. (Viii. 3. o vaI. )

i863.- O aviso de 27 de Maio de i863 declara que,.
na fórma do regulamento de 28 de Abril de 1.663, a
correspomlencia do director da escola de' tiro deve
ser di'rectamente com (} commalldante da escola mi
li tal'.

i863:.-0 decrcto n. o 3107 de tO de Junho de i863'
crêa na cõrte, ficando a:nnex.a á: escola milita-r, a· escola
preparatoria d'c que tratam os arts. i. o n. o 2 do tiL
1.. o· e 16 do til.. 3.0 d'o regulamento das escolas mili
tares approvado pelo, decreto n.o 3083 de 28 de Abril
do mesmo anU-D.

Conselhos
de disciplina.

Nova
organização.

Escola de lIro...

Escolas
preparatorias..
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:1863.- O aviso de 1.3 de Junho de 1863 declara que o~

cm pregados da escola cen traI que, em virtude dos
regulamentos anteriores, tiveram graduações mili
tares e eram obrigados a u~ar dos respectivos uniformes
em' todos os actos escolares, devem continuar a com
parecer aos mesmos actos como anteriormente ao
novo regulamento.

1863.- O aviso de 27 de Agosto de 1.863 declara que
deve para a escola preparatoria ser auoptado o exame
parcial de que trata o art. 2H>doreguJamento de S!8 de
Abril de 186;} , endo porém o referido exame feito
sO/Jre cada um dos annos e tres a quatro mezes depois
da abertura das aulas, fjcando a ;}rbitrio <.lo comman
dan te da escola marcar a época, dentro daq ue Ue prazo,
para o mesmo exame, segundo o processo das lições.

1863 . ....,.. O aviso de 21 de Novembro de 1863 deu
regulamen to e programmas do ensino para a escola
lJreparatol'ia no H.io Grande do Sul, creada por de-.
creta n. ° 3187 de 18 do mesmo mez o anno. Foi
esta escúla supprimida pelo art. Hi dodecreto n.o 3705
de 22 de Setembro de 1856. (Vid. 3.° vaI., pags. 1.80
c 363. )
18G~.-O· avi o de 27 de Janoiro de i86~ declara

quea escola do batalbão de engenheiros deve ser comi
t1erada annexa á escola preparatoria, continuando as
dos mais corpos como até aqui têm estado.

1861.-0 aviso de28 deJaneirode 1864approva a de
liberação tomada pelo conselho de instruc~ão da escola
militar ácen;a das habilitações scien1.ificas, que deva
ter o individuo em quem haja de recahir a escolha
para o emprego de preparador-conservador da mcsma
escola, com a clausula, porém, de preferir-se sempre
o militar em igualdade de habilitações.

1.864:.-0 aviso de 13 de Março de 1864, declara que
deve subsistir a decisão constante do aviso de 23 de Fe
vereiro, que approva o programma da distribuição do
tempo para o ensino ela es(;ola central.

18f:i!J,.-0 aviso de 1.3 ele l\laio de 1.864 approva o pare
cer (Li cOlJgregar;ão da es(;ola Gcutral ác.cn.:a de se não ré-
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ferir o programma relativo aos gráos scientificos de
que trata o art. 182 do regulamento em vigor, senão
aos alumnos matriculados na referida escola e na
militar posteriormente ao anno lectivo de 1863, se
guindo-se no processo para o doutoramento dos an
tigos alumnos, que já tiveram o gráo de bacharel, o
que se acha prescripto pelos arts. 40 e 45 do regula
mento de 18 de Janeiro de :1.864.

1864.- O aviso de 17 de Outubro de 1864 dá o pro
gramma para o concurso dos lentes do curso superior
ua escola militar. (Veja-se o 3, '1'01., pago õ60.)

:l.86!~.- O aviso de 29 de Dezem15ro de :1.864 declara
que, visto não Jtavel' um oficial subalterno habilitado
para professor da escola regimental do corpo da guar
nição da provincia de Minas, a fim de poder-se pôr em
pratica na referida escola o regulamento de 28 de Abril
de 1863, podem deixar de ser leccionadas as ma terias com
que foi auO'mentado o ensino pelo di to regulamento,
isto é, metrologia e desenho lilleilr até que haja um offi
eial habilit.ado para leccionai-os.
I :l.86õ.-Odecreto n.o 3379 de 17 de Janeiro de 186õ
determina, na conformidade do que dispõe o art. 298 cio
regulamento que baixou com o decre,to n. o 3083 de 28
'de Abril de :1.863, qüe a proposta de que trata o art. 275
do citado regulamento, de alumnos para estudarem fóra
do Imperio, seja ex tensiva a todos os militares que ti
verem qualquer dos cursos das :lrmas scientificas das
escolas militares com approvações plenas.

Os engenheiros empregados á disposição· do minis
'teria da agricultura devem cumprir as instrucções, que
])aixaram com o aviso circular de 6 de Março de 1865
'no trahalhos de que]forem incumbidos. (Veja-se o 2.°
·volume.)

186õ.- O aviso de 6 de Junho de 18615 approva que as
aulas secundar ias da escola cen trai sejam alteradas, bem
'como que as lições das aulas primarias da mesma escola se
'reduzam a quatro por semana; sendo os dous dias uteis
restan tos destinados a recordações e exercicios, diri
tgidos pelos l'rpeticlol'cs, actos a q lle poderão assistir os

Programma à'o
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lewpo.
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respectivos'lentes, , sempre que o entenderem conve
niente.

1865.- Oaviso do i. o de Julho de 1861> crêa proviso
riamente na escola militar uma escola de cometas e
tambores.

1865.-:'0 aviso de 3 de Julho ele 1865 fixando a intel
ligencia do art. 213 do regulamento das escolas mili
tares de 28 de Abril de 1863, e expedido em virtude da
imperial resolução de 28 ue Junho do mesmo anno,
tomada sobre consulla da secção de guerra e marinha
do conselho de estado, manda observar na escola centra}
o seguin te:

L o Que a commissão de que trata o citado artigo
deve ser composta de tantos lentes, repetidores e pro
fessores quantas forem as m1terias difIcrentes de exa
mes, exigidas para a primeira matricula, isto é, se
houvei' de proceder-se a exames de grammatica por-o
tugueza, grammatica e traducção de francez, de geo
graphia e de arithmetica, preparatorios de que trata
o art. 203, seja ele quatro lentes, repetidores e pro
fessores a commissão examinadora.

2. o Que, se o numero de materias dos exames pre
paratorios fôr par a commissão se divida cm grupos
de dous examinadores para cada uma materia ou es
pecie de exames: sendo livremente·e sem recurso o
juizo desses dous examinadores, e expresso pelos nove
algarismos e - zero - conforme determina o art. 213.
Se o numero de especies de exames fôr impar e maior
de dous, se fará ainda a divisão da commissão em
grupos de dous examinadores, entrando o lente mais.
antigo no menor numero de exames.

3. o Que, concluidos os exames, os lentes, repetidores,
e professores que em grupos de dous assistirão áquelles
actos, e deItes formarão juizo registrado, como acima
fica di to no ~ 2. o, se reunirão para organizarem a
lista geral dos candidatos á matricula que serão col
locados na ordem do merecimento. Este se manifesta
pela apuração de cada especie de exames, processando
se, como determina o citado art. 213, o termo médi()
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~rithmelicó desses numeroso O candidato que em uma
ou mais especies de exames tiver a nota - O - ,
designação de incapacidade, não será admittido na lista
geral, e se reputará inhabilitado para a matricula.
Neste processo nenhum arbitrio tem a commissão, e
ueve reduzir-se a praticar sómente a somma dos nu
meros indicadores do merecimento dos condidatos, e
achar o termo médio desses numeros, se entre elles
não apparecer a nota - 0-.

4.. • Que o candida lo que tiver a ll(;Jta - O- em
uma ou mais especies dos exarres necessarios para
a primeira matricula, será reputado como se nenhum
~e houvesse apre entado; e, se de novo se propuzer
á matricula na e cola central, será obrigado a sujei
tar-se a .todos os exames prepara torios pelos estatutos
determinados para a primeira matricula.

5.· Que, tendo os exames preparatorios feitos na
escola central ó por fim a habilitação para a ma
tricula, e todos elles con tituindo um todo do qual
sómente se faz o competente registro no livros da
escola, não é permittido passar certidão senão da
lista geral regislrada nos ditos livros, e nunca das
notas dos diversos grupos em que se divide a com
missão examinadora.

1865.-A imperial resolução de 18 de Novembrode Melhoramento de
186.5, tomada sobre consul ta da secção de guerra e ma- julJilaçáo.

rinha do conselho de estado, sobl'e melhoramento de
jubilação, indeferiu a pretenção de um lente da escola
centra I, que sendo já len te.i ubilado da escola de medi-
cina da côr te, pretendia addicionar os cinco annos de
exercicio naquella escola, aos vin te que teve nella para
melhorar de jubilação.

186tL-O decreto n.· 3557 de 13 de Dezembro de 1,865 negulamento.

modifica as disposições do arts. 19 e 1,fI,9 do regula-
mento das escolas militares approvado pelo decreto
n.· 3083 de 28 de Abril de 1,863, declarando que aos
ofliciaes e praças d'e pret do exercito, que, finda a guerra
contra a republica do Paraguay, houverem de se matri-

. cular nas referidas escolas, seja a respectin idade con-
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tada com deducção do tempo, que tenham c tado em
campanha.

1866.- O aviso de lO de :Março de 1866 publica o
programma para concursos dos lugares 10 magisterio da
escola central. (Vide 3. o volume, pag. 597.)

1866.-0 decreto n. O 1341 de 2fJ, de Agosto de 1866
autoriza diversas providencias em favor dos lentes op
positore , e alumnos, que marcharam para a guerra. (Ve
ja-se o 3.° volume.)

1866.-0 decreto n.O 3704, de 22 de Setembro de
1866 regularisa o provimento do emprego de coadju
vantes das escolas central emilitar. (Veja-se o 3.° vo
lume.)

1866.-A imperial resoluçJo de 3 de Novembr(} de
186G, tomada sobre consulta ela secção de guerra e ma
rinha do conselho de estado, declara que as dispos-ições
do deCreto n. o H95 de 13 de Abril de :186~, que <1'U

toriza as congregações das faculdades do Imperio a
addmi ttirem á ma tricula os es tuelan te que se não'
houverem matriculado no prazo marcado pelos e. ta
tq.tos, em consequencia de motivos c;<traordinurios
independentes de .sua vontade, competentemente pro
vados, não se referem á congregação da e cola central.

1866.-0 decreto n. ° 3705 de 22 de NOlrembro de
1866 altera o regulamento (Iue baixou com o decreto
n . ° 3083 de 28 de Abril de 1863 na pa r te rela tiva ás es-
colaspreparatorias. (Veja-se o 3.° volume.) .

1866.- O aviso do ministerio da fazenda de 12 de
Dezembro de 1866 declara haver necessidade de estabe
lecer-se um responsavel pela receita e despeza da es
cola militar.

1867.- O aviso de :17 de M:lÍo de :1867 declara que
o primeiro exame pa rcia I para os alumnos do i. o

anno da escola central, como determina o art. 21~

do re<Tulal1lento vigente, terá o mesmo etreito que os
exames parciaes pelos alumnos dos outros annos, e não
tem por fim a ext:lusão para os referidos alumnos.

1.867.- O aviso de 27 de Novembro de 1867 declara
que aqueUcs, que pretemlcrem a. sentar praça para es-
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tudar na escola preparatoria, só se deverá fazer elTec
tiva a mesma praça depois que se mostrarem habi
litados nos exames de admis ão de que trata o art. 19
do regulamento em vigor.

1867.- O avi o do mini t rio do imperio de 29 de
Janeiro de :1.867 eleclara válidos para a matricnla nas
faculdades do Imperio os exames feitos no coIlegio de
Pedro II, nas materias cujo ensino tenha terminado.

'1867.-0 aviso do minic;terio do imperio de 16 de
Março de '1857 ueclara que achém lo-se determinado
no art. 3. ° do 'decreto n.O 2590 tle fl de Maio de '1860
que () prazo marcado de quatro annos para serem vá
lidos os exames preparatorios, e estabelecido pela lei
n.012[6de 4, deJulhode186f~, se'deve contar não de
dia a dia, mas de época a época, súmente depois de
concluídos todos os exames se póde entender finda a
respectiva época, sendo válidos lodos os exames feitos
dentro do prazo a sim conlado para a L 3 matricula
que em qualquer elas faculdades se abrir depois delle.

1867.- A imperial resolução de 24 de Julho de 1867,
tomada sobre consulta do conselho supremo militar
de 8 do mesmo mez, declara que o major Antonio José
do Amaral tem direito a contar o tempo decorrido tle
18 ue Maio de 1859, em que entrou no ex.ercicio do
lugar tle oppo itor interino da 1. 3 cadeira do 1.0 anno
da escola mUitar e de applicação, até ti de Outubro
de 1861, data de sua nomeação para repetidor eITectivo
ela dita e. cola militar; e tambem á percepção do meio
soldo de sua pa ten te, por e tal' comprehenuido nas
di posiçõe' da imperial resolução de 15 de Maio do
eli to anno de 1867.

1867.-0 aviso do ministerio da fazenda de 26 de
Novembro de 1867 determina que as taxas de matri
culas dos alumnos da e colas central e militar, e os
emolumentos das certidões que neIlas se pa sam, ejam
eI'ora em diante arrecadados pela recebedoria da côrte,
que é a l'eI"artição a quem compete fazei-o, e não
mais pelas referidas escolas; devendo prestar contas
no thesouro uas quantia até agora obraLlas, quér de.
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matriculas, quér de emolumentos de certidões, bem
como da applicação que se lhes tem dado, as pessoas
ou empregados a cujo cargo tem estado semelhante
arrecadação, e declara que cm face do art. 39 da lei
n. O 628 de 17 de Setembro de '1851, não pMe sub
sistir a applicação que deram ao producto das matri
culas das dilas escolas os regulamen tos n. os 2582 de
2i de Abril de 1860 e 3083 de 28 de Abril de 1.863.

1868.-0 aviso de 1.7 de Junho de 1868 declara que,
quando se apresentarem a concurso candidatos, a quem
se mandar admitlir a exames, com [.trovas prévias de que
trata o art. 243 do reaulamonto vigente, ficando por
isso dispensado da exhi bição de quaesquer documen tos
relativos aos mesmos exames, devem semelhantes pre
tenções ser submettidas á con ideração do governo im
perial.

1868.- O aviso de 24 de Outubro de 1.868 approva
a proposta da congregação da escola central para que
sejam admittidos aos exames [hlae os indi~iduos, que
como ouvintes tenham (requentado com assiduidade
:IS aulas dos dilTerentes annos da mesma escola e apre
sentado os trabalhos exigidos dos alumnos durante
a frequeneia, e que além disto já obtiver:l1l1 concesc;ão
favoravel da camara dos de"putados para matricular-se
ou fazer exame; devendo taes indivduos satisfazer
todas as formalidades, e requisitos exigidos dos alumnos
para serem admittidos aos ditos exames.

1870.- A imperial resolução de 14 de Setembro de
1870, tomada sobre consulta do conselho supremo mili
12r,'declara que não póde ser approvada a pena de cinco
pon tos impos ta pela congregação da escola cen traI aos
alurnnos que deixaram de comparecer sem causa jusLi
ficada aos prime~ros exames parciaes do conente anno
lectivo, pois que não é das comprehendidas no art. 2;>3
do respectivo regulamento, que menciona quaes as que
podem ser applicadas pela mesma congregação.

1871.-0 avi o de 6 de Fevereiro de·1871 approva
o programma para o concurso dos professores do curso
preparatorio da escola militar. (Vid. 3. 0 vol., pago 552.)

f



-·3í9 -

1871 r -O avi~o de 21 de .Março de 187:1 autoriza
a creação, no batalhão de engenheiros, de um livro
mestre para os alumnos da escola militar e demais
addidos ao mesmo batalhão.

1871.-0 aviso de 18 de Abril dC'l871:declara que para
as lições e distribuição do tempo para estudar as diffe
rentes aulas e exercicios do curso superior da escola
mili tal' Hcam approvados, para serem considerados trieo
·naes, nos termos do art. 59 do respectivo regula
menta, os programmas que foram mandados adoptar
sobre proposta do conselho de instrucção da mesma
escola por aviso de 7 de Ma ia de 1.870.

i87L- O aviso de 29 de Maio de 1871 declara que
se concede o exame de preparatorios que faltarem, a
fim de poderem receber o grâo de bacharel em sciencias
physicas e mathematicas, aos alumnos do 4.·,5.· e 6.·
annos da escola central, que tiverem approvações plenas
em todas as materias, e bem assim aos que temia um
só simpliciter apresen tem approvações plenas em outros,
com gráo 8, pelo menos.

187t.- O aviso de 2~ de Julho de 187t declara que,
no caso de concorrerem aos lugares de lentes da es
cola mili tal' caJldida tos que, sendo já professores effec
tivos do curso superior e graduad'os em sciencias phy
sicas e mathematicas, possuirem além disso estudos
completos de engenhar'ia civil e militar, ficam os
mesmos candida tos equi parados aos repetidores para
a exhibição de provas.

:1.871.. - O aviso de 22 de Julho de 1871 manda
considerar equiparado aos repeLidores efIectivos da
escola militar, para habilitação ao concurso para pro
vimento de lugares vagos do magisterio, um professor
da aula elementar de mathernaticas do curso prepa
rataria, que é bacllarel em sciencias .physicas e ma
t1:J.ematicas com o curso de engenharia civil e mi
litar, e anteriormente tomou parte em trabalhos do
curso supel'ior.

1871.. - O aviso de 9 de Agosto ele 1871 manda que
pela escola militar se pa. se carLa do curso de enge-
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.nharia militaI', o qual terminára pelo regulamento cle
21 de Abril de '1860 a um alumno que po tcriormellte á
sua sahida daquelle estabelecimento, adquirir a baLi
li tação theorica com pleta r pa ra o di lo curso, e que ha via
lJrestado os exames ua matcria pratü;as em referencia
a um corpo differente daquelle para o qual sa expede
o titulo, devendo ser assignada pelo comman Jante e
pelo lente mais antigo actualmente em exerci cio, visto
haver fallecido o mai~ antiO"o daquella época.

187i. -'O decl'eto n. o 4i73 de 23 de Agosto de 1871
deciara que, attendendo a que a expericncia tem
dcmonstrado a neces'iuade de separar o en ino ela
lingua vernacula da outras duas disciplinas, historia
e geographia, que estavam incluidas em uma s6 aula
do curso preparatorio annexo fi escola militar, ha por
bem, em virtude da autorização' conferida pelo an.
298 do regulamento que baixou com o decreto n. 03083
de 28 de Abril de 18G3, altol'ar as disposições do de
crelo n. o 3705 de 22 de Setembro de 1866, determin:llldo
que no dito curso haja mais um professor, especialmente
destinado ao ensino da lingua vemacula, e tambem
mais um repetidor além dos que já' existem; e para
que desta alteração não resulte augmento de despeza,
segundo a clausula do citado art. 298, ficam supprimidos
os dons lugares de ajudante e de agente da escola mi
litar, por serem dispensavcis, passando as obrigações
que desempenham estes empregados a ser exercidas por
outros da administração da mesma escola.

1871. - O aviso de- 27 de Setembro de 1871 declara
que o faclo de haver sentado praça com o fim de es
tudar, não póde servir de pretexto para ser escuso do
serviço do exercito.

1871.-0utro aviso de igual data permitte que um
lente da eSl.:ola central, apezar de jubilado, continue
no magisterio, na regencia da cadeira em que se 2chava,
a convite do respectivo director.

1871. - O decreto n. o 206G de 30 de Setembro de
1.871 declara que os exames de preparatorios em qualquer
das faculdades de direi to e de medicina, e das escolas

f
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central, militar e rle Inaril1ha, serão válidos em todas
essas fac.uldades e escolas.

1871.-0 aviso circular ele 6 de Outubro de 1-871
substitue a tabella mandada adoptar por aviso cir~ular

de ~U de Abril de 18(H dos objectos que têm ue ser
fOl'l1ecic1os semestralmente para o ensino nas escolas
regimentaes dos corpos e companhias do exercito; e
declara que ás mesmas escolas devem ser fornecidos,
nos tempos de vencimento, os utensílios constantes ,de
ou tra tabella sob n. o 2, na qual se ind ica m a respec
tiva qualida1e, quantidade e tempo de duração.

1811.-0 aviso le 9 de Outubro de 1871 declara
que as disposições relati vas ás escolas regi men taes, de
qne trata o titulo 2. 0 do decreto n. o 3083 de 28 de
Abril ele '1863, com quanto se refiram tão sómente a
corpos do exercito, são tambem applicaveis ás compa
nhias de guarnição.

1871..- A ordem do elia da repartição de ajudante
general n. O 796 de 14, ele Outubro de :1871 recommenda
a observancia das disposições do regulamento appro
vado pelo cle::reto n. o 3083 ele 28 de Abril de 1863,
com relação ás escolas regimentaes; e declara que taes
disposições são applicaveis ás companhias de guarnição.

1871.-0 aviso de i8 de Outubro de i871 eleclara
que o serviço de dentista para os alumnos da escola
militar dev17ser prestado pelo cirurgiões militares.

1871.-A ordem do elia da repartição de ajudante
general n. o 800 ele 27 de OutubJo de i871 recommenda,
em nome do ministro da guerra, o cumprimento do
disposto na ordem do dia n. o 370 de 6 de Outubro de
1863, relativamente ao modo por que devem ser ins
truidos os requerimentos para matricula no curso pre
paratorio da escola militar.

1872.- O aviso ele 22 ele Janeiro de 1872 declara
que os exames dos candidatos á matricula do i. o anno
da escola central devem ser feitos na conformidade
do art. 213 do regulamen to ele 28 de Abril de 1863,
visto que o aviso ele 16 de Dezembro ultimo re
feria-se unicamente aos exames. preparatorios para o
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gráo de bacharel em ma thcma Licas e scicncias phy
sicas; devendo-se, porém, considerar válidos os exames,
cujos titulas de approvação estiverem de accórdo com
o decreto n. o q,q,68 do 1. o de Fevereiro de 1870, que
aUerou o regulamento do imperial collegio de Pedro II,
e bem assim com o art. 1.. o do decreto n. o 2066 de 30
de Setembro de 1871, com excepção, porém, do de
aritbmetica, que será alli feito, por ser este o pre
paratorio base das materias do curso daqueUa escola.

1872.- Oavi. o de 18 de Abril de 1.872 manua pu
blicar cm ordem do dia que nos as~en tamen tos das
praças deve ser d'ora em diante consignado se ellas
sabem ler e escrever, mencionando-se se aprende
ram nas escolas de seus corpos; por isso que convém
tornar salientes as vantagens e resultados da ins
trucção que os soldados recebem nos corpos em es
colas· regi men taes .

1872.-0 decreto de 31 de Julbo de 1872 concede as
honras do posto de major do exercito ao lente da 2. a

cadeira do 2. 0 anno da escola militar, Dr: Thomaz
AI ves Junior, de conformidade com a imperial resolução
de 23 de Julho do mesmo anno, e mo.lilica a disposição
do art. 290 do regulamento approvado pelo decreto
n. o 3033 de 2d de Abril de 1863, egundo a faculdaue
conferida no art. 293 uo mesmo regulamento.

IX.

OBSERVATORIO AST nONOMlCO •

~827.- Foi creado no ·Rio de Janeiro um obser
vatorio astronomico por decreto de 15 ue Outubro
de 1827.

18!l:6.- O decreto n. o lj,;:í7 d~ 22 de Julbo de 184:6
approva o regulamento para o imperial observa torio·
do Rio de Janeiro, e que com o mesmo decreto baixou.
(Veja-se o 3. 0 volume. )

1852.- O aviso de 2~ de Fevereiro de 18tl'2 de
termina que no obscrvatorio asLronomico se roce-

(
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ham, a fim de ser regulado., os chrouometros perten
centes á repartição de marinha.

1856.- Oaviso de 8 de Maio de t8t56 mahda abonar
vantagens de commissão de residencia aos pratican
tes do observatorio astronomico.

1860. - O art. 1!6 do regulamento organico das
escolas militares do Imperio, e que baixou com o
decreto n. o 2582 ele 21 de Abril de '1860, declara
que o governo poderá incumbir a direcção do obser
vatol'io a tronomico ao lente da 1..' cadeira do 4. o

anno do curso normal, ou vice-versa, mediante uma
gratificação additiva, igual á marcada para os lentes,
ou nomear um director especial para o observatorio
com os vencimentos correspondentes nos dos lentes
ca til dra tico~ ..O observn torio con tinúa como depeu
dencia dn escola central.

1866.- O decreto u. o 370D de 29 de Setembro de
1866 d termina que o provimento dos lugares de
ajudante e praticante elo observatorio astronomico
seja fei to por meio de concu ·so. ( Vid. 03. o volume. )

1870.- O aviso de 18 de Julho de 1870 dec1:lra que
os praticantes do observatorio astronomico só per
cebem men almente a quantia de 4,O~OOO.

1871.- O decreto n. O 4664 de 3 de Janeiro de 1871
crêa uma commissão administrativa para o observa
torio astronomico. (Vicl. 3. o volume. )

187,1.- Os avi~o~ de H) e 27 de Junho ele 1.87-1 re
duzem a um o numero dos ajudantes do oh ervato
rio al'tronomico e supprimem o lugar de preparador.

1.871. - O aviso de 4, de Julho de 1871 declara
que o omcial que ex rcia o lugar ele ajudant~ do
observatorio astronomico, extincto por aviso de 19
de Junho ultimo, conLinúa no ensino pratico de as
tronomia aos alumnos do lJ.,. o anuo da e cola central,
para o que se mandaram fornecer alguns in trumen
tos porLa teis que não fizessem falta para as obser
vações astronomiC'ls no observatol'io' devendo o refe
rido omcial pereeber os me. mos v{}ncimentos que per
cebia naquclle lugar.
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CAPITULO. XIV.

OBRAS MILITARES.

Regulamento. 184'L- A repartição das obras militares da côrte
era regulada pelas seguintes instrucções expedidas com
o aviso de 9 de Julho de 18M,:

L' O director proporá os auministradores, apon
tadores e me tre que forem neccssarios, com a in
dicação dos re pectivos vencimentos, preferindo para
os primeiros, oUiciaes de linha reformatlos, que ti
verem a precisa idoneidade;

2. a Ajustará os contramestre!;, feitore!; e operaria:>
CJue forem precisos para as obras, tendo em vista
regular a despeza de jornae", c outros vcncimentos,
conforme as conRignaçães marcadas para cada obra;

3. a Terá para o coadjuvar um ajudante escolhido
entre os officiaes subalternos de eugenheiros, ou mesmo
qualquer outro olTIcial subaltcrno que tenha os pre
cisos conhecimentos, podlmdo requisitar ao comman
dante das armas um ou uous inferiores para os tra
balhos de escripta;

4. a Ex.ecutará todas :JS oruens da secretaria de es
tado em tudo quanto fór relativo á direcção geral
das obras, e terá conespondencia directa com a mesma
secr~taria ;

5. a Visitará as obras a miudo, tanto para sua fi~

calisação, como para dar toda!; as ordens e instrucções
neces arias á sua boa direcção e execução;

6.' Apresentará as plantas, perfis e orçamentos das
obras que se pretenderem fazer, e as mandará exe
cutar, quando competentemente autorizado;

7. a Responderá pela segurança das obras, e sua per
fei ta execução, propondo tudo, quan to fM contlucen te
á conservação, economia, fiscali!;ação e melhoramento
das obras;

8. a Inspeccionará a conducta de todos os empregados
para que cumpram promptamente, e com exactidão
todas as obrigaçãe inhel'cntes aos seu empregos, ad-

r
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vertíndo-os quando forem omissos e negligentes, e até
suspendendo quando se tornarem dignos de maior
castigo, participando porém á secretaria de. estado;

g. a Passará resalvas aos trabalhadores;
tO. Não ajustará obra alguma de empreitada, logo

que exceda a cem mil ré is, sem posi tíva menção do
respectivo orçamento, e approvação do ministerio;

U. Fará lançar todas as arrematações em livro proprio,
lavl'ando-se Lermo assignado pejo director, mestres, e
partes contractantes e seus fiadores;

12. Assignará as folhas e rubricará os documentos
que as comprovarem, para assim preparadas serem
remettidas á secretaria de estado;

i3. Enviará até o dia 1.0 de cada mez, um l'llappa
do pessoal, material, e despeza, acompanhado de um
relataria circumstanciado do andamen to das obras no
decurso do mez precedente, e de todas as novidades
occorridas ;

14. Mandará fazer o pagamento nos lugares em que
estiverem as obras, ao qual assistirão sempre o aju
dante, o administrador, e apontador da mesma obra;

H>' Dará ordem por escripto para que se façam
as compTas diminutas dos artigos, que de prompto
forem necessarios ;

1.6. Fará apromptar e escripturar o numero de livros
ou cadernos precisos para registras das ferias, contas
de objectos comprados, dos avisos da secretaria de es
tado, dos omcios a esta enviados pela direcção, para
lançamentos dos contractos, registro dos pedidos, e
finalmente para lançar chronologicamente e em resumo
a despeza fei ta em cada uma obra, com separação do
custo dos jornaes, e materiaes em columnas diversas;

17. Fará vender em hasta publica, precedendo par
ticipação, os objectos que sohrarem, ou procederem
de alguns desmanchas de obras e que não tiverem ap
plicação ás obras mili tares, dependendo porém da ap
provação do ministro quando o valor destes objectos
exceder a cem mil réis;

18. Mandará o ajullante receber da pagadoria das
I. !1,9.
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tropas a importancia das ferias, cujos pagamentes serão
feilos pelos administradores das obras com a sistencia
do mesmo ajudante, e do respectivo apontador, como
se dispOz no 3 i4,;

19. Receberá pelo arsenal de gU~ITa todos os' ma
teriaes precisos para as obras, rubricando os pedidos,
que se deverão. fazer, e que serão assignados pelos
administradores e mestres, devendo haver nos pedidos
designação da obra em que têm de ser empregados os
ditos maleriacs;

20. Receberá mensalmente do director do arsenal
de guerra uma nota de todos os materiaes, ferramentas
e outros objectos fornecidos para as obras no mez ante
cedente, com declaração de suas qualidades e custos;

21. As obras militares das fortalezas poderão ser
administradas pelos respectivos commandan tes, com
quem se deverá enteneIer sobre tudo o que a ellas fÔr
relativo, sem que todavia isto lhe sirva de embaraço
para tomar as medidas que julgar convenientes para
sua boa direcção e execução, de que o directol' fica
sempre directamente responsavel;

22. Finalmente organizará a precisas instrucções,
relativamente ao bom desempenho das obrigações do
ajudante, dos admiUlstradores das obras, apontadores,
mestres, e operarias; e bem assim sobre tudo o que
fôr relativo á conservação e guarda dos materiaes,
prestação de contas do consumo dos mesmos, e sobre
relatarias parciaes, que darão os administradores, ii
vista dos quacs dará a secretaria de estado o relataria
mensal elo estado dos traba lhos, e andameu to das obras
no mez antecedente, regulando nas mesmas instl'llc
ções o methodo de escripturação e contabilidade que
julgar mais conveniente á boa administração e fis
calisação.

1844,- Em 18 de Julho de 1844, a directol'ia das
obras publicou as seguintes:

Instrucções para os empregados nas obras militares,
em conformidade do art. 2~ das que foram mandadas
executar por aviso ele 9 de Julho de '1844:
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Ajndante.- O ajudante a bem das obrigações que lhe
são marcadas pelos arts. 3.·, i!A: e 18 terá por prin
ci pai dever:

1.o Visi tal' com assid uidade as obr'as, dando ao
director geral parte das novidades, omissões, preva·
ricações, e faltas que encontrar;

2. 0 Passar' a limpo as plantas e perfis, que o director
lhe ordenar e bem assim a escala natural, todas as
partes dos riscos, que forem necessarias, para depois
de approvadas pelo director erem entregues aos ad
ministradores, a fim de as fazer executar:

3. o Organizar da somma dos relatorios do serviço das
dilTeren tes obras um relatorio geral, que deverá assignar
e apresentar ao director até o dia 5 do mez imme
dia to.

Administradores.- Os administradol'es, a bem das
obriO'ações que lhes são marcadas nas instrucções, terão
por dever:

L o Respondar pela segurança e perfeita execução
das obras a' seu cargo, segundo os detalhes e avisos que
determinar o director geral;

2. o Enviar ao director geral até o dia 2 de cada
mez:

1. Um rela torio das obras que se fizeram durante
o mez 3utecedente, declarando o estado em que eHas
se acbam;

II. Um mappa do' mate1'Íaes e mais objectos, con
forme o modelo A;

III. Finalmente as ferias dos operarios, organizadas á
vista do ponto e conforme o modelo B.

Apontador.- Os apontadore terão por dever:
L o Proceder á chamada dos opera rios logo ao rom·

per do dia, e ás duas horas da tarde, devendo ve
rificar se todos estão presentes antes de linalisar o tra
balbo ao meio dia e ao escurecer;

2. o Fazer escripturação da obra, respondendo por
sua exactidão, com especialidade a respei to da conta
hilidade;

3. o Ter em boa guarda todos os objectos pertenceu-
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tes ã obra sQb sua responsabilidade, sendo coadjuvado
pelo feitor;

4. o Fornecer aos mestres das obras os materiaes pre
cisos, tomando as respectivas notas do que se houver
consumido, para ser mencjonado no mappa mensal;

~. o Registrar primeiro os pedidos, segundo o mappa
mensal dos ma teriaes ;

6. o Finalmen te a feria dos operarias.
i84~.- Em o L o de Setembro de 1.84õ as seguintes:
L a O ajudante da directoria irá todos os dias pela

manhã receber do director as ordens que possam haver
relativamente ao serviço: assim como dará immc
diatamente parte de qualquer novidade notavel qu~

occorrer durante o dia;
, 2. a O mesmo ajudante no d,esempenho do § LO das
obrigações, marcadas nas mencionadas instrucções
de 1.8 de Julho, deverá levar em sua companhia, nas
visitas das obras das fortalezas, o mestre geral; e
sempre que tiver de e1Iectuar taes visitas dará parte
ao director no dia anterior. Naquelles em que não
for ás fortalezas ,visitará todas as obras da cidade, 1)e
outro serviço ordenado pelo director o não embaraçar;

3," No dia 3 de cada mez o ajudante fará na direc
toria a conferencia das folhas das despezas das obras
e dos mappas do material, averiguando escrupulosa
mente a contabilidade de taes folhas c mappas, e suas
observações; dando parLe ao director de todos os erros
e irregularidades encontradas. Tambem per Lence ao
ajudante a conferencia de todas as contas relativas
ás obras;

4." Todos os pedidos de objectos precisos para as obras
serão primeiramente dirigidos ao ajudante da directoria
pan serem por elle immediatamen te apresentados ao di
rector, depois de conigidos, e formulados conforme
as ordens, a fim de serem ou não approvados;

5. a Os pedidos que deverem ser entregues ao arse
nal o serão sempre por intermedio do agente, a fim de
que tenha delles sciencia e tome as no L:lS precisas
para: sua escripturação;

r
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6.· Nenhum operario·será admittido ao ponto senão
por ordem assignada pelo director. Essas ordens de
pois de apresentadas aos administradores, que nellas
porão o-Vista-com a sua rubrica, serão guardadas
pelos apontadores, a fim de serem exhibidas na directo
ria na occasião da conferencia das folhas determinada
no art. 3. 0 das presentes instrucções;

7." Os operarias só podem ser despedidos das obras
por ordem do director, salvo o caso de insubordinação
ou de qualquer falLa grave con tra os empregados e
mestres, ou por motivo de prejuizo notaria para o
serviço, e a que seja preciso obviar momentanea
mente;

8." Só o dir'ector e os ajudantes e administradores
podem mandar descontar dias de jornal aos operarias,
por evidente ociosidade destes nas horas de trabalho,
por erros c.onsideraveis no serviço, que importem
prejuizo de materiaes ou por outras causas imprevis
tas, que mereçam tal castigo; o qual deve sempre
ser applicado com attenção ao merecimento e capaci
dade do operaria, e ás circumstancias que talvez o fi·
zessem involun tariamen te commetter o erro. Quando
o desconto de jornaes fór determinado pelos ajudantes
e administradores darão parte disso ao director;

9. 3 O pon to diari o será fei to com a maior passivei
nitidez, sem emendas, raspaduras, entrelinhas, etc.; e
terá CaM de observações aonde se note o dia da admis
são do operaria para a obra, o da sua despedida e
moti vo por que, assim como a ca usa de algum desconto
do jornal nos casos do artigo anterior.

O ponto será. fei to em um quaderno proprio, que o
apontador guardará cuidadosamente para ser exami
nado quando convier;

10. Todo os objectos remettidos para as obras pelo
agente, ou por pessoa disso incumbida, serão acompa
nhados de uma guia da tada e assignada por quem os
remetter. As guias conterão escripta por extenso a
qualidade e quantidade dos generos remettidos, e decla
ração da data em que foram pedidos, e para qual das
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obras. Essas guias sel'ão apresentadas na directoria na
occasião da conferencia dos mappas, determinada no
art. 3. o das presentes instrucções;

1:1. Quando os generos remettidos para as obras
forem de boa qualidade, e quantidade determina
da, os administradores examinando-os, assim como
a identidade das guias, porão nestas o - Visto- com
sua rubrica, e serão assim guardadas pelos apon
tadores para terem o destino marcado no artigo an
terior;

i~. Os apontadores ou quem rÓi' encarregado do de
posito uos generos em cada obra, passarão recibo dos
objectos que forem remettidos na fórma dos arts. 10
e H destas instrucções, para cautela de quem as re
metter, e esse" recibos conterão por extenso e não
por algarismos a quantidade do que foi recebido;

13. O agente dará no dia i. o de cada mez urna re
lação de todos os objectos por elle recebidos do arsenal
no mez findo, e remettidos para as obras; declarando
as quantidades e qualidades desses objectos, data dos
pedidos a que elles pertencem, dia em que foram re
mettidof> e para qual da obras. Dara outra relação
idenLica <los objectos remettidos para as obras direc
tamente pelos fornecedores contractados pelo arsenal,
e autorizados para taes remessas;

14. O mestre geral é responsavel pela incapacidade
e impel'icia dos operarios admittidos nas obras, f>e
em tempo não repl'esental' ao director ácerca delles;

15. O mestre geral deverá, além das visitas que
tem de fazer ás obras das fortalezas, na fórma do
art. 2. 0 destas instrucções, visitar com assiduidade
todas as obras, de que o director terá participação;

i6. Os generos que tiverem de ser comprados por
conta das despezas miudas sel-o-hão por ordem do
director, na fórma do art. 15 das instrucções de 9
de Julho de 1844, exarada nos respectivos- pedidos.
Estes peàidos assim au torízados serão apresen tados
na directoria com as folbas das despezas mensaes no
dia da sua conferencia.

[
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181>4.- Em t> de Julho de 18M, se expediram as se
guintes

Instrucções para os encarregados do ponto dos operarias
das obras 1nilitares .

Os encarregados do ponto terão por dever:
1. o Proceder á chamada dos operarios de manhã á

hora competente, e ás 2 horas da tarde, devendo ve
rificar se todos estão presentes antes de finalizar o
trabalho, ao meio dia e ao escurecer;

2. o O ponto diario será feito com a maior possivel
nitidez, sem emendas, raspaduras, entl'elinhas, etc.,
e terá casa de observações, aonde se note o dia da
admissão do operaria e da sua despedida e o mo
tivo por que. O ponto será feito em um caderno
proprio para ser examinado quando convier;

3. o Guardar todos os objectos pertencentes á obra;
4. o Fornecer aos mestres das obr~s os ma leriaes

precisos, tomando as respectivas notas do que se houver
consumido para ser mencionado no mappa mensal;

5. 0 Remelter até o dia 25 de cada mez um orça-
mento dos materiaes, que provavelmente se poderão
ga tal' no mez seguinte;

6. o Fa%er a feria dos operarias e mais e~criptu

ração concernente á obra;
7.o Não receber objecto algum rcmettido pelos

fOl'Decedore , sem que venham acompanhados de uma
)'elação, declarando por extenso o que remettel'em,
e a data do pedido, c depois de conferida a dita re
lação, passar recibo para cautela do fornecedor, e
ajunlar no fim de cada mez ao mappa de balanço as
di tas relações ue remessa;

8. o Estarão a miudo na obra de que estiverem en
carregados, dando parte ao direct.or 'de algumas il'l'e
gularidaclcs que por ventura possam encontra)';

9. o Deverão dar, quando apresentarem o mappa de
balanço, um relataria ela obl'a feita e da que fica em
andamento;

lO, As ferias dos operarias serão entregues na di-

Ponto
de oper'll'ios.
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rectoria ás 8 da manhã dos dias 16 e 1,· de cada
mez, e nos seguintes, se nestes forem dias santos;
e os respectivos encarregados assisfirão á conferencia:
os mappas de balanço e relatorios serão apresentados
no dia 8 de cada mez e os encarregados assistirão
igualmen te á conferencia delIes nesse dia,

1852, - O aviso de 26 de Abril de 18õ2 manda
qne os commandantes das fortalezas fiscalisem as obras,
que nellas se fizerem,

1852, - O aviso de 8 de Maio de 1852 determina
que os commanc1antes dos corpos inspeccionem as
obras, que se fizerem nos respectivos \1uarteis,

1853,- O aviso de t4, de Fevereiro de :1.853 deter
mina que o material que a repartição das obras
militares gastar seja comprado pelo conselho admi
nistrativo do arsenal de guerra, precedendo o respec
tivo orçamento,

18õ3,- O avi~o de 29 de Outubro de 1853 declara
que o direct.or das obras mili tares pMe despender
como julgar mais conveniente, e segundo as necessi
dades do serviço, a quantia de 200~OOO mensaes, que
recebe para as despezas miudas, uma vez que seja a
despeza com petentemen te documentada,

1856.- Ó aviso de 18 de Julho de 1856 determina
que os directores das obras mili tares nas provincias
observem o seguinte:
. L o Todas as obl'as militares, de que o director res

pectivo fór incumbido, far-se-hão por empreitada,
precedendo annuncios a fim de serem dadas a quem
offerecer maiores vantagens, tan to ácerca da solidez,
como do preço. Far-se-hão, porém, por conta dos
cofres publicos nos unicos casos de não apparecerem
empreiteiros, ou de serem as suas propostas inadmis
siveis, precedendo igualmente a apresentação do 01'.

çamento, e approvação do presiden te da provincia, de
pois de autorizada· pelo ministerio da guerra em
qualquer elos casos;

2. o O director pr~orã ao presidente da provincia
os administrador'es, apontadores e mestres necessarios,

. (
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com indicação dos seus vencimento; preferindo, para
o primeiro:>, olliciaes do exercito reformado, que
pos uirem a precisa idoneidaue;
• 3. o Ajustará .os contl'amestres, feitores, e operarias
nccessal'ios para as obras, que se fiz rem por conta
dos cofres publico no caso. preYislos no art. 1..0 e
harmonisando a despez3s de jOI;naes, e outros com
a consi!"nação marcada para cad:! 0))1'(1;

4. o Terá por ajudante um 01llcial subalterno, que
possua o deyjdos conhecimento, cscolhiúo do corpo
(le engenheiro, ou de qualquer outro, podendo re
qui'il3r !lo commandante da? armas um inferior para
os trabalhos de escripta;

5. o Exeeutará as ordens, que lhe forem dadas pelo
pnJ'Íuenle ela provincia, em tudo quanlo fôr relativo
á direcção geral das obras, e com elle terá correspon
dencia dir eta'

6. o Visi ta rú as obras r.om ft;equencia, tan to para
fi. calisal-as, como para dar as orelens e instrucções
neces arias para a sua boa execução;

7. o Apresentará os planos, perfis, e orçamento das
olH'as, que se pretenderem fazer, a fim de se proceder
na fói'ma do art. L o •.

8. o fie ponderá pela segurança da obras, e sua per
feita execução, propondo tudo quanto fôr vantajo o
á sua conservação, economia, fiscali ação' e melho
ramento ;

9. o Observll'á a conducta ele todo. o~ emprerrado ,
para que eXactamente cumpram suas obrigações, a!lver
tindo os omissos, ou negligentes, e su pendendo-os
quando se tornarem dignos de maior everidade;
ne te caso dará conta ao presidente da provincia;

10. Passará resalva aos operarias;
11.. :Mandará lançar em livro proprio os termos das

~rrematações de obras por emprei tada, a ~ignando,

além deBe director, os mestres, partes, contractantes
e fiadores;

12. Mandará pelo seu ajudante receber na thesou
l'aria uC l'azclllla a impol'lancia das ferias, cujos pa

I. tiO.
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gamentos far-se-hão nas obras, em que se acharem
os operarios, com assistencia do mesmo ajudante, do
director e do apontador;

13. Dará ordem, por escripto', para a~ pequenas com·
pras de artigos, de que houver urgente necessidade;

i4. Mandará apromptar o numero de livros, ou ca
dernos necessarios para registro das ferias, contas de .
objectos comprados, ordens do presidente, olicios a este
dirigidos, contractos celebrados, pedidos que fizer;
e finalmente para resumo chronologico da despeza
com cada obra, declarando, em columnas differentes,
o importe de jornaes, e o de ma tel'Íaes ;

HL Fará vender em hasta publica, precedendo au
torização do presidente, os restos de materiaes, onus
que procederem de desmanchos de obras, se para outros
não tiverem applicação;

16. Receberá, pelo arsenal de guerra, todos os ma
teriaes necessarios para as obras, que circumstancia
damente designará nos pedidos por elle director rubri
cados, e assignados pelos administradores e mestres;

17. Nas obras mili tares das fortalezas, deverá en ten
der-se com os respectivos commandantes, que poderão
administraI-as; incumbindo-lhe, em todo o caso, a sua
fiscalisação, e podendo um e outro, quando em diver
gencia, representar ao presidente para resolver, ou
consultar ao ministerio;

i8. Organizará instrucções para o desempenho das
obrigações de cada um de seus subordinados; e bem
assim para a conservação, e guarda dos materiaes,
prestação de contas de seu consumo, e organização dos
seus relatorios, que lhe deverão apresentar os admi
nistradores, a fim de trimestralmente informar o pre
sidente ácerca do estado das obras, despezas verificadas,
e de tudo o mais, que deva chegar ao seu conhecimento,
tanto para adoptar quaesquer medidas, que reclame
o serviço publico, como para informar ao ministerio
da guerra.

Archivo militar. 1860.- O aviso de i8 de Fevereiro de i860 de·
termina que nenhuma obra pertencente á repartição
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da guerra seja levada a eITeito sem que previamente
seja ouvida a direcção do archivo militar f a fim de dar
sobre ella informações detalhadas, inclusive a analyse,
planos, e orçamentos, acompanhados das rellexões, que
forem suggeridas pelo zelo do serviço.

1860.-0 aviso circulaI' de 9 de Março de 1860 de
clara que não se deverá dar começo nas provincias
a nenhuma obra por conta do ministerio da guerra,
sem prévia approvação do plano e orçamento pelo mes·
mo minis teria.

1860.-0 aviso circular de i6 de Março de 1860 de
clara que aos relatarias das obras militares acompa
nbe uma demonstração pela qual se conheça:

L o O orçamento especificado da obra, qual foi a
ordem que a approvou, e qual a que autorizou a des
peza;

2. o Em que data começou a obra, e se está sendo
efIectuada por administração ou por empreza, decla
rando-se n~ste caso quaes são as condições do con tracto ;

3. o Quanto está despendido, e quanto resta despen
der.

1860.-0 aviso circula'r de i6 de Maio de 1860 de
termina que aos rela torios das obras militares acom
panhe uma relação pela qual se conheça:

i. o O orçamento especificado da obra, qual foi' a
ordem que.a appI'OVOU, e quala que autorizou a despeza;

2. 0 Em que data começou a obra, e se está sendo
efIectuada por administração ou por empreza, decla
ra ndo-se nes te caso quaes são as cond ições do con
tracto;

3. o Quanto está despendido e quanto resta a del;
pender.

1860. - O aviso circular de 6 de Setembro de, 1860
determina que os rela torios das obras mili tares das pro
vincias, e os respectivos mappas de despeza venham
bem especificados por fórma que se saiba quaes os tlla
balhos feitos e por fazer, e os jornaes que vencem
os carpinteiros, pedreiros e serventes de differentes
d iarias. '

Relatarias.

Idem.

Idem.
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1861. - O aviso circular de !J de . un]1Q d ·18Gl de
termina que nenhuma obra, ou me, mo concerto e
pintura em edificio pertencente ao ministerio ela guerra,
se deverá fazer por admini lração, senão qGand não
llOuver proponentes, que tomem a obra alI concerto por
empreitada, ou quando as propostas for m de tal
maneira vantajosas, que não pos am deixar tIe ser
acei tas.

1861. - Oaviso circular de U de Setembro de 1,861
determina que os orçamentos da obras militares sejam
acompanhados de uma planta e de uma descripção mi
nuciosa da obra, e que, quando nüo possa ser enviada
a planta, o sl'ja ao menos a descripçJo, que, depois de
approvacla a obra, será mencionada DOS contractos de
arrematação, de que se remetterú copia á secretaria da
guerra.

1863. - O aviso de 10 ele Abril de 1863 determina
que cmquan to houverem obras nas fortalezas a cargo ela
repartição da, obras militares da côrte dev~rá o aju
dante encarregado do pagamento aos operaria, apre
sentar-se na directoria geral de contílbilidade da e
cre~arla da guena no dia iml1lRdiato ao em que para alli
tiver remettido a ferias independente de mais aviso.

1863. - O aviso circular ele 6 de Junho de 1863 previne
ao' director das obras mi litares, e ao" chefes de diversas
repartições milit.ares, que pelo ministerio da justiça se
ordenára ao chefe de policia da côrte que, quando en
tregar cartas de emancipação a africano. livr s que es
tiverem ao serviço de estabeJecimen os publicas, par
ticipe aos mesmos estabelecill1ento~ não s6 a data em
que forem ema[}cipado~ o. rercridos africanos, como
tamhem o destino que devam ler, e outro. im que e
recommendou á me. ma autorilbde o emprego de pro
videncias, (pe garantam o crozo ela liberdade a a]rruns
claquelle' africanos que têm sido obrigados ao serviço
particular de indiyiduos, '/ue para tal fim requerem c
promovem a rc pec tiva emanei pação.

1865. - O avisode30de Julho de 186:.> rccommcnda
a exccllç:To do a\'i. o de 14 de Fevereiro de 1863 ares·

(
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peito da compra de matel'iacs para obras e:1 dispo. içJo
n.o 1.0 da instrucçãe!' de 9 de Julho de 18q,4, rebtiva
mente á obra de empreitnda: e porém por qualquer
circulllstancia se Li ver de fazcr compra de lll'lteriaes
indepcl1llen temen te do consel 110 aclmin is Lra Li 1'0, deve-se
observar o di posto nos arts. 9.°, '10, 12,13,17,22,25
e ~6 do regulamento elo mesmo con 'elho de 14 de De
zembro de 1852, observallll0 fina(menLe as insLrucções
provisorias de 27 do mesmo mez de JunllO expedidas ao
director do arsenal de guerra' e toda a vezes que
tiver ele faz r obras por arrematação para o processo de
recepção e abertura das respectivas propostas, devem-se
seguir aquellas instrucçõe., conjul1ctamente com o que
se determina em um additivo daqueUas instrucções
datado Lambem de 30 cle Junho.

1865. - O aviso ircular ele 4, de Setembro ele 1865
eleclara que nenhuma obra se deve autorizar em que
_primeiro seja o orçamlmto submettido á apreciuçêlo do
mini. teria da guerra.

1869. - O aviso de '10 de Fe ereiro de 1869 eleclam
que, sempl'e que seauLorizarem fornecimenLos ele ma
teriaes para obra a cargo ela commissão de melhora
mento do material elo exerci to, o director do ar'enal
{le guerra eleve remetter, lanLo ao pr idenLe da refe
rida commissão, como á da repartição fiscal do mi
nisterio da guerra, a noLE da imporLancia elo que tiver
ido. a Li srei Lo, a fi m de ser levada á con la da consignação

marcada para La s obras, e não ser a mesma con ign:;çIo
excedida.

1870. - Acircular ele 31. de Janeiro de 18,0 publica
e manela observar a instrucções para as rql;lrLiçü 's
das obra.s mili tares da côrte e pro I"ilJcia'. (Yeja-.:e o J. o

01. pag. ti08.)
1.871. - O avi. o ele 25 de Setembro de 1871 auLoriza

o quarLel-me tre general a conLrantar o aluo'u 'l de
uma casa para a reparLição das obras militares da
code.

i87L.-O aviso d 4 de Novembro de 1 71 reCOill
meneia ii pr 'sidcll ia da B.l!Jial]ll não .autorilC obra:

Orrarnculo.

Obras i1 cargo da
rnllllllis ';"0 de

rnclhorawcnlos.

IlIslruq;õ s.

C<lS<l pam a
rcparllçiÍo.
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para a~ quaes não haja credito, sem preceder appro
vação dos orçamentos por parte do ministerio da
guerra.

CAPITULO XV.

FORTALEZAS E QUARTEIS.

Defe~a de
praças.

Governadores.

1762.- O decreto de H de Setembro de 1762 ordena
que todos e quaesquer omciaes, que se acharem encar
regados pessoalmente da defesa das praças, em tudo
o que tocar á ordem do serviço, guarda das fortifi
cações, e á defesa deltas, commandem os omciaes mais
graduados, sem que nelles hajam de recahir as disposi
ções e ordens, aos di tos respei tos, senão naquelles casos
em que não houver omciaes especialmente nomeados; fi
canelo porém a economia, e disciplina interior de cada
corpo pertencendo ao seu chefe, e sem que nellas se
possam ingerir os sobreditos officiaes encanegados espe
cia Imen te da direcção, e guarda das fortificações e
defesa das praças.

1820.- O decreto de 22 de Janeiro de 1820 deter
mina que os governadores ou quaesquer omciaes com
mandantes de praças, fortalezas ou baterias, sejam
obrigados a fazer conservar em bom estado a arti
lharia, reparos, e palamenLa pertencente ii sua praça.

Quando acontecer qualquer raina nas muralhas, quar
teis, armazens, e semelhantes estacadas, que puderem
logo fazer concertar pelos soldados, ou por faxina, o de
verão mandar fazer, e quando forem obras maiores, pe
dirão as ordens.e os meios para as mandarem apromptar,
com a avaliação da despeza que fór necessaria.

Todos os seis mezes farão pintar com composição
as peças de ferro, e mais ferragens, que fór preciso
resguardar do tempo; e pintar a aleo , ou alcatroar
todos os reparos, e madeiramentos, que se costumam
assim resguardar; e mandarão fazer a folha da des
peza, que, sendo approvada pelo general, será paga.
Onde fór neccssar io fazer construir armarias, ou te-

(
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lheiros ao pé das baterias, para estarem em resguardo
as peças, que não forem precisas nas mesmas baterias,
devem ser construidos no lugar que o governador da
provincia destinar como mais proprio, e o commandante
ficará obrigado á conservação, e ao resguardo das peças
na fórma declarada.

O commandante, que fÓr achado em culpa, ou omissão
a este respeito, será removido do commando.

Nas fortalezas onde, ou por necessidade ou por
utilidade, houver ba terias f1uctuan tes, ou barcas arti
lheiras, serão reputadas per tencen tes ás mesmas forta
Jezas, e o commandante será responsavel pela sua
conservação e resgual'do; e se farão os telheiros ne
cessarios para esse fim. O que comtudo não impedirá
a inspecção, que a esse respeito deve haver na repar
tição da marinha.

As fortalezas serão inspeccionadas por ofliciaes de
qualquer arma, attendendo-se sómente, para recahir
a escolha, ao merecimento, in telligencia, e mais quali
dades necessarias para o bom desempenho.
~822.-A portaria de 30 de Dezembro de 1822

ordena que o commandante da fortaleza de Santa
Cruz não consinta que as embarcações, sejam ou não
de guerra, quér estrangeiras, quêr não, saiam do porto
de noi te, sem que prec da ordem communicada ao
referido commandante, ficando autorizado a empregar
força para o cumprimento desta determinação, evitando
ta es sahidas.

182õ.-A portaria de 30 de Setembro de 1825
determina que os governadores das fortalezas, logo
que lhes sejam cn tregues presos, sendo paisanos, façam
a devida participação ao ministerio da justiça, e sendo
militares, até sargentos, se participe ao commandante
das armas, para os fazer logo addir a um dos corpos de
guarnição para serem immediatamente soccorridos;
se forem, porém, officiaes de patente os presos, o res
pectivo almoxarife e apresentará com o.recibo para se
lhes abonar etapa; no entanto os governadores das
armas darão parte á secretaria, praticando-se· i to

Sahida de
embarcação.

Presos.
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mesmo quando os presos tenham de passar de uma
para outra fortaleza.

1830.-0 decreto de 28 de Junho de 1830 declara
que os commandantes militares de praça., no aso cle
guerra, e de ter começado o inveslim nto, continuarão
a exercer a jurisdicção civil, que as leis, instrucções e
ordens em vigor lhes têm concedido, no que toca
á defesa dellas, e que não haverá militar de qual
quer ordem, ou na tureza que seja, com o ti Lula de
governador.

1833. - O aviso de 3 de Dezembro de 1833 manda
restabelecer em todo o seu vigor as seguintes ordens:

As embarcações de guerra nacionaes, ou e trangei ras
sahirão da barra livremente de dia, e entrarão a tOlla a
hora sem se lhes pór obstaculo algum., salvo se vierem
de portos onde haja pest.e, porque então se lhes in Limará
as ordens que existirem, seguudo o regulamento de
saude, e quando aconteça que as não cumpram, se
dará parte pela secretaria de estado elos negocios Ja
guerra.

Toda a embarcação do commercio nacional ou estran
geira, na occasião da sahida, será visitada pelos om
ciaes do registro, aos quaes o commaudanteda fortaleza
de VilJegaignon dará por escripto a senha do uia, e
elles ás embarcações visitadas, a fim de terem livre
ahida na fortaleza de Santa Cruz, onde pela bosina se

lhes pedirá a mesma senha; se a não derem, ou se fôr
falsa, se mandará funclear ou retroceder, e, quando o
não façam, se lhes atirará um tiro de potvora secca
com pequeno calibre; se, apezar disso con tinuarem a
navegar para sahir, se lhes atirará com bala perto lo
costado, e quando finalmente não obedeçam, os tiros
com bala serão dirigidos aos mastros, depois ao costado,
até que deem fundo ou voltem.

O mesmo se pra ticará na fortaleza de San ta Cruz
e VilJegaignon com as que, entrando, não obedecerem
a qualquer intimação.

O escaleI' de visita sahirá logo a tomar conhecimento
elas que forem cI Lidas no aclo de sahiua.

r
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o quartel-general enviará aos commandantes das
fortalezas do porto as senhas para toda uma semana.

Ficam, porém, exceptuadas destas oruens as canôas
e bangulas de pescar, devendo, porém, obedecer a
qualquer intimação, se alguma eventualidaue assim o
exigÍl' .

i846.-A provisão do conselho supremo militar de
20 de Julho de 1846, expedida em virtude da imperial
resolução de 4: de Julho do mesmo anno, determina que
se observe a seguinte:

Tabella do nomero de salvas, que (leve dar unicamente
a principal fortaleza de cada uma das provi.neias.

111otivos elas salvas.

Janeiro... 1-Anno Bom................... 1
Março .••. H-Anniversario natalicio da Sere

nissima Senhora D. Januaria....... i
) i4:-Anniversario natalício de Sua Ma-

gestade a Imperatriz.............. 3
» 25-Anniversario do juramento da cons-

tituição .....•....... .........•.. 3
Abril... .. 7-Anniversario da elevação de Sua

Magestade o Imperador ao throno... I
Maio..... 3-Abertura da assembléa geral legisla

tiva, sómente na côrte........ ..... i
Julho .... i8-Anniversario da sagração e coroação

de Sua Magestade o Imperador ..... ' i
3i-Anniversario natalicio de Sua 1\1a-

gestadc a Imperatriz viuva , 1.
Àgosto... 2-Anniv~rsario natalicio da Sere

nissima Senhora D. Francisca...... i
Setembro. 3-Encerramento da assembléa geral

legislativa, sómente na c<irte....... i
» l.c,-Anniversario do casamento de Suas

l\fagestades Imperiaes. . . . . . . . . . . ... i
7-Anniversario da proclamação da in

dependencia do 'Brasil. . . . . . . . . . .. . 3

Salvas.



i

I

3
1
1

- Jí, 2-

Outubro .. i5-Dia do augusto nome de Sua Ma-
gestade a Imperatriz .

19-Dia do augusto nome de Sua Ma-
gestade o Imperador .

Dezembro. 2-Anniversario natalicio de Sua 1\:[a-
gestade o Imperador .

8-Dia clll padroeira do Imperio .
-Sabbado da Alleluia ........•......

~
Dia de Corpo de Deus .

A " Dia do p<Jdroeir.o da clpi ta I do Imperio,mOVlvelS. d . ~ .,. . e as ca pI taes Cias Pl'ovlilclas, em
cada uma dellas.... 2

No anniversario do Principe, ou Princeza Imperial
ha tres salvas, porque a tabella marcou esse numero
para o dia 3 de Fevereiro, que era o anniversario do
fallecido Principe Imperial.

No dia de Corpo de Deus, e nos dos paLlroeiros da
capital do Imperio \e das províncias, as salvas serão
dadas, uma ao sahil', e outra ao recolher das respectivas
procissões.

As salvas serão de 21 tiros, e dada com as peças
de menor calibre, carregadas pela sexta parte até o
calibre 18 inclusive e dahi para cima pela oitava parte.
Nos dias em que se devem dar tres salvas, a primeira
será ao nascer do sol, a segund.a á uma hora da tarde,
e a terceira ao pôr do sol; e quando só uma~ esta será
dada á uma hora da tarde, exceptuando-se porém as
de dias da abertura, e encerramen to da assembléa
geral legislativa, que se darão á hora em que este se
effectuar.

1850.- O aviso circular de 31 le Julho de 18~O

determina que as fortalezas e fortes, que guarnecem
os portos, bahias, e costas das províncias, empreguem
os meios de força, de que dispuzerem, para evitar a
captura de navios brasileiros, ou de outra qualquer
nação por embarcações estrangeiras, avisando antes
por tiros de polvora sem bala, que se acham em mar
te 'ritorial; devendo o commandantes das fortalezas

r



requi iLar á autoriuaeles policiaes, ou a omeiacs da
guarda nacional, a força pl'eci~a para o serviço das
fortificações, quando as respeetivas guarniçõe" não
forem sulIicientes para repellir a aggressão; não se
consentinda BO lagar do conllicto pessoas desnecessarias
'para a defesa elas mesmas fortificações.

1.851. - A lei n. & 628 de 17 de Setembro de 1851
declara, no arl. 18, que fica revogado o § 3." do art. 11
da lei n." 555 de 15 de Junho de '1850, que autorizou
o governo a alienar o quartel de Bragança.

1852,- O aviso de 26 de Abril de 1852 manda que
os commandantes das fortalezas fiscalisem as obras que
nellas se fazem.

1855.-0 aviso circular de 3 de Julho de :1.855
determina que os almoxarifes das fortalezas, em que
houver capellasJ sejam autorizados a fazer a despeza
indispensavel para a celebração- de missas nos dias de
guarda~ recebendo pela compelente verba a necessaria
prestação, da qual darão conla no fim de cada semestre,
para poderem receb r ou tra.

1.855,- O aviso de 21 de Agoslo de 1.805 declara
que, sendo o presidio de Fernanelo ele Noronlla um esta
belecimento mililar, compele ao respectivo comman
dante conceder licença aos vivandeiros para venderem
generos aos pl'e o, praça destacadas e mais. habitantes
da illla, Iiscalisando que os p-reços sejam l'azoaveis,
prohibindo que continuem na qualidade de vivan
deiros os que não se quizerem sujeitar a essa con
dição, e não conseu lindo ql1e pessoa alguma empre··
gaela no presidio se applique a semelhante especie de
negocio.

1855.-0 aviso de 20 de Setembro de 1855 de
termina que em nenhum caso as fortalezas, salva
ordem muito expressa em contrario, façam signaes
com tiros de bala aos navios de guerra estrangeiros,
e que mesmo a respeito dos navios mercantes, só
devem empregar esse recurso nos casos previstos nas
úl'dens em vigor, quando houverem esgotado inutil
mente todos os outros meio a seu alcance, e nunca

Quartel.

Obras.

Mis&a&.

:;'ernando de
Noronha.

Signaes COllll
tiros.
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na occaSIaO da entraela dos ditos navios, senão quando
.para isso se expedirem ordens posiLivas.

1857.- a aviso de H de Fevereiro de 1.857 de
clara que os almoxarifes das fortalezas têm direito
á gratificação de ~SOOO por mez além dos venci
men tos de praças de pret.

1.857.- a aviso circular de U de Fevereiro de 1.857
classificou as fortalezas conforme a seguin te

Tabella de classificação ordinal das fortalezas.

De primeira ordem.

Santa Cruz................... ... Rio de Janeiro.
l\'Iacapá........................... Pará.
Presidio de Fernando de Noronha,

comprehendendo os fortes de S.
José, dos Remedio., do Boldro, do
Leão, e do Sueste; os reductos de
Santo Anton'io, ela Conceição, e o
quartel de Sant'Anna ,.. Pernambuco.

De segunda ordem.

Lage .••.............. ~ ...•.•..•.. :
Brl1m ......................•...•.
Buraco ................•..........
Mar. ....••................•......
Tamandaré ....•....... , , .•...... ,
Cabedello ..... o ••••••••••••• o •••••

Assumpção ..............••...•...
S. Luiz .
Santo Antonio .
Santa Cruz......•.........•......
Barra de abidos .
Barra do Rio·.Negro .

De terceira ordem.

Hio ele Janeiro.
Pernambuco.

)

Paraltyba.
Ceará.
:l\iaranllão.

»
Santa Catharina.
Pará.
Amazonas.

Todos os~mais fortes e fortificações, não mencio
nal10s na primeira e segunda ordem, e que estiverem
armados, commandaelos e guarneGic1o'. .
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1.858. - O aviso de 8 de Novembro de 1858 Jeclar<J
que os commandanles das fortalezas estão autorizados
para nomearem os patrões dos escaleres.

:1859.- A ordem do dia do quartel-general do exer
cito n.o 125 de 10 de Maio de 18;.>9 declara que os
empregos de almoxat'ife nas fortalezas só serão pro
vidos, qual'ldo as necessidades do serviço o exigirem,
e por oillciaes inferiores de boa conducta, que por
sua idade, longo tempo ele praça, ou outras cit'cums
tancias justamente at tendiveis, não esti verem aptos
para o serviço activo dos respectivos corpos.

1859.-A lei n.o 1040 de H de Setembro de :1859,
art. 15, approva a deliberação do governo de alienar
a fortaleza das Cinco Pontas.

1860.-0 aviso circular de Hi de Maio de 1860 de
clara que aos ofliciaes reformados do exercito, encar
regados de lomar conta de fortalezas desarmadas, não
se abonará por este encargo vantagem alguma, mae;
que podem residir no respectivos quarteis, e desfructar
as demais depenclencias das mesmas fortalezas que não
forem nccessarias ao serviço publico.

1861.-0 aviso de 4: de Setembro de 1861. declara que
devem as fortalezas da Lage e S. João dar salvas tão só
mente nos dias de festa nacional, designados no decreto
n.o 501 de 19 de Agosto de 18i8, e bem assim no dia
24: de Set.embro, ramo dispõe o decreto n. ° 224: de 24:
de Setembro de 184:2, pertencendo as mais salvas exclu
sivamente á fortaleza de Santa Cruz da barra do Rio de
Janeiro, segundo a provir.ão de 20 de Julho de :1.84:6.

1862.-0 aviso de 27 de Janeiro de 1862 determina
que nas fortalezas do municipio da côrte sejam subs
tituidas as tigelinhas, que se usam nos sigtlaes noc
turnos, por fachos illuminati vos fabricados no labo
rataria do Campinbo.

1.862. - O aviso de 18 de Agosto de :1.862 declara
que é desnecessario o emprego de ajudante da forta
leza de Tamandaré.

1864.- O aviso do mini teria da fazenda de Jl de
Mal:ço. de :l.86q, declara que pela disposição do art. 385

Patrões.

Almo:mrifes.

Cinco Pontas.

Fortalezas
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do regulamento das alfilndega as fortalezas só podem
obstar a sahida das embarcilçôes que não esliverem
correntes e desembaraçadas pela competente estação
fiscal, e pela cilpitania do porto, e só nestes casos é
que os empregados das alfandegas podem peel ir a coad
juvação das fartaI zas para obstar a sabida, quando
o não possam por si fazer.

1.865. -A ordem do dia n. o 4[S6 da secretaria ela
guerra de 28 de Junho de 1.865 publica as instrucções
organizadas pela commissão de melhoramentos do ma
terial do exercito, e pelas quaes se devem regular os
commandantes da fortalezas e guarnições ele arti
lharia, não só quanto ao peso da carga e modo de
carregar os canhões de ferro e de bronze de grosso ca
libre, como quanto á maneira ele escrever a historia
de cada boca de fogo em serviço a borelo dos na vios,
fortificações de qualquer na tureza e em corpo de tropas,
devendo a'> mesmas instrucções ser observadas não só
cm tempo de paz, com no de guerra, sempre que fór
pra ticave!.

nstl'ucçõcs.

1.-lIiodo de cal'l'eg-al' os canbõe de fel'ro e de bronze de
gl'OS o calibre.

Peso ela carga. - O peso da carga de paivora será
de 1/4 do peso da bala.

Polvora.-A J.ensidade da polvora será empre maior
do que 1.. 6; a grandeza do grão poderá variar de 4:
a 1.2 em cada gramma de peso.

Sempre que se tiver de encher os cartuchos mistu
rar-se- hão iDO a 200 kilogrammas, de di versos barris
e de diIIerentes datas de fabricação e de armazenagem
na localidade em que houverem os mesmos cartuchos
de servir. A força balistica da mistura no caso de
haverem os meios proprios será determinada nessa
occasião e notada no livro competente.

Cartucho. -O cartucho será de papel pergaminho, de

"
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fianella ou baeLilha; te\'á de di:nnetl'o, proximamente
um cautimetro menos do que o da alma, e depoi. de
fechado um comprimento maior do que o necessario
para conter a carga de polvora, cerca de 4. centimetros.

Taco.- O taco será de canhamo, filasLica ou feno;
terá um cliametl'o maior do que o da bala e menor
do que o da alma, e o seu comprimento poderá variar
entre 1. e 1 1{3 deste ultimo diamatro.

llfodo de carregar o canhão.-Primairamcntc o car
tucho será introduzido até a profundidade de dous a
tres cliametros, contada da . ua extremidade anterior
ao córte da boca' depois se introduzirá o taco, que
se poderá empregar ligado ou desligado da bala, e fi
nalmente, tOLla a carga será levada ao fundo da alma
por meio do saquete com o qual se dará duas ou
'eres pancadas. No caso de serem os tiro. feitos ahaixo
uo horisonte, ou a bordo dos navios, empregar-se-ha
um egunJo taco ao modo ordinario.

11.- Dados que dcvcm ser colligidos para se CSCI'CVCI' a
• historia dc cada boca de fogo.

1.. o Haver~ a bordo dos navios, nas fortificações ele
qualquer natureza c nos corpos da artilharia um livro
para o registro e assentamento de todo o serviço das
bocas de fogo e experiencias que com ellas forem
fei tas;

2. o Notar-se-ha, para cada] oca de fogo, a sua pro
cedencia, data da recepção, estado em que se achar
nessa occasião, fazendo-se a descripção minucio a de
cada uma elas suas pa r tes ;

3.0 Sempre que se tiver de fazer exercicio, ou mesmo
qualquer salva> examinar-se·ha cada uma das bocas
de fogo que houverem de servir, e terminado o ser
viço proceder-se-ha a novo exame, registrando-se tudo
o que fór observado, tanto na primeira como na se
gunda inspecção, sem esquecer nunca, além de outras
particularidades, as qualidades da polvora empregada
e o estado dos projec tís lançado ;



Mnppa de fÇlfça.

nesidencia.

Capelliies.

[L o Sem autorização especial não poderá ser alte
rado o modo de carregar as bocas de fogo, c os exer
cicios de tiro serão sempre feitos como na occasião
do combate;

5. o Os commandantes uos navios, das fortificações
e dos corpos de artilharia, não omiLtindo circums
tancia alguma para saber-se em qualquer tempo o
numero de tiros que cada boca de fogo tiver dado
com cada especie de projectil, e as alterações suc
cessivas occorridas principalmente na alma e no ouvido,
remetterão semestralmente ás secretarias da marinha
e da guerra informações minuciosas do que houverem
observado durante este periodo.- Rio de Janeiro, em
27 de Abril de i861J.-0 brigadeiro Henrique de Beau
repaire Rohan.

'1866. -O aviso circular de 28 de Agosto de 1.866
determina que sejam remetlidos mappas mensaes da
força existente nas fortalezas, contendo declarações no
verso dos mesmos mappas, dos nomes dos oiliciaes, c
mais empregados nas mesmas fort.alezas. Declara mais
que no mappa da força de guarnição e llestacada nas pro
víncias se mencione n:Io só o numero da força, como
tambem os lugares em que se achar, e a natureza do
serviço, que estiver prestando.

i866.-0 aviso de i8 de Setembro de 1.866 declara
que não convém á disciplina militar, que dentro das
fortalezas habitem pessoas alheias á profissão militar,
e não sujeitas aos respectivos regulamen ~os.

1.866. -O aviso de 8 de Outubro de 1866 declara
que se deram as necessarias providencias para que os
capellães das fortalezas da barra da capital do Imperio
residam nellas, e um medico vá semanalmente á da
Lage, a fim de inspeccionar os medicamentos e instru
mentos lá existentes, e dar por escripto as instrucções
{lonvenientes para seu uso; e para que uma das tres
prisões da mesma fortaleza se destine ás praças de po
licia, ou estranhas ao exercito, outra aos militares
já sentenciados, e a ultima aos que estão por sen
tenciar.
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18i1j. ~ O ;l\'iso circular de q. de Novembro de 1861
determina que os commandantes das fortalezas do Im
perio remettam mensalmente á repartição de ajudante
general mappas e relaçãe , não só dos empregados, que
compõem o estado-maior respectivo, como tambem dos
dema i cm pregados.

1871. - O avi o de 7 de Agosto de 1871 declara que
o commandanlp. da fortaleza de S. João, sempre que
fizer prd idos de objectos para a mesma fortaleza, deve
espccil1car detalhadamente o fim a que são destinados
para não parecerem exagerados.

1871. - O aviso de 18 de Outubro de 1871 manda
di pensar o commando da fortaleza do Barbalho, na
Bahia, ficando o commandante da companhia de in
nlidos, óllli existente, encarregado de viO'ial-a.

187:1..- O avi o de 25 de Setembro cle 1871 declara
ao presidente cle Pernambuco que, visto ter de extin
guir- e o cleposito especial de instrucção de cavallaria
para a arma de caçadores a caYallo, segundo a nova
organização, deve o edificio junto ao convento de
S. Francisco, que erve de quartel do di to deposi to, .
.ser destinado para a companbia de cavallaria, que se
vai organizar em virtude do decreto n. o 4572 de 12 de
Agosto do anno proximo findo, não ervindo de grande
obstaculo o seu acanhamento, emqllanto a mencionada
companhia estiver em organização e não se aproximar
do seu estado completo, convindo entretanto que desde
já se entenda com a ordem dos religiosos franciscanos
sobre as condições da cessão da parte do com'ento que
o commandante das armas julga neces aria.

CAPITULO XVI.

COLONIAS E }'nESIDIOs MILITAIlES.

o estabelecimento de colonias militares nLre nós
teve por objecto formar nucleos de povoações em lu
gares ermos, remotos e mais centraes, que sirvam
não só de embaraço ás preLenções de absorpção· de

I. 52.
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parte do nosso tcrritol'io, como para, estreitando os
laços de amizade com as nações vizinhas, facilitarem-se
as relações industriaes e commerciaes do Imperio com
as mesmas nações.

NelIas a principio só podem resistir aos incommodos
e privações inheren tes a local idades despovoadas, e
permanecer como colonos, indivduos habi tuados, e
costumados á obediencia passiva, que sómente se ad
quire por meio dos severos principias da disciplina
militar.

1861.- As colonias militares estavam, quanto a seu
regimen, direcção e administração, sujeitas ao mi
nisterió do imperio; o decreto porém n. o 274.7 de
16 de Fevereiro de 1861 no ~ 13 cio art. " .• declara
que as mesmas colonias passavam a ficar a cario do
ministerio da guerra.

:18õO.-O art. U, § õ.· da lei n.· õ55 de H> de
Junho de :1850 autoriza o governo a estabelecer onde
convier, presidias, e colonias militare, dando-lhes a
mais adequada organização.

1859.- O aviso de 29 de Dezembro de 1859 de- 
termina que as praças destinadas a colonias mili
tares, só sejam desligadas dos corpos a que perten
ceram na vespera da marcha ou embarque.

:1861.- Oaviso de 27 de Julho de :1861 manda applicar
o que es tá disposto nas instrucções para regular as
vantagens e vencimentos dos ofIiciaes que viajam em
serviço, e que baixaram com o aviso de 2i de Julho
de :1857, a respeito dos aux.ilios aos empregados das
colonias militares, quando seguem a seus destinos, ou
têm de viajar em serviço. (Estas instrucções acham-se
á pagina 380.)

1862.- O aviso de fi, de Julho de 1862 determina
que as praças das colonias mili tares, e que concluido
o seu tempo. de serviço se engajarem, sejam imme
diatamente incorporad~s ao batalhão, que tiver a sua
parada mais proxima das respectivas colonias, salvo
se preferirem desistir das vantagens de engajamento
para con tinuarem a fruir as de colonos, na fórma de

r
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seu regulamentos, e declara, que não se façam con
tract05 de engajamentos de praças para continuarem
a servir nas colonia:, sob pena de não se attender
a quahlu')r J.espezJ. a que esses engajamentos derem
lugar.

1862.-0avi.ode 19ueDezembrode1.862declara que Correspolldencia_
toda a corresponden(;ia da colonias militares deve
ser enviada aos presidentes da provincias para dar-se
o devido destino, depois de informada de modo que
habi liLe o govel'/1o ilU peria I para resolver com exacto
conhecimento de causa sobre as pretenções e questões,
que suscita·rem. _

As colonias militares existentes no Imperio são as Colonias.

segui llles:
No Pari.- Colonia de Obidos, creada pelo decreto

11." 1.363 de 8 de Abril de 185't,.
O decreto n.· 662 de 22 de Dezembro de 1.8~9

approva o regul;l1UenlO para a fundação de colonias
militare na provincia do Pará.

Colon ia de D. Pedro II, fundada pelo governo pro~

vinci1l1 em 1. 40, e approvada a creação pelo decrelo
do 1.· de Julho de 1.850.

Colonia de S. João de Ar:ln'ulIya, crmlda pelo mesmo
deel' lo llo 1.· de Julho d 1.850.

Xo Maranhão.- Colonia de S. Pedro de Alcantara dú
Gurupy, creada por decreto n.· 1.284 de 26 de No
vembro de 1. 53.

Em Pel'1lamhuGo.-Colonia de Pimenteira, creada
paI' decreto n.· 72D de 9 de Novembro de 1.8nO, que
deu regn la men lo para a sua fundação.

Ú a\'iso de 2 de Junho de 1.8n7 declara que a com
missão de directol' da colonia de Pimenteira é consi
del'ada erviço militar.

Nas Alag61ls.- Colonia Leopoldina, cl'eada por de
Cl'elo n.· 729 de 9 ele Novembro de 1.850.

O decreto n. • 820 ele 1.2 de Setembro de 1851 approva
o regulamento para esta colonia.

Em .Minas Geraes. - Colonia do UrucÚ", creada por
decreto D.· 1331 de 1.4 ele Fevúcil'o de i86~.
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o decreto n. o 16"6 ele 13 rie Ou lu hl'o de l:'):i;J I.l'al1.•
fere das margens do ribeirão do Urucú, para as do
ribeirão das Lages em frente da lagOa que existe do
lado direito deste, a séde desta coloni:l.

1862.- O aviso de 31 de Outubro de 1862 declara
que se não deve impetrar elo arceb~spo da Bahia auto
rização para que o capcllão da colonia do Urucú possa
celebrar casamen tos sem in tervenção parochia I, con
forme representara o director; visto que com e sa
isenção ofTender-se-lliam uirei tos adq uiridos, com jac
tura de renda da re pectiva parochia, embora fique
a colonia onerada com tal sujeição, emqllanto com o
augmento da população não se tornar ncceS. ari-a uma
desmemuração da referiLla pal'ocl ia pelos meios le
gaes.

Eill Goyaz. - Pre icl io de San ta B1l'bara, creauo eill
29 de Novembro de 18"'1, na J'órma do aviso de 10 de
Agosto de 185:3.

Presidio de Santo Antonio, funtlaLlo ól 2;) de No
vembro de 1854,.

Presidio de Santa Cruz, funclaLlo em ·18 de Feve
reiro de 1855.

Presiuio de Santa Leopoldina, fUlldado eill 17 de
Outubro de 1856.

Presidio <.le Monte-Alegre, fundado em 20 de Agosto
de 18õ7.

Eill .Mato Grosso.-Golonia dos Dourados, creada
pelo decret.o n. o 175'1. de ~6 de Abri 1 de 1856.

Colonia de Nioac, 't'eada pelo decreto n. o Hi78 de
10 de Março de 1855.

Colonia de Lamare, mandada fundar pelo presidente
da provincia em llS59.

Colon ia de Mi I'all<.la·, fu lidada em 1859.
Colonia Brilhante, cl'eadu pelo decreto n. o 1578 de

1.0 de Março de 1855.
Em S. Paulo.-Culonia dé Avanhandava, creada

pelo decreto n.02126 de23de l\Iarço de ·185 .
Colonia de Itilplll'<I, cl'eallR pplo decreLo n. o 2~OO d

26 de Junho de 1858.
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o avi o d 20 de Ago to de ~t;61 dá as s guin trs
instrucções para !i$calisaçâo das uespezas da coloUla
militar de napura:

L o As entregas das quantias pertencentes a calla
semestre, serão debitadas ao director do estabeleci
men to, e lançadas nos ])ala nços mensaes como saldos
em poder do me mo ;

2. o Que seja o mesmo dtrector ol)l'igado a mandar
mensalmente á the,our:iria uma conta das despezas
feitas, e das rubricas. a que ellas pertencem, para que,
levando a thesollraria essa i mportancia ao cred i to do
mesmo director, debite çlO mesmo tempo o ministerio
respectivo;

3. o Que no fim do exerci 'ia, e depois de recpbidas
toda' as con tas mensaes, ,eja cred itado o me mo di
n.:ctor pelo re ·to do dinheiro existente cm seu poder, e
debitado o novo exerci cio, convertendo-se aqu lIe resto
de -aldo em de. peza de sllpprimento do exercicio.

E para CJlle a transacção fique perfeita, cumpre que
no exerc.icio novo se debiL'e o director por esse novo
sa Ido, e e credi te o exercicio que tem de encerrar-se,
apparecendo então uma re'eita de sllpprimenlo, e de
novo uma respollsabilidade igual a e. se supprimento
que e levará nos balanço' a s saldos dos responsaveis,
(lesignando-'e o re'pollsavel, em cujo poder se achar,
e com a declaração ele ser quantia já recehida para
as despezas lIa 1I0VO xercicio. E porque convenha que
a de pezas proveniente ele tão ITrandes pre lações não
sejam isentas da fiscalisação que a leis impõem o1GS

r cebedores e distribuidores dos di nhei ros llacionaes,
o in pector e\ÍITirá trimensalm nte os documento· de sas
despezas, e mandará proceder immedial,amente á lilJui
dação dellas, para acautelar qualquer prejuízo que
possa ter a fazenda nacional.

No Paranú.-Colonia de Jatahy.
O decreto n. O 751 de 2 ele Janeiro de 18i.il crêa

uma colonia militar no ponlo cio arroyo Jatahy na
sua confluen ia com o rio TiU;\gy em a comarca de
Coriliba, na provil1cia do Paraná.

Ilapura.

Creaçiio de
~olonjas.
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Titulo de terras.

o dccreto n. o _502 ele 12 de 1 o embro de 1 59
crea el uas colon ias mi Ii La res na provincia do Paraná,
e que devem ser ei\Labelpcidas uma nos campos do Erê
ao occidente dos rios Chapéco C Chapim, e outra nos
campos elo Xagú, ao accidente dos ele Guarapuava.

Em Santa CaLlJarina.-O decreto n. O 1266ele8ele
Novembro de '18153 crêa uma eolonia militar na es
trada que communica a villa de S. José com, a ele
Lages, na provincia de Santa Cüllarina.

Colonia ele Santa Tber za, crcada pelo me mo de
crelo de 8 de Novembro de 1853. O decreto n. o 2125
de 13 de Março de '185~ approva o regulamento para
esta colonia.

Em S. Paulo do Rio Grande do Sul.- Colonia ele
Caceros, creada pelo decreLo n. o 2501 ele '16 de No
vembro de 1859.

'1859.- O aviso de 10 ele Setembro ele 1859 dá ins
truc~õcs para o fornecimento ela materia prima para
o omcio de sapateiro na ilha de Fernanelo de Noronha.

1859.-0 aviso ele 15 d'e Dezembro de 1859 per
mitte que se façam cnlturas nos tcrrenos adjacentes
ao presidio de Fernando ele Toronha, mediante uma
proporcionada e modica pensão, com tanto que de:ta
concessão não resulte inconveniente á administração
e policia elo mesmo presidio, e nem deixe de ser
considerada precaria, para evitar que os cultivadores
em tempo algum hajam de allegar posse, retenção ao
direi Lo á indemnização por bemfei torias.

1864:.- O aviso de 8 ele Agosto de 186'~ declara
que, na falta de proprios naeionae ,é regular que se
abone um quantitativo para casas ao medico e ao ca
pellão da colonia militar do Urucú.

1864,.- O aviso ele 23 ele Agosto de 1861 elispensa
o interprete da colonia' militar do Urucú.

1864:'.- O aviso circular ele 25 de Agosto de 1864
declara que os titulas de concessão de terras perten
centes ás colonias militares, e feita pelo ministerio
da guerra, devem ser passados pelos presiden tes de
provincias, semelhanLemento ao que se pratic.a a res-

r
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pito ue prazns d terra. concedido. a colonos pelo
mioislerio da agricullurJ.

i86i.- O aviso circular do minislerio da agricul
tura de ~O de Setembro de 18G4 ordena que os direc
tore das colonia- recolham ;i~ t!lCl'our<lrias de fnl'nda
toda a somma, que exi tir em poder dos mesmos, e
que no fim de cada trimestre façam entrega de todas
as quao Lias, que arrecadarem e prr trncerell1 ao E-tado.

i864.- O aviso do mesmo mini. leria de 28 de
Dezembro de i864 declara que não 'ão obrigados os
directores de colonias a enlrar no fim de cada tri
mestre com o saldo que exi tia em seu poder.

1865.- O avi o de 10 de Fevereiro de 1865 ueclara
que o serviço da varação das cauôas e c,lrgas no Salto
da colol1ia miliLar de Avanhandava, póde ficar a cargo
da mesma colonia, não sendo dispensado do p:.l"amento
da taxa o e tabelecimento naval lo lLapura, não devendo
porém o director daquella colonia de.pender o pro
dueto, que arrecadar por semelhante fórma, o qual será
detalhadamente recolhido de seis em seis mezes á
lhesouraria de fazenda, incluindo-se nos pedidos se
mestraes as despezas com o cust 'ia.

i865.- O decreto n. o 3403 de li de Fevereiro de i865
manda executar o regulamento para o presidio de Fer
nando de Noronha. (Viu. 3. 0 volume.)

1865.- Segundo o aviso do ministerio da fazeoda
de 27 de Ma ia de 1865, os commandan tes de presidias
devem remetter ás thesourarias o inventario dos
objectos a seu cargo, pertencentes ao Estado, e prestar
contas em cada anno financeiro.

i866.- Oaviso de 20 de Setembro de i866 declara
que a Ilha de Fernando de NoroHha, como presidio
militar, não póde deixar de esLar sujeita ao comman
dante das armas da respectiva provincia na parte rela
tiva a quarteis, fortificações, força de guarnição, re
gimen militar, e mais obrigações impostas aos com
manllant-es das armas; devendo, portanLo, o mesmo
commandante das armas, além das attribuições que
lhes compeLem, inspeccionar e exam inar o referido pre..
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sidio, para o qual deve de tacar uma força (la lTual'lla
naci anal pa 1'a sua gua rda e segurança.

1.869.- O decreto n.O 4348 de 3 de Abril de 1839
extin"ue a colonia militar de Pimenteira, cre;)da
em Pernambuco pelo decreto n.o 729 de () de Novembro
de 1850.

1.871.- O aviso de 1.3 de Julho de 187{ autoriza
o restabelecimento do presidio :le S. José dos l\far
tyrios, abaixo das Intaipava , na provincia de Goyaz.

{871.- O aviso de 19 de Julho de 187i declara que
não póde ser approvado, á vista da sua illegalidadc,
o imposto lançado pelo commanuante do presidio da
Ilha de Fcrnando sobre cada um dos animaes ex.is
tentes na mesma ilha; pelo contrario deve ser rcs

·tituido o que em virtude delle tiver sido arrccadado,
podendo-se quando muito estabelecer multas para os
animaes que andarem vagando, organizando-sc para is o
uma tabella, ou adoptando-se a da camara municipal da
capi tal.

{871.-0avi.o de 28 de Agosto de 1.8ii autoriza
a presidencia de Ma to Grosso a fazer as despezas ne
cessarias com a funtlação da colonia militar de Ita
cayú, á margem do Araguaya, defronte do Travessão
de Agua Limpa, fazendo seguir para alli, quanto antes,
o respectivo destacamento e as família das praças
de que· elle se compuzer.

1872.- Por aviso de 6 de Junho de {872 fOI appro
vado o acto da presidencia de Mato Gros o creando
uma colonia mili tal' em Albuquerque, sob a deno
minação de colon ia da Conceição.

CAPITULO XVII.

GUARD.4. NACIONAL DESTACADA, OFFICIAES DO EXIi:RClTO
EMPHEGADOS NA ~IESMA GUARDA.

{8õo. - O art. 1.38 da lei n. ° 602 de 19 de Se
tembro de 1850, que regula o serviço da guarda na
-eional do Imperio, mandoll continnar em vigor

r



clí:;posição cio decreto n.O 1520 de H ue Fe,ereiro ue
4850, determinando que nas provínçias limitrophes
com o Estados vizinhos tenha a guarda nacional or~

ganizaçiio especial,
48;J0.- A guarda nncioT\al elcstncadn reg·ula-se pelos

srguinte' artigos da supra mencionada lei cle 1.9 de
Setemoro cle 18JO:

Art. 117. A guarlla nacional deve fornecer corpos
destacados para flefender as praças, fronteiras, e costas
do Imperio, como auxiliares elo eWI'c.ito de linha.

ArL. U8. Os corpos drstacndos não poderão ser ti·
rados da gnarda nacional, senão em vil'Lude de lei
especial. Dado, porém, o caso de rebellião, ou de in
va. ão repenlina de inimigo, no intenallo das sessões
da assembléa geral, o poderúo ser por decreto do go
verno no municipio da côrte, e por ordem dos pre~

sidentes nas provincias, dando-se conta á assembléa
geral, logo que estiver reunida.

Art. 119. A lei, decreto, ou ordem pela qual se
determinar, que a guarda nacional forneça corpos
destacados para o serviço de rruerra, deverá fixar o
numero de homens e a duração do serviço.

Arl. i20. Para a compo~ição dos corpos destacados
serão preferidos os guardas nacionaes, que se apre
sentarem voluntariamente, e que forem julgados pro
prios para esse serviço.

Art. i21. Se o numero dos voluntarios não fór
suflicien te' para com pletar o con tíngen te exigido serão
desirrnados os guardas, que hão de fazer parte dos
corpos destacados d'entre os comprehendidos na lista
de el'viço activo, que não estiverem dispen ado em
virtude dessa lei, classificando-se todos na ordem se
guinte:

§ L o Os soltei ros.
§ 2. o O' "iuyos, sem filhos.
§ 3. o Os c:lsados, sem filhos.
§ !L o Os casados, com fi I!tos.
*5.· Os viuros com filhos.
Art. 422. A designação principiarú pela primeira

1. 53. .
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c1:lsse, e não passará á segunda, em esLarrm design:lllos
totlos os da primeira, e assim por dianle. Em catla
uma das classes se principiará pelos mais moços, se
guindo-se a ordem das idades.

Art. :1.23: O irmão mais velbo de orpbãos menores
de pais e l11ãis, o filho un ico, ou o ma is velho dos fi lhos,
ou dos netos de uma viuva, 011 de um cego, aleijado,
ou sexagenario (quando lhes servirem de amparo),
en lrarão na classe dos casados com fi lhos.

Art. 12L A de. igna<:ão será feita conforme os re
gulamentos do governo pelo conselbo de qualificação,
com recurso para o conselho de revista, de cujas de
cisões tambem ha verá recurso pat"a o governo na côrte,
e para os presidentes nas provincias.

Ârt. :1.25. Não são proprios para o seniço dos corp05
destacados:

~ L° Os que se acharem inhaLilitado por mole tia.
~ 2.° Os que não tiyerem a altura do talão, que se

houver estabe'lecido.
Art. :1.26. O gllal'da naciona I designado para fazer

parte de um corpo destacado pu le dar em seu lugar um
substituto, com tanto que seja cidadão brasileiro, e que
tenha a idade de:l.8 a fJ,Oannos.

Art. :1.27 .. Se o substituto fôr tambem designado para
servir em corpo destacado, o substituiLlo deverá marchar,
ou apresentar outro em seu lugal'.

Art. :1.28. O guarda nacional, que tiver substituto
nos corpos destacados, não lica isento do serviço ordi
nario da guarda nacional.

Art. i<Z9. O.> corpos, que destacarem para o serviço
de guerra, consen'arão a sua organização, sempre que
nisso não houver inconveniente. No caso conlrario
d3.r-lhes-ha o governo, ou o presidente da provincia, a
organização provisoria, que fM mais adequada ás cir
cumstancias, e necessidades do serviço.

Al't. 130. A designação dos officiaes, que houverem
de servil' nos corpos destacados, será feita pelo governo,
ou pejos presidentes, que poderão escolhei-o. d'entre
os d;] gUrtr la nacional, ~incla qne não p I'lençam aos
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mesmos corpo, que Li verem de dar os contingentes, ou
dos do exerci to.

Art. 131.. 03 corpos destacados da guarda nacional
receberão os mesmos oldos, etapas e.mais vencimentos
que competirem aos de linha.

Art. 132. A nação forneceriÍ o armamento, e equipa
mento aos corpos destacados, bem como o fardamento
aos guardas que não tiverem meios para o fazerem a sua
cus ta.

Art. 133. O guarda nacional, que recu ar fazer o
serviço de corpos dustacados, que directamente lhe
competir, será obrigado a s rvir no exercito o dobro
do tempo, que durar o destacamento, ou recrutado
se não liyer motivo legalde isenção.

Art. 13!l,. Logo que os corpos destacados da guarda
naciona I e.'tiverem organ izallos, ficarão sujei tos ao
me mo regulamento e disciplina do exercito de linha.

1850.- O art. 87 da citada lei da guarda nacional
de '19 de Setembro de 185~ declara que a guarda na
cional deve fornecer destacamentos dentro, ou fóra dos
respectivos municipios nos seguintes casos:

§ L o Quando faltai' a tropa de linha, e de policia
para oserviço ordinario ela guarnição, para escoltar, de
um lugar para outro, as remes as de dinheiros ou de
qnaesquer eneHo. pertencente. á nação, ou á provincia,
ou para conduzir os pronunciados, couelemuados e
quaesquer outros presos. .

2. o Pilra soccorrer algum munici pio da mesma I ou de
diversa provincia, po caso de ser perturbado, ou ameaça
do de sedição, insurl'eição, rebellião, ou qualquer outra
commoção, ou de incursJo de ladrões, ou malfeitores.

O art. 91 declara que, quando a guarda nacional fór
empregada, na fórJUa do al'l. 87, em virtudede ordem,
ou autorização do govemo, ou dos presidente., abo
nar-se-ha aos olUciaes e praça desde o primeiro dia da
reunião, ou de-de aquelle, em quo cada um sa llÍ r de sua
casa, fcita a conta dos que forem necessarios para a
marcha, o me-mos soldos, etapas e mais vencimentos,
que competirem ú tropa de linlta.
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A despeza serú feiLa pelos cofre geraes, ou provin
ciaes conforme a natureza do seni~o, a que e destinar
a força.

Relati vamenLe aos offieiaes do e~erciLo empregados
na guarda naciona I regulam as seguintes disposições:

1850. - A lei já mencionada n.·u ü02 de U) ue Se
tembro de 1850 det«rmina :

Art. 42. Haverá em cada commando superior um
chefe de estado-maior, com a graduação de tenente-co
ronel, escolhido, sempre que fól' pos:>irel, d'entrc os
officiaes do exercito; dous ajuLlante:> de ordens com a
graduação de major, e um secretario geral, e um quartel
mestre, e UJil cirurgião-mór com a de capitão.

Art. 43. Ochefe de estado-maior tel'ú a seu cargo,
além dos deveres que lhe forem impostos pelo regula
mentos, a fiscalisação sobre os illstrumentos, arma
mento, correame, munições e mais objectos forneciuos
pela nação á guarda nacional, e solJre a instruc(ão,
contabilidade, e escripturação dos corpo. Substi tuirá
o commandante superior' nas faltas, ou impeuimentos,
sem por isso deixar de exercer as' funcções propria do
seu posto,

Art. 49. Os majores e ajudantes serão nomeados
pelo governo c1'entre os omcines do e~ercito. Emquanto
o governo não julgar necessal'ia esta nomeação, servirá
de major um capitão, e de ajudante um subalterno, que
serão designados na fórma dos regulamento.

AI't. 62. Durante a dispensa, serão substituidos os
commandantes superiores pelos cheflls de estado-maior,
e estes, assim como os ajudan tes de orden , e secretarias
geraes, pelos ol1iciaes, que o govel'J1o, ou os pre identes
designarem.

Os commandaoles tIo baLalllões, corpos,. ecções, e es
quadrões serão su Lsti tuidos pelos seus i1J1luedia tos, e a
respeito dos majores e ajudantes, ob. ervar-se-ha a
disposição do ar1. MJ des La lei, podeI do tambem os
presiden tes nomear in ter ina lUen te ou tros olTIciues do
c~ercito para fazerem suas vezes, se a circulllslancias
o ex.igirem.
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An. 13G. 03 o(ficiaes do exercito, que ~ rvirem na
guarda nacioml, mio fi'anlo'por isso prejuuicauos no
direito que tiverem ;1 promoção militJr. A,' dispo,ições
ue~ta lei, a respeito da sua nomeação, e vencimentos,
são tamuem applicaveis aos das exlinctas milit:ias, que
vencem soldo.

1852. - O decreto n. ° OH de 27 ue !\larço de 1852
determina o seguinte:

Art. 1. ° Ao olficiaes tIas quatro classes do exercito,
empregados na guarda naciona I como chefes de estado
maior, major~s ou ajuualltes dos corpos, se auonará,
além do soluo que percrb rem pela repartição da "'uerra,
a gratificação de ~xercicio nurcada na talJella de 28 de
1\lar('o de 182;), e mais uma ração de 'forragens. Em
tempo de "'uerra porém terão ma i :JS gra ti lica(ões
da terça parte do. oldo, r:Jções ue etapa, besta,' de ba
gagem e' ta belecidas pa ra o cxel'ci to nas tabella an
nexas ás instrucções de 10 ue Janeiro ue i8!.l:3.

Art. 2. o As gratiLicações e mais ycncilUenLos serão
nbonado. aos offit:iae de 'I. a Iinlw, em pregados lia
guarda nacional cm rela(;,lo ás patentes, que tiverem no
exerci to.

1851,. - O decreto n. ° 1354, de 6 Lle Abril de 185'1:
de termina:

Art. 47. Os majores e ajudante serão instructores
dos corpos a que perten 'erem, c perceuerão o. venci
mento. marcildos no decreto n.O\}fj,í de 27 de Março
de 18;)2. Nos corpo que não tiverem majores, nem
ajudantes tirauos d' 'ntre o. officiaes do exercito, e nas
companhias ou ccções avulsa, ficará;J instrucção a
cargo dos respectivos commalldantes e ofTIciaes, que por
i 'so não perceuerão vencimento algum.

ArL. li8. OcllCfe de estado-maior. ervi rã ue instru tal'
geral dos corpos, companhia ou sec(ôe' avulsa, om
prehendidas no c1istricto do commando superior, c se
rÓI' omci~l do exercito perceberá o vencimentos marca
dos no decreto a fIue e refere o artigo antecedent .

i8;)'!. - O ;lviso do millisterio da ju ti~a de 9 ele
D~zC:lllliro ll' 1·'51 der:.\al'a llUG nos t:Ulllill,lllUU' supu-

Vencimentos.

llJcm.

SulJ I ituição de
~UWl1lalllJu.



blajores.

Chefe dr.
estalJ o-maior.

Vencimentos.

Discjplin~.

- !~22 -

}'iores da guarda nacional, onde exisLirem batalhões
commal1l1ados por tcnen Les coroneis, que por perlen
cerem á antiga organização tenham a' honras de co
roneis, devem estes subsLituir os commandalltes su
periores nos seus impedimentos, quando o chefe do
estado-maior do mesmo commando, não tenha igual
patente ou graduação.

185'1,. - Outro aviso da mesma data declara que
cumpre aos presidenLes das provincias não proporem
para majores dos COl'pOS ela gLlarda nacional, ofliciaes
subalternos do exercito, ou de dilTeren.te arma á do
batalhão em que tiver de ervir.

1.855. - O aviso do mesmo ministerio de il de Se
tembro de 1855 declara que, na conformidade do di'
posto nos arts. 43 da lei de ln de Setembro de 1.850,
e o."do regulamento ele 6 de Abril de HlM, o cltefe de
estado-maior, ainda qCte seja graduado ou mais moderno,
deve substituir ao commandanLe 'uperior, e que este
encargo só compete ao commandantes de corpos,
fjuimdo suas paten Les forem as de coroneis, como se
aclla decidillo pelo avi o de \) de Dezembro de 1.85'1,.

1.858. - O aviso de 1.0 de ilLtrço de 1.858 declara que
aos assistentes do ajudante general fica compeLinLlo
examinar as folhas dos oficiaes e relações das praças
oe preL da guarda nacional de tacada, e pôr-lhes o visto
para se veriticar o pagamento, pois endo os respectivos
vencimentos abonados pelo ministerio da guerra, não
póde ter neHes ingerencia o commandante superior,
nem o chefe do estado-maior da mesma guarda.

1.8tJ8. - O aviso do ministerio da justiça de iI) de
Outubro de 1.858 declara que aos regulamentos do exer
cito de linha, e aos castigos por elles estabelecidos, só
fica sujeita, segundo o art. 131, da lei n." 602 de H) de
Setembro de 1.850, aquella parte da guarda nacional que
em virtude de lei especial, de decreto do <Taverna, ou
ele ordem do presidente de proYincia fór cltamada ao
~ervjço de corpos destacados, como auxiliar do mesmo
exercito, precedendo a c1C'signação determinada no
capitulo 2." do tilulo o.". da cilulla lei, e que ueverá
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~C1' fei ta na con form idade dos regula mCIl to!'; do go
verno, ou das instrucç.ões expedidas pelos presidentes
das prMillcias fronteiras, em virtude da autorização
que Ilie3 confere o art. Ui do decreto n. o 2029 de 18
de Novembro dr:: 1857, e que os prc~illentes ele pro
vincia, logo que qualquer contingente da gUilrela na
cional tenha ele entrar em serviço proprio ele corpos
c1e3tar.ados, elevem fazer constar, por ordem do dia, o
tempo que ha.cJ.e durar e e servic;o e o numero de
homens que tivel' sido chamado, mandando declarar
que sümente os oiliciae e praça as im empregados
ficam sujeitos aos regul::tmentos e disciplina do exercito
de linha.

1859.-0 aviso circulnr de 10 de Maio de 1859 de
termina que só se pague a mu ica dos corpo da gunrda
nacional, chamados a sen'iço de destacamento, quando
destacar um corpo inteiro.

'I860.-A imperialre!';olução de 11 de Ago to de 1860
declara que em qualquer hypothe~e, fóra do serviço em
campnnha, para que a guarda nacional fOr chamada a
ser ir, os corpos Ol,l praças della deverão receber 100 réi. ,
com o soldo e etapa respectivos uurante os dias que
sel'virem, o que e tiver marcado na lei em vigor para
o fartlamento uas praças do exercito, em vez de re
ceberem o fornecimento em O'eneros e em épocas de
terminadas, como se prati a no exercito.

I 65.-0 decreto n. o 3381 d 21 de Janeiro de 1865
Ch:UllOU a erviço de corpos dest.acados na pl'oYincia de
Mato Gro so 3.000 I!uartlas nacionaes de S. Paulo.

i865.-0 de n.· 3382 ela mesma data chamou 6.000
guardas nar.ionaes da pro\'incia de Mi na Gerae para oser
viço de corpos destacados na provincia de ~Ia to Grosso.

18üii.- Ode n. 03383 iO'ualmente da me ma data man
dou destacar H.7gô guarda' nacionae3 do.' ditfercntes
corpos, não só pal'a defesa de praça. , fron te iras e co. tas
do Imperio, como para o serviço de guerra no E tado
do Pa rnguay. (Vil!. 3. o volume.)
186~.-Odecreto n. o 3;j015 ele 4, ele Agosto Ic 18G?5 declara

que os 0l'p05 la guarda nacional, (lue corn a sua 01'-

Musica.

Yencimcntos.

Corpos
df'st~";adús.

Idem.

Idem.

r.uard~s

nal'ÍIJlIaps como
YUluntarlO •



Scrriço.

Pro\'inrins .
frunteiras.

Vantngcns Je
vululIlarios.

CUb3lilulos.

~nm(\:lçil0

de oll1ciacs.

ganiz3çiío actual, com os . cus omciae e praças volun
tariamente se prestarem para sen'iço de gnerra, serão
equiparados aos curpos de voluntarios da patria, e go
z:Jrão de todas as vantagens a stes conccdioas.

1865.- O decreto n." 3506 de 4, de Agosto de 186ti dá
algumas providencias para o serviço oa guarda nacional.
(Vill. 3.° volume.

'186:5.-0 decreto n.o :r.so7 de 30 de Agosto de 1865
declara ser applicavcl aos município.,; tlas províncias,
Clue limitam com a de Mato Gros o, o decreto n." 2029
de 18 de Novembro de 1807, relativo á guaroa nacional
das provincias fl'Dnteir:l:;.

i8li5.-0 decreto D.o 3ti08 Llc 30 (le Agosto de ·1 6D
concede aos guardas D:lcionaes, que designados para
o Serv iço de guerra promptamen te concorrerem, o
gozo das mesmas vant:lgens concedidas aos voluntal'ios
da palria pelo decreto n. ° 3371 de 7 de Janeiro do
mesmo anno, ficando lambem como estes isentos Llo
serviço do exercito e armada.
186~.-O decI'eto n.O 3:513 de 12 de Set.embro de i865

det.ermina:
Art. LO O citladão guarda nacional, qne por si apre

sentaI' outra pessoa paraoserviçodo exercito por tempo
de nove annos, com a idoneidade regulada pelas leis mi
liUlres, ficará isento, não só do recrutamento, senão
tambem do serviço da guarda nac.ional.

Se o apresentado já tiver senido, o prazo' será de
seis annos.

O substituído 6 responsavel pelo que o ,ubstituir'
no caso de deserção, por espaço de um anno, contado
do dia em que jurai' bandeiras.

Arl. 2.° O. apresentados nos termos do artigo ano
tecedente terão o mesmo premio e vencimento.. con
cedidos ao. voJuntarios cio exercito pela lei de 20 ele
Julho de 1864:.

Hl65.-A imperial resolução de 22 de Noyembro
de 186;), tomada . obre consnl ta das, ecc5es r unil13s
de .ill.li~a c cle guerra do conselho cle e~tado, declara
ser oa compt'leIH.:ia do ministerio da' guerra a no-

f'
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meação do officiaes da guarda nacional, quando já des
tacada.

1.866.-0 decreto n.O 3714 de 6 ue Outuhro de 1866
manda desta ar mais 10.000 guarda nacionaes dos
diO'erentes corpos, não só para a defesa das praças e
fronteira. do Imperio, como para o serviço de guerra.
(Vid. o 3." i'olume.)

1866. - O aviso de 30 de Junho ele 1866 declara
que ficou bem patente pela imperial resolução de 22
de Novembro de 1865, tomada sobre consulLa elas secções
reunida de justiça e de guerra do conselho de estado,
que os corpo destacados da guarda nacional, en tregues
ao ministerio ela guerra como contino-entes do exercito
de linha, de de que entram na condiçõe~ deste ficam 'u
jeitos ao me mo ministerio; e e te por. i, e por seu
general em chefe, a quem pela lei e natureza da cousas,
compete dispensar, punir, c providenciar do mesmo
modo por que o faria e fossem corpo de linha: por
tanto a dispen a , como as nomeações nos referidos
corpos destacado' da uarda nacional, só podem ter
lucral' por ac'lo ou ordem do mini teria da guerra;
as licenças concedidas pelos presidentes de província
e por motivo de mole tia devem ser submettidas â
approvação do mesmo miuisterio, como determina o
decreto n." 3579 de 3 de Janeiro elo corrente anno,
no § 2.° do art. 4.°, e a respeito das isenções, ou baixa.
de serviço unicamen te poelcm er etlas conferidas pelos
motivos, e modo, que se acham estabelecido para a.
praças ele primeira linha.

o entretanto, se a bem do eniço publi o julrrar
que se eleve dar dispensa ii praça , ou fazer nomeação
para o referidos corpos destacauo ,o pro idenle. po
derão propõe ao ministerio da guerra.

f867.- O aviso de 1.3 de Março de 1,867 declara CJue
as I praças da guarda nacional, hamadas para de taca
menta de guerra, niio devem ser empregadas em erviro
policial.

18G8.- O aviso de 2~ de Agosto de 1.8 8 declar3 quI'
os O'ual'das nacionaes de ignado para o erviço do

I. :jfL
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exercito drvcm srr immrdiatamcnte rcmeLLidos ao
quartel-general sem ser insprccionados nas provincias.

1868.- - O avi. o de 10 de Setembro de 1868 declara
qlle, . endo irrco'ular a pratica seguida de fazerem-se
pagamentos do: prets dn guarda nacional ás pessoas
designadas pela presidcncia, sem que previamente tenha
lugar o processo estnbclecido pelos arts. 36, 37, e 40
do rrgulamento annexo ao decreto n. o 1.332 de i8 de
Fevereiro de 1854, e aviso n. o 250 de 24 de Setembro
de 1859, devem ser observndas aquellas disposições,
visto qne a guarda 113cional, quando destacada, está
sujei ta ao mesmo processo e fiscal isação adoptada no
pagamento das despezas do ministerio da guerra.

1868.- O aviso de 8 de Outubro de 1868 declara que
a alimentação dos guardas nacionaes, que se empregam
110 serviço da guarda do hospital militar provisorio
de Andarnhy, deve ser fornecida pelo rancho dos ser
ventes, sem economia reparada, recebendo o almoxarire,
conforme já foi declarado em aviso de 29 de Setembro
ultimo, os respectivos vencimentos, entregando o soldo,
e fazendo-se-lhe carga das etapas, que neste caso não
nguram senão como indemnização das despezas que se
faz com o rancho dos mesmos guardas.

1869.- O aviso "(le i9 de Maio de 1869 declara que,
na fórma do art. 17 da lei n.o 602 de i9 de Setembro
Lie 1850, só podem fazer parte de uma força de guarda
nacional destacada individuas que forem guarda::: na
ci anaes qun lincaclos.

1.869.- A imperial resolução de 7 de Junho ele 1.869,
tomada sobre consul ta do conselho sUl'Jremo militar,
eleclara que toda e qualquer communicação, ordem ou
requisição elo commandante superiur da guarda nacional
ao do destacamento da mesma guarda em qualquer
praça de guerra, deverá ter lugar por intermedio elo
commandante da praça, endo que nenhuma licença,
concedida pelo commandante do destacamentos, e poderá
tornar eft'ectiva . em approvação do commandante da
praça.

(
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CAPITULO XVIlI.

D[SPEY.\~, CO~';TlIAC'fOS, DIOf,um::"I'fOS, DlrOS'fOS, CO:'iTA
II: MULTA.

1842.- O decreto n." 108 de 7 de JIlaio rle i8'J,2 de
clara que os presidentes das províncias podem ordenar
despezas além das determinadas por lei e ordem do
governo imperial, nos seO"uintes ca o ;

L° O de inva ão de inimigo~ na provincia, por 111<11',

ou por terra, sitio ou bloqueio;
2. o O de rebellião, el1ição ou insurreição den( ro da

provincia;
3.° O de organização e expedição de tropa~ para

/ SOCCOITO de alguina provint:ia vizinha lias caso men
cionados;

4.° Ode nece idade de remetter petrechos ou muni
ções de guerra e de boca a alguma provincia vizinha
nos mesmos ca os;

õ.o O de aquartelamcnto emuniciamento de tropas
de differente provincia, que passem para soccorrer
alguma outra nos casos referido' .

6. o O de ter-se acabado o credito para ustentação
da tropa, c não terem chegado novas ordens do mi·
nisterio reclamadas em tempo.

1844.-0s emolumentos a que eslão sujeitos os mi
litares peja nomeaçlio, que tiverem, são regulado pela
seguinte tabella, que acompanhou o decreto n.o 350 de
Abril de 1844.

Estes emolumentos eram pago na secretaria da
guerra, hoje o são no theso!lro publico nacional, se
gundo dispõe o novo regulamento da secretaria da
guerra de 27 de Outubro de i860.

Decreto conferindo postos.

A·omciaes effccti vo de i. a linha, 1 % do soldo de
um anno correspondente aos postos a que forem pro
movidos.

Presidentes
de província.

Emolumentos.
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Ao "'f:Jduado., 11"- % il!em.
Aos honorarios, ou que não forem de 1.' linha, 3 c/.

idem.

Decretos 1'f'{orlllant!o .

•Ao.' officiaes de 1. a linha, 1/2 "/" du soldo d' um
:\11110 correslJondente aos postos, cm que Jorom re
formado.

Aos de 2." linha, 3 % idem.
Regis tros das pa len Les, metade da porceu tagem Jll;1 r

cada para os decretos.
N. B. As confirmaçõ s continuam a pagar como os

decretos.

Decretos, ]Jo1'ta1'ías, on avisos, nomeando para

Commandante cm chefe do exer ito, divi ão, brigada,
corpo, inspector de qualquer arma ou corpo, 2 % das
gora tificações, ou ordenado de um anno.

Commandante das armas, rle praça, fortalena ou dis
tricto, ajudante e quartel-mestre general, deputados
<.los mesmos, majores de brigada, ajudantes de campo,
de ordens, ou de pessoa, idem.

Secretarios militares, ou ele commandos de armas,
idem.

Cirul'giões-mórcs, cirurgiões ajudantes, e capel1ãe
d corpos, brigadas, ou diyisões, idem.

Conselheiro de guerra, vogal do con e11lo supremo
militar, ecretario de guerra, ministro adjunto e au
ditores, idem.

Ajudante de campo de ua Magestade o Imperador,
directores ou inspectores, cirurgiões-móre , e ajudant.es,
capellães, e medicos consultante de qualquer estabe
lecimento, como academia , Gscola~, hospitaes, fabricas,
ar enae , archivos, et.c., idem.

Os empregados civis, que não vão aqui mencionados,
de qualquer denominação que sejam, pertencentes ;;
reparLíção da guerra, Jlagarão () "I. dos 1'e pectivo
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v ncimen to , além do que houverem d pagar pelo rc~

gístro das patente, e tiverem graduações militares.
segundo está disposto na tabella posta em vigor pelo
decreto de 29 de Agosto de 1.S1.5.

Os empregado a quem se houver de pas ar, pela
ccretaria, carta ou outro diploma, além do decreto,

pagarão pelo f itio e registro desse diploma a quarta
parte do vencimento de um mez.

Pela passagem de arma, ou corpo, sendo requerida,
1/2 % do soldo de um anno.

Licença temporaria com o vencimento por inteiro,
ou com parte delle, por cada mez da licença:

Sendo o vencfmen to concedid o de menos de
um conto de réis annuaes.................. iQOOO

Sendo de um conto de réis para cima até
dous contos de réis, inclusive.... .. 1.~500

De dous contos de réis para cima......... 2 000
Licença sem vencimento algum, por cada

mez........... ..................•. ~500

Outra qualquer licença ou dispensa não espe
cificada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~OOO

Concessão de soldo, ou outro vencimento aos
que tiverem obtido licença em elle; o mesmo
que se teria cobrado da licença com elle.

Avisas ou portarias em favor de partes, que
não vão aqui especificadas 4·000

Ditos com salva, ou segunda vias, metade
dos originaes.

Cada verba em carta, alvará, ou portaria... i '000
Registro de quaesquer mercê concedidas

sobre pretençõe , que em virtude do decreto
de 31. de Julho de 1.SU devem er processadas
pelo ministerio da guerra.................. 3JOOO

Traslado, ou extracto, que deva ficar na se
cretaria, do~ documentos que se entregam á.
partes, o mesmo que das certidões.

Certidões, por lauda escripta.............. nSOO
Bu cas, o me1lmo que leva o cartorario do thesouro,

em virtude do art. 4f da lei de q de Outubro de 1831.
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As pl'aças de prel naà pacrarão emolumentos de qua-.
Iidade alguma, á excepção dos adetes.

Não se pagará emolumento algum por avisos de li
cença para matricula em qualquer estabelecimento
scien tifico.

1850.-0 art. õ7 da lei n.O 602 de 19 de Setembro
de lSõO declara que os titulos passados aos officiaes
do exercito para servirem em commissão de guarda
nacional serão sujei tos unicamen te ao sello.

O art. 91 da mesma lei declara que, se a guarda
nacional fdr destacada para auxiliar a policia, as des
pezas deverão ser feitas por conta da provincia; se
para auxiliar a força da 1.' linha, en tão correrão as
despezas pelo ministerio da guerra.

1850. - O aviso de 15 de Novembro de lS50 declara
que, segundo o disposto no ~ 2. o da provisão do con
selho supremo militar de 21 de Março' de 1829, per
tence á repartição da guerra a despeza com o curativo
dos réos mili tares sen tenciados a trabalhos de for ti
ficação, embora tenham sido excluidos dos corpos a que
pertenciam.

1.S51..-0decreton.o 786 de6de Maio de 1.S51 al
tera a tabella dos emolumentos de 20 de Abril de 1.S44,
ficando supprimidos os que pagavam plllo registro das
suas patentes os omciaes de La linha do exercito, e
reduzidos a i 1/2 % os que percebiam pelas nomeações
de commandante em chefe do exercito, divisão, bri
gada, corpo, ipspector de qualquer arma ou corpo,
commandante de armas, de praça, fortaleza, ou dis
tricto, ajudante e quartel-mestre general, deputado
dos mesmos, majores de brigada, ajudantes de campo,
de ordens, ou de pessoa, secretarios militares, ou de
commandos de armas.

1852. - O aviso circular do ministerio da fazenda
do i. o de Abril de 1SÕ2 declara que os omciaes do
exercito não devem pagar o direito de 5 %, e nem
sello algum das gratificações do exercicio, addicional,
ou de campanha; pois sómente se devem cobrar dos
soldos) e augmentos de soldo esses direitos estahele-
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ido. pe1:J. tabolla annexa ~I lei de 30 de Novembro
de 18'~1.

1852.-0 aviso de i9 de Abril de 1852, expedido
em virtude da imperial resolução dr. 7 do mesmo mez
e anno, tomada sobre consulta do conselho supremo
militar, declara que não é licito que os secretarias dos
commandos de armas cobrem emolumento algum, ou
seja pelas certidões que tenham de passar, ou por outros
trabalhos de escripta, que se apresentarem nas res
pectivas ecretarias militares; declara, outrosim, que
a despeza do expediente, que fizerem os ajudantes de
ordens, ou officiaes empregados nos quarteis-generaes,
seja por conta das gratificações, qlle se acham e tabe
[ecidas pata as secretaria, e não por aquelles officiaes,
devendo a que fiz rem os ajudantes de ordens dos
presidente, ser abonatla pela secretaria do governo da
província, em que elles servirem.

1852.-0 avi o de Si de Agosto de i852, reiterando
a disposição do aviso do 1." de Abril do mesmo anno,
declara que as (rra tificaçõe- do Jirector e dos ajudantes
dos arsenacs de guerra devem pagar os no\'os direitos
e o se 110 •

18J3.-0 aviso circular de 23 de Abril de 1853 de
termina que s jam pas ado por duas vias, a fim de
que tique uma archivacla na thesouraria cle fazenda da
provincia, e outra seja remettida á secretaria da guena,
todos os documentos. de despfrZas miudas, em que tal
pratica se possa adoptar, com os recibos, contas e
outros semelban tes, e que de todos os mais, em que
não seja pos ivel observar-se tal procedimento, como
nos pagamentos, que se fazem por folba, se envie
copia authentica, ficando al'chivado o original.

1853.- O aviso de 27 de Junho de i853 declara que
não ha lei alguma que autorize a percepção de emo
IUl1ien tos por cer tidões, que passarem os empregados
dos arsenaes de guerra.
~M. -O aviso circular de 6 de Março de i854

ordena aos inspectores das thesourarias quI!!' remettam
no principio de cada lllez um balancete explicativo
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das despezas pagas no mez antel'iol' paI' conta do mi
nLterio tia guerra.

1854. -O aviso circular de -lO de Maio de 18ti~

manda que os direitos e emolumento pelas patentes
dos officiaes do exerci to sejam artecadaclos pela fórma
que o decreto n. p ·1349 de ,18 de Março do mesmo
anno designou para a guarda nacional. Este decrrto
estabelece que a pa ten te de omcia l seja remr [tida
ao presidente da provincia onde se achar o agraciado,
para. er entregue a este depois de apresentar o conhe
cimento do pagamento dos direitos, se1l0, joia, ou
emolumentos, que pelas mesmas patentes forem de
vidos: aS patentes serão acompanhadas da nota de que
tratam os decretos n. 05 632 de 27 de Agosto de lS'l9,
arts. :1.2, 13, e 14, n.o 673 de 15 de Junho de '1850,
por essa nota se fará o pagamento como os ditos ue
cretos determinam. O secretario do governo, á vista ua
conhecimento respectivo, certificará o pagamento no
verso da patente. A reme sa dos conhecimentos, e
da importancia dos emolumentos, que á secretaria
pertencem, será feita men almente, e na mesma oe
casião.

18õ7. - O aviso circular de 19 de Maio de 1857
autoriza os inspectores das thesourarias a pagar a im
portancra da despeza que se fizer com o ex.pediente
do delegado do cirurgião-mór do ex.erci to, á vi ta da
conta documentada e legalisadacom o~Visto-do

commandante das armas, se o houver, ou do assistente
'do ajudante general, e com a competente ordem do
presidente da provincia.

1857. -O aviso de 20 de Junho de 1857 declara
que a despeza de tratamento no hospicio de Pedro II
de qualquer praça alienada deve ser paga pela 'paga
daria das tropas.

1857. - O aviso circular de ii de Ago to de iBo7
recommenda ás repartições sujeitas ao ministerio da
guerra, não façam contracto aIgum, estipulando isenção
de direitos, sem precedencia de autorização do poder
t.:ompetente.

(
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4858. - O aviso de 23 de Março d~ t858, expedido
em virtude da imperial resolução de 20 do mesmo
mez, tomada sobre consulta das secções de guerra e
marinha e de justiça do conselho de estado, determina
que as despezas com presos sentenciados, existentes
em presidias militares, sejam feitas pOl' conta do 'mi
nisterio da guerra, incluindo-se nas leis do orçamento,
na fÓl'lna do costume, as sommas necessarias para taes
de pezas.

1858.-0 art. 3. 0 do decreto n. o 977 de 11 de Se
tembro de 1.858 declara que os emolumentos que se
.::oliravam na secretaria do tribunal supremo militar
e d!'l justiça farão parte da renda geral, ficancl0 delles
isentas as patentes e apostillas.

1859. - Em consequcncia das disposições :leste artigo
expediu-se a Cil'cular de 13 de Abt'il de 1859, de
clarando que nas thesourarias de fazenda não se cobrem
mais os emolumentos que pelo feitio, e apostilla das
patentes dos officiaes do exercito eram devidos á se
cretaria do conselho supremo militar.

1859. -O aviso circular de 14 de Abril de 1809
arbitra a gratificação de Hi5000 mensaes para a des
peza do expediente das secretarias militares nas pro
vincias onde houver corpos lhos, e a de 105000 para
aqllellas onde exi tirem companhias fixas.

4859. -A portaria do thesouro de 23 de Abril de
1809 declara que, conforme a disposição do art. 3. 0

do decreto de 1i de Setembro de -1858, não foram sup
primidos os emolumentos que se devem pagar pelas
provi ões, ou ceI' tidões passadas na:secretaria ido con
selho sllpl'emo militar, e que devem fazer parte da
renda geral.

1809.-0 aviso de 22 de Dezembro de 1859 declara
que, quando tenham de ser remettidos para o cor
reio papeis e processos administl'ativos, deve-se lan
çai' no sobresr.ripto a nota dos que forem de interes e
particular, e das pessoas a quem pertencerem, a fim
de se poder perceber o pagamento do respectivo
porte.
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1860.- O aviso circular de 31 de Janeiro de 186Q
recommenda a flel observancia do flecreto de 7 de
Maio de 1.842, que especifica os casos em que as pre
sidencias das provincias podem autorizar despezas além
das determinadas por' lei e orçamento do governo,
cumprindo que antes de se esgotar qualquer verba da
thesoural'Ía de fazenda se dê conhecimento á secreta
ria da guerra, indicando com toda clareza e passiveI
precisão a somma necess:lria para continuar-se a' des
peza.

1.860.-0 aviso de 23de Maio de 1860 declara que,
nos termos da imperial resolução de '13 de Outubro
de 1849, tomada sobre oonsulta do conselho ele estado,
os direitos de barreiras provinciaes devem ser pagos
pelo governo geral.

1.860. -O aviso de 1.9 de Janeiro de 1860 declara
que as gratificações concedidas em vi['tucle dos con
tractos por limitado numero de anllOs, ou temporarios
não estão sujeitas ao pagamento de direitos ue õ "lo,
nem ao sello.

4860.-0 aviso de 20 ele Setembro de 1.860 recom
menda a fiel e pontual observancia cIo determinado em
aviso de 28 de Maio de '1860, para que se entreguem
no thesou['o nacional, no prazo marcadQ, as contas e
documentos comp['obalorios das despezas rBlati vas aos
tres mezes an teriores.

1.860.-0 aviso de 26 de Outubro de 1860 marca o
pmzo de dous mezes, contado do fim de cada anno
financeiro, para os I'esponsaveis PQI' dinheiros e va
lore3 da fazend,\ pu~lir'l apresentarem os livros e
documentos compl'obatorios das duspezas do millistel'lo
da guerra. .

1860'70 aviso ele 1.9 de Dezembl'o de .1\860 esta
belece que a despeza com aluguel de casas para quartel
de destacamentos deve correr pelos cofres provincincs.

1860.-0 decreto n. O 2713 lle 2G cle Dezembro cle
1.860, que manda executar o regulamento do imposto
do sello, e da sua arrecadação, e1ecla ra no til. 1. o ela
parte 1.' cap. 6. o :lrl. 44., que os tituloR ele nomeação

r
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e de mercê- peounial'ia. sujeitas ao sello propor
cional são:

1. ° Os de nomeação e"pe(lidos pelo governo, ou por
funccionarios publicos;

2. ° Os. que concedem reformas, aposcn tadorias, pen
sões, tenças, meios sohlo , e quaesquer outras mercês
pecuniarias.

O seHo destes titulas será calculado sobre o orde
nado, gratificação ou outro vencimento, e na razão
de 1 °/0 do vencimento annual de 1006000 ou mais.
(Art. 4:) e tabella relativa á t>.' classe do art. 1.°)

Se por qualquer motiro se passar novo titulo, ainda
que para continuar no mesmo lugar que o empregado
estiver OCCUI}ando, com ou sem accrescimo de venci
mento, o se[lo ser~l devido, não da maioria sómentc,
mas integralmente da somma total do vencimento,
calculado conforme o disposto na respectiva tabella.
(§ L ° do ar.t. Ui.)

Se do accl'escimo ti vencimento do empregado se
passar titulo e pecial ou apo tilla lançada no titulo
do emprego, o sello será devido sómente do mesmo
accrescimo. (§ 2. ° do al't. ~,.)

enbum sello . e cobrara (10 a 'cl'escimo cio venci
mento concedido ao empregado, se não se lhe pas ar
titulo da apostilla. (§ 3, o do art. Mi, )

Segundo o art. 49, são isen.tos do pagamento do sello
proporcioniJ I: o tiLulos de nomeiJção que ti ver de
durar menos de anno . os de substi tuições temporarias,
ou nomeações interinas; as apostillas simplesmente
decla rati ViJS lançadas nas palen los dos officiaes mili
tares, que passam de umas p.tra outra classes, em
virtude e por execução de di posições legislaliva con
cernentes ao quadro do exercito, não sendo e ta isenção
extensiva a outras quaesquer "postiHa em que as pas
sagens se concedam por outro Li Lulo, e as gra titica
ções militares inl1erenlos ao exercicio de posto em
tempo de pn e de guerra

Segundo o al't. 58, as ju tificações e legitimações
para meio soldo sãq sujeitas ao sello fixo de 400 réis
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por cada meia folha de papel, que não exceda nas suas
dimensões a 12 pollegadas de comprido e 8 de largo,
qualquer que seja a qualidade do papel; se a meia
folha exceder ás referidas dimensões pagará o dobro
da taxa de 100 réis. São comprehendidos na dispo
sição deste artigo os requerimentos, memot'iaes e outros
quaesquer papeis que fizerem parte, forem juntos ou
appensos a processos administrativos, de natureza gra
ciosa ou con tenciosa.

Segundo o art. õ9, pagarão o'sello fixo de 200 réis
por cada meia folha, as certidões, attestados, qualquer
documento: os titulos de nomeação interina, de subs
tituição e outras que devem durar menos de anno.

Conforme o art. 73, as cartas de doutor ou bacharel
formado pagam de sello a taxa de 25aOOO.

Pelo art. 78 as licenças concedidas a empregad05
publicos, comprebendidas as que os chefes de repar
tições estão autorizados a dar em virtude de lei, ou re
gulamento, sendo até tres mezes com vencimento pagam
de sello 2~OOO, sendo de mais de Ires mezes 4, 000;
as sem vencimento pagam sómente I~OOO.

Pelo art. 85 são isentos de pagamen to de sello fixo
os titulos, condecorações, honras, e quae quer distinc
çõe!3 concedidas aos officiaes do exercito, armada e guarda
nacional em destacamento, em remuneração de ser
viços militares, devendo asta circumstancia ser decla
rada, para o eITeito da isenção no decreto da mercÔ,
salvo quanto ás condecorações da ordem de S. Bento
de Aviz concedidas a officiaes mili tares nos termos do
alvará de lõ de Setembro de 1790: as licenças que
dão os commandantes militares, e as autoridades para
que seus subordinados possam requerer ou serem ci ta
dos; e os processos do conselho de direcção, inquiri
ção, disciplina, investigação, de guerra, e outros que
tiverem lugar no exercito.

186:1..- O aviso de 4, de Janeiro de 1861 determina
que as despezas com a illuminação de quarteis e for·
talezas nos dias de festividade nacional devem correr
por conta dos cofres publicos,
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1861.- O aviso de 22 de Janeiro de 1861 deter~

mina que as despezas com expedienLe dos ajudantes
de ordens das presidencias devem correr pela secre
taria do governo provincial, em conformidade com
o disposto na resolução de 7 de Abril de 18~8.

186i.- A circular do ministerio da faz nda de 25
de Fevereiro de 1861 declara que ao sello do § L o do
arl.. 58 do regulamen to ele 26 de Dezembro de 1860
e tão 'ujeiLos, conforme a obser.vação 1. n ao mesmo pa
ragrapllo, os memoriaes e requerimentos em que se
pede pagamento do monte-pio, meio- soldos e outros
identico , não sendo papeis de mero expediente, ou re
lativos a acto a que a partes são obrigadas em vir
tude de lei, regulamento ou instrucções do governo,
não dos que são annexos pelas repartições ás infor
mações' officiaes, para maior clareza dos negocios;
mas sim peças que podem por si só dar principio e
consti tuir um processo administra ti vo de na tureza
graciosa ou contenciosa; devendo como tae reputa
rem-se as petições iniciaes, as re postas, mcmoriaes ou
razõe olIerecidas pelas partes, e quae quer documen
tos e papeis que estas juntem ou peçam para serem
juntos POI' julgaI-os uteis para esclarecimento de seu
direito.

1861.- O aviso circular de 2 de Março de 1861 de
termina que, quando os corpos da gual'da nacional forem
chamados a serviço de de tacamento, e se aquartela
rem com toda a sua força elTectiva, e esta comprehen
der a musica, deverá a sua despeza correr pelo minis
terio da guerra.

1861.-0 aviso de 15 de Março de 186t declara que
é regular que o aldos das enfermarias revertam aos
cofres puhlico , mas que não é necessario, nem conve
niente que esses saldos sejam recolhidos no fim de cada
mez; e se no fim do semes tre houver defici t, seja este
preenchido pol" uma prestação abonada pela thesoura
ria de fazenda por ordem da presidencia, depois de
verificada a existencia do deficit, sendo esLa de peza
levada á vel'ba- Corpo de saude e hospitae~.
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186L-0 aviso circular de 6 de Abrillle 1861 1'e·
comme'tlda que nenhuma de peza seja cla 'sificada em
paragrapho, em que ella não venha pI'evista,

1861.-0 aviso de 25 de Junho de 1861 declara que,
relativamente ás despezas com as praças da compa
nhia de menores em serviço nos corpos da guarnição,
que são recolhidas á enfermaria elo arsenal de guerra
para ahi serem tl'atadas, se elevem tirar os vencimen
tos que percebem nos referidos COl'pOS, entrando a sua
importancia para a caixa da administração, e que no
caso de serem as elitas praças empregadas no serviço
elos corpos da guarnição sem que tenham indemnizado
a fazenda nacional, se lhes mande trancar as respec
tivas contas, renovando-a se regressarem ao arsenal,
ou tiverem passagem para o corpo de artifices.

1861.- O aviso de 31 de JUlllO de 1861, declara que
deve ficar como regra que todo ocartuchame consumido
com descargas nas paradas das festividades nacionaes,
e com as <alvas das fortalezas deve ser pai' conta do
ministerio da guerra; ficando porém a cargo do mi
nistario da justiça a despeza que se fizer com o cartu
chame que fór gasto nos funeraes dos olIiGiaes da guarda
nacional.

1861. - O aviso de 3 de Setembro ue 1861 declara
que as gl'atificações de enfermeiros militares, as de
voluntarios e de segundo engajamento não e tão sujei tas
aos direit05 de 5 %

,

1,861..-0 aviso do ministerio da fazenda de H de
Novembro de 186,1 declara que os requerimentos das
praças de prot do exercito estão sujeitos ao imposto do
sello, sa-Lvo o~ que forem relativos a processos de con
selho de direcção, inquirição, disciplina, investigação,
de guerra e outros.

1862.-0 aviso de 2 deJaneiro de 1862 declara que a
despeza com os cartuchos para funeraes de pessoas con
decoradas com habi tos'e outras ordens, que dão honras
militares, corr'e por conta da' ministerio da guerra.

1802.- O aviso circular de 22 de Janeiro de 1862
ordena que de todo e qualquer contracto que tenha

í
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de fazer-se por cOlHa do min ister[o ela gucrt'a, que obri
gue a fazenda publica a pagamento, se dê conhecimeu
to á thesouraria de fazenda da respectiva provincia
para a fiscalísação que lhe compete.

'1862.- Outro aviSo circular da mesma elata declara
que se deve remetter ao director geral da Gontabili
dude do thesouro nacional uma copia de todo e qual
qUE.,r contracto que se fizer por conta do ministerio
da guelTa, que obrigue a fazenda publica a pagamen to;
não se ficando porém dispensado de dar conhecimento
desse contractos ás estações da repartição da guerra,
a quem competir sua I1scalisação.

1862.-0 aviso de 3 de Abl'il de 1862 manda trans
ferir para o agente de compras elo laboratorio do Cam
pinho o abatio ela consignação mensal, que recebia o
almoxarife.

1862.-0 aviso de 2 de Junho de 1862 pl'ohibe qije
. o producto de arrenelamento de terras pertencentes

ao presidio de Fernando, autorizado por avi o de lã
de DezelTIbl'o de 18ã!}, seja u tilisado para as despezas
do mesmo presidio, cumprindo que a tbesonrari'l de
fazenda de Pemambuco, tomando conbecimnto da ap
plicação que se tem datlo ár[uelle protlucto, regule a
maneira por que deve seI' elle arrecadado e escriptu
rado, embora fique á di posição do commandante do
presidio, mas como supprimento ou movimenlo de
funelos, e não como clespeza a annu!lal', para que nos
b:.llanços annnacs :.lppareça aque!la verba de receita
illlegralmenle.

1862. -O avi o cil'cular ele 12 de Junho L1e 1862
recommencla a exacta obserl'ancia do preceito do re
gulamento de 3 ele Jaueiro de 18~2, quanto ás despezas
com a etlucação lias menores dos arsenaes de guerra,
de que elevem ser indemnizados os cofl'e publicas.

1862. - O aviso circular de 25 de Junho de 1862
recommenda toda a economia nas despezas do minis
teria lla guena e que não se autol'izo nenhuma, qae
não esteja prevista Ilas leis ou regulamentos mili.
lHes ~
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1862. -O aviso circular de H de Julho de 1862
declara que pela repartição da guerra não seréÍ le
vado em conta qualquer documento de despeza com
a guarda nacional destacada no respectivo exercicio.

1862. -O aviso circular de 17 ae Julho de i862 de
c1ar;l que nenhuma despeza com movimento d~ forças
e destacamentos que exceder á prevista nos regulamen
tos militares será levada em conta pelo ministerio da
guerra, devendo recahir no~ cofres provinciaes.

1862. - O aviso de 22 tIe Julho de -1862 determina
qUe se recolha á thesout'aria de fazenda a importancia
do saldo accumulado das sobras da diúia abonada aos
africanos lines ao serviço dos arsenaes de guerra, pro
videncia que deve ser adoptada no fim de cada exer
cicio, escripturando-se a importancia como despeza a
anntlllar no paragrapho - Arsenacs de guena.

1862. -O aviso de 12 de Agosto de 1862 reduziu a
200$000 a consignação de 300~OOO mensaes, que per- .
cabia o agen te tIo labora torio do Campinho,

1862, - O aviso de 22 de Setembro de 1862 dispOz
que os saldos existentes no cofre dos menores do ar
senal de guerra sejam recolhidos no fim de cada se
mestre aos cofres da tbesouraria de fazenda como des
peza a annullar no paragrapho -Arsenaes de guerra.

1862. -O aviso circular de 14 de Outubro de 1862
declara que qualquer despeza com o transporte dos
empregados de fazenda, que passam mostra aos corpos,
·bem como a dos fieis; que fazem pagamento nos ar
senaes, não será levada em conta pelo mini teria da
guerra.

1862.-0 aviso circular de 31 de Dezembl'o de 1862
determina que" visto como se tIistl'ibue a todas as
estações publicas o Dicl1'io Oflieial, cm que se trans
crevem os actos. do governo, e o expediente da se
cretaria de estado, não se devem pagat' assigf.laturas
de jornaes, e que apparecerem nas contas de expe
·dien te das repartições, suJei tas ao min isterio da guerra,
nem quaesquer documentos, que não sejam de reco
nhecida necessidade e applicação para esse serviço.



- 441-

1863. - A circular do thesouro de 3 de laneirá de
1.863 declara que estão sujeitas ao imposto do se110
as certidões negativas, que apresentam as pensionistas,
do meio soldo, ou as mesmas certidões tenham sido
passadas ex officio, ou a requerimento das partes; re
commenda mais que os inspectores das thesourarias,
logo que as referidas certidões tenham sortido os
etreitos para que foram passadas, as enviem ímme
diatamente para o thesouro, com a declaração do pa
gamento do sello e emolumentos, bem como de ter-se
dado baixa na fiança que houver prestado a pensio
nista.

1.863. - O aviso de 7 de Janeiro de 1.863 declara
que toda e qualquer despeza proveniente do serviço
policial, fei to por praças do exercito, dever~ correr
por conta dos cofr!')s provinciaes, com a excepção dos
vencimentos militares, que serão sempre pagos por
conta do ministerio da guerra.

1.863. - Segundo a doutrina do aviso de 23 de Ja
neiro de 1.863, um' empregado que exerce o emprego
superior, durante o impedimento do proprietal'ío, de
quem é elte substituto nato, não é obrigado ao pa
gamento dos direitos de 5 "lo da respectiva gratifi
cação.

1863. - O aviso do ministerio da fazenda do LO de
Junho de 1863 approva a resolução que considera su
jeitos ao se1l0 de 1.0;'000, conforme o art. 46 do re
gulamento de 1.0 de Julho de 1850, as patentes de simples
graduações de officiaes militares, e ao selto propor- .
cional as aposti1las que conferirem ctrectividade dos
respectivos posto, segundo o disposto nos arts. 26
e 27 § 8. o do citado regulamento.

i863.- O avi o de 5 de Junho do ministerio da.
fazenda de 1.863 declara que as nomeações de oli
ciaes para recru tadores nas dilIeren tes comarcas da
provincia não estão sujeitas ao pagamento do imposto
do seBo e emolumentos, porque das mesmas no
meações não se passam titulos, e quando estes fossem
expedidos sómente se deveriam cobrar por elies as

1. 56.
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tax~s fixas, quêl' do se1l0, quêl' dos emolumentos;
e outrosim que cm fa.ce da decisão de 13 de l\Ial'ço
de 1862, tambem não estão sujeitas ii cobrança dos
dil'eitos de 5% as gl'atificações que os ditos ofUciaes
percebem temporariamente, como encal'l'egados do re
crutamento nas l'espectivas comarcas.

:1863.- O aviso circulal' de 10 de Agosto de 1863
manda adoptar, até que a expel'iencia tenha mos
trado as difficuldades pratica' que pos am suscitar-se,
a proposta do ministerio ela fazenda para que o sello,
direitos e emolumentos das patentes dos militares
sejam arrecadado pelas estações fiscaes, á vista de
guias passadas nas provincias pelas thesourarias de
fazenda e na cÔl'te pela pagadoria das tropas, con
siderando-se taes guias ti tulos prov isorio' paq) os fi os
declarados 00 art. 7. 0 do regulamento de 26 de De
zembro de 1860, averbando-se nas guias a abertura de
conta corrente para tel' lugar o abono LIa primeiro
mez de soldo, e depois o pagamento da prestações
que se forem vencendo.

1863. - O decreto n. o 3139 de 1.3 de Agosto ele
1863, que modificou o regulamell to do sello n. o 2713
de 26 de Dezembro de 1863, declara:

Art. 31. O sefio fixo a que são sujeitos os reque
rimentos, memorias e memoriaes dirigidos a qualquer
autoridade publica, conforme o art. 58 ~ V do regu
lameo to, deve ser pago antes de serem os ditos papeis
apresentados para informação ou despacho.

São isentos deste imposto:
§ i.o Os dos o1Jjciaes e mais praças elo exerci to

e armada, dos corpos policiaes e guarda nacional, que
se acharem em serviço fóra do municipio da côrte
e das capi taes das provincias, fei tos em pr0prio nome,
e não a favor de terceiros ou cessionarios.

§ 2. o Aquelles em que se pedir a restituição de
documentos juntos a requerimen tos indeferidos.

§ 3. o Os de presos pobres, dirigidos a qualq uer auto
ridade, bem como os documeo tos que os in truirem,
com tanto que a circumstancia de pobreza seja reco-



nhecida por declaração lançada e assignada nos proprios
requerimento, pela autoridade a quem forem presentes
para despachaI-os ou transmiltil-os.

1.863. - O aviso de 3 ele Outubro de 1863 declara
que, quando houver autorização para cbamar a destaca
men to o numero de guardas correspondente ao de
praças que faltarem no corpos de uma guarnição, não
será en tendida senão nos termos do art. 86 da lei n. °602
de iO ue Setembro de i8õO, devendo em caso de resti
tuição correr a despeza pelai> cofre provinciaes.

1863. - O aviso do ministcrio ela fazenda de iõ de
Outubro de 1.863 declara aos inspectores das tbesou
raria dc fazenda que a dividas de exercicios findos,

.provenientes de praças de pret 'do exercito, se acham
comprehendidas na regra fixada no art. 4,. ° do decret(l
n.° 2897 de 26 de Feverciro dc 1862, por tercm a na ture
za das lançadas cm folha, a fim de serem liquidadas pelas
mesmas thesouraria e por ella pagas, se o. credores
rcsidirem nas respectivas provincias ; e bem as im que
os proce so de taes dividas, pertencentes a individuos
residentes na côrle, devem scr remettidos, não ao the
souro, mas ao mini teria a que pertencerem as dividas.

O decreto de 26 de Fevereiro de 1,862, acima men
cionado, alLel'a o de 20 de Fcvereiro de '18q,0, TI. °41, na
parte rclativa ao pagamento das dividas de exercicios
findo .

1,864.-0aviso circular do mini terio da fazenda de
26 de Fevcreiro dc 1864 declara que o decrcto n.· 289'7
dc 26 de Fevcrei ro de 1,862 não dispenSá o processo dc
que trata a circular ele 6 dc Agosto de 1847' autoriza

• I.

sómente as thesoUl'atias para liquiClarem e pagarcm no
prazo de um a dous annos as divida ue que; trata o
art. 4.· do mesmo decreto, prcccdcndo empre'reque
l'imento do credor, como lispõc o art. 5.°, a que e
deve observar tamb m nos diversos ministerios, quanto
ás dividas contl"'lhidas nesta côrte, cujos pagamentos
lhes compete autorizar, a quae nada obsta ~u ejam
revistas pelo Lhe ouro, como se. ha praticado por uem
da rcgularidade dcste serviço.

Guarda nacional
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destacamento.

Dividas de
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Idem.

Idem.
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i86!i,.- O aviso de 3 de Março de 18M, corroborado
pelo aviso de lõ do mesmo mez, declara que a despeza

. do expediente do laboratorio de fogos na provincia do
Maranhão deve correr por conta do respectivo officiai
encarregado, exceptuando-se a que se houver de fazer
com a acquisição de livros, os quaes deverão ser forne
cidos com a autorização do presidente por conta do
credito da guerra pelo § 6. o - Arsenaes -, e a relativa
ao expediente do deposito de polvora é extranha ao mi
nisterio da guerra.

i8M.-0 aviso dt: 9 de Abril de 1864, declara que
deve correr por conta da policia, ou dos cofres provin
ciaes, a despeza fei ta com oabono da gra tificação mensal
de 20~OOO de forragens para cavalgadura e bestas de ba
gagem a um oflicial que foi em commissão á villa de
Itaqui, dado o caso que não seja militar o serviço
desempenhado pelo mesmo.

1864,.-0 aviso de 2 de Maio de '1864, declara proce
den,te o recurso interposto pelo procurador fiscal da
thesouraria de fazenda de Pernambuco, da ordem de
pagamento de luzes fornecidas á guarda de uma cadêa,
porque o aviso circular de 2õ de Junho de 1862, prohi
bindo todas as despezas que não estivessem autorizadas
por disposições anteriores, implici tamente resti tuiu
todo o vigor ás instrucções de 1.0 de Janeiro de '184,3,
que ainda regulam as despezas militares; e no art. 56 a
de que trata o aviso de 9 de Maio do mesmo anno cono
borou essa doutrina.

1864:.-0 aviso de 17 de Maio de 1.864, solicita domi
nisterio da fazenda a expedição das suas ordens para
que, no andamento dos processos de dividas da exer
cicios findos, se dê preferencia de divida áquelles de que
forem credores praças de pret.

1864,.-0 aviso do L° de Julho de 1864, declara que
o producto da venda dos cavallos inutilisados deve ser
escripturado como despeza a annullar no § ':2. o respec
tivo, quando estes tiverem sido comprados no exercicio
Que estiver aberto, e como renda eventual quando per
tencerem a exercicios anteriores.

r



1864,.-0 aviso circular de 16 de Agosto de 186lide
termina que os inspectores das thesourarias de fazenda
remettam á directoria fiscal da secretaria da guerra, no
mez de Janeiro de cada anno, uma nota circumstanciada
da despeza fei ta com obras militares no exercicio encer
rado, a fim de poder-se cumprir o preceito do art. 14.
da lei n. o -114,0 de 14 de Setembro de 1.859.

1864,.- O aviso circular de 15 de Agosto ue 1.864.
declara permanentes as d'isposições do aviso circular
n. o 4,4,4, de 19 de Setembro de 1.862, quanto á remessa
da demonstração do estado do credito do exercicio vi
gente Il ela definitiva do exercicio precedente.
1864.~0 aviso do ministerio da fazenda de 1.7 de

Agosto de 1864 declara que a synopse da receita e despe
za pedida ao ministerio da guerra não obsta a que o ba
lanço mensal seja organiz<llfo de accôrdo com o modelo
mandado cumprir pela ol'dem ele 20 de Fevereiro de 1.854,
e avisos de 10 de Dezembro ele 1861 e 20 de Maio de
1.862. Houve avi o do ministerio da guerra á paga
doria das tl'opa:,; cm 20 de Ago'to recommendando a
ordem do min i terio da fazenda.

1864.- O aviso de 26 de Agosto de 185~ declara
que os emolumentos das certidões passadas pela paga
doria das tropa da côrte pertencem á receita geral,
e a sua arrecadação compete á recebedoria do muni
cipio.

1864..- O aviso do 1. 0 ele etembro de 1864, declara
que as contas trimensaes ela lithographia militar devem
aclIar-se no thesouro nacional até o dia 5 do mez ub
sequente a cada tl'Ímestre.

1.86!l.- O aviso circular do ministerio da fazenda
de 22 de Setembro de 4864, declara que, lar imperial
resolução de 10 do mesmo mez, tomada sobre consulta
da ecção de fazenda' elo con elbo de estado, os di
reitos ele 1) % eleve~ er cobrados do exces o do venci
mentos, sómente nos casos de remoção do empregado
para outra repartição do mesmo ou de diversos mini 
terias, devendo porém ser cobrados integralmente
daquclle e.mpregados que forem elemittielo e depoi
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nomea los, seja qual rÓI' o tempo decorrido entre a
demissão e a nova nomeação,

1864,- O aviso de 23 de Setembro de 1864, am
pliando a disposiçãO de 20 de l\Iarçode 1862, que auto
rizou a despeza com tratamento ele dous cavallos na
cidade do Rio Grande para o serviço das communicações
com a fronteira do Chuy, declara que convém tJue
naquella cidade se conservem de então em diante quatro
cavallos para o mesmo serviço.
'1864.-=- O aviso de 6de Outubro de 1864 determina

que o ministerio da guerra seja indemnizado da im por
tancia das forragens para uma besta de bagagem, abo
nada pelo presidente do Piauby a um official pela
diligencia em que seguiu escoltando a um preso de
justiça, e declara que o officiaes e praças do exer
cito podem ser empregados em quafquer diligencia
com os vencimentos que lbes competirem no serviço de
guarnição, mas os abonos extraordinarios nunca deverão
correr por conta do ministel'io da guerra, quando a
diligellcia não fOr em servjço propriamente do exer
cito.

1864. - O aviso de 19 de Ou tubro de 1864 approva a
tleliberação de se mandar pagar unicamente 5~500 da
despeza feita com o entel'1'amonto de uma praça, cor
rendo o resto por conta do espolio da mesma, porque
sendo os parochos subsidiados pelo Estado, d vem prestar
gratuitamente os SOCCOl'l'OS e piriLuaes aos militares,
que pertencem á condição dos pobres.

1864.- O aviso 'de ~ 7. de Novembro de 1864 declara
" • ~. ~ • ,f •

que as despezas do'expecl,iente feitas por um oficial,
que commandava u.J:!l,;tlêstacamento e servia cumulati
vamente de delegado de policia, e de auxiliar do
administrador do .' terrenos diamantino, são ath ias
ao ministerio da ;guerra, visto que não podia tel-a"
na qualidade de commandante de destacamento.

1864.-0 aviso de '14 de Novembro de 'J864 declara
ao presidente do Maranhão que a despeza com a carroça
ele cOllducção de agua, para o serviço do corpo de
guarnição, corra l'epar ticlé\.ffien te pela cu i a du 1'<111 •bo
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e !la enfermaria na pt'oporçâo ela quantidade d'agua
que consumirem.

18M.-0 aviso de 18 de Novembro de 1864 amplia
até o dia 20 do mez subsequente a caela trimestre a
remessa do balancete do ar enal de guerra e o recolhi
mento ao thesouro nacional da renda proyeniente do
descontos feito. nos jornaes dos artifices.

'1864.- O aviso de 1.8 de Novembro ele '1864 declara
que irregularmente se sobrecarregou o credito do minis
terio da guerra com vencimentos abonados a um om
cial da guarda nacional por occasião de ter escoltado
um preso :le ju tiça, porque e se sel'viço é puramente
civil e inteüamenLe extranho áquelle ministerio.

1864.-0 aviso do ministerio da fazenda de 20 de
Novembro de 1864 declara que, á vista do disposto na
tabeUa de 1864, e emquanto não houver lei que de
termine o contrario, não podem os emolumentos pro
venientes do Dovas nomeações ser cobrados na razão
. ómente da maioria de vencimentos, mas sim na razão
da totalidade.

1864.-0 avi o do ministel'io :la fazenda de 10 de
Dezembro de 1864 declara que o pagamento das
dividas de xercicio findo e realizem á V'ísLa das pro
curações dos credores, salvo constando por via, que
pal'eça certa, o fallecimenLo destes.

'1865.-0 avi. o do ministerio da fazenda de '2 àe Ja
neiro de 1865 declara que os titulos proprios para a
cobrança dos sellos e emolumen tos das licenças, que
se concedem aos funccionarios publicos de qualquer dos
mini terios, são a porLarias para esse fim expedidas,
aS quaes são selladas antes do-Cumpra- e-do chefe
da repartição a que pertencem os licenciados, ou antes
que se comece a conLar o tempo da licença e produza
ella qualquer outro elTei to, no termos do art. 35 do
decreto n.· 3139 de 13 de Agosto de 1863; e que o
art. 78 do regulamento n.· 27i3 de 20 de Dezembro
de 1860, estabelecendo as taxas a que são sujeitas as
licenças de diversas classes, presuppõe a expedição de
titulos especiaes de concessão, como se acha explicado
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no 3rt. 80 do mesmo regulamento, o que convém
observar-se por bem da regularidade da cobrança, em
hUI'monia com o que se pratica nas diversas secretarias
ue estado.

Declara mais que subsiste em vigor o aviso do mi
nisterio da fazenda de 13 de Dezembro de 1.8õ9 com
relação aos empregados subordinados á repartição da
guerra, que são pagos pelo thesouro, pois que a este
incumbe fiscalisar no acto do assentamento, e nos
termos das instrucções de 16 de Janeiro de 18;>4:, se
os mesmos empregados pagaram os direitos e impostos
dos res'pectivos ti tulos de nomeação, que exhibirem .
não havendo, portanto, inconveniente em que taes
titulos lhes sejam entl'egues ante de pagos os impostos,
porquanto poelem ser sa tisfei tos depois da posse, e
exercicio dos ditos empregados, como é permittido no
art. 3. 0 das citadas instrucções.

1.86õ.- Oaviso de 1.8 de Janeiro de 1.865 declara que a
secretaria da guerra nunca expediu titulos de nomea
ções interinas, tendo estas sido sempre feitas por
aviso, que se consideram de favor, e pelos quaes se eleve
cobrar, ele emolumentos, a quantia ele quatro mil réis.

1865.-0 aviso circular ele 19 de Janeiro ele 1.860
declara que pelas despezas feita,; com adiantamentos
aos corpos de policia, que SI! orrerecerem para marchar
para o tl1eatro da guerra, serão indemnizados os cofres
provinciaes pelo ministerio da guel'l'a.

1865.- O aviso ci rcular do L o de Fevereiro de 1865
autoriza as presielencia a pl'ovidenciarem, indepen
dente de ordens do ministerio da guerra, para que se
tornem immediatamente e(]'ectivas quaesquer ofIerta
para as despezas da guerra por parte de algum militar,
empregado publico, ou . implos. cidadão, averbando-as
nas guias dos offieiaes, I]ue seguirem para fóra das
provincias.

1865.-0 aviso circular de lõ de Fevereiro de i86õ
declara que a despeza com a guarda nacional chamada
a serviço nas provincias em substituição elos corpos
de policia, sustentados em campanha por conta da

r
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1'I'lparl i(iO d:) guen:1, t!r-ve coner pelos cofre pro\'Ín~

eiae>:.
8()tJ.- O aviso ele 13 de Abril ele ·18GrJ declal'a que

a prel'ogativa conccl1ida ;'IS pl'esiuencias pelo decreto
n. o 2881, do 1.0 de Fevereiro de 1862, para pagamento
das despeza>: sob. ua responsabilidade, não inhi8e a.
tllesouraria de fazenl1a da fiscaJi ação a que estão
sujeitas as que a. sim [ol'em autorizaLÍas e outras quaes
quer por conta do cofres geraes.

1865.-0 aviso circular de 21 de Abril de 18G::;
manda reduzil' a 150r~OOO, a contar do LO l1e Julho em
diante, a consignação mensal l1estinada a remonta e
conservação do instl'Ul11ental uos corpos.

18G:J.- O aviso circular de 27 de )laio de 186;>
d termina que são immediatamente I'e ponsayeis e
obrjlTados a indemnizar o cofres publicas os empl'e
gado que ordenarem ou consentirem em pagamentos
inde\"itlo., sem que contra ell~s tenham representado,
na fórma do art. 2." da . instl'Ucções de 10 de Ja
neiro de i8~3, comprehendendo- e nesta regra os
(lue notarem os recibos e folhas de pagamento., por
l1epender delles muitas vezes o abonos que írrelTular
mente. e fazem, ficando salvo a taes empregados o
direito rClTressivo d haverem o seu embolso.

1865.- O avi. o clrcular de 29 de Maio de 18G5
declara que da ele peza com a guarda nacional desta
cada pertence ao mini teria da guerra unicamente a
que resultar do serviço de guarnição, que ol'Jina
l'iamen te é [ei to pelos corpos do exercito; e que, na
fórma do disposto nas instrucções de 10 de Janeiro
de 1843, toda as despezas de qual' tel, luzes lenha,
'e agua, que tiverem de fazer-se em quaesquel' força
que não estejam a cargo elo ministerio da guel'ra,
tambem lJão devem correr paI' conta do respectivo
credito ..

186;).-0 aviso de 20 de JUBho de 1865 declara que
os commanelantes elos corpos são os responsaveis pela
prestação destinurla á compra de bestas de bagagem
da companbia~. .
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'18Q:.i.- O aviEo de 10 de Junho de '1865 declara que
os officiaes de commissão em geral devem pagar sello
de titulo, Jireitos de 5"1. sobre o soldo, ou sobre a
maioria do soldo, se já eram oillciaes, e q,~OOO de
emolumentos de sua nomeação, por não ser esta de de
creto. O sello póde ser pago no pr:oprio ti tulo, e os
direitos em prestações, como facilita a lei; mas emolu
mentos, direitos, e mesmo o sello cm f~lla de titulo,
podem ser pagos nos termos da circular de 10 de
Agosto de 1863 .

.:1865. - O aviso de 5 de Ago to de 186;) declara que
a despeza com o sustento dos guaedas nacionaes, que
sendo designados para o serviço de guerra, se recu
saram a marchar e por isso recolhidos á prisão, deve
orrer por conta do ministerio da guerra, uma vez que

não tenham ise.nção legal, porque neste caso estão su
jellos a ser recrutados, sendo por ella responsavel, no
caso con trario, a au toridade que os designou.

:1865.-0 aviso do ministerio da fazenda de 17 de
Outubro de 1.865 approva a decisão dada pelo ministerio
da guerra a uma consulta da alfandega de Uruguayana, na
provincia do Rio Grande do Sul, sobre o despacho dos
generos e mercadorias importados de paizes estrangei
ros para fornecimento do exercito brasileiro e forças
alliadas em operações. Foi a deli~eração a seguinte:
1. o attentas as circumstancias extraoruinarias da pro
vincia, convinha dar-se despacho livre a taes mercado
rias, sob responsabilidade dos contractadores do for
necimento do exerci to, assigllando elles termos, e suj ei
tando-se o caso á decisão do ministerio da fazenda; 2. o

por identidade de razão deve a alfandega conceder tam
bem despacho livre aos generos importados para sup
primento do exercito alliado, sujeitando igualmente a
ma teria á competente decisão. Declara mais o aviso
que na disposição do 26 do art. 512 do regulamento
das alfandagas devem julgar-se comprehendidos Os
despachos das mercadorias e generos importados pelas
fronteiras terrestres e pelos portos habilitados e alfan
uegados do rio Uruguay, tanto para fornecimento do

r
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exer ito brasileiro, como das forças do eXCl'ciLo alliado
em operações na extrema ela provincia; e por ultimo,
que são isentas de direitos de consumo as madeil'as le
constl'ucção, que pelos mesmos portos forem importa
das, e todos os generos alimenticios de que trata a
tabeUa n. o 1. annexa ao decreto n. o 2~86 de 29 de Se
tembro de 1.81)9.

1.861).- Oaviso cil'cular ele 20 de Novembro de 186~

manda escripturar eparadamente a de peza, que se
realizar com prisioneiros ele guerra, devendo ser tam·
bem o respectivos ,documentos separados, e assim ar
chivados de modo a se conhecer á primeira vi ta, e em
qualquer tempo a importancia despendida com os re
feridos pri ioneiro .

1.861).- O aviso circular de ~ de Dezembro de 1865
determina aos inspectores elas thesourarias de fazenda
a orrranização e remessa de uma demon tração exacta
da despeza effectuada no exercicio, remettelldo succes-
ivamente outros ba lancetes por trimestre tla despeza

correspondente ao exercicio corrente; devendo a dee·
peza figurada no balancete ser lançada em tres columnas:
contendo a i. a a ardina ria ; a 2. a a extraordinaria ou
causada pelo apresto, augmento e movimento de forças,
creação de commandos mil itares, etc, a 3." a somma.

186".- O aviso de 1) de Dezembro de 1861) declara
que não deve correr por conta da repartição da guerra
a despeza motivada pela creação das e quadras de pe
destres em todos os municipio da provincia de lIinas
Geraes.

186" ..:..... A ordem do dia <.la ec'retaria da guerra
n. o 4,91 de 29 de Dezembro de 1861) publica que Sua
Magestade o Imperador, por sua imperial re olução de
13 do mesmo mez, tomada sobre consulta da secção
de guerra e marinha do conselho de estado, manda
declarar que os voluntario da patria, que se eximirem
do serviço pela contribuição pecuniaria, não têm direito
a gozar elas van tagens garan tidas pelo decreto n. o 3371
de 7 de Janeiro do referido anno, por i o que são
ctlas relativa aO servif;o pessoal e efi'ectivo de guerra.
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1866.- O avi o de 12 de Janeiro de 1866 autoriza
sacar sobre o thesouro nacional as quantias nece 
sarias para pagamento d:1S despezas a cargo do cousu
lado do Bra il em Montevidéo, e providencia ácerca da
maneira de fiscalisar as mesmas, pelo modo seguinte:

Deve-se verificar se as despezas que 'se estão fazenáo
~ão indispensaveis, e neste caso, se são susceptiveis
de reducção, e nas que houver de serem autorizadas
igualmente, se são de imperiosa necessidade, e emfim,
se são regulares, á vista dos preços corren tcs naquella
cidade;

Nomear-se um omcial da pagadoria das tropas da
côrte para coadjuvar este serviço na parte da escripta
c fiscalísação da elespeza, que deverá empregar-se em
abI'ir registro ele letra , de recei ta e de~peza efIec
tuada, e os mais que forem precisos; examinar arith
metica e mensalmente todos o documentos de despeza
e pôr-lhe o visto com a ua rubrica, e informar sobre
toda e qualquer pretenção, ·tendente a pagamento, etc'

Que toda' a dGspeza deve ser feita por documentos
cm duplicata, a fim de que uma da via acompanhe
os saques e a outra fique archivada para sua resalva ;

Que não se autorize ajustamento de contas a oHi
ciaes ou praças de pret, limitando-se em casos ur
gentes a ahonar por conta, e o mais limitado que fór
passiveI.

1.866, - O aviso circular ele 24 de Fevereiro de
1866 declara que se não deve cumprir qualquer ordem,
de cuja execução venha a resultar despeza, ou aug
menta de despeza, sem que essa ordem seja expe
dida e ass.ignada pelo ministro, e secretario de estado
dos negociq da guerra.

1.866.-0 aviso de 21 de Agosto de 1866 declara que
a despeza com a guarda nacional destacada deve-se li
mi tal' unicamente ao serviço de guarnição.

1.866.-0 aviso de 23 de Agosto de 1.866 declara que
a. clespeza com. a guarda nacional destacada pa ra ser
viço policial d ve COl'l'l'r por conla cios cofres pro
vin iac'.

(
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1866.-0 aviso úe 5 de Setemuro ue 186' e1eclara Letras e saques.

que daquelJa data em diante as letra acadas para
a côrte devem ser tiradas de talõe numerados e com
o dizeres do modelo junto; quo os avisos elos saques
não deyem ser entregues ás parte I mas remettidos
oflicialme,nte e sempre na primeira occasião ; e que
men almente deve ser remetlida á secretaria da guerra
uma relação elos aques fei tos no mez anterior, con-
tendo os numeras da letras, nome da. pessoas a fa-
vor das quaes foram sacadas e as quan tias; e finalme~ te
que a caix.as militares não devem sacar senão pela
lluantias, que receberem para supprimento, sendo U:1S

letra visadas pelo fiscal da fazenda,. e que todos os
outros saque. por ajustedo contas com os fornecedore ,
eLc. elevem ser feitos pelos fiscae .
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I1Iodelo a que se refere o aviso acilna.

EXERCIClO DIt...

Firllla uo sacatlol'.

Quantia.

Data.

I •

~

I
~~~
~~ - -
~ J.F.GAÇ,lO ou REP'ARTlÇAO SACADORA.

~

~~ Nllmero'0,; , •
g ~;:\9

8'~ 4

~~~ Lugar do S;lIIUC.
&~t
~ll>3
~'lÍ
~~ci A' ... , dias prccisos pagará V. ".
,,~,

~~ª por esla ... "ia dc letra, não o tcudo
7g3"

~I~ fcilO pcla ... "ia, a F... a quantia
~~ .
;t~, dc.... cm.... valor rcccbldo do
3" 8
';j1~ ; mcsmo, por conla do minislcl'io da

~~1 gucrra, cm ..•

I~'·~ ~s
'K;g ,
~íf3
~ ~ Dírccl;ão ao accitante.g, (

~I:~\;~~"
!ti (8

~~c> <a
~.

:~~
g, K3

~~
~
~~~~

EX.ERCIClO...

A favor tlc qncm

NUlIlcro.

Quaotia.

Aceitanle

Sacador

r



1866.- O decreto n. o 13M ue 14 de Setembro de
1866 sancciona e manda que se execute a seguinte
resolução da assembléa geral;

Art. 1." Nos orçamentos do mini terio da marinha
para o futuros exercícios devem ser especificadas em
verba ~. tinctas as seo-uinles Llespeza;:;:

Armamento.
Mun içõe!; de boca.
Munições navae .
Munições de guerra.
1\bterial de construcção naval.
CombustiyeJ.
Obras civi e obras militare-o

de. peza com o ma teria I, não espec ificaLla D3S ver
bas do orçamento de te ministel'io, será addicionaua
á do pessoal dos respectivos serviços, fazendo-se a
di criminação sómente na tabellas demonstrativas do
creditas pellidos pelo governo.

A di po ição de te artigo será tambem ob::ervada
no orçamentos do ministerio da guerra, no que se
lhe fór applicavel, e especialmente a 1'e peito das se
guinte despezas:

Soldo e mai" vencimen tos dos olJiciaes generaes.
Idem dos oillciaes de diversos corpos do exercito.
Soldo e gratificação da;; praça de pret.
Etapas, fardamento e equipamento.
Armamento.
O goycrno na di tribuição dos credi tos já votados

para os ministerios da marinha e da guerra, terá
em attenção os preceito deste artigo.

18(i6. - O decreto n. o 13M de 19 de Setembro
de 1866 di põe o eguinte:

Artigo unico. As pensões concedidas pelo governo ii
famílias dos mili tare e dos officiaes e praça da guarda
nacional, e voluntarios da patria, que morrerem na
Ruerra contra o Paraguay, serão isentas de todo e
qualquer onus pecuniario, estabelecido pela legislação
vigente, a titulo de direito e emolumento. : revogadas
as·di. posições em contrario.

Orc:~mcnios.

Pcnsürs.
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18GG. - O :lviso de 20 d' Sctl'mlH'O de 'loGo' do
L.lara que touo o eniço de palicia nas provinei:Js
tleve correr pelo ministel'io da justiça, ou pOl' conta
elos cofres da respectiva provincia ; ma crue o paga
mento do soldo de pl'aças ela guarda nacional de ta
cada, que têm de aquartelar para o sel'\'iç ele guat·
nição da c?pital, póue correr por conta tlo ministerio
tia guerra, dentro do limite de uma companhia, cm
substituição da que tinI' marchado para o exerciLo cm
operações.
, 1867. - O aviso de '18 de Janeiro de 18G7 declara

que ás thesoural'ins de fazenda compete arrecadar as
quantias provenientes tias mu;tas n que se refere o
art. 14 das instrucções annexas ao decreto n. o 73 de G
tle Abril tIe 18M.

1.867. - Oaviso de Wde Abril de 1.807, do ministerio
da fazenda, declara que o e1l0 proporcional do con
tractos para fornecimentos de'-é ser satisfeito antes da
expedição do conhecimento em rúrma, ou da ordem para
o p,wamen to.

1.867. - O ministerio da fnzentla em aviso ue 29 de
Julho de 1.867 declara que o assentamento ue pensões, e
sua inclusão em folha para pagamen to não tem lugar,
senão depois de satisfeitos os impostos devidos.

1.857. - A cil'cular do ministerio da fazenda de ü
de Setembro de 1.867 detel'mina que os pl'ocessos de
dividas de exercicio findos não tenham andamento, sem
que os respectivos requel'imentos tenham sido sellados,
salvas as excepções legaes.

1.867. - Oaviso do ministet'io da fazenda de 24 de
Setembro de 1.867 declara que as despezas do tele
grammas devem ser indemnizaclas pelas repartições, que
os mandam expedir, verificando-se a indemnização por
jogo de con tas.

1867. - Oaviso de 7 de Dezembro de 1867 declara
que nas disposições da lei n. o 1507 e do decreto n. 03977
do mesmo anno relativas aos 3 %sobre os vencimentos
estão comprehendido os omciacs paraguayo prisio
!lci 1'03 de guerra.



18B7. - oaviso u 9 Je Dezembro ue i867 declara
que todos os mili tares e em pregados estão sujeitos ao
imposto sobre os vencimentos, creado pelo art. 22 da
lei n. ° 15D1 de 26 de Setembro do mesmo annú, e
manJado al'recadar pelo decreto n. ° 3977 ue i2 do
mez de Outubro; com excepção, porém, dos que esti
verem no Paraguay, e na uivisão sob o commando do
bl'igaJeiro Portinha: e outrosim que a cil'cumstancia
de se abonarem vantagens ele campanha áquelles que
servem em ~lontevidéo e Conientes, em attenção a
maiorcs despezas a que estão sujeitos em paiz estran
geiro, não os dispcnsa do pagamento de semelhante
imposto, que ueverá ser cobrado do LO ue Outubro
findo.

i867.-0 aviso de tO de Dezembro de1867 declara que as
t:lxas das matriculas das escolas central e milital', e os
emolumentos das certluões, que nellas se passam, uevem
. er arrecadados pela recebedoria da cÔrte.

1867. --: O aviso circular de-28 de Dezembro de 186'1
declara ás repartições militares da cÓl'te, q'ue devendo
correr por conta do ministerio ela guerra a taxa de
60.000 annuaes, a que e:>tão sujeitos os proprios na
cionaes, pelo serviço que lhes presta a companhia « Rio
ue Janeiro City Improvements J, quando pela referida
companhia forem apresentadas as contas, devem estas
ser remettidas com a rubrica do respectivo chefe á se
cretaria da guena para se providenciar o pagamento.

1868. - O aviso do ministerio da fazenda de 8 de Ja-
J neiro de 1868 declara que as despezas com uma alienada

viuva de militar, devem ser indemnizadas á santa casa
de misericordia pelo seu curador, a quem se pagará o
respecti vo meio soldo.

1868. - O aviso de 13 de Janeiro de 1868 declara
que os mestres das officinas do arsenal de guerra da
CÔrte não devem pagar o imposto de 3"1. de que trata
o decreto n. ° 3997 de 12 de Outubro de 1867, por isso
que são considerados como operarios, e como taes se
acharem comprehendido na isenção do § 2.°, do art. 1.0
do referido decreto.

1, 58.

Imposto s',hre
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Taxas
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Viuva alienada.

Mestres dos
arsenaes.
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1.868. - O aviso do ministerio ua fazenda tle 7 de
Fevereiro de 1.868 declara que, como bem explica o de
ereto n. ° 0\052 de 22 de Dezembro de 1S67, o individuo
sujeito ao imposto de 3 %sobre vencimentos está isento
do imposto pessoal.

1.868.- Oaviso do ijlinisterio da fazenda de '12 tle Feve
reiro de 1.868 declara que o imposto de 3 %sobre os venci
mentos deve ser deduzido sómente no thesouro e the
sOUl'arias das provincias onde residirem os diversos
funccionarios sujeitos ao mesmo, cessando o desconto
das consignações a suas familias ou procuradores.

1.868. - O aviso tlo ministerio da fazenda de 21 de
Fevereiro de 1.868 declara:

1..0 Que do pagamento dos impostos sobre pensões,
só são isentas as concedidas ás familias dos militares
que fallccerem na guerra contra o Paraguay ;

2.° Que esse favor,o qualseestendeaosello, alêmdos
novos direitos e emolumentos, como já foi declarado,
só comprebellde as pensões concedidas depois da data da
'publicidade qo mesmo decreto;

3. o Que as pensões concedidas aos officiaes estão su
jeitas aos novos direi tos, sello e emolumen tos, porque
nenbuma isenção ha decretada em lei ou regulamento
em favor delles ;

4:.0 Finalmente que as pensões concedidas ás praças
do exercito e armada e voluntarios, estão isentas dos
novús e velhos direitos, pórquanto a natureza de taas
pensões não as torna passiveis do referido imposto.

1.868. - O aviso de 9 de Março de 186H declara que,
sempre que a guarda nacional destacar para auxiliar a
policia, <JS despezas fei tas com semelhan te serviço não
pertencem ao ministerio da guerra.

1.868. -". Oaviso de 19 de Março de {868 declara que
a despeza com a reunião da guarda nacional, quêr por
occasião de motim, quêr em guarnição nas provincias,
não. compete ao ministerio da guerra.

1868. - (:) aviso do ministerio da fazenda de 20 de
Março de i868 declara que dos ref0rmados e pensionistas
de tença, meio soldo e monte-pio, sÓplente se devB

r.



cobrar 1 "/0 lIas quantias de 1:000$000 para cima, que
receberem dos cofres publicas.

i868.- O aviso de 27 de Março de 1868 declara que
a despeza com a' lavagem de roupa dos aprendizes
artilheiros deve ser deduzida dos dous terçl)s do soldo,
que se recolhem á caixa economica, vislo não poder sel-o
da lerça parte do mesmo soldo, que ora percebem os
referidos aprendizes.

1868.- Oaviso do ministerio da fazenda de 12 de Julho
de 1858 declara que os olliciaes embarcados em trans
porte, ainda mesmo em serviço de guerra e os em
barcados em navios de guerra fóra da campanha, não
estão isentos do imposto de 3 %,

1868.- O aviso de 11 de Julho de 1.868 declara que
a lavagem da roupa de cama dos aprendizes artill1eiros
deve ser paga pela paga~loria das tropas da côrte, e bem
assim que para a despeza da lavagem do fardamento
se eleve lançar mão da importancia da metade dos dous
terco do vencimentos que se recolhem á caixa eco
nomica de cada um dos mas mos aprendizes, devendo a
mudança da roupa de cama ser feita de oito em oito dias
c a do farelamen to de qua tro em qua tro dias.

1868. - O aviso ele 1.5 de Ou tubl'o ele 1868 de
clara que as con tas ele pensôe conced idas ás praça.
do exercito e ela armada e aos voluntarios da pa tria
estão sujeitas aos impostos do sello, emolumentos e
direitos, podendo, porem, estes ser pagos pelo de'sconto
da decim3 parte das quantias, que receberem mel] al
mente.

i868.- O aviso do ministerio do imperio de 22 de
Outubro de 1868 communica que cm aviso de 15 do cor
rente declara o ministerio da fazenda ter sido resolvido
por equidade, que dos olliciaes e praças do exerci to,
da. armada, da guarda nacional e voluntario da patria,
agraciados com pemões, fossem cobradas, por meio de
desconto pela decima parte das quantias que receberem
mensalmente, os impostos devidos pelas mesmas pensões;
communica mais que de então em diantcse não fará nas
respe Livas cartas imperiae , que se pa arem ao,: ditos.

Aprendizes.
arlillJeiros.

omÇiilCS
cmbarllndos.

Aprendizes.
arlilheiros.

Pensõcs..

Idem_
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omciae" e praças, declaração de pagamento previa de
taes impo" to.•

1868.- O aviso de 31 de Outubro de 1868 declara
que a de~peza com o funeral de olliciaes pobres dev(\
ser reduzida ao que fór absolutamente indispensavel,
,'isto que, tra lando-se de pessoas pobres, como taes
devem ~er consideradas nesse acto de caridade.

1868.- Oa>iso do ministerio da fazenda de 17 de No
vembro de 1868, regularisando a cobrança dos impostos a
que estão sujeitas as pensões, declara que, vi~to todas
eUas, á excepção das concedidas ás familias dos militares
que fallecerem na guerra contra o Paraguay (decreto
tle 19 de Setembro de 1867), estarem sujeitas ao sello
de 1 % da importancia annual das mesmas pensões
(regulamento n.o 2713 de 26 de Dezembro de 18(0),
aos emolumen tos proporcionaes da mercê e mais 68000
dó feitio, 1~OOO do registro das cartas, e 3~OOO do
transito de chancellaria (regulamentos n." 346 de 30
de:M:arçode 1844, e n. ° 2350 de 5 de Fevereiro de 18õ9)
e aos direitos de 5 %

, na fórma do ~ 4." da tabella annexa
á lei n.o 243 de 30 de Novembro de 1841 ; exceptuadas
destes direitos, bem como da taxa de emolumentos
de mercê, unicamente as pensões· diarias concedidas ás
praças de pret do exercito e armada e vai untarias
da paU'ia, attenta a natureza deBas; ordena aos ins
pectores das thesourarias de fazenda que promovam a
arrecaclação dos dilas impo tos por' meio de descontos
mensaes na razão da decima parte das pensões que
perceberem os agraciados, cujas carÚls tiverem sitio
expedidas, pertencente;i data do referido decreto de
UI' de Setem})l'o de 1867, eJTectuando-se tal arrec3daçãl!l
no acto do pagamento das mesmas pensões, e até que
sejam indemnizadas as importancias em divida á fazenda
nacional, as quaes serão averbadas nas folhas respec
tivas, eescripturadas do modo determinado na circular
n.o 61 de 19 de Novembro de i867, relativa ao des
conto do impos~o de 3 % ~oh]'e os vcncimento:.

Obscrva(~as a.s disposiç.ões mcncionada' lica enten··
elido:

r:
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L" QLIe as cartas de pensão de 400 róis d·iarios a:'
praça~ de·p,·et . Ó pagarão HiS1GO, aS de 500 réis 115~825

e as de 600 réis 12!~I90 (sello, fei tio, registro e tran
si to) ;

2.0 Que as expedidJs a officiaes e outras pes OaS para
perceberem pensões mensaes ou annuaes, serão sujeita
ao ello proporci0nal e a dircitosc1e 5"1. aos emolumentos
do feitio, registro e tl'an. ito, eá taxa da mercê, conforme
a tabella de 30 ele Março de 18M1:, sob o titulo-Mercês
pecun ia rias;

3.° FlIlalmente, que con tinúa a isenção de todo e
qualquer onus pccuníario, em favor da pen õe. que
p rccbem ou Yi 'rem a perceber as familias dos mi
litares fallecido na guerra contra o Paraguay, nos
termos elo Icc,rcto n.o 1354 e circular n.O 5 acima
citados.

'1868.- O aviso de 14 ele Dezembro de 1868 eleclara
que ficam Sll jei tos ao pagamell to de direitos na alfandega
os artigo que, tendo sido despacl1ados livre de tae di
reito , forem rejeitados no arsenal de guerra.

1869.- O ariso elo ministerio da guerra de 5 de Ja
neiro de 1869 recommenda a execução do art. 4.0 elo re
gulamento de 3 de Janeiro de 1812, que declara dever
haver um rcsponsavel pelos onus a que se sujeitam
os aprendizes menores do arsenal de guerra, o qual
em vez de assignar termo no juizo dos orphão , como
estabelece o referido artigo, está desde muito em pratica
assignal-o no proprio arsenal, no acto ela admis. ão do
menor.

1869.- O aviso do ministel'io da fnenda de 4 de
Fevereiro ele 1869 declara que as con tas dos officiaes
do exerci to devem ficar encerradas nas thesourarias,
desde que e lhes passam guias com declaração de
dividas.

1869.- O aviso de 12 de Abril de 1869 de::lara que,
para reguVaridade do serviço, a despeza com passagens
c,onceelidas nas barcas da companhia Feny, por conta
do ministerio da guerra, eja . atisfeita pelos .cofre
<Ia poli 'ia da província elo Rio de Janeiru, soli ·ilando-s.e

Artigos
rejeitados.

Menor"s dos
arscnacs.

Contas
de officlaes.

Pasagem em
bilfcas.
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posteriormente a respectiva indemnização do mesmo
ministerio.

1869.- O aviso de 30 de Junho de 186n declara á
pagadoria das tropas que os documen tos de despeza
devem ser processados !TI duplicata.

1869. - O aviso do ministerio da fazenda de 2õ de
Ago. to de 1869 declara que os requerimentos pedindo
certidões e aLte tados não pagam sello, além daquelle
a que eslão sujeitas as certidõe., attestados e oulros
documcn tos de qua Iquer designação, que no mesmo se
lavrarem.

1.869. - O aviso do ministerio da fazenda de 16 de
Setembro de 1869 declara que a circumstancia de
ser feito na provincia o requerimento, em que se
pede certidão a alguma das repartições da côrle, nada
influe para a cobrança do sello e emolumentos, a que
estao sujeitos semelhantes documentos; porquanto
devem estes impostos ser cobrados das pessoas aqui
encarregadas de receber;ls ditas certidões das repar
tições que as passarem.

En tretan lO, como possa acon tecer qne, depois de reque
rida, e passada a certidão, não appareça quem a procure,
por' não ser mais necessaria, ou porque não queira
satisfazer o respectivo sello e emolumentos, convém
que a repartição que a tiver passado, depois de de
corridos seis mezes, a remetta á autoridade compe
tente, para exigir da parte que tiver assignado o re
querimento, a indemnização dos emolumentos.

1.86!L- O aviso circular de 7 de Outubro de 1869
recommenda que os pr sidentes de provincia não au
torizem despczas urgentes e extraordinarias para as
quaes não se tenha concedido credi to, senão n03 tel'mos
restrictos do decreto n. u 2884 do 1. o de Fevereiro
de 1.862.

1.870.- O aviso de 28 de Março de 1870 do minis
terio da fazenda declara que a lei sómente permitte
que os agraciados paguem pela duodecima parte, e por
descontos mensaes, no vencimento, os direitos de õ "lo,
não se podendo por lanlo, admitlir desconto para a in-
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Jemnização do sello e emolum nlos, porque e les são
pagos ele uma só vez e por verbas na patente ou titulo
de reforma.

1.870.- O aviso circular de ii de Abril de 1870, de
clara ás presidencias de provincias que ás contas de for
necimentos, que pela repartição da guerra forem feitos
nas mesmas provincias ao ministerio da marinll:l,devem
acompanhar conhecimentos em fórma dos referidos
fornecimentos, em vez dos recibos' que se costUl"tlam
cobrar das pessoas encahegadas de recebei-os.

1870.- Oaviso do ministerio da fazenda de 1.2de
Maio de 1870 eleclara que não ha disposição alguma

. que isente as certidõGs passadas pelas repartições pu
blicas á viuvas dos officiaes do exercito e da armada,
para o fim de justificarem seu direito ao meio soldo ou
montepio de seus finados maridos, do pagamento elos
respecti vos emolumen tos, os quaes fazem parte da
renda geral do Estado e só podem ser dispensados por
uma resolução legislat iva.

4870.- O aviso circular de 28 de Maio de 1.870
declara que nenhuma petição não sellada, e com
documentos lambem não sellados, terá o menor anda
mon to.

1.870. - O aviso do mini teria da fazenda ele 30 ele
\\laia de 1.870 declara que os titulas de dividas das
praças de pret não estão sujeitos ao imposto do sello.

1870. - O aviso do mini teria da fazenda de ii de
Junho de 1870 declara ao ministerio da guerra, para
ordenar ás repartições lo mesmo ministerio, que,
quando fornecerem objec tos a quaesquer ou tras re
partições apresentem as contas e exijam a indemni
zação das que forem suppridas, as quaes procederão
neste caso como no de qualquer outro fornecimento
recebido.

1.870.- Outro aviso de igual data e dI} mesmo mi
nisterio declara á lhesouraria de fazenda de Pernam
buco que, quando receber qualquer fornecimento d.o
arsenal de guerra ou de outra repartição, exija a conta
dos objectos ou orviço recebidos e pague a sua im-
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pOl'Lancia á pessoa compeLenLe p:Jra recebei-a, ou
escripture a operação j levando a rcferida importan ia
a respectiva rubrica da sua de peza e annullando-a
na verba correspondente na repartição fornecedora.

1870.- O aviso circular de 18 de Junho de 1870 de
termina que as repartições subordinadas ao mini teria
da guerra, quando fornecerem objcctos a outras, per
tencentes a qualquer dos ministerios, devem apresentar
as contas,e exigir a indemnização das que forem uppri
midas, as quaes procederão neste ca o como no Ile outro
qualquer fOl'l1ecimento válido.

1870.- Oaviso circular do minisLerio da fazenda de
22 de Junho de 1870 declara que estão isen tos do sello
proporcional e dos emolumentos, de que trata o § 10.1,
d3 tabella annexa 30 }'egulalllen to n. o 4356 de 2~ de
Abril de 1869, as fianç3s prestadas pelos habilitando:;
ao meio soldo, e pelos militares para percepção do seu
soldo provisorio 3té apresentarem as respecliv3s pa
ten Les, e para garan tia do pagamen to dos direitos desLas ;
do seBo, por não haver base para o arbitramento do
valor deBas, pois a obrigação que das me'Olas resulta,
além de não ser por tempo certo, é para garantir a res
tituição do meio soldo e soldo que demais fÓl' pago, e
essa resLi tuição, quanto ao primei 1'0, póde compre
hender todo ou parte delle, se o thesouro julgar defi
nitivamente que a nenhum tem direito, ou que lhe
cabe menor quantia do que a marcada provisoriamente;
e dos emolumentos, porque, além de estarem as con
cessões do meio soldo e de reforma dos militares isen Las
deBes, como declara o § 9. o n. os 7 e 8 do dito regu
lamento, o termo de fiança em ambQs os casos consi
dera-se acto pl'eparatorio para percepção do meio soldo
e soldo de reforma, embora provisori05, isentos por
tantode emolumentos, na fórma do art. 8. o do referido
regulamen to.

1870. - O aviso do ministerio ela fazenda de 6 de
Julho de 1870 declara que, tendo caducado o regu- .
lamento 11. o 3139 ele 13 de Agosto de 1863 com a pu
blicação dos de n.OS 43;54 de 17 de AlJril do aIlno
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passado, e 4,;)05 de 9 de Abril ultimo, e não havendo
tes isentado expressamen te do sello os requerimen tos

fitos pelos omaiaes e praças do exercito, que se acham
no Paragllay, ou em diversos pontos do Imperio, como
isentava aquelle no art. 31 ~ L o os desses officiaes
e praças e da armada, corpos policiaes e guarda na
cional, que se achas em em serviço fóra do municipio
da côrte, e das capitaes das provincias, quando feitos
no proprio nome, e não a favor de terceiros ou cessio
narios, é ~Iaro que em ambos e tes casos se deve
exigir o sello de taes requerimentos.

Na hypoth se, porém, de não terem sido sellados
o. ditos requerimentos com estampilha do sello adhe
~ivo, . c, m vÍ'la dos de.pacbos nelles proferido~

forem expedidos os titulas de que trata o art. 56
e seus panlgraphos do regulamento de 9 de Abril
ultimo, clel'er-se-ha cobrar o ello desses requeri
mentos com o cio' mesmOE titulo, observando-se as
formülidad s prc criptas no citado artigo; e se pro
duzirem clesde logo os .cus ell'eitos o despachos
lançados em tae reqnerimentos, ucam e tes depen
dente., na rórma do art. 37 do me:mo regulamento,
do pagamcn to do sello que poderá ser sati~fei to pelas
pe soas encarregadas de promover o andamento e de
.:li ão dos' I'cquerimen to., como se declarou em aviso
de 1G de ctembro do anno pas.ado, relativamente
as certiuõcs passadas pela. repartições ujeitas ao
àin'erentes mini terias, e requeridas por pessoas l'e
síden tes nas provi ncias.

1870 e 1871.- O aviso de 15 de Outubro de 1870 e
portaria de 22 de Fc\'ereiro ue i87i declaram que
as de pezas que se fizerem com os juize , que servirem
de auditores de guerra naS províncias, <levem er le
vadas á verba -Eventuaes.

1870.- Oaviso do ministerio do imperio de 2i.i de
Outubro de 1870 declara que, segundo a intelligencia
dadaas disposições do art. 16 da lei n. o 585 de (3 ele
Setembro de 1850, art. 22 da lei n. o 719 de 28 de Se·
tembro de '18'13, do decretos li. 043;)6 tle 2lf de Abril

1. 59.
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de i869 e n. o 4n05 dr 9 de Abril de ,1 70, súmen te os
militares, tanto em serviço activo como reformados,
tem direito á isenção do pagamento do sell0 e emo
lumentos devidos pelos titulas que conferem condeco
rações paI' -serviços mil itares-, comprehendenelo- e
nesta expressão os serviços prestados em relação á
guerra.

187'1.- Oaviso de 9 de Fevereiro de i87·1 devolve
uma certidão sllbscripta pelo ajudante de ordens do
presidente, por não estar devidamente sellada, a fim de
ser revalidada, e recommenda a disposição do aviso de
16 ele Dezembro de 1809.

187i.- O aviso ele i5 de Fevereiro de 1871. declara
que o sello das certidões pas adas pela secretaria do
corpo de saude do exercito, deve-se regular pelo aviso
da. fazenda n. o 602 ele 1.6 de Dezembro de 1869.

187!.- O aviso de 7 de Junho de 187'1 declara que,em
virtude dosavisos de 15 de Outubro do anno passado e
2g de Fevereiro proximo findo, as despezas com os au
ditores nomeados nll hoc para os diversos conselhos de
guerra, devem correr por conta do § 15 -Eventuaes.

187l.- Oaviso de Ui de .Junho le 1871 á presidencia
do nio Grande elo Sul declara: Lo que, embora já se
tenham processado muitas reclamações c pago a pro
curadorc , não se deve elTdcluar mais pagamento algum
tI vista elas escusas, mas dos proprios titulas de dividas
a respeito dos corpos que conjunctamente tenham ex
pedido uns e outros de taes documentos; 2. o que de
modo algum deve relaxar as ordens dadas, para que
nas escusas originaes se faça averbamento do paga
mento da gratificação; 3. 0 que se ainda restarem pa
gamen tos a fazer de taes gra tificaçõe , sejam sómen te
feitos aos proprios, salvo se provarem authentica e
(locumentadamente impossib:lidadncle de compareci
mento, c finalmente, que o pren:io dos voluntarios da
patria pMe actualmente ser pago pelo credito do exer
cicio corrente -~ 8. o quadro do exercito-premias de
vai unta rios-, cm vi !'tude de se haver decretado cred ito
clt.:traordinario para p::lgamento das despeza da guerra.

r
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1871.- Oaviso do ministerio da fazenda de 16 de
Junho de 1871. declara que não estão isentos do pa
gamento de emolllmentos os termos de in. pecção de
saude lavrado na secretaria do corpo de sautle do exer
cito, e que são daelos ás partes a seu pedido, quêr
tragam a fórma de copia, quêr a de certitlão ;devendo
tal isenção t r lugar só~nte quando forem passados
e:& o/fieio , ou a bem do serviço publico, na f6rma do
§ 1.08 n. o 2 da taballa annexa ao regulamen to n. o 4356
de 24 de Abril de 1869.

1871.- O aviso de 4, de Julho de 1871 declara que
os desenhos, que acompanharem os trabalhos do Ins
tituto Polytechnico, devem ser litlJo!jraphauos mediante
s6mente o pagamento do papel necessario.

1871..-0 aviso circular de 21 de Julho ele 1871 de
clara, que elos contractos, que forem feitos com
particulares, deve excluir-se a isenção de direiLos de
importação.

187'1.- O avi o circular de 7 de Agoslo de 1871 de
clara que os papeis sujeitos ao pagamento de emolu
mentos e que tiverem de ser dirigidos á recebedoria,
devem ser remeltidos por meio de um protocolo, ou
livro de carga e descarga.

1871.-0 aviso circular de ;) de Setembro de 1871
recommenda a lodas as tllesourarias de fazenda todo o
escrupulo no cumprimento de ordens que tragam aug
menta de despeza, para a qual não tenha o governo
concedido credito; a fim de que não haja qualquer ex
cesso no credito votado pela lei do orçamento, e man
tenha-se a uniformidade da respectiva dislribuição.

1871.-0 aviso circular elo ministerio da fazenda ele
25 de Setembro de 1871 recommenda ás thesourarias de
fazenda, que na cobrança dos direi tos, sello e emolu
mentos elas patentes dos officiaes do exercito em ser
viço na' provincias, observem o que a tal re-peilo foi
determinado na circular do ministerio ela guerra em 10
de Agosl.o de 1863, a qual seacha transcripla, úb n.O 369,
na collecc.ão elas deci õe elo mesmo anno; devendo,
porém, ter em vista 11 allcl'a\ão feita p 'lo llc-
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creto n. o 4721 de 29 de Abdl ultimo, quanto á quota
mensal do desconto do sello em que foram convertidos
os direitos de õ 0/., do 1..' de Julho do corrente anno
em diante.

Outrosim declara-lhes l]l'le não têm applicação aos
officiaes do exercito arregimentados as instrucções
de 2 de Maio de 1870, mas a titada circular; visto não
terem elles assen tamen tos nas folhas processadas pelas
thesourarias de fazenda.

1.871..- O aviso de 1.1 d4\- Outubro de 1Si1 dá as se
guintes instrucçõe para a tomaua de conta das Jes
pezas do ministerio da guerra, fóra das horas do expe
diente:

Instrucções.

Art. i. o A tomada das contas do ministerio da
guerra, lcomprehendidas as do exercito, o exame das
despezas paga pela pagadoria das tropas e the ouraria
de fazenda, o assentamento e lançamento geral do
o1Jiciaes do exercito, e de quaesquer outros que perce
berem vencimentos pelo ministerio da guelTa, e a aver
bação de todas as quantias pagas, a contar do exerci:;io
de 1.864-1865 até ao de 1870-1871 inclusivamente,
serão do LO de Julho proximo preterito em diante
feitos fóra das horas do expediente, pelos empregados
da repartição fiscal. Os trabalhos desta natureza que
forem relativos ao exercício de 1871-1872 e seguintes,
continuarão a ser desempenhados como até aqui o têm
sido.

Art. 2. o O serviço do a'ssentamenlo e lançamento.
por sua natureza especial, será subordinado á direcção
de um só empregado, para esse fim designado pelo di
rector, e o da tomada e revisão das con tas, bem como o
exame da despeza militar, serão executados de confor
midade com o disposto nos arts. 4. o e 5. o

Art. 3.' O empregado a quem couber a direcção do
serviço mencionado na primeira parte do art. 2. o fará.
tomar em um livroi e pelo methodo que melhores

r
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1'e uHados orrereça, todas as notas necessarias, e'ttra
hi las das ordens do dia dos generaes em chefe, que
commandaram os exercitos no Paraguay ; das do aju
dante general na côrte, e do expediente publicado
no Diario Oflicial, a fim de serem devidamen te tl'a n fe·
ridas pua os assentamentos dos ofliciae a quem ellas se
referirem.

Art. 4. o No desempenho dos traballlOs de que trata
o art. 1.. o, se regerão os em pregacros pelas leis e
disposições em virror, tendo em vista o que dispõem
os arts. 33 do regulamento de 26 de Abril de 1832,6. o

puarrrapho unico das instrucções n. o 54 de 31 de Janeiro
de 1.860, e 65 e 67 do regulamento que baixou com o
decreto n. o 4156 de 17 de Abril de 1868.

Art. 5. 0 As con tas deverão ser tomadas por dous empre
gados separadamente. O primeiro, a quem o cllefú ela
repartição distribuir a conta, depois de examinai-a, a
entregará, com seu relatorio e as tabella que o elevem
acompanhar, ao mesmo chefe, o qual, guardando esse
trabalhos, devolverá a conta ao segundo empregado
que designar para tambem examinai-a, devendo este
proceder do mesmo modo que o prime i1'0.

Art. 6. Q Logo que o chefe recel er o rela lor io do
segundo empregado, a· quem e refere o artigo an
tecedente, o reunirá ao primeiro, e o distribuirá,
com todos os papei concernentes, a um dos chefes
de secção para confrontai-os, e proceder por si mesmo
á revisão da conta, danelo afinal eu parecer obre
eUa em papel separado, e apresen tando-a assim pre
parada ao director fiscal, que a submetterá ao co
nhecimento do ministro com as rellexões que lhe oc
corram para a devida solução.

Paragrapho unico. Nestes relatorios mencionarão
o empregados todas as irregularidades e fraudes en
contradas, os pontos mais importantes que exami.
naram e a falta de observancia da legislação commet
lida pelo responsavel.

An. 7. 0 Aos empregados de ignaelos ele conformidade
COm o ar ts. v. o e 6. o será permi Ltido execu lar em

•
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suas casas os trabalhos, cujos livros e doc'um:entos
puderem ser facilmente relacionados e trallSpOrLauos
para fóra da repartição. O director fiscal classilicará
os que sé acharem uestas condições e rubricará os
documentos que os tiverem de ar.ompanllar.

3 1.. o 03 livros e documentos serão entregues aos
empregauos medi::lnte recibO passauo em li vro para
esse fim destinado, d' onde conste caIU toua a espe
cificação e clareza o numero e na tureza 'dos livros e
suas folhas, e dos documentos que os acompanham, o
estado em que se acharem, e tuuo quanto fúr neces
sario para precisar are ponsaLJiliuade lias empregados.

§ 2. o Os empregados sú fica rITo isen los dessa 1'es
ponsabiliJade quando restiLuirem todos os livros e do
cumentos; daudo-se-Ihes então quitação, que serú la
vrada no mesmo livro em que ti verem assignado o
recebimen to.

Art. 8. 0 Pelos serviços prestado, fóra das horas do
expediente, será abonada aos empregac!.os que os tles
empenharem, logo que cada um delles apresentar o
seu trabalho, uma gratiflcação extraol'llinaria con"es
pondente ao numero de dia" con umitlos no mesmo
trabalho, e na seguinte propot'l,ão dos vencimentos
de cada um de 1/3 para os I d1efes de secç.ão, de 2/3
para os e cripturarios, e de outro tanto para os pra
t{cantes.

Art. 9. o Para execução do disposto no artigo an
tecedente, haverá uma tabella organizada pelo director
e approvada pelo ministro, fix.anuo o tempo, na razão
de quatro boras efIectivas de serviço diariamente, no qual
cada empregado deve apresentar promplo o trabalho
que lhe fúr distribuido, tendo.... se em consideração,
no calculo desse arbitramento, a natureza e impor
tancia do mesmo trabalho.

3 L o O pagamento aos tomadores e aos revisore
será fei to por despacho do minis tro da guerra, sobre
parecer do director fi'cal, precedendo tambem, quanto
ao do primeiros, informação elo chefe ele secção, a
quem couber u revi ão.
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2.° O Jirr.r.tol' em. ua informação dará contas dos
(lias legalmenle empregados na c'\ecLlção do trabalho,
e fixará a imporlilncia que deve ser paga aos eID
prrlT<ldos, na fMma do art. 8. o

Art. 10. Na distribniçi10 dos t.rabalhos que dev m
scr ex.rcutarJos fúra das horas do exprdienle, o direct.or
fi. cal trrú cm vi. ta que nenhum empregado poso a au
fcrir mensalmrnte, romo gratificação rxt.raorelinaria,
somma superior a 9/3 110 venciment.o que lhe compet.ir
pelo sen I emprcgo no m 'S11l0 periodo, se fór chefe de
srcçJo ou escriptur:ll'io, e outro tanto do mesmo ven
cimento se fór praticante.

<\rt. ii. O empreg-i!do que allc,!!ar in~umciencia elf)
t.empo marcado na tabrlla, de que trata o art. 9. 0

lesl.as inslrnl'çíics, ]1:1ra conclusão do trabalho que
lhe fôr dislrilJllido, não sera allendido, se a allegação
tivel' por fim élugmento ele cstipendio.

Art. 1.2. Se na ('xccução de Cjualquer t.rabalho YC

rificar-se que os cmpre,!!ados não cGmpriram riA'oro
samrnt. seu ele\'cr, d fiscalisar a elespczas elo minis
trrio da g'urna, ,rrão tacs mprl'gados excluidos das
novas distribuiçõr.s, além da perda do que li\'erem
vrncido pelo serviço mal fl'ilo.

O chr.fe da repHlição fiscal 6 competente para a
imposição desta ]1vna.

MI.. q. O chefe ela repart.ição fiscal fica incumbido
(k propôr ao minist rio da guerra toclasas medida e
alleraçõc,~, cuja necrssicla(le a eX[1el'iencia fó!' elemon,
lrando, para o Lom clcsGl11penllu do.:; serviços de que
I.l'nlam est~s insLl'l1rçõe~.

1. il.- O avi.:;o de i8 ele'Outubl'o ele 187,1 autoriza o
roml11and 111te (/:1 'scola milit;Jr a mandar dar em
dcspvza pelo cofre da me ma rscola a quantia que
mandou adiantar pIra o enterramento de um alumno,
c autoriza a proceder-se pela mesma fÚl'ma cm casos
aualogo',

i87':::. - O nviso rle 24 ele Janeiro de 1.8i2 declara
;10 rommando geral de arlilllaria, lU solução ao omcio
ele 23 ele D.'z,~illbriJ ullimo, ao· qual acompnnhon' o de

En(erro
de i1IUIIlUO

Ulilitar ,

Aprellrlizes
ürlílllCiros.



Familia de
vuluntarios.

- 4i2-

U·; do dilO mrz, du comlUanuanle tlu lh:posiLo ue apren
dizes artilheiros, propondo seja llpplicada ii compra
de roupa de ama, de que necessitam os me mo apren
dizes, a quanlia de 6:088~875, que existe no cofre
do conselho adminisLrali vo do referido deposito, pro
vellien te da accum ulação dos descon los que se fizeram
de -1/3 do olLlo daquelles apremlizes para pagamento
da despeza com a lavagem de roupa, que pMe dar-se
á mencionada quantia a applicação proposta pelo com
mandan te do ueposi to, nos termos por elle indicados,
não excedendo, porém, 11 compra a duas mudas com
pielas para cada cama, sob a Lase do estado eIJectivo
do depo. ito, e devendo recommenda r-se-lhe a exacta
observancia, d'ora em diante, do que dispõe o aviso
de 1:1. de Setembro de 1868.

1872. - O aviso circular de 10 de Julho de 1872
declara que, tendo-se ordenado por aviso circular de
28 de Janeiro do anno pa sado que fosse suspenso o
pagamenlo da etapa mandada abonar pela circular de
2 de Outubro de 'Ítl67, continuando-se apenas tal abono
ás familia dos voluntarios que provassem terem estes
fallecido em companha, ás quae se deveria marcar
um prazo razoa vel para que se habil i tassem para obtenção
de pensão; e que continuando a figurar no § 8.° des.
])alancetes das lhesourarias de fazenda a despeza com
voluntarios da patria: devem- e expedir as pre
cisas ortlen para que cesse inteiramente o abono da
mencionada etapa.

ADVEltTENCIA FINAL.

As disposições de data anterior á nossa inc1ependencia
e mencionadas neste livro vigoram em virtude da lei
de 20 de Outubro de 1823, que ordenou que as ordena
ções, lei, regulamentos, alvar:i , decretos e resoluções
promulgadas pelos reis de Portuga I, e pelos quaes o
Bra il se governava até o dia 25 de Abril de 1821,
em que S. 1\1. Ficlelissima o Senhor D. João VI. se
ausentou da côrte do RiG de Janeiro, e toelas as que

r



fól'am promulgadas Jaquclla data em diante pelo Senhor
D. Pedro de Alcantara, como regente do Brasil
cmquanto Reino; e como Imperador Constitucional delle
desde que se erigiu em Imperio, ficassem em vigor
na parte em que não tiverem sido revogadas, ou que
não forem especialmente alteradas.

Acompanhamos tanto quanto foi possivel a redacção
de Iodas as disposições, que indicamos, e extraclamos,
para não as disYirlual'mos,

Hll lH ~.' 1'.1.111'1.: DO 1,· YOLUllE .
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1. 60.
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Addidos, ....•..........•.......

OFFll:lAIlS
DF. CO~Il'ANIIJAS.

~

lNFEltJOltES.

,...-~

.Ji'.

Cn~itão commandante.

tE:"
CC>
>-



1\". 0.-1.° nF:GnlE~TO DE CAVALLAfilA LIGEIl\.\..
Happa da cal'ga e (lcsca"ga do u{'m:uncnto, cquipament::, uten&ls, etc.

QU.\ ltTEL EM DE DE 1S ...

AR}IA~tENTO. I flQOIP-DIE:'ITO UTE:'ISIS.
.IRTIGOS 11

BElLlCOS. ii

(N
co
...::i'

""'"o::
""u

"""o::..
u
'""'<:l

{

E:>'iSlialll elll 1 de Jancil'o di· •.....................

!{c\'l·l.Jillo de,de [IIC JallClI'O;I ,li Ile l>e7.CIIII'l'lJ ,Ic ...

So~I3L\..•••. ,

(
l~ind:lI'alll li tempo de soa dl1l'a~~~o................ _

I~Xll'aVI:H1u<; PUI' rl'·sCl'luI'es _ =====1=1=1__.
SoauIA..... . . - --- - - --

I---I----
---
---i

_.,-,-'I
Cal'ga acwal exislelllc ..

FalwlJ1 1);11':1 compkl:H· ..

!J:sl:\(\ll ClllllplelO UJ I'C~illlCllIO .•..•••.••••..•••.••••..•.

-'-..,-"--

·-·-'-'-=.~~~~_'..=1\
F.

COl'olll:1 commalllhwlc.



- 483 -

'SOUOtll
c.lcll çjUOJ;)lI IQ

ci 'Sllllll
1-< \~.Içd çjuOúJj!Uu.
o<:

'"'e :=>
f-

: =::
• 'fJlIlIC \I

é:3
IUO ujUJII 1::11111

Io.l ,lqOO.l;)(\ ollb
c: 01LHHll PopJr.! op

;c~;)d ... p .101l:A

'SOllIIC \I lU;)
I:.~r..ld I:IIIU .1q;);). -.IOel onb 01U;)U!
-UpJCJ op SÇj<ld

·OB;aWYOllV.oI
ao Syj:'jd S3.1Nll1l311
',iIU SYO VIJNV.1UOdllil

~'"

I I I i I
Il"Q IQO<: I~9 I I IQr- I

I I
::;:=>

I I......
I~~ I

-< -",o I I I I I Io'"
~u

Q:>l

I I I I I~o I"'=c
'"'t U·
:=>'"

I I I I I I Io'"::>..

9
I I I

>:.l ""Q ;.-;

ªr=J
U'l .....
~ "'"u,á

I
~C':.-e

to.. ""-I .~

I ·SO.150.1 ·S;).IO!.r"JUI I 'opcp I '1II!.11 -
-(OS -!lI ::> ,





,;
C'l

-=r:
.2
'"I:
S
Q
lo!..
~
~
:=
"

< ==~
.,:; ':

::-< .;:
>-l
...:l Q

< ':
> 11)

-< ~
u V

Q
cu ::.
o 11)

o ~'1

1-< 11)
7- co:
~ ...... .=,...

'"
~

w ã
~ Q

~~

...; 1IJ

~
:r
::...
~
::.
11)

~
"C

e
.::"'.::
QSa:
I

IJO

~

- 4,85 -

'YIJNI'~UOdlQl

II I "'"

',IJ)I:ÚI:,,; J P S,J.II:<l

. S.II1I01l1:l\I

Ó
'SUIOS SlqOIX

f-o ·SlQ1)tU .lp SO.IUd

'"'" ·,nll1p.JIi
;;;; '"..,

. SI: hlll.IU,( E
Q

'" -::1:.1111 ;)(1 S;).wd
E

~ o... (íJ

'"
'IIIIJQ .1fJ sUIJuhl:r

"l
--

Vl
. Sl:l 1l.\ r..I~

-< ·~l:(1·Il:~1Uo

'" 'SllJ!;llSa'"Vl 'sll.lodso...
Q ;)P S1::!;),I.IO)
o
\.. 'SUS!llIl:)
Uo
~ , CJ(I\uq Il1!Oz
::l 'luz!:' 1l~11l~Vl

"' , slInoqQ 0(1 5:1.11:<1

·Sl.)1I0a

'snlJ n v.I.IUa
o IE-o;:) • 'OllllVGO .....

'"'':::J .... w
:c t.>:'::
~~< 'ZOT\:'--=tI)

~~~ 'lq((Vl"l...

I

ui
~-.-.
O
i"':

'S01l31( ~

'~"l)j\'llO\'ll:) I



- 48G -

GIUDUAÇÕES.

NUmmOS.

Q

<>

~

"S
~
o
~

~ tTl
::::. ,.; cn... :>

.!:!!
o
-

,
Dia. ê:' t:.

;C!ig;
p. U1~Z

'" Mez. ~.~ ~...
CIO ~>M

Anno. :-g;:j
o

ll~lIT('lill:lS,

l:luUCLS.

Pares de bolins. t:l

Calçn aZllI. t"
~

DiLa "IlrallC:I . ~...
C:t1l1i~a~. "'"'~\o
Corrcl~s de t::l

esporas. >
'"(')

F.striras. '"o:

'""O ':j FartlHs. "'"'>0:' '"? li ra v:lLas. t::l
.1 aquetas de brim. rn

Ul
de luvas.

"1o Pares )-

8 "Fardel:\s. o:3 ;..
<> :\l:lllta,;. ::;:

t"

ele
:;:

l'al'('s Illel:l" -3

l\I/'ias solas.
?

I\CIIIOII tes.

Pan's dr sa.p"to~

"'" II DH' onT.\ :'íCIA.

r



.:
Cl
Cl

::>,.
:'l

e
~

~
..... õ
-' .::l
~ Cl

-< Cl
Cl

~ ..
:;

~o
u 6-
~ =.... ...

J::
Cl

E
c:

'Q.....,;.:
ll1
'l:l
III
c:
~
C)
Qo..=Qo

III
t':..
Q

oe
o;,.
Cl

-< 'l:l
c

~ ':'l
-< il'l

...l ~

...l ;-<;;:. Vi

-< d
u Ió'"

C'l
~

..
I:l e:-

u,
o c:
r- 'C
z ....
:.xl c:.... I:l..,.

'e.....
t.:l
l=l Q

:=: I;

o Q
t~
V
d....
Cl

~
I

c;
~

- 'iS;-

"'"'HJ!I!V.LUOdlCI

o . "1)'111 ;"Ip ~;I.II:,-l

.... ',I:.,!·lIS~ Iz
;.l 'so It:d \JS ::l(l Sol.! UJ I.,...,

'S.lll;jI!llJ

I
c

'" ---... 'SI~lUUJ\I;..

~ 'lI\!,ICJ ap "Cl!()

Ic
'UFJ!(od .lp 1:1"lIlJl:('

'" '"<: 'SI: Itl,\1':.1o I 6<.>
~ 6
"" '~1JI1,Ir..!I I o

'"
I

cn
8 .... 1~·1.1 f( ,,!~)

o • I ~ •III P. I 'I P.111l,...,
'!,Ill': \:,)\U3 IUo

<
'SlIl1t'q I;-, ;III S.I,II:,1:::

dVI ',1,oIlUU
~

c "\:U!1.),1.I1:8 II
o

'OUllV Ifoo.<~
~ u.~

3~~ 'ZOj\[. '" '"
E~i
tJ'J Q.-

'\:1U'~ C

cri
w
;;:;
o
:.-;

'SOH31\;}N

I 'S~0:)\'f1a ',()



r



N. IO.-Conta d:\s peço.s de tardamento distrlbuitlas ás compalll'ias no anno (te 1851.
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IE!istiam em 31"1'eradaçãl
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Distrihuição ÚS COOljla-
uhias 11."

2."
3."
IÍ."
o. •
(j ••

7. U

8."

Somma .• , ...

Ficam em 3ITccadação ..

-'-'-'-'-'-'-'-'-1-1-'-1-1-1-'-'-'-'-'-
-'-'-'-'-'-'-'-1- ---- - -'-'-'-'-'-

-1_ 1 _ 1 _ 1_1_
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Conta do estado da caixa de administl':lção do fard:nu('nfo fIG' :I....
OezeJllbro

Dinheiro que existia em caixa por saldo da reCeil:l e dcspeza do
mez de Dezembro de HI50................................... ..... II

Importancia dos 84 róis dial'!os p:ll':l o fundo rio f:ll'd:lmenta das
praças de pret vencidos no mez de J3:lleiru de 18::11............ 11

Idem idem de Fevereiro , ' "

Idem idem de Março , ' , . . .• '" 11

Idem idem deAbril.................................. ....•.. IJ

Idem idem de 1\faio ............• , ...... ,.......................... 11

Idem idem de Junho......................... IJ

Idem idem de Julho...................... S

Idem idem de Agosto - ,. IJ

Idem idem de Setembro................................ IJ

Idem idem de Outubro ,.......... II

Idem idem de Novembro...................................... IJ

Idem idem de Dezembro................................... ..... . •. .. . /I.

•

SomUl3. If

Quartel em· o 1..0 de Ja-ueira d-e 18iS2.. '

. ,
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1l'c:;lmenttl de eavallarla ligeira desde 1 .• de Janeiro até 31 de
fie I8~f.

. ..-:...
z: ;:<
::> ..

u
"l ;.:j"l

DOS GENEnOS co:upn.\DOS. ;:<
Q .um.\DE "l ;:<Cl I llPORTA.NCU. •

~~ ..c o::>--: ~Q c.>-C ... < ~E.

;o: ;gCl :::::>
::> z ""

.

-

, '.

Dluhelro aue fic-a existindo em caixa
por sal Oda I'ceeita C de peza do

GilnllO de 1851. ..•.... " ............ ......... . ....... .........
Somma Rs .• S

F.

Corunel.
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I
U;I;lD.\DE. I
QUE EXJsrJA..11 E;l AIlHE-

ICADAÇ10 !'i0 3 EZ VE DE-
ZE~IDIlO DF. 1!iiiO.

Q E SE CO~ll'llAn.Lll 1\0 IAI\!'iO n1> 181>1.

SO)DfA. I
\ JaQucla de policia.

I Donels.

I Calça azul. '"I
I'l
<"J

I
,..

UH:! bl';)nr:J.
V>

I '"I

'"
I Camisa.. ~~

"I
Fardas.

\~I
I \ Dilas para darins.

:.<

)~I
.Iaqucla de brilll .I

I
I

Dila par;) clarins. I

G.IST.\I\.DI-SE.

I
I

UI! ·T.\~l.

I= .'

r



N. :1.1.. - Conia do cstailo da cailCa .1Q fOl'ra):cm e fl:r~ag('m dos ca"nllos .to 'regimento .le eavallcria
ügoit'a do 1..0 de Janciro a :n. de Dezonbl'o de 1.81>1.

DESI'EZAS.DiniJlliro lJue existi:!.cm cnixa no mez
de DezcIIll) "0 de 18:50 ..........•. , ...

Illlporlanria (Ie 48 réis dial"io~ pnra fOI"'
I"agens dos eav:Jl1os I"encidtls do 1.° (I<:
.Jalleiro :!Lé 31 de Drzembro (lc 1851.

Idclll dos 38 réis di:1rios pal'a fOl"mgens
do~ c:1I';11105 I'cncitl:ls do LO de Jalleiro
á 3J. de Oczl'mbl'o de 1851. .

ldL'm dos liO réis diario~ para l'OITagen'i
no paslo, desde '1. o de Jalleiro até 31
de Dczelll])ro de j 81St '"

ruem de réis IlleLlsnes pal'a remedius
pal'a l'ul':lIil'oS dos (;al"allos duenLes,
yenciclos no 1.° cle Janeil'o aLé 31 de
Dezembro tle 181H '.' . '"

ns .....

li

8

H

H

li

Qudlidacle lias gcneros I~
IcumJll'ados no anilO supra :;:

I~
1=;======

Somm:! .....

Dinheiro (111e (iC:1 exis
Lindo em ('ai xa no
lIlez (le J)ewmbro
de 1S:.51. .

..
r~ I Prcç.()J ~

::'c Je eada 111)):1
:: = L1oiuadú.
"E

lmporlancia

li

s
---

H

.;..~

<O
~;

QuarLel elll o 1.0 tle JaneirI!J tlc 18:52.
F.

COrl)llel.
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~. :1.2. - Conta do cst:ulo da caixa tIos ca"allos c compra tIos mesmos do regimento de cavallaria
ljgllira tiesdll i . o dll Janeiru a 31 de Dczenbl'o de 1.8..1.

RECEITA. DESPEZAS.
\

D.\TA D.\ ENTRADA DAS QU1NTIAS. BIPORT.\NCI.\ . lI'o~ms I:-;UlIERO De'l DIPOIlTAN- SO)IllA.
IDOS YENllEDORES. CAVALLOS. CI.\.

I

Dinheiro que exiolia em caixa no me7.
ue DCi:('lllb,·u de 1S,iO..........•..•.. S

Idem ellLral\o 110 mei: de Jalleiro de 18tH. 8
Idem idem de Fevereiro .............. B
Idem idem IIU de 1I1;lI'I;0 ........ 00 ..... 8
Idem idem no de Abril ............... 8
Irlem jtlelll no de Maio ................ S
Idem idcln no de Jullho ............... ,~
Idem idem 110 rle .Julho ............... 8
[(Iem idem no de Agosto ......•.....•. 8 Oinheiro qlle nc~,
Idem idem no de Setembro. 00 ........ 8 existindo l:11l eaix:l
Idem idem no de OIlLllIJro ............ 8 110 me7. de Dezem·
Idem idem no de DezelllIJro ., .... " . S bro de 18tH ....... ............ •••••••••• o' H·_---

S 8 I
Quurtel ell1 o 1.0 de Janeiro ue tSo2.

F.
Coronel.



N. I3.-conta dn estadn (la caixa dos cavallos do l'e~IDlento de <':1'\':1I1:1l'la Iigeil'n, vendi,dos cm
basCa publica pOl' incapazes do sCl"'iço do i.o de Janeia'o a 31. de Dczemb.'o (Ie lS.,I.

cn eh
03 :'J
~:;1 :::l

%;
MEZES EM QUE SE EFFECTUA.I\AM AS VE:'IDAS. ;:;;;> -:: NOMES DOS COMPl1ADOl1ES. IMPOnTANClA.0-:: c..

%;U .....
'"W O

O U.
Janeiro,

Fevereiro.

Março.

SOIllma ... S

Dinheil'o ([ne existia na caixa
nü mel, de Dezelllbro de Hl:iO. 8

------

Reis.... S

.,.
~
0~

QlIartel em o 1.0 de Janeiro de Hlõ2.
]i'.

Coronel.





N. I4.-Relação nominal das praças (lo batalhão u. o.....• que so achaul presas e sentenciadas ou
para sentenciar.

SENTENCIADAS .

.
I QUANDO COMIlÇOU

,;, QUANDO I'RESOS. O CUMPRIMENTO
~ DA ENTENÇA.

== .,; SENTENÇAS ENTENÇAS
z l'i03IE CULPA DE PRlMElI\.\ DE EGUNDA ONDE SE' ACHAM.< o gl I I

õ"" '"' ,.; o INSTANCIA. D1STA.."iCU.

~I N

~
<IJ C) a C) c
o

~ ~ ::ol s::

'" - "" ~ <:

Dou aonosl

l. a Cabo. Fulano de iS Jan. 181>0. 2.a deserção de pr.i -ão Confirmada 2 Fev. 181>0. No fortp de SanLa
La\. simples. com Ll'a- Cruz.

balho. .
-- --- ---- - -- -- ------ ----- ------ - -- -- -------

Dou anLl'os
:Soldado ÓlC. 2 )Iaio. » lnsubordi- Carrulbo de pri ão 5 Abril. " Idem." nação. perpelUo. com Lra-

bailIO .
- ~---- - -- -- ------ ---- ----- - -- --
2. 3 &~. Óle. 6 Abril. I » li'el'imenLos. Dez aonos Um anno de 20 Maio. » Na fOrLalez;, da

de pri ão. pri ão. Lage.
-- --- ---- - -- ------ -- -- --------

&e. Óle. 6 II " II II II &e.
- ---- ---- ---- ---- - -- -- --------

PARA SE TENCrAR. .
1. a Cabo. IA. lO Dez., 1850. neso- Acha- e em ,.

'0 calabouço do quarLel.bedielJeia. procc o.
- --- ------ - ---- ----- ---- '----------------------

Ainda não

!Solclado ·X.
3.a (Icscrção clJtrou no

" 20 OuL. " iruple Oll processo Idem.
a"'''' l'iwad a . por falta de

testemunhas.-- --- ----- - -- -- ---- -----
2.' Alferes.

Subiu o pro·
~o estado-maior doN. 3 Nov. " Parte fal a. re 50 a 2.' corpo.

in taacia.-- --- --1- -- -- -----------
&c. ÓlC. &e. &e. o----- ---- ------ ----

QuarLcl em 1. o de J:Hlcil'o de 1852.
F.

Coruncl·



t
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N. 15. - RELAÇÃO DO RECRUTA

A ENTA3IENTOS DE
PlIAÇA •

.;,
OBSERVAÇÕES.;=:; NO)!ES. --~

~ r.i o.
'" l::l .. C= C':l

~

iS ~ CO Cl <u .... "'"

. .

Quartel cm

I, 63

de de 18

F.

Coronel.
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N: IG. - RELAÇÃO DAS PRAÇAS QUE JA.'CO;UPLETARAM O TEl\lPO DE SERVIÇO.

. ASENTAalENTOS DE QUANDO
PRAÇA. COMPLETARAAI

,;, vi O TEMPO.
-< ~ NOnIES. ; ,,.------------.~ OBSER VAÇÕES.
&: .:::> .

'-"i>:: < o-<1 l:> !'I ... o rÓ~ '" I '" I=l c::< < '" '" I=l '" Cl> C
O '" ::> iS ::;;l <: iS .::;;l <:"" '" ...

, ,
.

/

, - >
, , ,

.
"

•

"

Quartel em de de 18
F.

Coronel.

..
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I DICADOR DA LEGISLAÇAO MILITAR.

APPENDICE

DAS DISPOSIÇÕES QUE NÃO FORÁO INCLUlDAS NO I. o VOLU~IE.

TITULO l.

CAPITULO I.

Ol'gallização do exercito.

Officíaes graduados.

1.870.-A lei n.· 18({,3 de 6 de Outubro de 1870 de
clara no art. 3. o que a commissões de po tos conferidas
a officiaes e praças do ex.ercito em operações ão con
ervadas e estes considel'aelo graduados.
187L-A imperial resolução de 26 de Julho de 187l

declara que os ofliciae elo ex rcito commis ionados com
dous e tres postos pelo.s pl'esidentes de provincia não se
devem considerar graduados senão no postos imme
(liatamcntc sllpt.riores aos postos cm que r01'ein ef-
fecti vo~.



- ],-

1871. - A imperial resolução de 21 de Novembro
de 18701, tomada ,>obre consulta da secção do conselho
de estado, declara que as disposições (]0 art. 3. 0 <1;)
lei n. o lSí8 d 6 de Ou tu bro de 1870, não podem l'r
applicadas aos peticional'ios, nom quaesquer outro of
ficiaes commissionados pela presidencia de Mato Grosso,
que, alli servindo, atravessaram o Apa, penetraram no
territorio paraguayo e ahi combateram, ou que pele
Jaram com o inimigo nos diversos pontos por elle
occupados na referida provincia,

Ap,'endizes artilheü'os,

1871..- O aviso de H, de Novembro de 1871 declara,
em resposta a quatro duvidas propo tas pelo com
mandante do deposito de aprendizes artilheiros, rela
tivamente áapplicação de di versos artigos das instl'ucçõe
de 21 de Março de 1867, o seguinte:

Quanto á primeira duvida, que os aprendizes a que
se refere o art. 51, são os devidamente classificados na
época propria (fim de Outubro ou principio de No
vembro) para poderem ser admittidos a exame; e que
a condicional do art. ~7 deve ser assim concebida:
sendo maiores de 1~ annos, ou estando a completar
essa idade.

Quanto á segunda, relativamente ao art. üO, que é
preciso distinguir as hypotheses de ser a transferencia
por ordem superior, effectuada etc oflicio a bem do ser
viço, ou a pedido dos aprendizes transferidos, que
nesse caso devem ser comprehendidos na disposição do
art, 65,

Quanto á terceira, que o art. ~8 não compl'ehende os
aprendizes alistados no deposito poste'riormente á pl'Í
meira quinzena do mez de Janeiro, em que começam re
gularmente os estudos e exercicio .

Quanto á quarta, que na habilitação exigida pelo
art, 55 se deve comprehendel' pelo menos a escriptu
ração pratica e as principaes materias rIa diversas
classes da aula theorica.
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Declara mais que se podem fazer a diver os artigos

os seguintes addi tamen tos, a saber:
Ao a·rt. 23:-de accôrdo com o commal1dal1te p-eral de

arlilhal'ia.
Ao art. 39:-0 numero do' adjunt05 não poderá ser

aILerado em virtude de dar-, c a hypothesc acima, sem
prévio con enlímenlo elo ministerio da guerra, me
diante infol'mação do commalldallte geral de artilharia;
nem tel'ú lugar a desin'nação de adjunto. interino
senão na falta ou lmpeuimento dos elIectivos, e el
accÔl'uo com o me mo commandante geral.

o art. 50:-comtllllo nenhum aprendiz erá admitLi
do ao ensino da 3.' classe de arlilhal'ia sem ler sido
approvado nas ma tel'ias da 2. fi do ensi no theol' ico.

Ao art. 63:-sobrea compo içãocattl'ibuiçães deste
conslho (ele rli~ciplina) seguir-se-ha por analogia, e no
que rÓ!' appl i avel, o que se acha uetcl'minatlo para o in
tema to da escola militar tiO arts. 129, lil7., 138 e 139
do regulamento de 2 Je Abril de L863.

Ao art. 82 (depoi do ultimo pal'agrapho):-com e ta
restricções, as licença no tempo da ferias pouerão ser
concedidas não ú pela repartição de ajud:ll1t~ general,
como pelo commando gel'al de al'I ilharia e até pelo
commandan te do depo, i to.

No art. 57, em \ ez da' palavra -em ulUa mesma ma
teria-lleye dizer- e:-em e.criplural1ão pratica, ou
cm qualquer da materias da aula theorica,

Finalmenle declara que a d·ispo ição que propõe o
commandante geral ele artilbaria se acrescente ao
art. 87, é dispensavel, por já estar compl'ehemlida no
citauo artigo, e bem assim que e dc'"c fazer ma is a e
"'uinte addição:- A idade de 19 anno de ignaua no'
arLs.q"o '2.°,35, lt8,55e:-'7 flcar't1uziuaa1 annos.

1872.- Oaviso de H) de Junllo de 1872 declara que
pel'mitte-se á praças que continuarem no d posito de
aprendizes lll'tilhoi'ros, pOl'outro motivo que não o pro
eguimento ele seus estuclo., o que forem maiores cle

dezanove anno~, u poder lU. cU ..ar-,' com prévio. con- '
eatimento do cOlllmanc1o gl'ral de artilharia, ficando
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assim alLerado o al't. 7~ das in trucçoes de 21 ue Março
de 1867.

1872.-0 aviso de 15 de Outubro de 1872 manda 01'

rranizar a companhia de opera rio . mil itare. do arsenal
de guerra do Pará.

TITULO II.

CA PlTULO I.

Recl'l~tamento, sub tituiçeto e baixas.

1870.-0 aviso circular de 29 d Dezembro de 1870
recommenda a oxped ição das TI oco. sa r ias providencia'
para evitar-se a roproducção do abuso de e recrutarem
indi viduos, já excusos lega1mente do erviço do exerci to,
não obstante apresentarom seus I.itulos d· baixa rubri
cados pelo ajudante general: abu o que, além do pr 
juizo causado ás parle J onera o cofre publicos com a
despeza de transporte, fardamento e alimentação dos
ditos individuas.

1.871.-0 aviso de 4 tleSctembro de 1871. declara qu
o art. 2. o do regulamento do 1.. o do Maio de 1.858 foi
alterado na parte relativa á nomeação do:> recrutadore ,
e' a respectiva' qualificações pelo decreto n. o 2821 de
21 de Ago:>to de 1.861.

1.87-1.-0aviso de '12 de Outubro de 1.87i doclara
que não póde ser es:;usa do serviço a praça do exercito
que estiver respondendo a conselho de guerra.

1871..-0 avisq de 8 de Novemln'o de '1871 autoriza a
presidencia de 1\1a to Grosso a conceder baixa áquella
praça que forom julgadas, pela junta de saude, inca
pazes do serviço, e que não tiverem de sabir da provin
cia; devendo a outras naquellas condições, porém natu
rae de outras pl'ovincias, ser remettidas para a côrte.

1.871..- O avi o ele 15 de Novembro de 1871. declara
flue individuo. algum deve a sentar praça nos corpos
f: nâo tJe!Jois de verificado ser de condição liHo.

1872. - Oav [;10 rircul;\!' Ú$ pre. idencias de provillcia



-7-

de 13 de Janoiro de 1872 recommenlla a reme._sa di
recta á repartição de ajudante general das guias <10
I'ccrutas que forem ou viados para esta côrte.

1872. -O aviso circular á presidencias uc provincia
de 24 de Março de :1.872 recommenda a observancia do
aviso de 21 do :Maio ele 1860, que prohibiu a remessa de
recrutas das provincia para esta CÔl'te sem serem pre
viamente julgados promptos em in pecção de saude.

1.872. - Oaviso de 11. de l\larço de 1.872 declara que
o presidente de Pernambuco d vc encarregar do recru
tamento a. autoridades policiae., ou o~ commandante
superiore da gual'1a nacional dos dill'el'entl3s mu
nicipio .

1872. -O aviso cir uhrl' de 13 de Junho de 1872 d 
clara ao presidente que, continuando a ser omciae do
xercito nomeado pelas presidencia. de provincia:

para servirem de recrutadores, abonando- e-lhe gra
tificação, contra a e pres a di. posição do aviso ele 16 de
Outubro de 1868 rl'commenda- c-lhe a :fiel ob enancia
do citado aviso.

1.872.-0 avi o ue 2~ de Setemul'o de 1872 manda
que sejam conduzido com toda a segurança, ma livres
dr ferros, os recruta vinrlo lle Mina', ainda cru seja
<lugmentada (I e colla.

1.872.- A circular de 14 ue Outubro de 1872 de
termina que do ora em diante os commandante do'
corpos do exerc ito observem o quo e acha. di "PO to
no art. 18 do regulamento que baixou com o decreto
n.' 21.71. do L' de Maio de 1. 1)' Acerca da pI'a~a

que terminam o seu tempo de el'Viço, "ondo que a
respei to das quo não c[uizel'cm con ti nuar no me mo
serviço e preferirem a sua baixa, e deve notar nos
competentes a s ntamentos e a circumstancia, para
erem attendidos tlpportunamente, abonando- e-lIl'.

eomtudo as de idas vantagens, como está e'tabelecido,
menos o premio de eng-ljamenLo.

1.872. - O aviso circulaI' de 18 ue Outubro de 1872
manda e 'pedir terminan tes oi'dens para que de ora
em diantl' os commandante. dos corpo do r'\Cl'cito 011-



sel'vem o que se aclIa ui posto no arl. 1 do l'egula
menta que baixou com o decreto n. o 2:1.7'1 do :I.. o de
Maio ue '1808 ácerca das praças que terminam o seu
tempq de serviço, sendo que a 1'e peito das que não Cfui
zerem con linual' no mesmo "erviço e prefel'irem a sua
baixa, se deve notar nos competentes assentamentos c sa
r.ircnmstancia, para erem :lttendidas 0pI ortnnamente,
abonando- c-lhe comtudo;J. dl>vic1a, vantag ns, como
cstú nstahrlec.iclo. mcno. n prpl11io dr encrajamen to.

CAPITULO ITI.

Hlmu. EI1\0AO OE .'EnVH;os-CO. nECOHAçÕIJ:S.

J1fei/alhas.

1872. -O a"j O de 1!) d' Jun\1U u'l 72 declara que
os onlcia , e pl'a0a~ do exercito qlLC 3'sistiralll unica
men te á rendição de ruguayana não têm direi to á
medalha geral, por já Lerem sido remunerado com a
medalha cspe ial' e quanto aos de 1\1ato Grosso, só t"m
rlireHo á medalha o. qne alli esliveram m opeJ'açücs
activas ele guelTa.

1872.- O aviso de 27 c1' Abril de 1872 declara que
a respeito da medalha do Paraguay creada pelo decreto
n. o MiGO de fi de Ago'to de '187() li re observar- e
o seguinte:

1. o Usará dr pa sador . em llUD1el'O e do metal in
rlicador da categoria, 'm que I,iver feito a campanha
ú individuo que tiyer sel'Yido por lempo menor de
nove mezes;

2. o Contal'- e-hão nove meze por um nnno unica
mente pal'n as fracções do anno civil;

3 .. Serão en Leegue as JUcdalh.as em os pa adOl:e,
fazendo-se esta declaração nos respectivoi> clipI0l1l:ls;
cumprindo aos interessados reclamar o pa,. 'Ido!', a que
tiverem direito, e na occasião da entrega dl~ste rar
e-ha a competente declaração no diploma, que para

esse flm c1cverfl pr api' .enlado.
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1 72.- O aviso de iü de Ago'to de 1872, resolvendo
dU'i'irl. s sobre a intelligencia do aviso de 19 de Junho
de 1872 para a cxecucão do decreto n. o 4560 que
crcou a medalha geral da campanha do Paraguay,
declara:

{.O Que o ponto de partida para a computação do
tempo de serviço de campanha deve ser o dia em que
o omcial ou praça, que tem de recebet' a medalba,
marchou incorporado ou isolada::nente do lugar em
que e alistou, ou em que servia, para o theatro da
guerra, descontando-:;e-lbe 'qualquer tempo de inter
rupção de mat'Gila, que não fosse para serviço relativo
á guerra;

2. 0 Que aos que assi tiram á rendição de Uruguayana
e depois transpuzeram o Ul'Uguay, se deve contar o
tempo le campanha desde que entraram cm sel'viço
ac ti \'0 de guerra, comprehendido oque precedeu áquella
l'endicão;

3. U Que por operações aQtivas de guerra, quanto
ao que serviram na provincia de Mato Grosso, não
se d ve ent nuer sómente o. combates e encontros que
alli se deram com o inimigo, mas sim quaesquer mo
vimentos de tropa com o fim de exp 1111' o inimigo
que invadira a provincia, ou defellller qualrjuer ponto
delta, compl'eilenclendo-se entre os qUJ têm direito á
medalba o' mpregados civis, que fazendo parte da
pagadoria tiveram de acompanhar a<;forças, ou outro
lue tive em [uucçãe especiaes junto delta; vindo,
portanto, a considerar-se sem dil'eilo á m dalha ó
mente aquelles que não tomaram pal'le nfl?sa ma relias,
conservando-se em emprego, edentarios na capital ou
cm outro qualquer ponto da pro\'incia;

4. o Finalmente, que os olTiciaes ou empren-ado com
missionados em MOIl tevidéo não SI) pollrm l[uiparar
ao de Mato Grosso, que não tomaram p:.trte em op"rar:àl"
contra o inimigo:

1.. o Porq tlU cn tcndc-s por (Iwa tro th gu 'na [01'

ritorio cm que clta . ) pa sa c o do_ alliado do bel
ligr'ran!c; 2. U porque 1150 • Ut'jusliçlljUf' se t:l]uílla!Clll

A. ':':1.
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os serviços do individuo, que deixou o Brasil e seguiu
para l\10ntevicléo, com os daquelle que não abandonou
a sua província (l\Iato Oros30), e não esteve em actos
de guerra, e sómente em guarnição na capital, ou
outro ponto, em que não houve conflicto com o ini
migo e que mesmo não teve occílsião de emprehender
marchas para a fronteira.

1872.-0 aviso de 2 de Setembro de 1.872 declara
que devem os juizes togados, que serviram na junta
militar de justiça na campanha do Paraguay, usar de
passaelor de ouro na medalha, que o decreto n. o MiGO
confere aos omciaes generaes e superiores que fizeram
aquella c~mpanha.

:3. o Reforma elas 1Jraças de pret, e asylo ele invalidos.

187'1.- A portaria ele 12 de Agosto de 1.871. manda
estabelecer 110 a ylo de invalidas da patria uma ollicina
de alfaiate.

CAPITULO IV.

IIO:'lnAS.

3. o Honras [ullebres.

1872.- O aviso de 1.2 ele Setembro de 1872 declara
lue o amcial commanelan Ie ela força que fól' fazer as

110111':15 funebres será da a:raduação do finado, ou de um
gráo immec1iatamente inferior, na falta daquelle.

5 .o Cadetes.

'1872.- A imperial r solução de 1.2 de Junho de
1872, tomaua sobre consulta do conselho supremo
militar, elrclara que, pela analogia que existe entre os
ofnciaes honorarios do exercito, e os LIa guarda nacional,
os solllauo filhos de um major honorario ela guarela na
cion~lI e. tãu no caso de serem reconhecidos primeiros
caudes.

r
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CAPITULO V.

LlCENÇ.\5 MILITARES.

1.871.- A ordem do dia da repartição de ajudante
general n. O 821 de 31 de Dezembro de 1.871 publica o
seguinte:

E tando determinado que a apresentação nos respec
tivos corpos, dos olliciaes e das praças de pret do exer
ci to ao concluirem as licenças com que esti verem, tenha
lugar no dia immediato ao ultimo da licença, como se
declara nas guias organizadas segundo odecreto n. o 3079
de 3 de Janeiro de 1.866 publicado na ordem do dia
n. 04.90 desla repa r ticão, para o que devem eguir dos
lugares onde estiverem gozando a licença, com a neces
saria anticipação, recommenda-se o cumprimento dessa
dispo ição, visto que alguns dos ofTIciaes que têm vindo
a esta côrte com licença, têm-se apresentado nesta
repartição estando suas licenças terminadas, ou em
tempo de não poderem apresentar-se no corpo no dia em
que o deviam fazer.

1.872.- O aviso de HS de Julho de 1.872 manda
considerar caducas as licenças em cujo gôzo não en trarem
os officiaes ou empregados do ministerio ela guerra nos
prazos marcados no art. 9. o do regulamento de 3 de
Janeiro de 1.866.

CAPITULO VI.

2. o -ANTIGUIDADE DE PRAÇA.

1.86,9 e 1.81>0. -A provisão de 1.1 ele Outubro de 1.86,9
determina, por imperial resolução de 28 de Julho do
mesmo anno, que se conte como tempo de serviço
aqueHe que os militares estudaram com aproveitamento
na academia de marinha.

A imperial resolução de 24- de Agosto de 1.800, tomada
sobre consulLa do consell1o supremo, determina que
tambem se contasse como tempo de serviço aC[uelles
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que estullar<lm com aproveitamento na anLiga academia
e na eocola militar de então.

1871.- O avi o de H de Jnlho de 187~ de lara que
soldados, que achando-se sentenciado' a' 12 anno de
prisão e excluído, voltaram ao batalhão por se acha
rem comprehendidos em indulLO, deyem con Lar como
tempo de erl'iço o decorrido de ele o dia em que foram
incluidos no batalbão em virtude do mesmo indulto
imperial.

1871.-A portaria de i8 de Setembro de 1871 man
da contar a um omeial do exerci to o tempo decorrido da
data do decreto que o reformou e a da ordem do dia que
publicou a mesma reforma na provincia em que elIe se
achava.

1871.- O aviso de 20 de Outubro de 1871 declara
que, {I vista da imperial resolução de 8 de Abril ultimo,
tomada sobre consulta ·da secção de guerra e marinha
do conselho cle estado, e do decreto n. o lj,7'16 de 1lJ: elo
mesmo mez, que mandou considerar grnduados os
omciae do exercito compr hendido no art. 3. 0 da lei
n. o 18i3 de 6 de Outubro de 1870, não es tão esses officiaes
subordinados aos mais antigos no. postos em que são
efTectivos, porque, segundo a referida resolução, o
olTIciaes e praças de pret comprehendiclos na citada lei
são para todos os errei to con. iderados gradua los, e
como taes pertencem-lhes as mesmas prerogativas, van
tagens a onus de que O'ozam os omciaes graduados pelas
leis anteriore ; ficando assim resolvido o requerimento
dOl11:Jjor graduallo do 9. o batalhão de infantaria Bento
Luiz da Gama.

CAPITULO VII.

GALAS.

1872.-0 aviso circular de 27 de Abril de 1872
aboliu o beija-mão nos eguintes termos:

Nunca heuve entre nós pragmatíca ou regulamento
para o· cerelllonial do. cortejo:, cle gata c iludicndas



do chefe do Eslado. osso:; uso derivam tias pralicas
la ;Jntiga monarchia porLugueza e elos est.ylos das di
versas 'órle em parle modificallos pela divel:siuade
de no ·sos co tume e instituições.

O J1eij:J-mão foi usado no primeiro reinado e resla
belecido ainda duranle a menoridade de Sua Magestade
Imperial o Senhor D. Pe:lro II, sem que nem um acto
do governo o declarasse obrigalorio, nem de faclo o
fosse.

O' homen mais eminentes elo Imperio aceitaram
aqndle u. o tradi iODai como uma bomenaO'em ele res
pei lo á pes oa elo chefe sU pl'emo da nação, e todo o
povo brasileiro os acompanhou neste sentimenlo.

Não tendo outra origem, nem oulro fundamento a
cer<'monia de que se trata, Sua Mageslaele o Imperador,
ouvido o seu con. elho de minislros, resolveu abolir
tle todo o beija-mão, e efIecli amonle já o lem dis ..
pensado.

CAPITULO YIII.

DlSPOSIÇÕES HEL.\TIV.\S A. DISCIPLINA.

1871.-0 aviso de 19 de Agoslo de 1871 determina
que a praça do exerci to, que pela policia forem
pre as por deso.rdem, devem ser remeltidas ao ajudante
general.

1871.- A ordem do dia da repartição de ajudante
general II. o 801 de 28 ele Outubro de 1871 eleclara o
seguinte:

lIIanelll. S. Ex. o Sr. mini lro recomment.lar a exe
cução tio que e acha determinado relatiramente á
direcção das pelições qne lêm de SOl' pre ente.. ao go
verno imperial; as quaes não serão tomada em con-
í:leração quallll0 não vierem pelos tramite legaes.

1872.-0 aviso circular de 22 de Janeiro de 1.87~

ordena que lodas as vezes que chegar algum vapor da
companhia brasileira se mande saber a bordo e ha
praças para dia deslinadas..
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1.872.- A ordem elo dia da repartição de ajudante
general de 27 de Abril de 1872 declara o seguinte:

Tendo-se determinado em ordem do dia n. o 260 de
22 ele Maio de 1.861, desta repartição, que os corpos
do exercito fizessem exercicios geraes, e exercicios de
pelotão, de fogo e de tiro ao alvo, os primeiros se
manalmen te, e o outros em todos os elias uteis da
'semana, sendo remellidas mensalmente á secretaria de
estado dos negocios da guerra, pelos Srs. commanelantes
de armas e mais autoridade a quem competisse, partes
circumstanciadas de taes exercicios, as quaes,. pela
ordem do dia n. o 425 de õ de Dezembro de 1864 pas
saram a ser trimensaes, foi a execução desta dispo
sição interrompida em consequencia da marcha dos
corpos para a campanha, e não tendo sido depois da
guerra executada regula rmen te pelos corpos que re
gressarám ao Imperio, nem pelos corpos e companhias
de guarnição organizados segundo o novo quadro do
exercito, manda S. Ex. o Sr. ministro e secretario
de estado dos negocios da guerra, que continúe a pra
tica dãs referidos exercicios, e a remessa regular das
partes a elles rela ti vas.

1.872. - A ordem do dia n. o 8M ua repa r tição de
ajudante general de 13 de Maio de 1872 publica,
de ordem do Sr. ministro da guerra, o seguinte:

Não estando derogado o disposto no alvará de 1.2 de
Agosto de 1793, segundo o qual não é licito ao militar
demillir-se do seu posto ou emprego sem que tenha
solicitado, pelos devidos tramites, a sua demissão, ex
pondo os motivos que para isso tem, e esperando a
decisão do governo, o que está inteiramen te de accôrdo
com os mais salutares principios de disciplina e boa
ordem d.o serviço, que nenhum militar eleve esquecer,
qualquer que seja a sua categoria, S. Ex. o Sr. mi
nistro espera não ter de mandar advertir da falta de
cumprimento de tal disposição a individuo algum do
exercito, que, nomeado para qualquel' commi são ou
cmL rego, se dê por demittitlo delte, ou deixe de entrar
em excn:icio sem causa plau ivel e justificuua perante
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,a autoridade competente, ou permissão do governo im
perial.

1872,-0 aviso de 17 de Outubro de 1872 declara
que as requisições da. autoridade.5 policiaes para com
parecimento ele omciaes e praça devem ser diricrielas
ao ajuelan te general e não aos commandan tes elos corpos.

1872.-0 aviso circular de 2~ de Junho de 1872
manda cessa r a irre.n·u la ritlaJe de servi rem officiaes
honorarios, e ela guarda nacional em corpos de linha,
sem autorizaçãq do ministerio da guerra,

TITULO III.

Jllsti~a Dlilit~u'.

c.\ PITt:LO 1.

Do {cJro e jurisdicção militm'.

i8BB.- A imperial re olução de 1.0 ele Fevereiro
de :l.8BB, tornaLla obre consulta elo ronselho upremo
militaI' de justiça· da mesma data, declara não hayer
legi lação que regule as prescripcões do crimes pura
mente militares, e nem é pos ivel reCOITer ao direito
commum, principalmente no e Lado actual da I gislação
criminal mili tal', dominando o arbitrio do julgador
a ponto de caiJer a pena capital nas infracçõe menos
gra ve ; ma. que con vérn regular ama teria da prescripção
dos crimes puramente militares, admitLido a principio
em favor do exercito, com as medidas ou conJiçõe'
adequadas, de accónlo com a especialidade dos crime
militare~ .

1.869.- O aviso ele 13 de l\Iaio de i8C9 declara que,
devendo os réos re ponder por seu. crim s no lugar onde
os com UletLeram não devem ser removido do fMo do
delicto para oulro e tranho ao seu crime, por quanlo e
são difficei em. e encontrar as prova, e a dilliculdacle
será maior apartando-se os réos do lucrar, em que os
processo tiveram começa, a, poL, para que não fiquem
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as culpas em aberto, de em os processos ter o COllV6~

!1Íente andamento com quaesquer que forem as provas
que se encontrarem, quêr no foro civil, quél' no cri·
minaI militar, inquirindo-se varias pessoa como te. te
munhas, segundo o exige o S 7. 0 do alvará ue lf de
Setembro de 1765, e sendo então a:: decisãe que profe
rirem os juizes as que se devem seguir para fazerem-se
nos assentamentos das praças as nolas necessal'ias: o
que e acha em harmonia com o ah'arú de 2t deOutubro
de 1763 S9. o, com a pl'ovisão de!) de Dezembro de 183
e com o avi o deste ministerio de 6 d •Janeiro de 1857,
que declara. er altamente inconveniente que os 1'éos de
crimes disciplinare sejam ausentados (los lugare , cm
que àelinquirem, sem haverem recebido a neces5üria
punição.

1872.- A imperial resoluçãodc1S!deJunho de 1872,
tomada sobre con ui ta do conselho supremo mi ii tal' le
justiça, declara que o crime, commeLtido por omciae.,
que aggrediram uma typographia, ê civil: súmente erão
submet.tidos a conselho de guerra, e os seus uperiores
apresent:lrem factos que se dessem na occasião, e que
importem violação da disciplina militar.

CAPITULO VI.

CON ELlIO SUPREMO MILITAfI.

1872.- O aviso do ministerio da jusli(a de 30 ue
Agosto de 187S! declara que:

Sua l\lagestade o Imperauor, tendo OUYill0 a sec(ão de
justiça do conselho de estado,llouve por bem decidir
que emquanto o desembargador adjunto do conselho
supremo militar de justiça e tiver ocoupado no jury,
será substituido por ou t1"O de embargador da relação;
devendo o respectivo presidente indicar tres d'entre
estes a fim desub tituir successivamente, por designa(ão
deste mini .. terio, os adjuntos em seus impedimentos.

r



-1í-

CAPIT La VIL

DESEllTOIlE - .

i865.- o aYiso circular de ii ele Dezembro de 1.865
recommen<la !l execução do. avi os de 30 de Julbo de
i855, e de Hi de Abri I de 1.8~·6, versa ndo sobre os deser
tores, cujos proce so de con elho de disciplina não
existam.

TlT LO IV E ULTIMO.

AD~lI~rSTIIAçÃO MlLITAII.

O decreto n. O 50 9 de 18 de etembro de 18i2 appro
"a a in trucções provisorias para a execução da lei
n. O li57 de 26 de Junho de 1862, que sub tituiu em
todo o IlIlp rio o actual sY5tema de pesos e medidas
pelo sy tcml metl'ico francez. Nellas e encontram os
eguintes artigo~:

Art. L° Na fórma do art. 2,° , ~ 1.0 da lei n.· ii57
de 26 d Junho de 1862, fica ubstiluido no Imperio o
actual ystema de pesos e medidas pelo s tema me
tI' ico.

Pal'!l!{rapho unico. Até o ultimo dia do mez de Junho
de 1873 enio tolerados o actuaes pesos e medidas.

Qualquer mercadoria que tiver de ser fornecida ao
consumo, do 1 . o de Julho elo referido anno em diante,
só poderá su\-o por peso e medidas metrico ; ficando
de~de então prohibido inteiramente o actual systema .

.'\.1'1. 2. ° Toja as méldidas lineares terão por ha e o
metro, seus multiplos sLlbmulliplo~.

L° A meuidas de capacidatle serão o litro com suas
subdivisões e seus multiplos.

2. o Okilogralllma com suas subdivisões e mulliplos
rrá o pe o legal.
Ar1. 3.° O' padrões publico serão aferiuos pelascó

pias do m(·tl'O e do kiJogramma, typos do archiyos de
Pari. (Vide aS t~\bJllas no 3. ° volume.) .

A. 3.
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1872.-0 aviso de ;) e cil'cular de 10 lle Outnbro
de 1872 maneJam arloplal' em tod:ls as repartições. 11

bordinada. ao rninislcrio da guprt'a, a contar do i. o

de Janeiro de 1873, o yslema mell'ico francez.

CAPITULO V.

VEi'\CDIE. TOS :llILl'fARES.

,1870.- O aviso de 1911e Julho de 1870 drc!al'a que
seexpc'liram ordens para :lbOnarclapaaos ornGia~s que
por ordem superior tôm I'egressallo lIa exercito elU
operilçõe~ no Paraguay. e que sr aeham sem e'(crcicio,
por estarem ansrnlrs os orpos a Ilue pertencrm, ou
por não hnv rem ido empregados, lindas as commissõc
que tinham pela conclusão da guerra: con êm qne
se ordene qne se recollwm aos respectivos corpo'
O' omciaes arregimentados que existirem nestacúrt ;
a fim ti qllC não sejam solJrecarfrgallos OS cofres pu
blicas.

1872.- O:lviso Ile 2 de Setembro de 1872 approy:.l a
propo. ta qlle fez Sua Alteza o SI'. Conde I'Eu em omcio
rle ~11 de Agosto ultimo. para que os membros da com
missão de melhoram ntos do material do exercito
tenham ii irei to :lOS venc i men to de commi são actin
de engenheiro., na fórma do art. 14 do decreto
n." ;5038 do 1.0 de Ao·o.to proximo Onclo, quando e
tenham llil'igiuo no decurso do mez pelo menos oito
vezes para fóra Ja cidade, quêr para a inspecção das
obras de forti!lcação, quêr para serviço na linha de tiro
do Campo Grande ou na fabrica àe palrara, ou quanuo
trnll:lm residido naquf'lIe. lugares pelo meno<: vinte e
ULD dias, d,lndo conta, em cada reunião da mencionada
commissão de melhoramentos, dos serviços que ti
verem motivado taes viagens ou residencias.

1872.-0 aviso circular de 6 de Setembro de1872 de
clara aos inspectores das thesourariaf; de fazenda das pro
vincias, para seu c.onhecimento e execução, que não d 
vem remeI ter á mesma secretaria de estado recibo ou

r
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folhas de vencimenlo nlilitare. de omeiae~\ srill que
Deltes venham mencionada' as arma. a que pertenculll,
as commissüus cm que se acham, a imporLancia do que
devem á fazenda nacion:d, e a pro adeucia ue sua divi
das, principalmente sa forem clle,; reforma:los, 110nora
rio" ou guardas nacionae , e... ilandu·~e desse modo os
embarilços que resultam para a verificação <.la legalidade
110 abunos reL:ebidos.

i872,-A portaria de 2:> de SrlrJmbro de 1872, rx
pediua á tllesouraria de fazenda da plovincia uO :1\1a
ranhão llcclara que não se reslitu3 o que e recebe
cm loa fé.

1872.-0 avi 'o de 21'> de Setembro de 1872 ma lida elevar
'133::-003 mensae' o vendmen(.o de :Z'l$OOO ({ue p>rcebcm
()' reIl1ciro~ Jos escalere" da fortaleza de Santa Cruz
na pro\'incia de anta C:tLharin'l.

Hl72.-0 avi o de 26 de . ctembro de i872 manda
<lbonar f·,O~OOO de gratificação ao capel'lão da fortaleza
<Ie S. Jorro que serve de professor de doutrina chri tã
do dero ito de apreoLlizes artilheiros,

1872.-0 aviso de 3 de Outulro de 18í2 manda
<lbonar ao encarregado da fundição da fabrica de pol \'ora
em Mato &1'0 so uma gratificação para aluguel de casa
durante os seis primeiros mezes da commissão.

1872.-0utro aviso da mesma data manJa que eja
julgado no feiro militar um soldado que assassinou a
mulher de eu camarada no quartel.

1872.-00mcio J:l srcr (aria J estado dos negocios
da guerra de ;; de Outubro de 1872 communica á
pagadoria das tropas da 'ôrte o despacho da mesma
tlata, que declara que é incompativcl o exerciclO i
1l1uI tal~O de se retario do corpo ue estado-maior de
2.· classe com o de fiel da pagadoria das tropas.

t.872.- O avi o de !lO de Outubro de i872 declara que
do vencimento mensal mandado abonar elO addido.' ã e
<:retaria de estado, uma terça parte c1eve ser considera
da como gratificação e sujeita a desconto quando falLa
rem á repa rtição com ca usa j u l.ifkada ; doseou tando- e,
porém, todo o ven imonto se a faHa nãu fôr justiücatla.
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1872.- A circular e aviso de HS de Outubro de 1872
rccommenda a observancía do que se acha delerminado
quanto a não serem desarranchadas senão as praças,
ás quaes é permiltida essa regalia; e principalmente
pa ra que nos deposito' de recru tas não se tl~ esse fa VaI'

senão em caso specia1issimo .
1872.-0aviso de19 de Dezembro de 1872 declara

que bem procedeu a' lhesoul'aria de fazencta do Rio
Grande do Sul em impugnar os vencimentos lirados
pela companhia de invalidas a um individuo que esti
vera enco"lado á mesma companhia por suspeito de
de ertor, exceplo a elapa, por Bt' esta destinada á sua
alimenlaçào.

CAPiTULO VII.

UXIFOR)IES.

i870.- O a,iso tlc 17 de Novell1Lro le 1870 declara
que, não permitlindo a lei descontos permancnte no'
soltlo' das praça, se póde proceder a rcspei lo do calçado
dos aprenuizes artilheiros, do mesmo modo que. e pra
tica com as peças de fardamento que se ex lraviam ou
estragam, fornecendo, por tanto, áquelles aprendizes
os sapatos de que carecerem, e descontando-se então
do soldo a sua importancia para indemnização dos nâo
vencidos.

187:1.- O aviso de 12 de Outubro de '1871 declara
que os oiliciaes graduados no primeiro posto ficam dis
pensados de formar em grande uniforme.

1872.- Oaviso de 20 de Junho de 1.872 declara ao presi
dente da provincia do Rio Grande do Sul que as peças
de fardamento que ex.istem na arrecadação do corpos
da mencionada provincia, por salio do ajuste de contas
do anno de 1871, devem ser recolhidas ao arsenal de
guerra de Porto-Alegre, que as conservará em arre
cadação com destino ás praça, á quaes sejam devidos
fardamentos atl'azados.

r
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1872.- O aviso de 2;3 de Setcmbro dc 1872 declara
que o.' ofTIciac' que foram alumnos tia escola militar,
e eslão actualmente na escola central, derem usar os
uniforme: dos corp os a quc pertenccrcJU.

CAPI I'ULO YlIl.

AJ STE OE CO:'i1'.\",

1872.- O aviso dr 20 dc A!!oslO de '1872 declara
que, por imperiaL re.olução tle 14, do I1lrsmo mez e anno,
tomada. obl" comulta do con"elho 'HJlr '1110 militar. se
f] ecid i li, r('ln Li "amen Ie ao pagaU1cn lo eI os fa rei;] men lo"
nào.distribuido. ii praça do e\ 'reito lias tlevitl:ls época
flue taes vencimentos atrazado devem ser pngo: em di
nheiro COIIIO se acltn eSlabl'lecitlo com as c~ellsa t1ú 51'1'

"iço, 10'tU,lntlo ii aulol'idad' cOlllpetenle a~ llleditla.'
con \ clliclIle' para jlrcvenir üUu '0..

CAPlTlLO XILI.

E. LlBELEt:DIENTOS E ES') A:::ÕES MJ LlT-\ nES.

lt. o Arsenaes de gUfrl'a. C)

1870.-0 aviso de 19 de Dezeml 1'0 e1r, 18iO, manda
fazer annualmente a matricuLa ela. pessoa que costu
ram para o arsenaL de guerra da cÓrle.

8. o Estabelecimento de instrucção militar.

181..- Em 6 de Agosto d 1.872 publicou-se os·
guinle aviso:

« Illm. e E'(ill. Sr. - Tendo o con,eLheiro Dr. Jo~é

Joaquim da Cunha, lente jubiLado da e1\cola cenlraL,
requerido a esle minislerio Se satisfizes e a exigencia
do thesouro naciona Lqu an to á apresen tação do d creto
de sua Iieintegl'ação, em consequencia de haver obtido
permissão do governo para continuar na l'egencia da

(') Vi de 110 fim do appendice a reforma dos arscnae .



- 22-

L' cadeira do 2. o anno da dita escola, cm vista llo que
di põe o art. 287 do regulamento ue 28 de Abril cle 1803,
c sendo ouvida a esse respeito a secção de guerra e ma
rinha do conselho de estado, SUl Magestade o Im
perador, por ua immcdiata e imperial resolução cio
1.0 do conente, conformando- e com o parecer iI

mesma secção exarado em consulta de 12 de JUl).ho ul
timo, houve por bem declarar que não tendo havi
do a reintegração accusadJ pelo tllCsOUl'O, carece de
ba e a exigencia do re"[1ecti o decreto para quae quer
ell"eitos que sejam, e que o titulo para o refericlo con-
elheiro receber o seu' vencimentos deve ser '<pe

dido em virtude do disposto no art. 293l!0 citado re
guIamento, que concede ao governo a faculdade üe
contractar, por tempo limitado, nacionaes ou e~tran

geiros habeis para a regencia de qualquer cadeira;
endo pois que a admissão do mencionado lente ju

bilado importa uma nova commissão por terrpo deter
minado, e não uma reintegração; o que communico a
V, Ex.. para seu conhecimento e devidos eO'eitos;
prevenindo de que nest,l data expeço ord ..m ao di
rector da mcsm1 escola, a fim de que seja celebrado o
respectivo contracto com a clausula requerida de
melhoramento de jubilação, quanLlo completar 30
1111nos de serviço, como exiCl'e o art. 281 do mesmo
regulamento, não podendo porém perceber vencimentos
superiores aos dos lentes que servem por bem deste
arligo,

«Deus guarde a V. Ex,- João José de Oliveira Jltn- '
ljueira. )

1872.- O avisode ii de Outubro de 1872 autoriza
a creação na repa rtição de aj udnn te general de uma
pequena bibliotheca militar, onde os officiaes e praças
do exercito possam se instruir e adquirir conheci
mentos da legislação patria e do que se passa nos
paizes mais adiantados da Europa e America.

1872.- O jecreto n. o 5122 de 24 de Outubro de i87~>

em virtude do art. 298 do regulamento q~e baixou com
o decreto n, o 3083 de 28 de Abril de 1863, aILcra o mos-

r
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mo reO'nl~1l1rnlo na pnrle rrlnlivtl:í escola gr.ral do lir
de C1mpo Grande, decretando o eguinte:

Arlig-o unico, A escola gcr;.ll elo lira de Campo Grande
é desligada da e:cl)la militar, e ficará depcllllenle uo
commanuo geral uearli!llaria,

7. o JIospitaes, enfermarias, medicamentos e enterros.

1 72.- O aviso d 20 de Setembro de 1872 de
clara que, emquanlo não houver oru m do governo,
t.levem os en lel'l'os t.le ameia s, que não deixarem r6
curso~, ~er feito UI:' modo que não ex 'eda:.t U;.l clespe7.a
a quanlia Lle cem mil r"is.

CAPITCLO XYIII. '

Despezas, emolumentos, impostos.

CU, TAS E 1IlULTAS.

186\:1 e 1870.-0 t.l creIo n,O h3:Jllle t7 de Abril ue
i869 m~ nda ex 'cu la r o rcglllamen to pa ra ii arrecadaç50
t.lo imposto do elto, e imuli{;a as seguintes dispo ições
e labella':

De titulos de nomeação com vencimento.

Do v nci menta de um an no, de 200;~OOO ou mai ,2 %,

Comprehendem- e ne ta:
Titulas de concessão de reforma, jubilação, tença,

meio soldo e outras mercês pecuniarias.
Art. 1.0. O selto será ca lcalado sobre o ordenado,

gratificação ou outro vencimen to, comprehendidas a
quantias arbitradas para quebra, as porcentagens,
commis õe e emolumentos, conforme a lotação.

~ 1. o Nos casos de accesso, transferencia, remoção,
ainda que para lugare dediver o ministerio,designação
ou novo provimen 1.0 para con i inuação no exercicio do
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m()~mo empl'ego, pagar-se-l1a O • ello pl'opon;iona] da
melhoria cle vencimento, Sll a 110uver.

< 2. o O _ello tlo accre 'cimo será de\'illo, ainda que. e
não laHem no\'o. titulo, nem apostillas, al'eruando- e
naquellrs em vil'lud dos quaes se acllarem s rvindo os
em prerr,ulos.

§ 3.° O no\'o titulo, que não importar conce são ele
maior y' ncimento de 20060:)0 para cima, fica sujeito
ao sello fixo do art. .J() (J "liOO).

Art. iI. O sello do titulos de. la classe é devido,
qualquer que seja a fÓl'ma pOI' qll'e fôr expcllillo o acto
lia nomeaç.ão ou mercl'. II:!, endo mais de um a 'to, será
averballo no que dcl' direito ao excrcicio do emprego,
ou ás vantagens da nomeação.

Art. 12. Súmente á vista dos titnlo. de nomeação
competentemente sellallos, se abl'irá as entamento e
serão o. empl'errado incluidos em folha de paqamenlo ;
podendo e. tes tomar poss e entrar em exercício antes
de satisfeito o sei lo.

Art. H. 8:10 isentos do. cllo propon:ional:
XVII. Os ti tulo de nom ação, que tiver de durar

menos de anno.
XVIII. Os ue substituição tempol'aria ou nomeação

intel'ina .
. XIX. O de emprego de rendim nto menor de

2008000 por anno.
:XXI. Os l[Ue conferirem gratificações militares inhe

rentes ao exel'cicio lio posto, excluilias as que se derem
por commissões ou empregos.

05 titu[os de reforma de praças de pret as vanta
gens de elIectivillade que lhes competem.

Pensões concedidas a familias dos militares e dos
olTIr.iaes e praças ela guarda nacional e voluntarios da
]latria, que moneram em con.'eqnencia da gnerra do
Puragn:l)' .

r
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Papeis qUf ~agam nn rnzão da qualidade do acto.

§ 7. "-Condecorações.
'],lel'c s Lle grã-r,ruz de qu~lquer ordem.... 500 000
De grande dignitario da oJ'llem da Rosa,... l!OO~ooO

~ Dignitario da ordem imperial do Cruzeiro
e da Bosa............................. 300~OOO

• CommendarJor da Rosa................. 200$000
• Omcial do Cruzeiro e da Ro a ..... , '... l;>O~OOO

Commendador das outras ordens....... i2DjOOO
( Cavalleiro de qualquer ordem.......... 60~OOO

Os agraciados com distincções tle qualquer ordem
pagarão mais metade do sello correspondente aos gráos
:lllteriores, que Ihrs não houverem sido especialmente
conferidos.

§ 8. O-Diplomas scielltificos e·outros.
Cartas de doutor e bacharel............... (JO$OOO
Cartas de b~charel em letras, de approvação

do curso de institutos commerciaes, de en-
genheiro civil ou geographo e de phar-
maceutico. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$ooJ

Outros titulas de habilitação scientifica ou
de profissão.... lOEOOO
Patentes concedendo honra e gradnações de postos

iio exercito e da armada:
Official general ...........•..............•
Dito superior '" ....•... ,
Capitão ou subalterno .

endo as graduações concedidas a oillciae rio
exercito e armada ,.
Art. 21. São isento do sello fixo:
i. o O' titulas, condecorações, honra e quaesquer

distincçõcs eonced idas a officiaes e praças do exerci to
armada, e guarda nacional em destacamento ou corpos
destacados, em remuneração de srrviços militares; de
vendo esta circumstancia ser declarada, para o clTeito
lia isenção, no proprio decreto de mercê sal"o quanto

::i's condecorações da ordem!.lc . Bento de AYÍz, que só
podem seI' concedidas em I' I1llllicl'ação ele Llc' serviço'.

A. 4.
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X. As licenças, que dão os commandantes militares
e as autoridades para que eus subordinados possam

. requerer, ou serem ci lados.
Art. 62. Será re tituido o elto de verba devida

Inente arrecadado:
De nomeação, que não produzir elTeito pela posse

nomeado ou pelo exercício do eInprego.
Todas estas disposições foi'aUl confirmadas pelo decre

to n. o 4tl05 de 9 de Abril de 1870.
O decreto n.· 4356 de 24 de Abril de 1869 dá regula

mento para a cobrança dos emolumentos das repartições
publicas: no qual se nolam as eguintcs disposiçõe •

TABELLA:

NOMKAÇUES COM VEi\C1MÉNTO E CONCESSÕES DE APOSENTA
DORIA, JUBILAÇio E PENSio.

~ 1. o Nomeação para empregos civis, do magisterio,
da magistratura,ecclesiasticos, consulares, diploInaticos,
officios e empregos de justiça, conces ão de aposentadoria,
jubilação e pemão:

Db venc.imento annual alé 1:OOO~OOO 5 "I.
Pelo excedente até o de 6:0006000 1. 0/.

O. emolumentos serão calculados sobre o vencim~nttl

fixo ou lotado do emprego ou mercê.
Do accesso, transfer-encía, remoção, designação, pro

moção ou passagem de empregos e o1flCios do meSffi()
ou de differente ministerio, será cobrado o imposto
na razão do augmen 1.0 ou maioria dovencimento annuaJ.

§ 2. o Nomeação de officiaes do exercito e da armada
para empregos de a:lministração cm repartições e es
tabelecimentos militares:

Do vencimento annual de qualquer natureza, dedu
zido o soldo propriameD te da pa teD te. . . . . . . . .. <t %

As nomeações designadas neste paragrapho e no an
tecedente ficam snjp.itas á taxa fixa de decreto ou por
taria, quando a quota proporcional ao vencimento
estiver abaixo da mesma taxa.

r
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9. 0 Ficam isentM:
As nomeaç.ões e promoções de officiaes do exerci to

e da armada e classes annexas.
ll,. o A designação para substi tuição de empregados

da mesma repartição, e a ele officiaes de gabinete dos
ministros.

6. o A designação ou nomeação pal'a commissões de
serviços ex tl'aord inarios. .

7. o A concessão de meio soldo e de montepio ás fa
milias dos officiaes do exercito e da armada.

8. o A concessão de reforma ao officiaes do exercito
e da armada e praças de prelo

9. o A concessão de pensão ás praças de prel do exer·
cito eda armada.

lO. As pensões concedidas pelo govel'110 ás farnilias
dos militares e dos officiaes e praças da guarda na
cional e voluntarios da patria, mortos na guerra do
Paraguay. (Lei n. o 1354 de 19 de Setembro de i866.)

Nomeações sem vencimentos.

Ofliciaes honorariú do exercito e da armada:
Oflicial general............. 50$000
Dito superior... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30aOOO
Capilão e subalternos............. 20saOO

São isen ta : a grad uações de postos concedidas a
officiaes do exercito e da armada.

A nomea<;ão de officiaes do exercito para servirem
em ::ommissão, postos da guarda nacional. (ArL. 57 da
lei n. O 602 de 19 de S tembro de '1850. )

~ 47. Grã-gruz de qualquer ordem........ '130~OOO

§ 48. Grande dign i lario da ordem da Rosa. fOO~OOO
§ 49. Dignitarios da· ol'dem imperial do

Cruzeiro e da Rosa .........•.......
~ 50. CClmmendador da ordem da Rosa .•.•
§ fH. Ofilciaes do C.'uzeil·o e da Rosa .....
!Ii' ts2. Commendador das outras ordens ...•
§ lS3. Cavalleiro de qualquer ordem ..•....
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São isen tas:
1. o As condecorações, honras, ti tulos e distincções

concedidas a officiaes c praças do exerci to, armada e
'guarda nacional em destacamento ou corpos destacados,
em remuneração de serviços militares. (Art. 22 da
lei n. o 719 de 28 de Setembro ue 1853.)

3. 0 Às condecorações da ürdem de S. Bento de Aviz.
4." A concessão aO exerçito e armada de meualhas

de bravura, de campanha e outras, e a ue lllcdalha~

humani tarias.

DIPLOMAS selE 'Tll'ICOS E LITTEIURIOS E TITULaS DI;; HAlll

LlTr\ 0:i. O•

.§ 55. Carla de doutor ou bacharel, ue pharmaceuticcs
e de approvação no curso do instituto commerci:Jl
da cM te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.01)000

§ 56. Titulo de engenheiro geographo, de enge
nheiro civil, do curso de cliil'erentcs armas e corpos
do exerci to, ti tulo de agI' imensor, de approvação de
piloto, pratico das barras e machinistas..... 5:.000

Licenças (J dispensas.

§ 8i. Licença concedida a magistrado e cmprrgauos
civis, ecclesiasticos e militare::
Até t1'es mezes.... . . .. 5$000
Por mais de tres mezes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015000

São isen tas:
i. o As licenças concedida a praças de pret do exer

cito e da aJ'mada;
2. o As concedidas a oficiaes do exercito e da armada

em virtuile de inspecção de saude.
~ 82. Licença concedida a pensionistas do E tado,

jubilados, aposentadós e reformados, não sendo praças
de pret do' ex.ercito e da armada, para mudarem de
residencia, comprdlendida a expedição da guia para
o pagamento do vencimento na repartição dc fazenda
do lugar da nova residencia. ... . . . . . . . . . . . . . 5~OOQ

('
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§ 83. Licell1ia para Ul:ci tal' emprego, pensão ou oon
decoração de governo estrangeiro .. " ... .... 30~000

São isentos:
1. 0 Os avisos e portarias que ol'llenarem o pagamento

de vencimentos, de ajudas de custo e de gratillcações.
provenientes de contractos ou destinadas a remunerar
serviços extraordinarios.

3. 0 Os que versarem obre matriculas em academias
ou aulas de illstmcção secundaria ou concessão de dis
pensa de exame de habilitação pal'a qualquer tim.

4. o Os que forem expedido a favor de praças de pret
do exerci to e da armada.

§ !:ln. Registro da' patentes e nomeações de olficiaes
do exercito e da armada e classes annexas.... 5$000

§ 97. Dito das de reforma dos mesmos officiae. 56000
O decreto 11. o [... 505 de 9 de Abr ii de '1870 dá regula

mento pal'a a arrecadação.do imposto do sello; estabelece
o seguinte:

Art. 13. Estão sujeitos ao selto tixo o papeis, livros,
e titnlo compl'ehendidos nas seguintes clas es:

egltndo o nnmero de {olhas.

Requerimento, memoria e memoriaes dirigidos a
qualr[uer autoridclde.................... 200 réi'>.

Traslados, certidões, e publicas fórmas.. 200 réis.
As taxas são devida por meia folha de papel, toda

escripta ou em parte, não excedendo de 33 centimetro.
de comprimento, e 22 de largura. Excedendo esta.
medida cada meia folha pagará o dobro da respectiva
taxa.

Não é permittido escrever em cada meia folha de
papel dous ou mai acto, alvo pagando-se o sello
de cada um; excepto o' que forem escriptos em
consequencia ou para complemento dos actos que os
precederem.

187'1.- O aviso circular ele 2~ de Junho de 1871
manda excluir-se dos contractos feitos com particulares
a isenção de direi tos de importação.

l
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i872. -A portaria de 2t de Setembro de 18n de
clara que os emolumentos de 5 % do venoimento de
um anno são devidos não só oos oasos de primeira
nomeação para empregos publicos em que esse ven
cimento não rÓI.- maior de 1.: 0005000, oomo nos de
promoção e remoção em que haja maioria I delle até
a mencionada quantia,oobrando-se do exoedente 1 %
atê 6: 000~000 na fórma d.o § i. o da tabella annexa
ao regulamen to de 24 de Abril de 1859; e bem assim
que a taxa fixa de que trata o final do § 2. o da oitada ta
bella ê cobravel sómente quando nas priméiras nomea
ções, a quota proporcional ao dito venoimento fÓ!' infe·
rior ã mesma taxa, ou promoções e remoções em que não
houver maioria de vencimento.

1872.- A circular de 11. de Outubro de 1872 de
clara que as despezas feitas oom as gral.ificações aos
juizes de direito, que servem em conselhos de guerra,
devem correr por coo ta do § 1õ ( Di versas despeza$
e even tuaes, J

(
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enllor .-A reforma do, al',enaes 'e guel'l'a é uma
necessidade reclamada desele alguns annos pelo creR
cente trabalho, que a es es estabelecimentoR é com
m" tLirlo, e pelu di versidacle dos serviços, que nelles são

xeculados.
!\. organização, que foi daela em 1832 pelos Decretos

de 21 de Fevel'eiro e de 23 de Outubro de e anno,
iI llOje acanl1ada ' deficiente.

Não está mais na altura ela. exigencias da época,
c cio ,de envolvimento, que tem assumido o serviço
publico nesse importante ramo d:J. administração.

Os vencimentos mal;cados naquelle tempo não são
. ufficicnte. hoje para remuneração dos empregados.

Tem duplicado e triplicado o preço do objectüs in·
dispensa vei á vi la.

Durante o. quarenta :.lunos que decorrem da or
ganização referiua, o paiz t m feito grandes progrcssos
na orllem moral e material.

E' mister que as repartições plllllictls acompanhem,
.ob todos o:; aspectos, e 'e notavel movimento.

A organização de 1832 não foi, por assim dizer I

mais do que um esboço uo que devedam ser no f11
turo o. il['senaes de guerra do Impario. Por i o á
medida que as urgencia <.lo. el'viço puhlico o recla
mavam, appa!'cciam modiOcações por meio de avisos,
e out.ros act.os do Governo, pl'ovenuo de remedio â'
lacunas sen iveis que se davam.

O Poder Legislativo fiel interprete da oplnlao pu
blica, que e havia manifestado a esse respeito, au
torizou pelo art. 9:° da Lei n.o 110:1 de 20 <.le Setembro
de 1.860 a reform') d' ses estabelecimento", bem como
tle ou tras repa r tições dependentes deste Ministerío.

A parte dessa autorização rel:1tiva .lO arsenaes não
foi e eCllt.ad;l. naluralmcnl.r pela' difficuldade' ue reu-

A. 5 .
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nirem-se de prompto os elementos indisponsaveis a
e, se trabalho, e por outros motivos, que não importa
agora a ;signalar.

Subsistil1llo a mesmas razões para effectuar-se a re
forma, a Lei n,· 1973 de 9 de Agosto de 1871 declarou
em vigor aq uella autor iz~ção.

Uma commissão foi nomeada para estudar os pro
jectos anteriores, refundil-os e organizar um plano
alloptavel, eque satisfizesse ofim quese tinha em vista.

E~se plano foi elaborado, e depois sujei to a novos
estUllos, correcções e emendas.

Procurei, com todos esses elementos, e ouvindo pes
~oas competentes, organizar o regulamento e tabellas,
que ora tenho a honra de apresentar á Alta Consideração
de 'ossa l\1agestaele Imperial.

'Um dos maiores inconvenientes, que se dá no ar
sonal de guerra da côrte, e que se pMe dar nos das
provincias, cm cerLas emergencias, é a juncção e pro
mi cuidade dt todos os serviços, de fórma que a parte
proprí:.tmente do fabrico e::.tejl reunida com a dos
deposi tos, e acq ui ição do ma terial.

Facilmente se comprehende que essas repartições
elevem ser distinctas e separadas, a fim de oLter-se mais
completa regularidade na escripturação, melllor' me
thodo na verificação das exi tencias da materia prima,
dos fardamentos, armamento, munições e material ele
guerra, bem como de tudo que é relativo ás omcinas.

Assiro, a acq'uisição, arrecadação, con ervação, guarda
e distribuição da materia prima, e de quaesquel' pro
ductos destinados ao serviço do Mini terio da Guerra
ficarão perLencenl10 nesta côrte á intendel1cia.

O arsenal será sómente fabrica.
O trabalho das oflicinas, sua regularidade, e perfeição

será o seu principal mder.
O armamento, fardamento, equipamento, correame,

macliinas, app:ll'elhos e mais al'ligos necessal'ios para
o ab.lsteclmento do exercito, fortalezas e estabeleci
mento;; 'militare' Cl'ào Ilelle fabricados.

(
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Na., pt'ovincia' podet'-!w-lw, em circllll1slancias L':\.

lt'aot'dinarias, crear inlendenci:.ls pt'ovisoria l
'.

Por esle regulamenlo se dá n1:.lior de envolvimento
aos arsenaes das provincia do Pará, P roambuco,
Bahia, S. Pedro do Sul e .Mala Grosso.

Devendo o arsenal de guerra da côrte ser um estabe
lecimento de primeira ordem, tendo machinas, e offici
na bem montadas pal'a prover-se o exerci lo do que é
necessario, comtudo é tambem muilo conveniente que
em algumas provincias hajam os elementos inuispensa
veis para de prompto ati fazet'-se ás l'equi ições das au
toridades competente', e ao fornecimenlo ue certos
artigo ao corpos nclIas estacionados.

A melhor, e mais equiLaLin distribuição das despeza,
publicas lambem aconsel ha esta meu ida.

Aos ar enaes da provincia, segundo tenho determi
nado, incumbirá tambem, como animação á industria e
commercio locae , a promptificação uos fardamentos
p:.lra as companhias fixas.

Nãome foi possivel elevaras vencimentos dos empre
gados dos arsenaes tanlo quanlo era üe ju tiça fazei-o,
porque tive de cingir-me ao typos marcados na Lei de
20 de Setembro de 1860, isto é, aos vencimento dos
empregados dos ar enaes de marinha ou do tbe~ouro

nacional, que não "estão bem remunerados, e q.ue pedem
elevação de vencimen Los.

Reconheço que se póde notar uma cerla incongruen
cia entre alguns ordenados marcados para empregado
da mesma categoria; ma3 antes quiz proceuer assim
do que afastar-me da autorização legislaliva.

Comtudo pelas tabelIas, que acompanham o regula
mento, 1U(~lhora-se sensivelmente a sorte desses servi
dores do Eslado.

Aultima palavra, para tornar completa e ta reforma,
só poderá ser proferida pelo Poder Legislativo, que at
tenderá ao que f(lr mais justo e razoave!.

Tomei opessoal existente no seu todo, e procurei fazer a
distribuição eclassificação, coma pareceu mais acertaclo.
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o numero, Ljue Oca, está àquem uo que ora existe,
pois, como disse acima, por meio de avisos e ordens do
Governo foi se alteralido quasi todos os anllos a modesta
e insufficiente organização primitiva.

Em certas classes de empregauo., :1 dos adjuntos Dll

li tares e dos coadjuvantes de escripta, cahiu-sc 110 ex
tl'emo oppo to.

Houve excesso na faciliuaue de sua admis ão.
O regulamento acaba com essa anomalia dc addidos

ou coadjuvantes não marcados em lei, c com as despc
zas com gratificações concedidas de de longa uata pela
deficiencia dos vcncimentos.

A creação da intendencia nesla côrtc é um granue
passo para tratar-se da construc(;ão do arsenal ue guelTa
em local mais apropriado, mais espaçoso, e menos su
jeito a certas even Iualidades.

Por isso, como já tive a honra de verbalmente cxpôr
a Vossa Magestade Imperial, espero que brevemente se
possa começar no Campo Grande a edificação de se e ta
belecimento, que ficará vizinho á escol3. de tiro, e a
um aquartelamento para algum corpo de artilharia, que
deve fazer exercicios, como já se vão começando nessa
localidade, por meio de companhias do L o ba talhão
daquella arma.

As plantas e orçamentos para essa 6bra e tão devida
mente concluidos.

Sou, Senhor, com o mais profundo respeilo e aca
tamento.

De Vossa Magestade Imperial.- Subdito lia! c rev •
ren te.- João José de Olivei'ta Junqueira.

l\io de Janeiro, 16 de Outllbro de -1872,

r
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DECRETO N. ;jU8 - UE 19 DE OUTUBUO DE 1872.

Approva o regulamento que I'eol'l:"aniza. os al'~eDa.es de guerra
do Imperio.

Usando da autorização concedida pelo art. 3.° da Lei
n.· 1973 de 9 de Agosto de 1871, Hei por bem Approvar
o regulamento reorganizando os arsenaes de guerra do
Imperio,que com este baixa, assignado pai' João José de
Oliveira Junqueira, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Guerra, que assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em dezanove de Outubro de mil oitocentos setenta
e dous, quinquagesimo primeiro da Independencia e
do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João José de Oliveit'a Junqueira.

Regulamento pal'a a intendencia e arsenaes de guerra
do Impel'io a que se refere odecrelo desta data.

TITULO L

Dos Ilrscnaes e intendenela da guerra.

CAPITULO UNICO.

Art. L° Fica d'ora em diante desligado do ar
senal de guerra da cOrte, e sob o regimen de uma re
partição distin::ta com a denominação de -Intendencia
da Guerra- tudo que é relativo á acquisição, arreca
dação, conservação, guarda e distribuição da materia
prima e de quaesquer productos destinados ao serviço
do Ministerio da Guerra.



Fica igualmente desligado do mesmo arsenal o [abo
ratorio pyrotechnico do Campinho, devendo o res
pecLlvo director entender-se directamente com o Mi
nistro da Guerra em tudo que fãr tendente ao erviço

, desse estabelecimento.
Art. 2. 0 O arsenal occupar-se-ha do fabrico do ar

mamento, fardamento, equipamento, correame, ma
chinas, appare[hos e mais artigos necessarios para o
abas tecimanto do exercito, for ta lezas e estabeleci men tos
militares; e bem a sim da guarda e con ervação do
armamento portatil e trem de artilharia,

Ar1. 3, o Ain tendencia comprehellller:\ todo o serviço
do almoxarifado e das embarcações, e o arsenal tudo que
é relativo ás olTicinas, ao corpo de opera rios m:[itares,
á companhia de aprendizes artifices e aO museulmilitar.

Art. 4, o Em circumstancias extraordinarias poderá
o Governo crear intendencias n~s provincias, mas
nunca com caracter permanente; e nesse caso dará os
regulamentos e instrucções especiaes que julgar con
venientes para obom desempenho do serviço respectivo.
Entretanto continuará a cargo dos directores <.los ar
senaes das provincias e encarregados dos deposi to de
artigos bellicos todo o serviço relativo á inlcndencia
da guerra, de conformidade com as disposições deste
regulamento; sendo com referencia áquelles depositos
sómente quanto á arrecadação, acondicionamento, con
servação, guarda, distribuição e fiscalisação do ma teriaI.

TITULO II.

Da intcndoncia dagucl'l'a, sua ol'gauizar;;io e COlllllctoncia,
na côrte ..

CAPITULO I.

Ar,1. 5. o A illlendencia da guerra será composta dos
seguin tes, empregados:

Um intençtente, que sel~á general ou olTieial SUpel'Í'91'
do exercito ou empregado de fa~9ncta.

r
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Um ajudante elo intendente, que será omcial superiol'
ou capitão do exercito ou empregado de fazenda.

Quando forem empregados de fazenda terão o pri
meiro a graduação de coronol e o segundo a de major.

Qua tro officiaes aeljun tos ii in tendencia, que poderão
ser reformado ou honoral'Íos elo exercito .

.Um se~retario e o pes oal da secretaria.
Um agente ele compras.
Um despaclJante.
Um porteiro.
O pessoal uo almox:lrifatlo.
Um feitor.
Os patrãe' e romeiros elas embarcações.
E os sen' ntes que forem inui pen aveis.
ArL. G." Compete ii intentlencia ua guelTa:
§ 1." A anccallação, clas iflcação, distribuição e

n. cali ação elo material adquirido, ou que fÓr scnuo
adquiriLlo para supprimento das forças de Lena e res
pectiyos :lI'senae , fOl'lalezas, depositas, escolas equaes
quer outras depcnuencias do Ministerio da Guerra.

2.° A escripturação da receita e lIespcza do mesmo
material, bem como a verificação, por quantidade e
qualidade, no ado do re pectivo recebimento e distri
Luição.

~ 3. o As l'equisições e diligencias que forem neccs
,al'Ía , quér para a acqui ição do material preciso
ao upprimento úos armazens lIa almoxarifado, quér
para a prclIisposição das accommodaçães indispensayei
ii rcgu lar e faci I :lITCCadal:ão do ma terial.

. 4. o A 'atisfação lIas pcdillos de materü prima,
e Ului objectos Jue 1110 forem lIirigillo pelos ar enaes,
farta lez:I" dcposi to, corpo, e colas e mui e taçõe
do Mil1istCl"io da Guerra, eguado as orúens do Go
\'C 1'11 o, e os prel:eitos que regem cste ramo do serviço.

" 5." A proposição de medida tendente a melhorar
o enjço da flrrel:adaçãu, abastecimento, llscali ação
e moyilUento do material u seu caro"o que não possam
ser ]ll'ulicauo,; !:ol'UI allluriza~ãoúo MinisLro.

I
)
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CAPITULO II.

DA SECnE'fA II1A.

ArL. j. o A secretaria terá o seguinte pessoal:
Um secretario.
Dous i. o. omciaes.
Dous 2. n& ditos, sendo um delles encarregado do ar-

chivo.
Dous d mannenses.
Dous praticantes.
Um porteiro.
Dous continuas .
.\rt. 8. 0 A secretaria se di\'idirj em duas secções

sob a immediata direcção e respons~bilidade dos LU'
omciaes, sendo uma de expediente e outra de conta
bilidade, e o respectivo pessoa'l sera distribuido como
mais conveniente fór ao serviço.

CAPITULO III.

DO ALMOXARIFADO.

Arl. 9. n O Glmoxarifado, que é a repartição da ill
tendencia por meio da qual se arrecadará e distribuirá
todo o material do exercito, será iividido cm tres sec
ções, tendo cada uma o seguinte pessoal:

Um almoxarife.
Um escrivão.
Um amanuense.
Daus eSCl'eVen leso
Um licl do almoxarife.
Dous guardas.
E os sel'Ventes que forem indispensaveis.
Ar!. 10. Em cada secção haverá umescriptorio, que

~cr:i dirigido pelo escrivão, e na sua ausencia pelo ama
[lllrnSp, SPJI(lu u rC.';lwct i 1'0 J1cs oal compost() deste.

r
r



-/d-

dous empregados, de dous escreventes e de um servente,
que. lambem exercerá as funcções de continlio.

Art. 11. A escripturação privativa do almoxarife
será executada pór elIe, pelo fiel e pot um escrevente.

Arl. 1.2. Na distribuição jo material pelas tres sec
ções, observar- e-ba o seguin te :

§ 1. o A 1.' secção comprehenderá tudo que relativo
fôr ao armamento, equipamento, instrumental bellico
e:betll a'ssim ás Ióachi.nas e apparelhos e mais artigos
que se prendem directamente ao material de guerra
propriamente dito.

§ 2. 0 A 2.' secção será destinada, á materia prima,
bem como a todas as ferramentas e mais objectos ne
cessarias ao consumo das omcinas do arsenal.

§ 3. o A 3.' secção con terá todas as peças de farda
mento, moveis e utensilios, bem como todos os Ilvros
e mais artigo de e criptorio.

Art. f3. A polvora, os artificios d13 guerra e em
geral todas as materias ou productos pyrotechnicos,
quêr infiammaveis, quêr explosivos, deverão ser arre
cadados em depositas especiaes, convenientemente cons
truido~.

Esses depositas ficarão a cargo de um ou mais of
liciaes elfectivos ou reformado do exerci to, segundo
as distancias em que se acharem, havendo um guarda
em cada deposito, que servirá sob a responsabilidade.
do respectivo encarregado.

CAPITULO IV.

DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVJ!llES DO iNTENDENTE •

.A:rt. i4. O intendente é o chefe da intendeIícia, e
corno tal a primeira autoridade e principal responsav'el
pela regularidade e boa marcha desse ramo de serviço.

Art. i~. Compete ao intendente:
§ i. o Inspeccioúar e fiscalisar a entrada e recebi

manto do matel'ial comprado para provimento do al-
A~' 6 '
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moxarifado, cumprindo-lhe mandar fazer sempre os
necessarios exames para a verificação do peso, quali
dade e quantidade; tudo segundo as estipulações dos con
tractos respectivos e de conformidade com as amostras
ou modelos adoptados.

§ 2. 0 Inspeccionar a arrumação e acondicionamento
de todo o ma terial arrecadado.

§ 3.0 Fiscalisar a sahida dos artigos suppridos pelo
almoxarifado aos arsenaes, corpos, fortalezas e outras
dependencias da repartição da guerra, tendo em vista
que esse serviço seja executado com a maior promp,.
tidão e regulariJade.

§ .4.. o Fazer com que as secções do almoxarifado se
conservem sempre providas do material preciso para
o consumo ordinario de tres mezes, com excepção porém
dos artigos de facU deterioração, a fim de evitar delongas
nos fornecimentos que forem ordenados pelo Ministro.

§ 5. o Mandar effectuar as entregas ou fornecimentos
dos artigos que forem pedidos ao almoxarifado, por
meio de ordens escriptas.

§ 6. o Effer;tuar os ajustes ou contractos necessarios
para acquisição de material, fretamento de navio,
transportes de artigos e outros que lhe forem deter
.D1inados pelo Ministro, bem como autorizar as compras
que não importarem em mais de iOO~OOO.

§ 'J. o Mandar examinar o material que fôr recolhido
ã intendencia pelos corpos e fortalezas, bem como dar
parte á repartição de quartel-mestre general do res
pectivo estado e quantidade.

§ 8. o Mandar dar em consumo o material que f6r
recolhido em estado imprestavel e remetter para o
arsenal o que fór susceptivel de concerto, no caso de
poder ficar em estado de ser novamente fornecido_

§ ·9. o Designar um armazem, com escripturação es
pecial, .para deposito provisor ia dos objectos que forem
recolhidos á intendencia pelos corpos e fortalezas, de
vendo esse serviço ser feito sob a responsabilidade de
um dos officiaes adjuntos á intendencia.

r
(
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§ 10. Ol'denar a expedição, acondiéionamento e em
barque do material que tiver de ser remettido para
as provincias, ou para fóra do Imperio, em vihude
de ordens do Ministro.

S ii. Inspeccionar e fiscalisar todos os serviços re
lativos á intendellcia a seu cargo, e velar que os res
pectivos empregados cumpram fielmente os seus de
veres, executando pontual e escrupulosamente as leis,
regulamentos e ordens concernentes á arrecadação, for
necimento e escripturação do material.

§ 12. Prestar aos chefes das diversas repartições do
Ministerio da Guerra, tanto na côrte, como llas pro
vincias, as informações e esclarecimentos, que lhe
forem solicitados; bem corno requi itar dessas auto
ridades o que julgar conveniente á regularidade e boa
marcha do serviço a seu cargo.

§ 13. Dar parte ao Mini tro de qualquer falta grave
ou inconveniente que oecorrer para o eX'êlcto cumpri
mento dos contractos, ajustes, ou ordens expedidas
para acquisição do matedal Ileeessario.

§ llJ,. Corumunicar á repartição fiscal do Ministerio
da Guerra as multas em que incorrerem de conformi
dade com as disposições relativas ao conselho de com
pras, os fornecedores ou quaesquer pessoas que hou
verem celebrado contractos com a intendencia, de ac
CÔl'do com as respectivas estipulações.

§ 15. Mandar realizar pelo agente todas as compras
que exigirem mui ta urgencia, dando porém parte ao
Ministro das condições em que se etIectuaram, bem
como das causas que as determinaram, se a re pec
tiva importancia exceder de 100S000, e fór inferior
a um conto de réis.

§ 16. Communicar aos presidentes de provincias
a remessa dos artigos mandado fornecer aos respec
tivos arsenaes ou deposito:> de artigos bellicos, re-
mettendo na mesma o::casião o competente conbeci
mento passado pela secção do almoxarit'ac1o que hOllver
etIectuado o fornecimento.
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§ 17. Informar sobre a idoneidade dos pretendentes
aos empregos da in tendencia, que forem de nomeação
do Governo, quando essa informação lhe f6r solici tada.

§ i8. Tomar j uramen to e d:} r posse a todos os pro
vidos nos lugares de que trata o paragrapbo antecedente.
_ § 1.9. Nomear QS escreventes e guardas do almoxa
rifado de que trata este regJllamento, e mandar
fldrnittir os serventes que forem indispensaveis.

§ 20..Mandar despeLlir do serviço da intendencia os
. empregados que não forem de nomeação do Governo,
e procederem mal, ou não cumprirem fielmente os
seus deveres.

§ 21. Mandar passar, quando não houver incon
veniente, as certidões que se pedirem dos livros,
documen tos e mais papeis pertencen tes ás estações
que lhe estão subordinadas, devendo-se observar o que
a resPllito dispõem as leis de fazenda.

§ 22. Rubricar todos os livros de escripturação,
.quér da secretaria, quér do almoxarifado, com ex
cepção porém dos de receita, despeza e mappa, que
o deverâ ser pela repartição fiscal; podendo dar com
missão para aquelle serviço não só ao ajudan te, secre
!ario e officiaes adjuntos, como a qualquer dos em
pregados de nomeação do Govel,'no.

§ 23. Dar as instrucções que julgar convenientes
para o regular andamento do serviçu interno dos ar
mazens.

§ 24. Deferir os requerimentos das partes, dentro
dos limi tes de suas attribuições .
. § 25. Apresentar annualmente ao Ministro" até o
fim de Fevereiro, um relatorio circumstanciado da
marcha do serviço a seu cargo, durante o anno ante
rior, indicando nessa occasião. as med idas que julgar
convenien tes para o melhoramen to dos differen tes ramos
desse serviço.

§ 26. Participar ao Ministro qualquer irregularidade,
transgressão de lei ou deste regulamento, a fim de
serem responsabilisados e punidos os culpados.
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S 27. Pedir providencias ao Ministro ácerca de
qualquer assumpto, que se prenda aos interesses do
serviço ou da fazenda publica.

S 28. Suspender até quinze dias o emprega:lo de
pomeação do Governo que incorrer em qualquer falta
grave, com relação ao cumprimento de seus deveres
ou sem tempo determinado, se a falta fM de tal gra
vidade que exija a demissão do empregado, caso em
que dará logo parte ao Ministro, pal'a resolver con
venien temen te.

Art. 16. O desempenho das attribuições conferidas
ao intendente nos s§ L°, 2.° e 3.° do artigo ante
cedente .pMe por este ser delegado ao seu ajudante.

CAPITULO V.

DAS ATTRlBUIÇÕES R DEVERES DO AJUDANTE.

Art. 17. O ajudante tem por dever principal coad
juvar a acção administrativa e fiscal do intendente,
competindo-lhe especialmente:

L ° Substituir o intendente na sua ausencia ou
impedimento.

S 2. ° Inteirar-se, tanto quanto fôr passiveI, do es
tado do mercado ácerca das existencias, qualidades e
preços dos artigos cuja compra ou acquisição torne-se
necessaria.

§ 3. ° Velar na rigorosa execução do serviço da in
tendencia, na parte relativa ás entradas, sahidas, em
barques, acondicionamento, classificação e provimento
dos artigos pertencentes a cada secção do almoxarifado,
dando immediatamente conhecimento ao intendente de
qualquer falta ou irregularidade que errcon traI'.

§ 4.° Fiscalisar a escripturação do almoxarifado e
rubricar os documentos de despeza.

§ Õ." Tomar nota das ordens expedidas pelo inten
dente ao alllloxarifado, a fim de fazeI-as cumprir com
a maior brevidade c exact.idão.
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§ 6. 0 Examinar diariamente o ponto dos empregados
e serventes do almox.arifado, e authentical-o com a
sua rubrica.

§ 7. 0 Assistir ou mandar assistir por um dos offi
ciaes adjuntos á intendencia ao exame e classificação
do material entregue por inutil, ou por falta de ap
plicação, pelos corpos, fortalezas, arsenaes e mais de
pendencias do Ministerio da Guerra, e .rubricar os
terD10s respectivos .

.§ 8. 0 Dirigir e fiscalisaL' o serviço dos escaleres e
mais embarcações da in tendencia, bem como inspec
cionar a respectiva arrecadação e todo o material re
lati vo a esse serviço, que será confiado ao 1.. o pa trão,
havendo para isso um livro especial de carga e de 
carga dos objectos pertencentes a esse ramo de ser
viço, precedendo o competente inventario.

§ 9. o Dirigir e fiscalisar o serviço geral a cargo do
feitor, consistindo no asseio e arrumação dos pa teos
da intendencia, illuminação nos dias de gala, trans
porte de objectos fornecidos pelo almoxarifajo aos
corpos· de guarda, quarteis e repartições do Ministerio
da Guerra na côrte.

§ 1.0. Rubricar as informações do agente comprador,
que têm de ser presentes ao intendente, quando con
cordar com os respectivos preços, segundo as condições
do mercado, attendendo-se ás compra3 anteriores rela-
tivas ao mesmo artigo. ,

§ 1.1. Rubricar todos os pedidos que partirem do
almoxarifado ou para execução de qualquer outro ser
viço da in tendencia, sempre que se conformar com a
necessidade dos i'espectivos objectos, segundo as ordens
do in tenden te.

§ 12. Fiscalisar as férias do almoxarifado, do ser
viço geral e da maruja.

Art. i8. Para o fiel desempenho do serviço a seu
cargo terá o ajudante um escriptorio com dous escre
ventes e dous continuos, sendo o respectivo serviço di
rigido por um amanuense de nomeação do Govel'l1o.

f
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CAPITUTO VI.

DAS ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DOS EMPREGADOS DA
SECRETARIA.

At't. 19. Compete ao secretario:
§ 1.0 Dirigir e fiscalisar o serviço a cargo da se

cretaria.
§ 2. 0 Lançar os despachos nos pedidos, requerimentos

c mais papeis do expediente.
§ 3. 0 Dirigir o serviço c arranjo do archivo da

intendencia, que ficará a cargo e sob a responsabilidade
do archivi ta.

§ ~.u Pl'OpÔl' ao intendente, e fazer escripturar os
livros e protocolos que forem necessarios paTa o
exacto e prompto conhecimento de todos os negocioso

Art. 20. Os ofIiciaes e mais empregados de escripta
executarão todqs .os trabalhos de expediente, registro
e contabilidade, que lhes forem distribuidos pelo se
cretario.

Art. 21. Ao porteiro incumbe;
§ 1.. o Receber por inventario e responder por toda

a mobilia, livros e utensílios pertencentes á secretal'ia.
§ 2. 0 Cuidar no asseio de todas as dependencias da

secretaria, e no provimento dos objectos necessarios
para o serviço respectivo, segundo as ordens que re
ceber do secretario.

§ 3. 0 Fechar o expediente e seBar os papeis que para
.isso lhe forem confiados pelo secretario.

§ ~.o Ter as mesas dos empregados sempre providas
do necessario para o trabalho de cada um.

§ 5.0 Vigiar que as pessoas que se acharem fóra do re
posteiro observem a devida ordem o decóro, devendo
solicitar do secretario as providencias que forem neces
sarias, quando alguem desa ttender ás suas advertencias.

§ 6. o Não permittir o ingresso na sala do intenden
te, e na secretaria, sem prévio conscn timen to.
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Art. 22. Os continuos coadjuvarão o porteiro no desem
penho das obrigações a seu cargo, e serão especialmente
incumbidos da entrega do expediente e mais serviço
interno.

CAPITULO VIL

DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE COMPRADOR.

Art. 23. O agente comprador tem por' dever:
§ Lo Realizar as compras miudas que forem determi

nadas pelo intendente.
§ 2. 0 Mandar fazer os concertos dos instrumentos,

moveis, utensilios c outros objectos qué tenham de ser
ex.ecl1tados fóra das omcinas do arsenal, segundo as ordens
que para isso receber do in tendente.

~ 3.0 Satisfazer as despezas de pequena impohancia,
ou de natureza urgente, que pelo int.endente forem or
denadas.

~ 4. 0 Colligir e prestar ao intendente, com presteza,
as informações e esclar.ecimentos que este exigir sempre
que se tratar de acquisição de material.

Art. 24. Para occorrer ao pagamento das despezas a
que se referem os .. 3 L o, 2.0 e 3. o do artigo ao tece
dente, receberá o agente comprador, nos primeiros dias
de cada mez, a quantia de õOOHOOO, da pagadoria das
tropas da côrte, devendo no fim do mez seguinte apre
sentar ao intendente um balancete com documentos
probatorios das quan tias despend idas no mez preceden
te, a fim Je ser remettido á repartição fiscal do l\f·inis
teria da Guerra, que fará o competente processo.

Art.. 25. Sempre que o saldo de um mez fór maior
de iOO~OOO, deverá o agente comprador entrar com elle
para a mesma pagadoria, por meio de uma guia assig
nada pelo secretario e rubricada pelo intendente, fazen 4

'

do este a c0mpeterrte oommunicação á r~partição fiscal,
para os eiTei tos legaes.



Ad. 26, São dOC\llneilto,:;-justilica,tivos pAra õajli~"

te de contas do agente comprador:
§ 1.0 As ordens ou despachos do intendente para e!Tet)..;

tuar compras ou despetas de qn~lqúel' natureza',
§ 2." Recibos ou ueclarações ue qnr. realizou a eutregà

dp, qualquer quantia em boa e devitla orelem.
~ 3," Recibos naS contasde venda,ractliras 011 e1ocllmen~

tos de igual naturezJ, para provar que parrou oa1'ligo
que se malldou comprar, ou o ~~rviÇo de que fúria en"
carregado, .

Art. 27, O agente comprado!' ajJresentará uma fial1çi
de um a dous contos de réis, e no um de cada anho
financeiw prestará contas na repartição fiscal; depo·is d~

ter elTectuado a entrega do saldo entào cxisteule elll seL!
podcr, e Lle onccrrada a conta col'rente que com omesmo
llgenle deve haver na pag!dorb l1as tropas da üôde,

C:\PITULO vm.

íhs OI1Il1GAÇÕES no DESPAcrUNTE,

Art. 28. Ao despachante cumpre:
§ i.° ~raticar as diligençias nece. sarjas para O Jes'"

pacho; dcscn1barq ne e recebimen lo lI0 ma tcria I J'emet
tido, de portos ni:lcionacs ou estl'angeil'os, á orl1clU do
Minislerio da Guerra, .

§ 2. d EITectuar a remessa de todos os artigos que
tiverem de it para rOta da éôt te, quér por mar, quét·
por terra.

~ 3.° Assistir:1o encaixotamento eeT1fard:!menLo dos
dbjecLos que, e tiver de redlCtLer para róra da cDrle .
. § 4. o Dai' quitação aos almoxal'ifós (los olJj clos que

detles receber para efTectU,ü' ti respecti va l'el1les~a.

§ tl. o Ter em u·i:! um livro de éntl'éldas c ~ahlLlas urJ
todos os obje<:los pOl' e1le recebidos dll remêtLillo<:;, eorit
11 declaração das conipelcnles maréas, numero, e o os
6J110 om que se a~hayalll os mesmos objeclos OU S li'

in volncros.
A. 7
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CAPITULO IX.

DAS OBRIGAÇÕES DO PORTEIRO DA INTE. 'DE:'iCU.

Art. 29. Incumbe ao porteiro da intendencia:
§ 1.0 Abrir e fechar diariamente o portão do e. tahe

lecimento, ás horas que forem marcadas pelo inten
dente.

S 2. o Obstar ú sahida de qualquer artigo que não fór
;lcompanhado de ordem por escripto do intendente, ou
de guia do almoxarifado, rubricada pelo ajudante, na
qual se declare a qualidade, quantidade, destino e nome
do por tador.

Art. 30. O porteiro será rrsponsavel pelo material
que sahir sem a devida autorização.

CAPITULO X.

DAS OBRIGAÇÕES DOS E11PREGADOS DO AUIOXARlFADO.

Art. 31. Compete a cada escrivão:
§ Lo Zelar os interesses rIa fazenda nacional, na sua

secção, como verdadeiro delegado da repartição fiscal.
§ 2. o Ec;cri ptura r com toua a fidelidade e asseio a

receita e despeza do almoxarife re pectivo, e mais
actos relativos ao mesmo objecto, segundo as regras e
modelos estabelecidos, ou que forem novamente adop
tados por ordem do Governo.

§ 3. o Assistir conjunctamente com o ajudante do
intendente, ou com o omcial adjunto que para isso
fôr por este de ignado, o almoxarife, e os peritos,
necessarios ao exame e verificação dos artigos que
entrarem e sabirem da sua secção, cumprindo-lhe la
vrar um termo circumstanciado, que deverá ser assig
nado pelos empregados acima mencionados, sempre
que se eler o caso de rejeição de qualquer artigo.,
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~ 4,. o Verificar e os UúCUlUBl1tOS para a enlreg~ de
quaesquer artigo estão revestidos das formalidades
legaes, recusanuo ou fazcnLlo corrigir o que não esti~

verem conforme ás regras estabelecidas; e não con
sentir na sahida dos mesmos artigos sem ordem da
autoridadeeompeten te.

§ 5.· Reprcsentar ao intendcnte ár:erca das irregu~

laridades ou faltas que se derem no serviço da res
pectiva secção, e prop'Ór-lhe o que julgar a lJem da
arrecadação e fiscalisação da fazenda nacional.

~ 6. U Cumprir as ordens do intendente e do seu
ajudante, relativas ao movimento e expediente do al
llloxarifado.

§ 7. 0 Prestar diariamente aoajudante do intendenle
informação exacta do estado do supprimento da res
pecti va secção, responuenclo pelas faltas de execução
deste preceito.

§ 8. o Fazer os pedidos de livros, papel, pennas, tinta
e mais artigos necessario:> para a escl'ipturação da sua
secção.

§ 9. 0 Assignar com o almoxarife respectivo as guias
que devem acompanhar os objectos que sabirem da sua
sec'Ção, declarando a quantidadc, qualidade, destino e o
'Dome do portador.

§ iD. Informar nos pedidos que lhe forem apre en
tado:-, nos quaes será sempre mcncionada a respectiva
ordem do in tenden te, se existe ou não na sua secção o
objecto req uisi tado.

§ H. Extrahir os conhecimentos de receita, e as-'
signal-os com o almoxarife logo que as respccti vas conlas
estiverem devidamente processadas.

Art. 32. Os escrivJcs serão coadjuvados no serviço a
seu cargo pelos respectivos amanuen es e escreventes.

Art. 33. Compete a cada almoxarife:
§ i. o Responder pelo material a cargo da respecti va

secção.
§ 2. 0 Manter os armazens em perfeita ordem e a seio,

dirióindo com .0 mais escrupuloso cuillillio a arrumação



fj !leondi ionamento dos artigos sob sua res-ponsaIJi ..
lidaqe, zelando a sua limpeza e conserv<lção, devrnc\o"
110 caso de deterioraçiio casual, dar immediatamenlo
parle ao intendente, para este tomar conhecimento do
facto e resoJver a respeito.

Afalta de cumprimento dos dq'H'rcf; enumrrados nest!}
paragrapho slljeita o almoxarife ~ indemnização do valor
UQ material deteriorado.

§ a. o Assistir ao exame e verificação da qnalili:1de.
re~o, quantidade e medida do material que el1lrar ou
pnhir ela resprctiva secção.

§ 4. o A,ssignar os termos, declarações e verbas quo
{levam constituir a sua re~ponslJhilit.lat.lc, bem COH\O

dar recibos aOS fornecedores dos artigo por clles sup·
pridos,

§ 5. o Responder pela mobilia, utensilios c mais ob~

jectos elo uso e seqjço orelinario ela sua secção.
§ 6. 0 Ter um diario, que Jlle será privativo, cm quo

lane,e chronologicamente ;jf> rntradas e sahidas dos ar..
1igol; recebidos 0\1 an lregues pela sua sec(Jão.

§ 7. o 'propúr o fiei e os elOU5 guardas para a sua 1'ecc:i'io.
§ 8. o Satisfa7ior com promptidão todos o. pedidos e

ordens devidamente legalisados para o fornecimento de
ii rti~os pertenoen tos Ú l'ua secção.

§ 9.° Apresentar aO ajudante na fim de cada semana
11ma relação dos artirros mandados fornecor, e ainda nãa
{'fTectlladas os res'pec~ivQs forneclmentos, clando o motiva
de ta I fa Ita •

§ 10.. Dirirrir e as~istir o acondioionamento e prep3ro.
da5 remessa,5 d.e lllat rial.

~ ii. Fa~er os pedido dos olJjrolos prrciso~ para p
serviço a sel.l cargo, bem conw de tuclo que fól: neoessario
para. o l)rovilT\cnto da sua secção, segun.{!a as ordens que
receber elo intendente.

S :12. Declarar por escrip.to ao intendente o nomado.
!t'uarda que cleve subslilllil-o, na au'senoia do. fiel.

Art·. 3'L O;nlmo'\ari,fcs serão eoarljuwlcl:)s pelos flet:·,
,no serviço Llc l'ua competen ia, c C~p('c/ia.l:ncn te IlQ L\Q ..

r
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empenho (las ohrigat;õn. e. tahrlrcil1:ls nos ;;lS 2.·, :l.•, ü.",
8.·, iO (' iI do artigo antecedente.

Art. 3:5. Os guarda cllõr!arào no asseio elas secções o
eseriptorios respectivos: fclrão os serviços externos quo
forem necess'JI'ios; e cumprirão e farão cUll1prir as
ordens que receherem relativamente á policia Osegu
rança dos 3rmazens.

CAPITULO XI.

DO MATEnT.\L.

Art. 30. Hlverú em carta secção do nlmox.ari(;1I10 os
seguintes livros pnrn n respectiva escripturação ;

~ i.· A cn rrrO do escri vão':
03 livros de reccita e desp 'za do almoxnrife.
Um livro mappa; quo mo tro a existencia real do

-cada secção.
Um livro de registro dos termos de exallle dos ar

tirros que forom rrjeitado .
Um livro para registro especial dos artigos forne·

cidos aos eorpo ou companhias fixas do exercito.
Um livro para registro especial dos artirras fornecidos

ás fortalezas, arsenaes das provincias e depositos de
II rt.igos bell ieos.

Um livro para rerrístro especial dos artigos forne·
cidos ao arsennl de guorra da côrte.

§ 2.· A carrro do nlmoxarife:
Um diario das entrauns e salliLlas de torios os artigos,

com deJlaração ria procodencia ou do"tino .
. Art. 37. São documentos da receita do almoxarifcs:

§ i" Port:lrias ou ordens do intendente ospeciG
cando o artigos, sua Qualidade, quantidade, proce
dencin, nrsLlno e preços.

§ 2," 03 pedidos do nlmoxarir.ldo, que derem origem
no fornecimento, depoi~ do completamente IrgalisaJos
~ re\'es lidos Llus fOl'mi).lit.l:ltle~ rcgu!a.mcn lan'"



~ 3." As guias de tra Ilsferencia de material de umas
para ou tras secções igualmen te lega Iisadas.

Art. 38. Os documentos de receita, depois de Ve
rificada a sua exactidão pela conferencia no a::to do
recebimento do material a que se referirem, e es
tando com todas as formalidades regulamentares, serão
immedia tamente lançados pelo escri vão, segundo a sua
ordem numerica, feito o que averbará essa circum
stancia nos mesmos documen tos.

Art. 39. Os artigos suppridos ao almoxarifado devem
ser aI/i apresentados com a respectiva conta de vencja
do fornecedor, para ser immediatamente proce sada
e poder-se cumpri)' o que acima e acha determinado.

Art. t'lO. Constituem documentos J.a despeza dos
almoxar'ifes:

~ 1. o Portarias ou o·rdens do intendente, especifi
cando os artigos que se devem entregar ou fornecer,
a sua quantidade e de;;tino.

§ 2. o Os pedidos feitos pelas fortalezas, corpos, es,.
colas e mais dependencias da repartição da guerra,
para o consumo ordinario, não só de artigos de eSr
criptorio, como de velas, azeite, kerosene e mais ob
jectos necessarios para illllminação; tudo segundo as
tabcllas mandadas observar pelo Governo, e estando
competentemen te legalisados.

§ 3. o Os pedidos feitos pelas diversas estações da in
tendencia para o serviço de escripta, e outros quaesquer
provenientes de on)cns do iatendente, com tanto>
porém, que estejam com a il1Llispensavel quitação e o
competente despacho.

§ t'l. o As Cjuita'Ções dadas petas almoxarifes, naS guias
de transferencia de artigos de urna secção para outra,
estando com as formalidades regul:Jmcnt:Jres.

Art. t'l1. Sempre que um fornecimento ordenaLlo
pelo intendente não fór por qU:Jlquer circllmstancia,
completamente sati;;feito, o escrivão da secção res
pectiva deverá extral1ir uma l'e1:Jção dos arLigos não
f~rncci-dos, a qual, depois de rubricada pelo ajuda.nte,

r
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servIra opportunamente como documento de despeza,
depois de'preenchidas as outras formalidades.

Art. ~2. enhum objecto sabirá do almoxarifado
senão pelos meios e com as formalidades estabele
cidas neste regulamento, e mediante quitação do re
cebedor.

Art. 43. Tanto o almoxarife como o escrirão têm
stricta obrigação de mutuamente prestarem os-livros
c documentos a seu caro-o para os exames c esclare
cimentos (le que carecerem no desempenho de suas
obrigações.

Art. 4'f. No fim de cach anno financeiro, c antes de
terminar o mez de Agosto, o escrivão apresentará ao
intendente, para este remetter, á rRpartição ficai, os
livros da receita e despeza do respectivo almoxarife,
acompan hados dos documen tos proba torios que deverão
ser previamente classificados emma~sados e rotulados.

Art. 4t>. Os almoxarifes prestarão contas por annos
financeiros.

Art. 46. O material supprido ao almoxarifado será
entregue e arrumado pelos respectiVOS fornecedores
nos lugares que lhes forem de'ignados pelo ajudante
do intendente, devendo essa obrigação constituir uma
das clausulas dos con tractos de fornecim.en to.

Art. [f7. A escri p.turação da recei ta e despeza do
material fornecido ás officinas do arsenal de guerra da
côrte será feita por um ou mais empregajos da secre
taria da intendencia, especialmen te dt}signados para
sem elhan te servi ço.

Art. 48. A existencia de material nos armazens do
almoxarifaclo, qualquer que seja sua p-rocedencia, sem
estar lançado em receita ao almoxarife respectivo, su
jeita a re ponsabilirlade, tanto ao escrivão como ao
ajudante do intendente, salvo o caso de ordem expressa
deste, permittincIo tal deposito.

Art. 49. Os objectos comprados ou contractados que..
tendo sido rejeitados, não forem retirados dos arma
zens do almoxal'ifado no prazo marcado pelo intendente)



gt!j'l1o removidos e entregues aos depositas publicas, n..
Canuo os respectivos donos sujeitos ao pagal1lenlo das
despezas da remoção.

Ad. 50, E' expressamente prohibido o emprcstima
de qualquer objecto'pertencente ao Estado, sem ol'denJ.
do Mio is troo

Arl. 51. Os almoxarHes prestarão (lança no thesouro
nacional na fórma la lei, sendo calculalla a respectiva
importancia na razão ie doze conlos de réis por cada
çonto de ráis do ol'lIcnallo que perceber annual.l
menle.

Árt. ;)2. A entrega dos ohjectos irtuteis ati qile não
tenham applica~ão para os mistercs tio estabelecimento
realizar-se-ha den tro tio deposi to respectivo, na pre
sença do seu encarregado, na do aJudanle tlo intendente
ou de um dos ofTiciaes adjuntos nomeaJo para esse fim
e de um empregado da secrctaria, qúe fÓr designallo
pelo intendente para lavrar o competente t~rmo de
exame; cbssi(lcaçâo e avaliaçâo dos arligos recebidos,
os quaes deverão SCI' sepal'allos cm tluatro ela ses;

i .. Dos que estiverem em bom estado;
2. a Dos que possam ser utitisados median te con..

cerloS ;
3." DoS suscepliYels de transformaçâo ou aproveita..

mento como materia pl'ima;
4." Dos complelamente imprestavei~.

Art. ~3. O termo de que trata o artigo antecedente
deverá ser escripto cam toda clareza e especificação;
em um livro especial; e será asslgnado pelos I:ITI1prc'"
gados que assislirem ao e~ame respecllvo.

Ar t. 5!~. Concl uitlo esse processo, como fica esta tn ido,
o' intendente, com a maior brevidade passivaI, darti
Jeslino ào material reaeoido l pela seguinte fórma:
os objcatos da 1." e 2. 3 clas"e serão âl'rccat1adas e leva ..
dos á receita do almoxarife da secçâo resp41cliva.; remet·
tendo-se para o ar enar os que precisarem rIe concerlo ~

os da 3,a classe serão transferidos para a 2." secção d<1
almoxarifado, e os da 4.0 clas e serão dados em consuma
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por uma commlssao nomeaua ad Iwc pelo intendente,
lavrando-se tambem um termo em livro especial que
será assignado pelos membros dessa commissão.

Art. t);:í. E' inteiramente prohibido o consumo do:
objectos da !f." classe por meio de vendas particu1:.lre"
ou em hasta publica, salvos os ca os muito especiaes.
mas sempre por ordem exprrssa do Ministro da
Guerra.

Art. ~6. O omcial que fór incumbido da inspecção
(los artigo" bellicos exer.cerá directa in terferencia na
La. ecção do almoxarifado e nos depositos de polrora
e artificios de guerra, quanto ao exame e verificação da
qualidade do mate,riall'espectivo, sua arrumação, :Jcon
dicionamento,cla sificação,limpeza e conservação; fnnc
cionando em semelhan te serviço como delegado especial
do intendente.

CAPITULO Xli.

no AB ..\STECIMENTO DO AI.'IOXARIFADO.'

Art. ti7. A acqulSlçao dos principaes art.iD'os, para
provimento dos armazens do almoxarifado da inten
dencia da côrte, erá commettida a um conselho de
compras, composto do um general, que será o presidente,
do intendente o do director do arsenal de guerra,
tomando a presidencia o mais graduado; terão lugar
as respectivas sessões em uma das salas da intendencia.

Art. ~8. Um 2.° omcial da secretaria da inten
dencia servirá do secretario desse conselho, c será au
xiliado por dous escreven tes e dous continuos da mesma
secretaria, servindo um destes de porteiro nos dias
de sessão, sem remuneração alguma por este serviço.

Art. fi9. O conselho não funccionarã sem que es
tejam presentes todos os membros, ou seus sub titutos
nos estabelecimento respectivos; preside a essão o
membro que rôr mai gl'aduacto, ou mais antigo, se·

A. ~ .
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gn~ao a jerarchia militar, no caso de impedimento do
presidente elTectivo.

ArL. 60. A acquisição do material preciso realizal'-
se-ha : •

~ 1.0 Por contractos celebrados mediante concul'
l'encia publica chamada pelas folhas offir iaes, e pelas
particulares de maior circulação.

§ 2,° POI' encommendas feitas pelo Ministro, ou pelo
conselho de compras devidamente autorizado aos agen
tes officiaes ou ás casas importadoras e estabelecimen
t:os illdustriaes, nacionaes ou estrangeiros, de notorio
credito .
. § 3.° Por ajustes direc.tos da intentlencia, sómente
nos casos dos 33 6.° e 15 do art. 15 ou em virtude de
ordem expressa do Ministro para assim proceder.

Art. 61.. A acquisição dos objectos de pequena im
porlancia realízar-se-lla por intermed ia do :lgente com
prador, devidamente autorizado pelo intendente; as
compras em grande, porém, fal'-se-hão sempre por in
:termedio do conselho de que trata o art, 57, ficando os
respectivos contractos dependentes de approvação de
fini ti va elo Ministro,

Ar t. 62. Só poderá concorrer aos fornecimentos an
nunciados pelo conselho quem habilitar-se previamen
te, exhibindo em requerimento dirigido ao mesmo con
selho qualquer documento que prove:

§ 1. ° Haver pago como negociante estabelecido o
imposto de casa commercial relativo. ao uHimo se-
mestre vencido. .

§ 2. ° Ser negociante matriculado e ter casa impor
tadora.

Art. 63. Para as firmas commerciaes bastará a cer
tidão do respectivo contracto social, extrahida dos li
vros de registr<l do tribunal do commercio.

Art. 64. As propostas devem' ser em duplicata e fe
chadas, referindo-se a uma só especie de artigos, e men
cional'ão :

S 1. o Onome do proponente, as di ver as qualidades

..

(
(
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do mesmo artig0, se as houverem, e e preçe d'c ~ada

uma dellas.
2. o Os numeras e marcas das respectivas amostras.

S 3. 0 O prazo impror6gavel da-entvega tOlaI ou par
cial, e mai condições do fornecimento.

S~. o Declaração expressa de sujeitar-se o proponente
á loulta de 5%da importancia a q.ue montarem os ar
tigos que lhe forem aceitos, no caso de deixar de com
parecer para assignar o respectivo contraclo, dentro
do prazo que fôr notificado pelo Díario Olficial, e que
nunca será maior de tres dias uteis.

§ 5. o Indicação da casa commercial uo proponente.
Art. 65. As propostas mencionarão no sobrescripto a

cspecie do artigo proposto, os numeras e marcas das
amostras que apresentarem, e a da ta da sessão res
pectiva.

Al't. GG. As propostas serão entregues no mesmo dia
da sessão ao porteiro da secretaria da intendencia, o
qual, depois de verHicar a existencia das condições
exigidas no artigo antecedente, e de conferir as amos
tras com as declarações feitas no sobrescripto das mes
ma. propostas, deverá depositaI-as, na presença do
portador, em uma caixa para esse fim destinada.

Art. 67. As amostras dos artigos que não forem
aceitos deverão ser retiradas dentro de 48 horas, sob
pena de se praticar o que determina o art. 49 deste
regulamen to.

Art. 68. As amostra. dos artigos aceit.os não erão
restituida , incluir-se-hã.o, porém, nas contas dos for
necimentos para serem pagas conjunctamente com as
quantidades conlractadas.

Art. 69. Para os objectos cujas amo tras forem en
viadas pelo arsenal, para serem presentes aos concur
rentes, não se admittirão outras amostras, devendo ser
ellas franqueadas ao exame de quem quizer concorrer,
atê o dia marcado, para a respec tiva sessão.

Art. 70. A escolha das amostras apresentadas pelos
proponentes é da attrilJuição do con elho, por exam
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proprio ou aux.iliado pOl' peritos lia sua coufiança, feito
o que serão excluidas as que forem de qualidade in
ferior.

Art. 71. No dia e hora marcados nos annuncios para
abertura das propostas, e reunido o conselho, fará este
a escolha das amostra's, e mandará entrar os proponen
tes, na presença dos quaes abrira a caixa das propostas
e serão estas separadas por artigos, excluindo-se logo
as que se referirem a amostras rejeitadas, depois do
que terá lugar a leitura, apreciação e julgamento, so
bre a preferencia elas propostas aclmi ttidas.

Art. 72. As propostas que se referirem a amostra'
rejeitadas não serão abertas, e guardar-se-hão com a
nota « amostm 1'ejeitada D, escripta pelo empregado que
servir ele secret<lrio e rubricada pelo presidente.

Art. 73. As propostas de que trata o artigo antece
dente serão guardadas súmente durante um anno, po
dendo no fim desse tempo mandar destruir as que não
tiverem relação com alguma questão pendente,

Art. 74. E' prohibido aos COIle'urrentes proferir pa
lavras ou dar o menor signal que possa influir no re
sultado tio processo do julgamento.

Aquelle que infringir esta disposição será obrigado
a sahir da sala do conselhú, ficando por este facto re
jeitada a sua proposta. O que, porém, desrespeitar on
injuriar qualquer membro do conselho incol'l'erá nas
penas comminadas no art. 128 do codigo crimillal e
con tra eUe procederá o presiclen te do conselho de COlll

pras na fórma lia legislação Cp1 vigor.
ArL 75. No acto da abertura de cada proposta o em

pregado que servir de secretario fará a chamada do pro
ponente respectivo, para verificar se este, ou pessoa
devidamente autorizada, se acha presente, devendo, no
caso de ausencia absoluta de representante, não abrir
a proposta e lançar e assignar no sobrescripto uma nota
d clarando o meti vo poi' que deixou ·de ser tomada em
t,;onsidel'ação, danclo·a cm seguida ao presidente para
rubricaI-a.

r
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Art. 76. Se durante o exame ou leitura de qualquer
pl'OpO La o conselho reconhecer que ha nella alguma
omissão, emenda ou rasura que possa occasionar duvida,
o presidenLe exigirá que o signatario ou seu represen
tante, a resolva de prompto com as convenienLes de
clarações por e. cripto.

Ar t. 77. A apuração das propos tas acei tas será fei La
successivamente por artigos, mas quando acontecer
encontrarem-se duas ou mais em ide.nticas circumsLan
cias, preferirá o conselho a elo licitante que propuzer
por e cripto maior abatimento.

Ar1. 78. Conc.luido o trabalho da apuração de todas
;I:; propostas concernentes ao mesmo artigo, resolverá
o con'ell1o em acLo seguido qual ou quaes deverão ser
aceitas. O secretario lançará em cada uma a noLa
« appl'ovada em sess(Io de •.•••...•..• D (declarando por
extenso todas as circumsLancias que não estiverem
mencionadas, e possam servir para' prevenir qualquer
duvida), devendo nus outras lançar a nota « ,'ejeitada em
sess(Io de D (declarando o motivo da rejeição).

Todas esta notas serão na mesma occasião rubri
()adas pelos membros do conselho.

Art. 79. Logo que se houver terminudo esse pro
cesso, e ainda em presença de todos os concurrente ,
proceder-se-ha á apposição do sello e arrecadação das
amosLras ou modelos dos artigos aceitos.

O elIo se porá sobre lacre em cartões, devendo esteE
prender-se ás amostras de modo que, só destruindo-se
o eIlo, possam ser dellas desligados.

Em uma das faces do carLão declarar-se-ha o nome
do proponente, a quantidade oITerecida, o preço e a
data da sessão em que foi aceita a proposta. E te
cartões serão rubricaJos pelos membros do conselho
e pelo proponente.

Ar1. SO. Terminada a apuração das propo tas, a
apposição dos sellos no modelos ou amostras e encer
rada a sessão, o secretario ad /toe lavrará a competen te
ac La, que será assignada pelos membros do conselho;

•
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devendo-se mencionar o nome do proponente, a quan
tidade, qualidade, numero, marca e preço de cada
um dos artigos aceitos, com as observações que o con
selho julgar conveniente addicionar-Ihe; bem como
o prazo e quaesquer outras condições apresentadas pe
los respectivos proponentes.

Tambem se deverá mencionar na mesma acta o nu
mero das propostas que não foram tomadas em con
sideração, o das que foram excluidas por má qualidade

. das amostras respectivas, c o das que foram rejeitada:
declarando-se o motivo da rejeição.

Art. 81. Uma copia dessa acta e as primeiras vias
das propostas admitLidas á concurrencia será com a
possivel brevidade apresentada ao Mini tI'O para re
solver se devem ou não ser e[ectuados os contracto~

dos artigos aceitos pelo conselho.
Art. 82. O intendente, logo que receber o despache

do Ministro, relativo á acquisição do material alludi
lIo no artigo antecedente, pór-Ihe-ha o « Cmnpra-se »

e providenciará para que sem perda de tempo se
jam chamados pelos jornaes de mais circulação os
proponentes que foram preferidos, e devem assig
nar os contractos respectivos, publicando-se na mes
ma occasião a notificação da multa de que trata o
3 4,.0 do art. 64, deste regulamento; para o que
serão previamente preparados, com a maior brevidade
possivel, não só as guias com que os contractantes
terão de pagar o sello proporcional, como o termo
do contracto que cada um terá de assignar.

Art. 83. Os contractos relativos á mesma sessão
serão lavrados em um só termo, mencionando-se, não
só as condições especiaes concernentes ao fornecimento
de cada artigo, como as outras condições e clausulas
communs a todos os contractantes.

Art. 8~. No dia immediato áqueIle cm que tiver
expirado o prazo marcado para assignatura dos con
tractos, far-se-ha o encerramento nas assigna turas
dos contractante , declarando-se os nome dos que não

r
r
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c mpareceram. Esta declaração será rubricada pelo
int'cndentc, que providenciará immediatamente para
que seja recolhida ao thesouro nacional a importancia
da multa marcada no art. 64, enviando as compe
tentes guias aos que tiverem incorrido na mesma multa,
a" fim de eITectuarem o respectivo pagamento e mar
eando-lhes um prazo improrogavel para apresentação do
documento probatorio de o haverem satisfeito; devendo
e se documento ser notado no proprio contracto.

Art. 85. Encerradas as assigna turas do termo dos
contractos, extrahir-se-hâo duas copias, que depois
de autbenticadas pelo intendente serão remettidas,
uma ao director da repartição fiscal, e a outra ao
quartel-mestre general.

Art. 86. Osecretario da intendencia organizará, em
vista dessa copia de contracto, uma nota dos objectos
que deixaram de ser con tractados, no todo ou em part6,
a fim de ser presente ao conselho de compras, que
nesse caso mandará proceder a novos annuncios, para
acquisição de taes objectos.

Art. 87. Ofornecedor que não en traI' com qualquer
arUga para a in tendencia, den tro do prazo improro
gavel que se houver estipulado no respectivo con
tracto, incorrerá ipso facto na multa de 10 "10 do valor
total dos objectos não entregues; se porém o excesso
de prazo fÓr de mais de 15 dias, deverá pagar a
multa de 20 "/o; ficando entendido que em qualquer
desses casos a multa será imposta sem recurso algum,
salvo caso de força maior provado perante o Ministro.

Art. 88. O fornecedor que não entrar para a in
tendencia com qualquer objecto que houver contrac
tado 30 dias depois de expirado o prazo estipulado,
pagará os 20"/0 de que tra ta o artigo an teceden te e
o seu contracto será ipso facto rescindido, devendo-se
neste caso proceder quanto antes á acquisição do ob
jecto que deixou de entrar, conforme 'fór mais con
'veniente, mas sempre de accórdo ,com os preceitos
estatuidos neste regulamento, salvo caso de força maior.
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Art. 8n. No caso de rejeição de artigos que careçam
de concerto o intendente poderá marcar, se lhe pareceI'
que não houve intenção de illllclir o contracto, um
novo prazo razoavel para os concertos ou substi tuição
exigida, findo o qual tornar-se-ha eITectiva a multa, se
não verificar-se a entrada e recebimento clesses artigos.

Art. 90. O exame e recebimento de todos os objectos
contractados se elIectuará na intendencia em um local
especialmente destinado. para esse fim, em cada secção
do almoxarifado, e só serão arrecadados ou carregados

. em receita ao almoxarife respectivo, clepois de bem exa
minados e conferidos com as amostras ou modelos cor
respondentes.

Art. 91.. Os objectos comprados ou contractados, que'
tendo sido rejeitados, não forem retirados dos armazcns
do almoxarifado, dentro do prazo marcado pelo inten
dente, serão removidos e entregues aos depositos pu
blicos, ficando os seus clonos sujeitos ao pagamento das
despezas de remoção.

Art. 92. Para cada contracto haverá um cartão,
rubr'icado pelo intendente, contendo o titJllo do ar
tigo, a quantidade contractada, o nome do contrac
tante, e a data e prazo dú contracto, devendo o almo
xarife, além dos lançamentos que fizer nos seus livros
notar nesse cartão, por datas, a receita do mesmo ar
tigo até completar-se o re pectivo fornecimento. O
mesmo cartão estará em poder do ajudante do inten
dente, emquanto não se eITectuar a entrada total do
objecto contractado, a fim de que, apenas se verifique
que qualquer entrada não teve lugar dentro do
prazo estipulado, dê immediatamente parte desta oc
currencia ao intendente, que a communicará logo á
repartição fiscal, para que se torne effectiva a multa
de que trata o art. 87 deste regulamento .
. Assim que se houver completado o recebimento do

objecto contractado, aqueHe cartão e as amostras que
serviram de base para o contracto respectivo serão ar
chivados na intendencía.

(
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Ar!.. 93. O exame e onfcr Ileia para o recebimento de
qualquer objecto conlractauo pelo conselho de compra:;
terá lugar na int ndeneia sob a immediata inspecção
do intendente, ou por sua ordem; podendo para isso
requisitar os p rito:; que julgar indisp nsaveis, como
informante:;,

Art. 9L Para solução llas duvidas que e uscitarem
por occa ião do rrcebimento de qualquer objecto, re
correrão os eOlltractante ao Ministro da Guerra.

Art. 95. O provimento de ferramentas, utensilio ,
combustivel e o que fuI' preciso para o trabalhos das
officinas do arsenal ele guerra da cOrte, laboratorio
do Campinho e fabrica de polvora da Estrella, bem
como dos utensilios e mais artigos de uppriment
ás fortalezas, quarteis, hospitaes, enfermarias e outros
estabelecimento ou estações militares da côrte con
tinuará a ser feito por contractos semestraes.

Art. 9G. Para o provimento de que trata o artigo an
Iecetlen te cabe ao in tenden te mandar chamar a coneur
ren ia, conforme está estabelecido para os casos de com
pra que pertencem ao con elho de que trata este regu
lamento; ,formando- e para isso uma commi ão cam
po. ta do me mo intendente como presidente, e do elt
:ljudante e do almoxarife da 2." . ecção como membro,
.ervindo de 'ecretario o empregado rlue fór designado
para exercer esse cargo nas . essõc. daquelle con
selho.

Art. Di. O proe dimento do intenden~e, com relação
aos trabalhos de que trata o artigo antecedente, erá pau
tado pelo que eslá marcado para o presidente do con e
lho de compras, devendo, portanto observar o que se
acha estatuic\o a semelhante respeito, quér em referen
cia ao destino que lhe cumpre dar ás àmostras que forem
necessaria para certos objec os, quér á applicação das
diftúpnt 's multas, por falta e cumprimento de qualquer
esLipu1:Jçilo do!'; contra tos rAspi'cliro. ; IJi'm como á
approvaçlo ti ' actas ua.' 'Ü Mi ".; d:l4UelJa com mi 50. e
a tudo quI" fôl' conCL'rnen t o mesmo conselbo e. p03~a

A. \}
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er exccutallo no ca o vertente, sem inconvenientes
ou delongas prcjudiciaes ao serviço nacional.

Art. 98. Os fornecedores por contracto:; seme traes
ficarão relativamente sujeitos a todas as mullas e mais
condições estatuidas para o que concorrerem aos for
necimentos annunciados por aquel/e conselho.

Art. 99. O:; chefes, commandantcs ou encarregados
dos estabelecimentos e estações de que trata o arL. 9:;,
organizar'io e remetterão ao intendente, alé o dia Hi

. dos mezes de Maio e Novembro de cada anno uma noL:l,
da quantidade e quali'dade dos objectos de que devel'ú
constar o respecti vo forneci menlo no proximo se
mestre.

Com essas notas, e tendo em vista as necessidades 01'
II i narias do exerci to, organ izará a intendencia um or
çamento com a importancia t01allIe taes f01'llecimcnlos,
para o mesmo semestre, servindo-lhe de base a média
los preços e o consumo elos objectos que foram contrac
lados ou comprados durante os dous semestres proxi
mamen te an teriores.

Esse orçamento da intendencia será submettido ao
Ministro da Guerra, nos pl'imeiros dias dos mezes de
Juuho e Dezembro, a fim de ser marcada pelo Go
ve\'l1o Imperial a quantia dentro da qual deverão l'er
feitos aquelles fornecimentos, em circumslancias onJi
narias.

Art. lOJ. Os pagamentos do: objeclor comprados
por meio ele contracLos, quér eITecLuados pelo con
selho de compras, quer pela commissão da intendencia,
serão feitos no lbesouro nacional cm vista de conhe
cimentos extrabidos pela respectiva secção do almo
xarifado, e devidamente processados na repartição
l1scal do l\1inisterio da Guerra, sempre que a sua im
portancia exce ler de cincoenta milrcis.

Ar!. 101. O pagamento de qualquer oLjecLo com
prado pela agencia poderá ser do mesmo modo eITec
tuaclo no thesouro, oe o vendedor estiver por isso:
no caso contrario, porém, será feito pe!:l mesma

r
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agencia, sompre em virtude de ordem escripta do in
tendente.

Art. 102. A importancia de qualquer artigo fornecido
á intendellcia, não excedendo de 501~000, será paga pela
agencia, precedendo ordem escripta do intendente.

Art. 103. Em todas as çontas ou facturas prove
nientes de cóntractos semestraes se deverá deduzir a
importancia do sello proporcional, visto que os outros
contractos não elevcm ter eITei to senão depois de p:lgo
esse sello.

Art. 104. Todas as outras contas estão sujeitas ao
pagamen to do sello marcado na respecti va lei.

CAPITULO XIII.

DO SERVIÇO DAS EMBAnCAçÕEs.

AI'L 1O~;. A i ntendencia deve ter embarcações apro
priadas p3r3 o serviço (le transporte, tanto do p's'oal
Gomo do material do exercito, a (]m de pocler effectUtll'
convenientemente, não só os respectivos embarques
e desembarques, como o serviço ordinario das forta
lezas, do asylo de invalidas e dos depositos de polvora.

Art. 106. O pessoal do serviço do mal' terá quar'tel
dentro do estabelecimento e se comporá de:

Um i. o patrão, que será o encarregado desse scrviço,
Dous 2. os patrões.
Quatro 3. os patrões.
Os remeiros, machinistas e Ioguistas que forem in·

dispensaveis.
Art. 1.07. O intendente poderá fazer tantos patrões

arvorados ou graduados quantos julgar necessarlos para
que cada embarcação tenha oseu patrão; devendo porém
daI' preferencia, para essas gl'aduações, aos remeiro
mais antigos e de melhor conducta.

Art. 108. Ao L" paLrão compeLe especiillmente :
. L" Dirigir tojo o serviço das embarcações ti seu

cargo.
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32.° Hesponder pelo asseio e boa ordem uo luartcl
da maruja .

. 3.° Responder I elo material a seu cargo, quér esteja
em serviço activo, quér se ache na respectiva arreca
dação .

. ~. ° Fazer pedido por escl'ipto, que erá apresentado
ao ajudante do intendente, de tudo que julgar preci o
para que o serviço a seu cargo não solTra a menor inter
rupção.

§ 5.° Receber do almoxarifauo e dar quitação uo far
damento e de tudo mais que por ordem do intendente
1ór fornecido para o sen iço das embarcar/ões.

S6. ° Dar parte ao ajudante do intendente de qUéllqucr
novidade que occorrer no sêrviço a seu cargo, a fim de
se providenciar como o caso exigir.

Art. 109. Aos outros patrões, aos r.~meiros e aos ma
chinistas e foguistas compete obedecer ao 1..0 patrão e
cumprir pontualmente as ordens concernentes ao ser
viço.

Art. 110. Quando o Governo Imperial julgar OppOI'
tuna mandara reunir o serviço dos escaleres das forta
lczas ao das embarcações da ia tendencia, cabendo en tão
a esta providenciar ele modo que em cada for taleza haj a
sempre um escaleI' esquipado e prompto, a disposição
do respectivo commandante.

Art. 1.ii. O intendente mandará fornecer nas época
proprias o fardamento do patrõe e remeiros, segundo
a tabellas em vigor; bem como o material preciso
para que esse serviço sej:! feito com a necessaria pres
teza e segurança.

CAPiTULO XIV.

no SERViÇO DE EXTl~CÇÃo DE lNGENDIOS E DA lLL MINAÇÃO
DA E\TENDENGIA.

Art. 112. A intendoncia terá as bombas que o Governo
julgar necessarias para apagar qualquer incenclio que

r
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c manife, tar, no estabelecimento, ou para auxiliar, em
casos urgentes, o serviço geral que incumbe ao corpo
de bombeiros.

Art. 11.3. Um dos officiaes adjuntos á intendencia
será encarregado do material respectivo, responderá pela
sua conservação e boa ordem, e dirigirá esse serviço.

ArL 1.1.4:, O mesmo omeial será igualmen te incum
bido da fiscalisação do consumo de gaz no estabeleci
mento, bem como da conservação e asseio dos respectivos
apparelhos.

Art. Hã. Ao pe soai do erviço da embarcações tam
bem cabe o da extincção de incendlOs, designando-se
um patrão para dirigir o trabalho de cada bomba, que
será executado por tantos remeiros quantos forem pre
cisas.

TIT LO III.

Dos arsenaes de ';lIcl"l'a c depositos dc artigos bellicos.
sua org..niza.;:lu c JiJu CSllccial.

CAPITULO UNICO.

ArL. 116. Permanecem os arsenaes de guerra da
cÔrte e das provincias do Pará, Pernambuco, Ba.hia,

. Pedro do Rio Grande do Sul e Mato Gro o, bem
como os depo iLos de artigos bellicos exi tentes nas
outras provincias do Imperio.

Art. H7. Os arsenaes de guerra ão e,pecialmenle
destinados ao fabrico e concerto do material de arti
lharia, do armamento portatil, e do fardamento, equipa
mento e correame necessario para o exercito; tudo ,c
gundo os modelos ou padrões actualmente cm u o no
exercito, ou mandados adoptar pelo .Mini terio da
Guel'l'3,

Ar!. H8. Para o acondicionamento e tran. porte do,
objcc tos fabricados ou concertatlos se farão o- preciso:
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Calx.ocs, assim como serão fabricados os moveis, uten-
ilios e o mais que fór necessario para as respectiva.

officinas, escriptorios, quarteis, fortalezas, escolas e
outras dependencias do Ministerio da Guerra, igual
mente de conformidade com as ordens e instrucções do
Governo Imperial.

Art. 1.'19. Quêr se trate da fabricação de material de
guerra, quêr de fardamento, equipamento e correame,
nenhum modelo ou padrão será alterado, senão em
virtude de ordem expressa do Ministerio da Guerra.

Art. :1.20. A direcção de cada arsenal de guerra do
Imperio será confiada a um omcial superior de estado
maior de artilharia, ou de estado-maior de 1. a cla se
do exercito, com o titulo de director; podendo o da
côrte ser confiado a-um general com as precisas habili
taljõi3s scien tillcas.

Art. 1.21. Em circumstancias normaes o arsenal de
guerra da côrte será guardado e policiado pelas pra~as

do corpo de operarios militares, e os das provincia'
pela força que estiver de guarnição na respectiva ca
pital, emquanto não estiver organizada a companhia
de operarios militares que deve existir em cada um
des es arsenaes.

Art. 122. Em todos os arsenae' do Imperio deve-se
preferir o trabalho por empreitada ao de jornal; para
o que os directores mandarão organizar a-s respectivas
tabellas, em todas as officinas, cujo trabalho não fôr
in tciramen te mecanico.

Art. 1.23. As tabellas de que trata o artigo antece
dente serão apresentadas pelo ajudante que dirigir o
serviço das officinas, e approvadas pelo respectivo
director, que as não podará alterar senão depois de
reconhecer praÚcamente a existencia le algum incon
veniente que se opponha á sua fiel execução.

ArL 1.24. Os directores dos arseliaes de guerra serão
responsabilisados pela falta de fiel cumprimento da
determinação contida no art. 1.19 deste regulamento.

r
(
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TITULO IV.

Do arsenal de gucI'ra (la Cí}I'tC.

CAPITULO L

Art. 125. O pessoal deste arsenal será o seguinte:
Um direclor, omcial general ou superiúr,. nas condi

ções cio art. 120 deste regulamento.
,um sub-director, oficial superior de estado-maior ele

arlilharia, ou do corpo de estado-maior de 1.. 3 classe, ms
mesmas condições do director, porém menos graduado
segund o a jerarch ia mili tal'.

Trcs :Jj Llllan Les, maj ores ou capi tães do~ mesmos corpo
especi:\Cs.

Seis oficiaes a Ijuntos, sendo quatro da arma.de arli
lharin, ou de outros corpos especiaes e os outros refor
mados ou honorarios do exercito.

Os empreg:ldos da secretari:l e dos escriptorios.
anca rregado do museu 111 ili tal', orncial reformado ou

honorario do exercito.
Um pedagogo, omcial reformado ou honorario do

exercito.
Um cirurgião do corpo de :Jude do XCI' iLo.
Um capellãomilitar.
TI' . professores para dar instrucção aos apreJ1l1ize"

al'I i I1ce!>.
Dous adjuntos aos professores de Las letra
Um mestre ele musica.
Um mestre ele gymnastica.
Um agente.
Duus porteiros do ar. enal.
Um pharmaceutico.
Dous enfermeiros.
Um adjunto do pedagogo, olTicial ou inferior refor

mauo ,do exercito, ,cgundo a patente do pedagogo.



- 72-

Quatro guarlbs, (10ns coatljnvaelores e doze serventes
para a companhia ue aprendizes artifices.

Um feitor e os serventes que forem inuispensayeis
p31'a o serviço geral.

O pessoal das officinas.
O corpo de operarias militares.
A companhia de aprendizes artifices.
Art. 126. O serviço elo arsenal será dividido em tres

secções, sob a immediata' direcção e fiscalisação de cada
um dos ajudantes da directoria.

CAPITULO II.

DO DIRECTon.

Art. 127. Touos os empregados do arsenal são subor
dinados ao director, que é o chefe da administração e
pl'imeira autoridade do estabel cimento, pelo que lhe
compete:

Ln Receber e fazer executar as ordens e instrucções
do Ministerio da Guerra;

2. U Determinar todos os trabal hos do ar ena I, de con
formidade com aquellas onlens e instrucções;

3. n Inspeccionar esses trabalhos e providenciar de
modo que tudo se faça com a maior prcstezll, economia o
perfeição;

4. o Remetter para a inLenc1encia da guerra acompa
nhado da competente guia todos os objectos fabricados
nas oillcinas, com tal destino; bem como os que não ti
vorom applicação no arsenal mas possam S2r vendidos
como cousa inutil;

ti." Regular o serviço e manter boa ordem na admi
nistração; bem como na fiscalisação, policia e disciplina
do estabelecimento;

ü.· COl'J'esponder-. e directamente com o Ministro
da Guerra, e com qualquer autoridade civil ou militar
sempre que 35sim exigir os niço naci'OlJal;.,

r
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7. ° Informal' :lO Minislro da Gue1'l'a úcel'ca da ido
neidade dos individuas que pretenderem os lugJ.res de
nomcac;ão do Governo;

8.° Tomar juramento e dar poss'C aos que forem pro
vidos nesse lugares;

n.o Nomear d'entre os seu' subordinado, na falta ou
impedimcnto de qualquer cmpregado, quem o subf;[itua
interinamente, dando logo parle des. e aelo ao Minislro
da Gucna . e o pro\' j men to do rcspecli vo cml rego 1'ÓI'

uc nomeação t.l~ Goremo;
10. Nomear os me tres, conLramest.re~, mandadores,

c'creventcs, feitor, auardas e mais mpreO'ado. que não
forem lle nomeação elo Govcrno, conformc as pr scripçõe~

ueste reaulamento; b m como manu:!r aUlllittir o.: OP()

I'arios e se1'\' ntes, segundo as exigcncias do serviço 1'0 

pccti \'0 .

H. Manual' des] cdir do serviço do ar enal os empre-'
gado de nomeação da directoria, que se porlarem mll!,
não cumprirem fielmen Le o seus eleveres, 011 se tor
narem de necessarios, por carencia de trabalho;

12. Suspeu,ler at.é 11> dias o empr(;oado de nomeaç.ão
do Governo que incorrer em qualquer falt.a grave, com
relação ao 'umprimento de seus deveres; ou em tempo
determinado, se a falta fór d lal g'l'avidade qlle exija a
demissão uesse empregarto; devendo Jorém ne~te c.a o
uar immediatamente parle cirCllUl lanoiaua ao Minist.ro
da Guerra para 1'0. olvel' a respeito'

13. Pedir proviu ncia ao Minist.ro úcerca de qual
quer a. sumpt.{) que se prenda aos inLere.. es do ervilJo ou
Ja fazenda nacional, e não esteja na alçaua ela directoria;

14. ParLicipar ao Ministro qualquer il'regularidade,
transgre.. :Io de lei, ou deste regulamento, a Um de serem
responsaLilisado e punido os culpados;

15. Apresen tal' opportunamentc ao l\Iini t.ro da Guena
um orçamento do material .nc ssario para o tra
bal hos de cada sem. tre llnancei 1'0, Ui:> modo que haja
tempo para a expedição das respectivas onlens de forne
cimento a inlenden ia da gucl'I'a;

A. 10
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H), Solici tal' o fornecimento de qualquer arligo que
fór necessario para oserviço do arsenal, sempre que por
circumslancias imprevistas não o houver incluido na·
quelles orçamentos;

i7. Na in~pecção e fiscal i ação dos diversos serviços
do arsenal a seu cargo, velará que os respectivos empre
gados cumpram fielmente os seus deveres;

i8. Prestar aos chefes das diversas repartições do
M.inisterio da Guerra as informações e esclarecimentos
que lhe forem solicitados, bem como r(i}quisitar dessas
autoridades o que julgar convenienle á regularidade e
boa marcha do serviço a eu cargo;

i9. Mandar passar, quando não houver inconve
niente, as certidões que se pedirem dos livros, do·
curnentos e mais papeis pertencentes ás estações que lbe
eslão subordinadas, devendo-se observar o que ares·
peito dispõem as leis de fazenda;

20. Rubricar todos os livros de escripturação, quêr
da secretaria, quér dos escriplorios c deposi tos, podendo
dar com missão para esse serviço, não só aos ajlldantes,
secretarios e ol'ficiaes adjunto, como a qualquer dos em
pregados de nomeação do Governo;

21. Dar as instrucções que julgar r.onveniente" para
o regular andamento de lodos os erviços do arsenal, de
<.tccórdo com as disposições desle regulamenlo;

22. Deferir os requerimenlos elas parles, dentro dos
limites de suas allribuiçães;

23. Mandar realizar pelo agente todas as comprilS
que exigirem mui la urgencia, dando, porém, parle ao
lI1inistro das conuições em que se effectuaram, e elas
causas que as dclúminar<lm, se a respectiva importancia
exceder tIe lOO,~OOO ;

24:. lIlanuar calcular a imporlancia da mão de obra de
cada artigo que se fauricar ordinarialllente nas oITicinas
do arsenal, a üm ue ser incluirlo na labclla ele emprei
tada que uevc havcr elll Gaua UfllCillll, Gllju lrabalho
lião fór inteiramcnle m 'c;lnico, lcnJu cm visla, s'mpre

r
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qucJàI' possivel, o custo provavel uesse mesmo arLigo,
feiLo pela industria particular;

21L Apresentar annuall1lente ao Ministro, aLé o fim
de Fevereiro, um relaLorio circumstanciado da marcha:
do serviço a seu cargo, durante o anno anLerior, in
dicando nessa occasião as medidas que julgar conve
nientes para· o melhoramento dos dilferentes ramos
des~e serviço;

26. Mandar fornecer á companhia ~e aprendizes ai'·
tifices o fardamento e o mais que fór preciso para que
os meninos sejam muito bem alimentados, andem
sempre limpos, recebam a necessaria instrucção, e sejam
convenientemente tratados na respectiva enfermaria;

27. Mandar fazer igual fornecimen to, e para o mesmo
fim, ao corpo de operarias militares, de accórdo porém
com a tabella em vigor, relativamente á distribuição
do fardamento;

28. Presidir o conselho econômico da companhia
de aprendizes artífices e antorizar as respectivas des
pezas; não PQç!.enuo p.orém em caso algum mandar
abonar gratificações a quem quer que seja, por conta
das caixas de sobras e de musica, d'onde não deverá
sáhir quantia alguma, ·senão para a compra de objectos
de reconhecida utilidade para os mesmos aprendizes;

29. O director terá residencia no estabelecimento.

CAPITULO III.

DO SUlil-DIRECTOR.

Art. 1.28. O sub-director é o fiscal e segunda au
to l'idade do estabelecimento, tendo ingerenc ia em
todos os serviços das tres secções, pelo que lhe compete:

L o Substituir 1) director sempre que este se achar
ausente;

2. o Receber do director todas as ordens relativas
o serviço do arsenal, devendo pÔr o - visto - nas que
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forem e'\pedi']~s por e.'rripto, depoi' ue haver tomauo
conhecimenlo do seu conteútlo;

3, o F~zer com que essas oruens .' j~m executauas
com a maior fltlelidaue e prompl idão ;

'Lo Dar scien ia ao director ue qualquer irl'egu
Iariuade que encontrar no serviço doarsen~l;

!>, o Apresentar ~emanalmente ao directo·r um mappa
demons tra Livo uas obras em fabrico, com 05 respec
tivos destinos, bqm 'amo das que foram terminauas.
durante o mesmo per iodo;

6. o Fiscal isar a en Irada do ma teriai que fM com
prado pela agencia, ou fornecido pela intendencia,
dando parte ao director de qualfJuer falta que en
contraI" tanto em l'elação á qualiuade, como á qum
üdaue dos respectivos artigos;

7. o Fiscalisar o enfardamento ou Q-ncarxotamento
uo:; artigos fahricados ou concertados nas officina U()
arsenal', com je:ltino á intendencia, ou a qualquer
outra est3ção do Mini teria da Guerra, bem como a
sal'liua desses artigos, que devem ser acompanhados
seml}re de uma guia contendo' a qU31~Üelade, quali
dade. destino c o nome do portador;

8. 0 llubricar a" guias dos objectos que tiverem de
sahir <lo arsenal, qualquer que se}n o destino, as.
qUJe" ficarão cm poder do porteiro que estiyeL' de
serviço, até o fim de cada semana, depois do que serão
renwttidas para a secretaria, com uma nota no verso,
escri pt:J e as~ ignada pelo mesmo por tei 1'0, eleclal'a nda
se com erreito alliram aquelles objectos, ou se houve
alguma dilIerença, fluér na rjuantidade, quér na qua
jidade;

9. 0 Fi calisar a arrumação e boa ordem dos arilla
zens de deposilos, tanto de materias primas, como de
objectos manufacturados, a rim LIe que Llldo 'se conserve
conven ien temen le acond icionado e em perfei Lo estado;

10. Inspeccionar a eEcripLuração relativa ao serviç.()
das trei; secções do arsenal, e dar parte ao director de
qualquer irrcgularidaLIe que por ventura encontrar;

r
r
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II. Fiscalisar todas as férias, tanto das officinas,
como dos outro. serviços uo arsenal, e mandar apre
.ental-as opportunameule ao directol', a fim de serem
remettiua~ para a repartição fiscal;

12. Fiscalisar o serviço relativo aos apontadores,
a fim de não !laver il'l'egularidade que prejuuique a
fazenua nacional, ou injustiças que olTenuam os di
reitos do operarias e serventes;

13. V lar sobre o asseio, boa oruelll, cla sificação
e perfei ta uisposição dos trop!léos, modelos, padrões
e mais objectos que formarem as collecções de arma.,
cquipamentose uniform'es militares, nacionaes e estran
geiros, quedevem existir no museu militar, bem como
dos liVl'o, desenhos, planos e jornaes militares da
bibliol!lrca do arsenal, que deve estar' annexa ao
mesmo J.l1useu, e sob a gUilrua e responsabilidade do
re pccli\'o encarregallo.

Art. 120. ~ada sahirá do ar enal sem ciencia do
. ub-uireclor, que nunca deverá rubricar uma guia de
a!lilb, senão depois de haver recebido a competento

ordem Llo director.
Art. 130. O ub-dircctor pouerá despachar os pe

dido. e as guias da: oOlcin:is, bem como as guias do re
111e. sas lle objectos para a intenuencia, sempre que o
di rector ~e acha r. au en te e hou ver ur(Tencia : devendo
porém inteiral-o de tudo logo que eUe se apresentar no
e tabelecimento.

Art. 131. O ub-director re. idirá no ar enal, ou nas
'llas proximidaLle , dando- e-lhe casa, em [alla absoluta
de commorlos no estabelecimento.

Art. 132. O sub-director ted um e criptorio com
um amanuense e dous escreventes para o serviço que
lho é peculiar.

Art. 13:1. Osub-d irector além das obrigações i nhe
rentes ao seu cargo, ~erá o commandante do corpo de
operarios militares, e como tal lho compete:

1.0 Mail er a nece f:aria dis'iplina e complelo ;JS'cio
no 'luartel rC~}1c 'tiyo;
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2." Mandar detalhar o serviço de guarnição e de po
licia ;

3. o Mandar passar e assignar as escusas de serviço,
logo que tiver ordem para is o ;

4,. o Mandar fazer e assignar os prets e relações de
mostra que devem ser apresentados á pagadoria, nas
é.pocas determinadas;

5. o Mandar fazer e assignar os pedidos de fardamento,
armamento, equipamento e correame para as praças
do .corpo, segunllo as respectivas tabellas; bem coml)
dos utensilios que forem necessarios para o quartel;

6. o Promover os soldados a cabos e estes a sargentos,
segundo o seu ,comportamento e habilitações, depois de
ouvir os respectivos commandantes de companhias,
como informan tes ;

7. o Fazer com que só deixem de ir ao trabalho das
aflicinas as praças que es ti verem enfermas ou em servi
ço militar;

8. o Solicitar do director as ordens que julgar precisas
a bem do serviço e economia do corpo;

9. o Ter sempre uma farça nomeada pal'a acompanhar
no arsenal ou fóra delle as bombas, no caso de algum
incendio, devendo essa força er composta das praças que
se acharem nas oflicinas ;

1.0. Mandar fazer exercicios para a extincção de incen
dias, sempre que fÓr possivel, e obrl'gaÍ' o oflicial encar
regado desse serviço a ter o respectivo materi:ll sempre
completo e em perfeito estado de conservação.

CAPITULO IV.

DA SECRETARIA DO ARSENAL.

Art. :1311. O pe soaI da secretaria será o seguinLe:
Um secretario.
Um 1. o olJicial.
Um 2. o oIlieia!.

r
r
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Dous am3llUenses.
Um archivista.
Seis escreventes.
Um porteiro.
Dous continuas, um dos quaes ajudará o porteiro.
Dous ou mais serventes, segundo as necessidades do

serviço.
Art. 13:5. Incumbe ao secretario:
1.0 Distribuir, dirigir e fiscalisar os trabalhos da se

cretal'ia, cumprindo fiel e promptamente as ordens do
dirctor, a quem é immediatamente subordinado;

2. ° Lançar ou mandar lançar os despacho nos reque
rimentos endereçados ao director, segundo as suas in
dicações ou instrucções;

3.° A signar as certidões que forem passadas em
virtude de despacho do director;

4:.0 Conferir e authenticar todas as copias que forem
tiradas na secretaria em virtuLle de ordem do di
rectal';

5.° Propôr ao director as providencias que lhe pare
cerem acertadas a bem da regularidade e perfeição do
serviço da secretaria'

5. ° Rubricar o pedidos de objecto neces~arios para
o serviço a seu cargo, e o.scalisar a distribuição e con
sumo dos articros hamaLlo de escriptorio;

7.° ln peccionar frequentemente o erviço do arcbi
vista e dar parte ao director de qualquer irregularidade
que encontrar.

Art.135. O ecretario !lerá substituído em seus impe
dimentos pelo empregado que se lhe seguir em catego
ria ou antiguidade.

Art.137. Os officiaes, amanuenses e escreventes exe
cutarão os trabalhos que lhes forem di tribuidos pelo
secretario.

Art. 138. O archivista terá por dever especial a guar
da, arranjo e cou ervação dos livro e papeis que forem
ilrchivaclos e será responsavel pelo cabal desempenho
<les . scr\'iço.
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,
ArL. '1.39. O pOI'leiro terá por obrigação especial:
LO A guanla, con ervação e asseio dos livros, mobilia,

utensilios e todos os outros objectos da secretaria;
~. o Cuidar no asseio do edificio da secretaria;
3. o Fechar, sellàr e expedir a correspondencia diaria

que lhe róI' entregue.
Art. 1.40. Os trabalhos geraes da secretaria começa

rão todos os dias ás 9 horas da manhã e terminarão ás
3 da tarde, sal\'os os casos exLraordinarios, em que a
entrada e sailiJa dos empregados será fixada pelo di
rector, segundo exigir a urgencia do serviço.

Art. 14,1. O secretario de irrnará p I' escala, sempre
que róI' preciso, segundo as in truecões c ordens do
director, o empregado ou empregados que devam licar
na secretaria, depois do sen'iço geral, para concluir
qualquer trabalho que não puder apromptar-se nas
110ras ordinarias, bem como O' que devam comparecer
antes da hora marcada para a enLrada quotidiana, ou
mesmo nos domingos e dias feriado para a execução
de qualquer serviço exLraordinario.

Art. H2. O agente de compras do arsenal ' imme
diatamente subordinado ao director, terá a- mesmas
obrigações marcadas para o da intendencia da gueITa e
lhe serão extensivas toda~ as di posições contidas no
arLs, 23,24,25,26 e 27 de te regulamento.

Art. 1.43. O me mo agen te terá igua1men Le por
devet' efIecLuar as compras relativas á companhia de
aprendize~ artifices, e se lhe dará um escrevente e 11m
servente para auxilial-o na e cripturação e mais serviços
a seu cargo.

CAPITULO V.

DO SERVIÇO DAS TnEs SECÇÕES no ARSENAl..

ArL. :i4~. Cada ajudante da directoria terá a seu cargo
uma secção do serviço do arsenal, . será o unico res
lJUllSavd pela boa ordem. j1l'Omjlla cx.c 'l1ção e perfeita

.. (
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rli;;posição desse serviço, segundo as ordens do director
e as pl'escripções deste regulamento.

Art. H:J. A L" . ecção comprehemle todos os serviços
que não correm pelas officinas, e especialmente os se
guin tes :

L° Os armazensde depositas, tanto~e materia prima
como de objectos manuFacturados;

2. D OS arma7.ens do material de artilharia, e tudo que
lhe é relativo;

3. D A companhia de aprendize~ artifices;
4.° O serviço geral a cargo do feitor;
5.° A policia e asseio do e.'tabelecimento.
Art. 1.46. A 2.' eccão com prehende todas as afilei na

do ar enal, menos as de espillgdrdeiros e coronheiros,
tendo lambem a seu cargo a repartição das costuras.

Art. 1.1,7. A 3." secção comprehende as officinas de
espinO'ardciros e coronheiros, a sala de armas, o de
posito do armamento que fór rccolhido ao ai· enaI para
concerto ou limpeza, e o museu militar.

AI'L. 14,8. Em cada secção baverá um escripl.orio e os
officiaes adjunlos que forem neces adas para a voa
marcha e fiscalisação do serviço respectivo e que serão
designados d'entre os de que trata o art. 125.

Al't. h9. O- d positos de materia prima e de objeclos
manufacturados e. tarão a cargo de um dos adjuntos,
c tcrão tantos guardas quantos forem os respe:tivos
armazens.

Art. 1.:50. O trem de artilharia estará a carO'o de um
ameia! de estado-ma ior da mesma arma, efl'ectivo ou re
formado, c terá tantos guardas quantos Forem os res
pectivos armazens.

Art. Ui!. Os tres ajud:mtes residirão no arsenal, ou
nas suas proximidades, 5i naquelle estabelecimento não
houver ab oluté\mente co~modos para essa residencia.
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CA PITULO VI.

DA i."SECÇXO.

Art. Hl2. O L' ajudante é o chefe e fiscal e~pecial

do serviço desta secção, e como lal lhe compete:
I. o Fazer com que os encarregado" dos depositos,

tanto de materia prima e de objectos manufacturados
como do material ele artilharia e mais artigos bel
licos, tenham os respectivos armazens prrfeitamente
limpos e convenientemente arrumados; devendo dar
parte por escripto ao director, por intermedio do sub
director, de qualquer incuria que traga prejuizo á
fnenda nacional;

2. o 'Fiscalisal' todos os srrviços relativos á com
panhia ele aprel1llizes artiflces, e providencial' imme
diatamente sobre as inegularidaLles que encontrar, se
estiver na sua al(ada, ou pedir logo proviJencias ao
llirertor, para que o mal não progrida;

3. o As. istil' com o medico e o pedagogo á entrada
dos generos alimenticios, para não consentir que ~ejam

recebi los senão os que forem de superior qualidade,
nos termos do con tracto respect i'iO ;

!L
O Fazer eom que os pateos do estabelecimento e

conservem sempre cm completo asseio c bem ar
ranjauos; devenuo pedir providencias contra o feitor
quando este incorrer em alguma falta, ou deixar de
cumprir qualquel' ordem com relação ao serviço a seu
cargo;

;>, o D(,terminal' o encaixotamento ou enfaruamento
dos ohjectos que devam ser remeLLidos para a ioten
<Iancia, ou para qualquel' outro lugar fóra do arsenal,
~egundo as ordens rlue houver recebido da directoria;
devendo previamente mandar fazer pedidos, do que
fOr preciso para aquelle fim, pelos encarregados dos
respectivos depositos;

Ô. o Hubriear esses pedido~, crllc rleyrm ~er as ignados
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pelo encarregado do deposito que tiver de fazer a re
messa;

7, o Fiscalisar a entrada da materia prima, ou de
outro qualquer artigu que fór recolhido áquelles d '.
positos, mandando lavrar um termo em livro especial,
no caso de se encontrar qualquer falta na quantidade,
e mesmo algum defeito ou dilTerença na qualidade do
objecto rccnbido j

8. o Fiscali aI' o encaixotamento ou enfardamento do
artigos que sahirem dos mesmos depositas, para qual
quer destino, fóra do arsenal; devendo mandaI' lavrar
um termo em livro e pecial, para cada remessa, e en
viar uma copia authentica para a secretaria, com o
visto do sub-director;

9. o Mandar recolher ao deposito respectivo, entl'e
gando-se a. guia ao chefe da 3. a se 'ç,;Io pa I'a os de
vidos etreitos, o armament.o portatil que fÕ!' remet
tido para o arsenal, qualquer que seja o seu estado e
procedencia ;

1.0. Mandar fazer pedido do que fÕ!' nece, sario para
os trabalhos do seu escriptorio, devendo esses pedidos
ser assignados pelo escrivão respectivo;

H. Rubricar todos os pedidos feitos pela ua secção
em virtuue de ordens da directoria; 'devendo os do
serv iço geral ser assignados pelo rei tal'.

Art. 1.53. O pessoal do escriptorio desLa secção será
o seguinte:

m escrivão para dirigir e fiscalisar o serviço de
e cripta, com re. ponsabiliuade pelas illegaliuades ou
erros que forem encon trado::. nos livros e papeis do
escriptorio a seu cargo.

Seis e creven tes.
nous continuas, servindo um de porteiro.
Ar\.. 154. O escrivão se!'á substituido pelo escre

vente mais idoné:o, que fór de. ignado ad lwc pelo di
rector, sob proposta do 1.0 ajudante, chefe desta secção.

Ar\.. Hin. Compete ao escrivão escripturar a re
ceita e despeza elos d'::'posilO' pertencentes a esta secçãO',
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á vista das portarias ou das guias e pedidos despa
chados pelo di rec tor .

Al't. i56. O agente tem igualmente por dever re
ceber do arsenal, acompanhar e entregar na inten
dencia os objectos fabricados nas oficinas, e quaesquer
outros de cuja remessa fÓl' incumbido; bem como
acompanhar e entregar no arsenal a materia prima
e mais artigos que receber da intendencia com esse
fim; tendo um escrevente para auxiliai-o na escrip
tu ração do seu livro de entradas e sahidas, e sendo
este trabalho executado no escriptorio da i.' secção,
por ser o mesmo commissario immediatamente subor
dinado ao LO ajudante.

Art. i57. Haverá nesta secção do arsenal os dous
seguintes depositos, que devem ser distinctos, cada um
dos quaes sob a guarda e immedia ta responsabilidade ele
um official de corpo especial, ou reformado do exercito.
com as necessarias habilitações e bastante criterio:

L° O deposito de materia prima e de ferramentas,
bem como dos objectos manufacturados, que não se
prendem directamente ao material de artilharia, pro
priamente dito;

2. ° O deposito ou trem de artilharia e de tudo que
é relativo a esse material bellico.

Art. :lã8. Em cada armazem de deposito haverá
um livro mappa que mostre, prima facie, o movimento
de entradas e sahidas de todos os artigos respectivos,
bem como a existencia no fim de cada mez.

Art. i59. Os livros mappas de que trata o artigo
antecedente serão escripturados por um escrevente
nomeado para esse fim sob as vistas e responsabilidade
do encarregado do deposito respectivo.

An. :1.60. Em cada armazem de deposito tambem
haverá um livro para o lançamento cliario dos objectos
que entrarem e outro pua o cio. que sahirem; de
vendo e.~se serviço ser executado com asseio c fideli
dade pelo guarda respectivo, a fim de pocler,informar
de prompto o que existe no armazelll a seu cargo.

r
r
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Art. i6L Ao omcial encarregaLio do deposito do
maLerioil de artilharia incumbe cuidar no arranjo,
classificação, asseio e conservação das bocas de fogo,
viaturas, palamenLas, projecLis, eLe.; devendo para
isto requisitar do direcLor, por inLermedio do L o

ajudante, todas as providencias que julgar necessarias.
ArL. :1.62. Ao omcial encal'l'egado do deposi to de

maLeria prima e dos objectos manufacturados, que não
têm relação immiJdiata com o material de artilharia,
compeLe a arrecadação e fornecimento elos artigos con·
fiados á sua guarda; não devendo, porém, receber ou
entregar cousa algu'ma sem orLiem por e cripta elo
uirector, de quem requisitará, igualmente por inter
media do LU ajudante, todas as providencias que julgar
convenientes para o bom desempenbo das suas obri
gaçôe •

ArL. i63. O feitor será obrigado a mandar executar
promptamenLe touo e qualquer erviço que lhe fór
ordenado pelo i. U aj uda nte, chefe Lies La secção.

CAPITULO VII.

DA COMPANHIA DE AI'IlE:'iD1ZES ARTl111CES.

Art. iGl. Além do pessoal consLante Lio art. ~2"

desLe regulamento, com referencia a ~~La companhia,
haverá 200 menores de 7 a 16 annos de idade, dispostos
cm quatro divisões de 50 cada uma, sendo o respec
tivo quartel e enfcrmaria dentro do arsenal em edifi
cio. apropriados.

Arl. 165. Para qualquer mcnor ser admitLido nessa
companhia é necessario ;

L° Ser brasileiro;
2.° Ter a idaue de 7 a 12 annos;
3.° Ser dc constituição robu'La c Ler ~ido vaccinauo.
A revaccinação terá lugar quando atLiugil'cm á iuade

de 16 a11l10 •

•
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AI' Lo i 66. O numero dos aprendizes aI' tifices será'
preenchido:

LO Com os orphãos ou desvalidos que, estando nas
condições uo artigo antecedente, fOl'em I'cmettidos pelas
autoridadcs competentes, por se acharem realmente
abandonados;

2. 0 Com os filhos de pessoas indigentes, e inteiramente
sem meios para o" alimentar e educar;

3. 0 Com os filhos dos operarias do arse:lal que tive
rem mais de dez annos ue serviço elTectivo, e com os
das praças de pret do exerci to ou ua armaua impe
rial;

4,.0 Na falta de menores nas con lições do paragraphos
antecedentes, com quaesquer outros que sejam apresen
tados por seus pais, tutore, ou quem legitimamente os
representaI', uma vez que cstes provem estado de po
breza.

AI't. i67. Excepto o ca"o do ~ Lodo artigo antece
dente, nenbum menor erá aumiLtido nessa companhia
sem que seu pai, tutor, ou quem deHe e tiver incum
bido assigne termo na secretaria CIo arsenal, pelo qual
obrigue a pessoa do menor ás condições inherentes ao
seu alistamento.

Art. 1.68. A pessoa que solicil:1r a ;:dmissão de algum
menor na companhia de aprendizes artifices deverá en
dereçar a sua petição ao director do arsenal, instruin
do-a com certiç\ão de idade e mais documentos que
provem achar-se elle nas condições dos arts. 1.63 e i64, ;
c só no caso de poder esse menor ser acei to subirá a
mesma petição á presença do Ministro da Guerra para
resolver a respei to.

Art. 169. A autoridade civil ou militar que enviaI'
algum menor para a companhia de aprendizes artifices
o fará acompanhar, sen}pre que fór passivei, dos do
cumentos exigidos por este regulamento, ou pelo menos
de um ameio com esclarecimentos sobre a idade, llatu
l'aliLlac1e, filiação e quaesquer outros que sirvam para de
ferir as condições do menor pOI' clla apresenlallo.

(
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rto 170. O,'den:lIla a ndmi. são de qunlquel' menor
mandará o clirector lavrar um termo na secretaria do
arsenal, em livro' cle talão, apropr'iado, no qual assig
nará o pai, mãi, tutor, curador, ou a pessoa que estiver
incumbiúa de apresentai-o; devendo especificar-se a
obrigação em que fica o me mo menor de cumprir tudo
quanto lhe fór applicavel pelo pr sente regulamento:
feito o que será elle r rnettido pelo director ao pe
da~ogo, acompanhado do termo cortado cio livro de
talão, cúm a precisas declarações, na fórma do art. iG3,
a fim de ser matriculado no livro competente.

Art. 171. Na dio,tribuição dos aprendizes arLifices
pelas quatro divisões de que se compõe a companhia se
ob ervarã, tanto quanto fór passivei, a seguinte regra:

Na La tlivisão serão classiflcados os mrllores de 1lj, a
iU annos de idade.

Na 2." os de ·12 a ·13 annos.
Na 3.' os de 10 a 11 annos.
Na {.I:." os de 7 a U annos.
Art. 172. Os aprendizes artifices serão bem alimen

tados, vestidos, curatlos e educados pai' conta do Es
lado.

Art. 173. O arsenal fornecerá tuclo quanto fór pre
ciso para que o quartel da companhia e a enfermal'ia
desses aprendizes se con ervem sempre limpos, e nada
lhes falte; assim como o fardamento, roupa de cama c
o mais que se tornar necessario para o ensino e bem
estar desses menores.

Art. 174. Haverá nesta companhia nulas de Las le
tras, geometria applicada ás artes, desenho linear e mu
ica, tendo os respectivos profcs'ores os vencimentos

constan tes da ta bella annexa.
Art. 175. O' aprendizes arLiflces serão obrigados a

frequentar a aula tle 1. as letras até aherem ler, escre
ver e contar correntemente, devendo os que e habili
ta rem nessas ma tel'ins frequentar tambem as ou tras aulas
destinndas ao ensino lheorico; todos porém deverão
aprender simulLanenmenle nns. omcinas (lo arsenal o,.;



- 88-

oflkio!': para que tivercm mais vocação e aptidão phy
sica.

Art. '176. O ensino pratico terá lugar sob a in~pecção

dos ajudantcs da directoria, chefes Lla 2." e 3.' secção
do arsenal, e será commettidoaos mestres das omcinas
e aos seus operarias ma is in tell igen tas e morigerados.

Art. 1.77. Os aprendizes artífices que completarem
16 annos de idade e houverem mostrado vocação para
os omcios mecanicos passarão como elfectivos para o
corpo de operarias mil itarésdo arsenal; aquelles, porém,
que até essa idade mostrarem negação para taes omcios,
ou quizerem seguir a carreira das armas, serão transfe
ridos para o deposito de aprendizes artilheiros.

Art. 178. As transferencias de que trata o artigo
antecedente deverão ter lugar durante os meze ue
Janeiro ou Fevereiro de cada anno.

Art. 179, As falLas de subordinação e disciplina com
mettidas pelos aprendizes artifices serão punidas cor
reccionalmente ao prudente arbitrio do director, que
poderá autorizar ao pedagogo para inOigir de prompto
os castigos de prisão simples, solitaria por tempo
que não exceda a oito dias, privação por igual tempo de
pa.rte da ração, e outras penas apropriadas para cor
rigir cr'ianças; todas essas penas, porém, serão appli
cadas segundo as idades dos delinquentes e a gravidade
das faltas, com exclusão do castigo corporal.

Art. 1.80. Os -aprendizes artifices que tiverem mais
de 1.2 annos e que por seu irregular comportamento
exigij'em uma dLciplina mais rigorosa, serão passados
para o deposito de aprendizes artilheiros, em qualquer
época do anno.

Art. 181, Nenhum aprendiz artífice sahii'á do estabc
lecimen to sem licença por' escri pto jo pedagogo "
eTh virtude de orelem expressa do director, que a não
poderá conceder por mai de W dias consecutivos.

AI' t. 1.82. Ainda mesmo no caso de (icença n nilu rn
aprendiz urtifice poderá sahir do estabelecimento nem
andar pela~ rl1a~ da cidade, senão acompanhado por

(

(
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um guarda da companhia, ou por seu pai, mãi, tutor,
curador ou pessoa por es tes autorizada.

Art. 183. O aprendiz artiflce que f(}r encontrado na
rua por qualquer empre"ado do arsenal ~em estar
competentemente acompanllado, ou sem o sou uni
forme, será conduzido immediatamente para o quartel
da companhia, onde ficará impedido até que o director
o julgue sufficientemente punido.

Art. 18!J:. O directot' poderá mandar impedir na com
panhia, pelo tempo que jlllgar conveniente, aos apren
dizes artifice que não e portarem bem na aulas, ou
não derem boas contas de ua. lições.

Art. 185. O Governo arbitrará emestralmente a
despeza do sustento e vestuario du cada aprendiz, não
podendo esta exceder da quantia que na lei do orça
mento houver sido estimada para o soldo, etapa e farda
meu to de uma 1.. a praça de pret de infantaria.

Art. 180, No fim rlecada mez e carregará emdebito,
a cada um dos aprendizes artifice., a quota que lh
couber na despeza gcral feita om o tratamento e vcs
tuario dtl todos.

Art. 1.87. A somma totall1a despeza quc cada apren
diz fizer, desde a sua entrada na respectiva companhia
até passar para o corpo de operarias militares, onde
5er"i rá até a idade ele 26 annos completo, será indem
nizada pelos descontos que se fizerem na. sua féria,
conforme determina o artigo seguinte.

Art. 188. Ao operariomilitar que ti et· allido desta
companhia e fOr ela sificado como omcial de qualquer
ameio se abonará o mesmo jornal que mereceria se fo e
operaria civil, com abatimento por"m dos seus venci
mentos mi li tares, que perceberá empre pela pagadoria
das tropas.

Art. 1.89. Da importancia líquida desse jornal sede
duzirá uma quarta parte para indemnização da despeza
que houver feito como aprendiz artífice, e das Lt'e
quartas partes que restarem uma será recolhida mensal
mente á caixa economica, "uarclando-se a competente

A. 12
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cademeta, para com ella haver o intel'es~ado o re pec
tivo pag-amento quando obtiver baixa, se então estiver
quite com a fazenda nacional; rrcebenrlo porém, no ca. o
contrario, sõmellte a differença entre a quantia rcono
misada por sua conta e a divida ainda existente.

Art. 190. Ao aprendiz que merecer algumjornal por
seu trabalho na 1'e pectiva officin:l, mesmo-antes de pas
sar para o corpo de operarios militares, se lhe levará em
conta esse jornal para acliant:ll' a indemnização de qur
tra ta o art. 1.89.

ArL 1.91. Ao operario militar que tiver. ido aprendiz
artifice, mas que ainda não estiver classifi aJo como om
cial de omcio, se abonará sõmente mel.ade uo jornal fjL1C'

merecer; devendo-se proceder com a (fuan tia abonada
conforme está estabelecido no art. 1.89.

Art. 1.92. O Governo reaulará a inuemnização da
quantia que se houver despendido com os aprendize ar
tiflces que forem transferido. para o deposi to ele apren
(!izes artilheiros.

Art. 1.93. Os aprendizes artifices que 'e ausentarem
sem licença serão apprehendidos onde forem encontra
llos, e as pessoas que os 110uverem alliciado, ou admi ttido
m suas casas, oflicinas ou serviço, serão puniuas liom as

penas impostas peJa lei aos que aconselham, dão asylo,
ou auxilio para lesertar, aos soldados do exerci to.

ArL 194,. A administração, economia de tudo quanto
fOr relativo ao tratamento pe3soal do aprendize. arti
fices e á sua educação, será confiada ao zelo, eleel icação,
moralidade e cU'idados de um omcial reformado ou hono
rario rIo exercito, com o nome ele pedagogo, sob a imme
eliflta inspecção elo L° ajudante da directoria elo arsenal.

ArL 195. Oajudante elo pedagogo tem. por dever es
pecial fiscalisar o serviço int ruo ela companhia, e ubsti
tuirá o pedagogo nos seUs impedimentos; cada.gnarda
cuidará de 50 aprend ize e [atá a ronda das di vi ões
quando lhe tocar por escala ; o dous coaJjuvaclores auxi
liarão o serviço dos guardas e o substituirão nos seu.
impedimentos forluilo. ; os dou!> c07.inheiros c os s r-

('
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veute ela cozinl.Ja serão obrigados a se achar no estabele
cimentoá horas que lhe forem marcadas pelo pedagogo.

Art. 1.96. Os vencimentos dos empregados desta com·
panhia . erã os que e acham fixados !la tabella annexa.

Ar t. 1.97. Opedagogo e eu aj udante deverão mora r
dentro do arsenal, o mais perto possivel elo quartel dos
aprendizes artifices, e terão farclamen to, assim como os
rl'udrdas, segundo o uniforme cio me mos aprendil:es.

Art. 198. Oaprendiz artífice que por qualquer cir
cumstancia fór elltregue, antes de completar a idade
de 16 annos, ao pai, mãi, lutor, curador ou á pe'soa
que o li er apresenta lo, precedendo ordem do 1\linis
I. 'rio ela Guerra, indemnizará a fazenda nacional da
Jespeza qu.c e hou\' r feito até então com o seu sus
touto e vestuario.

Ar!.. 199. O conselho ccollomico (lesta 'ompanhia
:erá compo to do ,ub-uiroctor, do 1. o ajudante e :10
pedêlO'ogo, .ob a presidencia lo dir ctor; e servirá de
se rctario ad !toe o do arsenal, que sub cr verá a acta
da. re peclivas sessões.

Arl. 200. A escripturar.:ão de receita e dcspeza da
companlliêl continuará a ser feita lia secr 'taria do ar
'cnal, endo clavicularios do rcspectivo cofre o 1..0 aju
dante, o ecretario e o pedagogo.

Art. 201. O numero de apr ndizes a1'li.l1ces poderá
ser elevado a 300 OLI 400 conforme o Governo julgar
conveniente, porém em ca o algum deverá cada divisão
tel' mais de '0 aprendizes.

Arl.. 202. O pedagogo é o chefe do e tabelecimenlo
dos aprendize artifices como tal lhe cabe o lllando,
não ó na companllia como na enfermaria cujos em
prf'gados tambem lhe são immedia tamen te subordi
nado, com excepção porém d cirurgião, se fór de
patente up rio!'.

Art. 203. O lirector do ar enal organizará as ne
Gessarias in tl'ucções e tabcllas para a execução de ta
parI. do pre nLe regulamento, e as . ubmetter;\ ii
appl'o"ação rIo 1\Iinist rio ela Guerra.



- 92-

CAPITULO VW.

OA 2," SECÇÃO,

Art. 204. O ~.o ajudante é o chefe e fiscal do serviço
especial incumbido a esta secção, que consiste no tra
balho das dez oflicinas ac1ian te mencionadas, e como ta I
lhe compete:

i, o Cumprir e fazer cumprir pontualmente, 1Ião só
o regulamento e pecial e relativo aos trabalhos las
omcinas do arsenal, como o da repartição da co turas,
que tambem lhe é subordinada;

2. o Representar ao director ohr as difficuldade
que encontrar para o bom desempenho de qU':llquel'
trahalho que lhe fól' determinado;

3. o Determinar, inspeccionar, dirigir e activar os
trabalhos das omcinas a seu cargo, de modo a prevenir
(IUalquer extravio ou de perdicio de miltel'ia prima,
ou de fel'l'all1cnta p rtencente ao Estado'

'L o Assistir ao ponlo dos opet'arios, ou mandar que
o faç.a o omcial que estiver adjunto a esta seccjão;

5. o Rubricar as férias dos operarias, . eus ubol'
dinaclos, depois d, conferil-as com o livro do ponto
geral e com os pontos dos respectivos me tres;

6. o Rubt'icaJ' os pedidos de materia prima, e as
guia de reme a dos objectos manufacturados na
omcinas a seu cargo, e que qevam ser recolhitlos aos
depositas, sendo tudo assignado pelo mestre respecLi vo;

7. o Remetter es as guias e pedidos á ecretar ia do
arsenal, a fim de receberem o competente despacho da
directot'ia;

8. o Mandar fazer [edido do que fór li ces 'ario, tanLo
para os tt'abalho daqueJla' oflicinas, como do seu
escriptorio;

9. o H.ever a tabellas de empreiLada, ])0 fim de
cada anno, e propór ao dire 'Lar llualqu I' moúil1cuc.:ão

r
r
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(lue lIlC parecer convenienle, altentos os preços dos
objectos fabricados pela industria particular;

10. Fazer os plano: e orçamentos de todas as obras
nova que tenham de er executadas no arsenal, e dar
parecer sobre o que fM ouvido;

H. Propór ao director os operario que mereçam
elevação de cla se, ou augOlcnto de jornal; bem como
o que devam ser despedido" por máo comport.amento,
ou por l'alLa de tl'abalho;

12. Cuidar na cOl\sel'vação e as cio, assim das ma
chinas e ferramentas das officinas a seu cargo, como
do respectivos edificio e lllaL dependellcia ;

1.3. Examinar os depo"ito de madeira e propôr ao
director a~ providencias que llle p~recercm conve·
nientes, não I'Ó em relação á respectiva acquisição que
deverá ser fei la com an tececlencia nunca menor de dous
annos, como á boa guarda c al'l'lllllação, de que depende
o perfeito estado de con ervação ;

i~. Promover por todos os meios ao seu alcance a
instrucção da mestrança, dos opera rios, e dos aprendizes
das officinas a seu cargo, maxime com rela(~ão aos
aprendizes arlifices;

15. Dirigir os lralJalhos relativos á rep:lI'tição das
costuras, de accônlo com o regulamento respectivo;

16. Calcular no fim lle cada anno os preço médios
do artigos manufacturados nas oilicina' a seu cargo,
a fim üe senirem durante o anno seguinte para aS
guias dos objecto iden ticos que se houver de remetter
para a in tendencia, ou para qualq ller ou tra repar tição
cio Mini terio da Guerra.

ArL. 20;>. O pe soai do e.criptol'io de. la ecção so
comporá de:

Um escrivão, para dirigir e fi cali;;ar o 'ervlc,o de es
cripta com re ponsêlbilidade pela illegalidades ou erros
que forem encontrado no livros c papeis re.spectivos.

Dez escreven tes.
Dous apontadore e um ajudante.
1'1'CS conliulLOc, SCl'villllo UIll de porleiro.
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Art. 206. O escrivão erá ubsLituido pelo e cre
vente mais idoneo, que fór designado pelo director,
sob proposta do 2.° ajudante chefe desta secção.

ArL. 207. O escrivão é immediaLamente subordi
nado ao chefe da secção, cumprirá toda a ol'Clens que
delle recebei' e terá por dever especial:

L° Fazer escripturar, sep'lradamente, a receita e
despeza de cada uma elas oIDcinas, por meio de livro~

de talão, á vi ta dos documentos legaes que lb forem
apresen Lados;

2. ° Fazer lançar em livro l)roprio as contas es
peciaes provenientes dos concerlos e las obras feita_
dentro ou fóra elo arsenal;

3.° Fazer a matricula de todos os operarios e apren
dizes das dez orT:ieina pertencentes a esta secção, men·
'ionanelo nella a graduação ou clas ,o nome, ida ue,
na tural ielael"e, estado, residencia e quaesquer outras
circumstancia que oecorrerem relativamente ao com
portamento e s6l'\7iço de cada um;

4.° Organizar, a signar e faz l' registrar todas as
férias, á vi ta lIo ponto O"eral, sendo que paca as elas
officinas deverá tambem ter presente os pontos c 
peciae ;

5.° Fazer que esteja em dia toela a c cripturação re
lativa ao serviço do escriptorio a. eu C8ro"O, sendo
responsavel pelo asseio e boa orel m do archivo res
pectivo.

Art. 208. Os c_creventes deverão prestar obediencia
ao es~rivão e executar as sua ordens, concement,e. ae
serviço respectivo.

Art. 209. As dez ofIicina, perlcncente a esta secção
serão clas iOcadas e di postas do seguinte moelo:

1.a orelem. - A ele machin ist:.ls, com uma 'ecção pare
ii fabricação e concel'to dos instrumento. ; de precisão,
c outra para os caldeireiro .

A de ferreiros.
A de fundição de bronze e de ferro, com uma secção

de mocleladores .
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A de construcção de reparos, com duas secções, senllo
uma de torneiros de madeira e a outra ue tanoeiros.

A de serralheiros, com uma secção de gravadores.
2." oruem.- A de carpinteiros de obra branca, com

uma secção ue pedrei t'OS,

A de latoeiros, com uma secção de funileiros.
de correeiros, com duas secções, sendo uma de selo .

leiro.; o a outra de sapateiros.
A de alfaiates, com duas secções, sendo uma de ban-

leireiros e a outra de barraqueiros.
A de pintores.
Art. 210. A mestrança dessa omcinas será a seguinte:
A de machinistas terá mestre contra-mestre e dous

mandadores especiaes para as sec ões de instrumentos
{le precisão e de caldeirairos.

A de ferreiro" terá mestre, contra-mestre e um mano
dador.

A de fundição, além do m stre e, contra-mestre, ted
um mandador especial para a secção de modeladore .

A de construcção de reparos terá mestre, conl ra
mestre e I.res mandadores, sendo dous especiaes para
:t secção de torneiros e para a de tanoeiros.

A de erralheiros terá mestre, contra-me tre e dous
mandador , endo um e pecial para a secção de gra
vadores.

A de carpinteiros de obra branca terá me tre, contra
mestre e dous mandadores, sendo um espccia I para a
. ccção de pedreiro.

A (le latoeiros terá, além do me tre e contl'a-mesl.re ..
um manelallor especial para a secção de funileiro.

A de coneeiros terá mestre, contra-mestre e dom
mandaJol'es espec:aes para as secções ele selleiro e a
pa teiros.

A de alfaiates, além do me tre e contra-me tre, terá
dousmandadoresespeciacsparaassecçõe d bandeil'eiro
e harraqueiro.

A ri> pintore lerá mestre, contra-mestr ~. um
milnd:'lclol' .
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AI't. ~U. Os mesLres, contra-mestres e mandadores
das oflicinas, além dos conhecimentos proprios de seus
respectivos omcios, devem saber ler, escrever e con Lar.

Art. 212. Cada mestre de oflicina será obrigado a
execut.ar, com toda fidelidade e promptidão, as ordens que
receber do chefe da secção; e terá pOI: dever especial:

'I. ° Responder pela boa ordem, di ciplina e asseio da
oflicina a seu cargo, bem como pela ma teria prima,
ferramentas, utensilios e o mais que receber;

2.° Ter um inventario ela ferramenta e utensilios da
sua officina;

3,° Tomar o ponto de seus operarios na bora'da en
trada para as olTicinas, e responsabilisal-os pela per
feição das obras que lhes forem confiadas;

4. ° Obrigar os seus operarios a ter em bom estado
a ferramenta do uso ol'dinario, devendo dar parte ao
chefe da secção contra aquelle que extraviar ou estragaI'
a que pertencei- ao estabelecimento;

5.° Assignar os pedidos de ferramenta, de materia
prima e de utensilios, bem como :JS guias de eptrega
das obras fei tas na sua oflicina .

6.° Assistir diariamente aos trabalhos da sua officina,
desde o principio até o fim, distribuil-os e dirigil-o ,
flscalisando o ma terial empregado e a perfeição das
obras;

7,° Classificar os seus operarios, attendendo á aptidão
profissional, comportamento, assiduidade e zelo de cada
um;

8.°Distribuir os aprendizes pelos operarios maIs habei.
e de bom comportamento, para serem por elles ins
truido~ pI'ogressivamente nos respectivos trabalhos;

9. o Abrir e fechar as portas da sua officina, segundo
as ordens que receber,

Art. 213. Os contra-mestres e mandadores têm por
deyer rigoroso coadjuvar os me~tl'es no cumprimento
de todas as suas obrigações, receber c executar as suas
ordens, concel'llentes ao serviço, e substituil-os gra
dualmente nas suas faltas e impedimentos.
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Art.214-. As vagas de mestl'e, contra-me tre e man
dador serão-pl'eench idas por accesso gtadual e sucéess'ivo'
entre os individuos do mesm'o oflicio, tendo-se muito
em vista o me'rito profissional e bom CómportamehJtó:

Art. 2Hi. S6 na falta absoluta de pes'soa idoriea par'a
exercer os cargos de' qúe trata o artigo aneecedente,.
poderá o director mandat' admittir alguem de f6ra ~

do arsenal para esse fim.
Art. 216. Os mestres, contra-mestres e mandadores

erão responsaveis pelas faltas que commetterem, on
deixarem que seus subordinados commettam em pre-
juizo do serviço, ou da fazenda nacional. .

Art. 2'17. O operario que por sua culpa deitar a
perder qualquer obra que lhe fór confiada, será obri
gado, a pagar o ma terial empregado da mesma obra,
além da pena disciplinar em que houver inéol'rido.

Art. 218. Os operarios serão divididos em sei
classes, e os apre11dizes em cinco, e todos terão, bem
como os mestres, contra-mestres e mandadores, os ven
cimen ebs marcados na tabella annexa.

Art. 219. O numero dos opel'arios jornal~iros será,
o absolutamente indispensavel, e sómente para ds tfa-
balhos que não puderem ser fei tos por empreitada.

Art. 22d. Os aprendizes que fo'rem admittidos, sem
vencimento, não o recebe'r[o anles de 'completar' um
anno de apl'endizado, e s6 poderão ser incluídos na
quelIa tabella por despacho do director, depoís de 'bhm
informado pelo chefe de secção, que ouvirá o mestre
1.'e pecti vo, não s6 quanto â applicação e tempo de
aprendizagem, como sobre a conducta e assiduidade.

Art. 22'1. Os individuos que pretenderem entrar
como opera rios para qualquer das oflicinas do arsenal,
só serão admi ttidos por despacho da directoria depo'is
de competentemente examinados e classificados; feito
o que não poderão ser promovidos antes de tres annos
de exel'cicio na classe em que entrarem, e assim suc
cessivhmen'te de uma' classe para a immedialamente
. llprior.

A. '13
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Art. 222. O opera rio que e distinguir pelo. eu
zelo e dedicação -ao serviço, ou que se tornar no~avel

por qualquer invento, ou mesmo mostrar grande ap
tidão para o omcio que houver abraçado, poderá SOl'

promovido, embora não tenha ainda completado o
~empo marcado no artigo antecedente, a juizo do di
rector.

Art. 223. O numero de operarias, aprendizes e ser
ventes de cada officina será íix.ado pelo director, se
gundo as necessidade" do serviço respectivo.

An. 2211:. Tão obstante a di posições dos arts. 206
e 207, o Governo Imperial poderá mandar crear novas
officinas, ou alterar as e pecialidades e numero das
que se acham marradas ne'ite regulamen to, segundo o
desenvolvimento que tomarem os traballlo: .do arsenal,
de accÔfdo com as necessidades do exerci to.

Art. 225. Os operarios que praticarem com desvelo
o ensino dos aprendizes ólrtiíices terão uma gra till
cação de 200 réls por cada dia de trabalho, sob pro
posta do mestre respectivo ao chefe da secção, com
approvação do director.

Art. 226. O operaria que fôr encontrado em tra
balhos estranhos ao ser iço do ar enal, ou que lhe
não tenham sido distribuidos competentemente, indem
nizará a fazenda nacional do prejuizo que assim houver
causado, além ele qualquer outra p~na que lhe seja
applicavel.

Art. 227. O operario que servir-se de ferramen ta
do arsenal, que lhe não tenha sido entregue pelo res
pectivo mestre, será castigado com a perda de um a
tres dias de seus vencimen tos, e no caso de reincidencia
solTrerá maior pena, a juizo do director.

Art. 228. O opera rio que sahir da officina, ou do
lugar em que estiver trabalhando, sem licença do su
perior para isso competente, ou exceder a licença que
houver obtido, será corrigido com a,perda da totalidade
ou de parte los vencimentos desse dia, segundo as cir
cunis tancias do caso.

('"

(
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Arl. ....9. Os me. tres, contra-me. tl'CS e mandadores
que facilitarem licenças aos operal'ios seus subordi
nados, para sahirem ,do lugar onde trabaUlarem, !:'of
frerâo o desconto de um a tres dias dos respectivos ven
ciL11entos, se o caso não exigir mais severa punição.

AI't. 230. O operaria ou servente que faltar cinco
dias na mesma quinzena, sem causa justificada, será eli
minado do ponto e considerado despedido do serviço do
arsenal.

rL 2.A. Aos me tre., contra-n~estrese mandadorc
que fOl'em muito dedicado ao s \rvil,;o rc pectivo, ou
cxlremamell,te escrupulo o no cumpriml}l1to de seus
devere, poderá o director mandar abonar metade dos
vencimentos que lhes competirem, no caso de falta mo
tivada por enfermidade que não exceder a 1.5 dias, nojo
ou gala ele casamento.

AeL. 232. São apllicavei a di posições do artigo
antecedente ao~ operarias igualmente dedicados e es
crupulosos, que enfcrmarem por eO'eito de qualquer de
s:;lstreoccorrido durante o trabalho respectivo.

Art. 233. O operaria ou servente que furtar ou tentar
furtar qualquer objecto p rtenccnte ao E tado será
]1re. o cm flagrante deliclo, e remettido á autoridade
competentc.

Em todo o ca o perderá o ,'enci men tos ou jornal dos
dias, que lhe eram devidos até então, e será immediata~

mente eliminado do ponto e não poderá entrar nova
mente para o serviço do ar enal.

Art. 234. O operaria que se tornar de obediente ou
perturbar a boa ordem do e tabeleci men to erá des
pedido do erviço e perderá os dia que llOU\7er traba
1hado na quinzena em que e der o facto, além ja penas
em que incorrer, e commettel' oITen as physicas, ou
Jlraticar outro crime.

Art. 235. Os mestres, contra-mc tres, mandadores e
operarias que, por a\rançada idade, lesões ou molestia.
visivelmen·te adquil'Ídas rios trabalbos do 3rscnal, fi
rarc}Jl impo"ibilitildo de continuill' a . crvir, pollcrão
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ser dispensados do serviço respecti vo, e nesse ca o re
ceberão um terço do vencimento que então perce
berem, quando con tarem mais de 20 annos ; metade desse
vencimento quando contarem mais de 25 annos ; e dous
terços quando contarem mais de 30 annos, sempre de
serviço eITectivo.

Puragrapho unico. A impossibilidade de contÍuuar <J

servir pelas causas supra indicadas será comprovada por
in pecção de saude, e informações das autoridades com
petentes.

Art. 236. No tempo do el'viço etfecti o de que trata
oartigo antecedente não será incluido o do aprendizado,
mas deverão ser levados em,con ta os a,nnos de bons ser
viços militares, aos operarios ql1e tivQrem ido praças
do exercito ou da armada imperial.

Art. 237. E) inteiramente protiibi90 á mestrança
das oflicinas dar planos, dirigi r trabalhos, 01,l ter a menor
intervenção não olficial nos estabelecimentos parti~

culares, sob pena de ser o delinquente despedido do ser-
viço do arsenal. ,

Art. 238. O serviço da repartição das costuras sel'á
confiado pelo director a um dos olJiciaes adjuntos e o
pessoal respectivo se comporá de um escrivão, cinco es
creventes (um dos quaes será especialmente encarregado
da conferencia do que entrar ou sahir da repartição) e os
serventes que forem indispensaveis.

Art. 239. Os apontadores têm por obrigação es
pecial:

1. U Tomar oponto dos mestres, contra-me tres, man
dadores, operarios, aprendizes e serventes ã hora deter
minada pelo director;
. 2. 0 Conferi!' o seu ponto com os dos mestres, cm pre
sença do chefe da secção, ou do officiaL qlle fôr por este
designado;

3.· Não apontar pessoa alguma que J1ão esteja pre
sente naquella hora, salvo o caso de se apresentar com
uma ordem por escripto do director, declarando o
mutivo LIa falta ele compare 'jmclllo;

(
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4. o As istil' com o chefe da secção e os mestres ao
pagamento dos operarios e sel'ventes;

n. o Entregar diariamente ao chefe da secção, para
ser presente ao director, um mappa numerico de todos
os individuos que tiverem sido apontados'

6. o l1egistrar os pontos cm 'livro proprio e distincto
para cada ofliciua, depoi' de conferidos pelo cllefe de
ecção.

CAPITULO IX.

DA 3.' SECÇÃO.

ArL. 240. O 3. o ajudante é o chefe e fiscal do ser
viço especial pertencente a esta secção, e como tal lhe
compete:

'I. o Cumprü' e fazer cumprir pontualmente o rc
guIamento especial da oficinas, na parte relativa a.s
de espingard.eiros e coronheiros; bem como as .ordens
e instrucções concernentes ao deposito de armamento
e ao museu militar, que 'tambem pertence ii secção a
'eu cargo;

2. ° Elwcutar fielmen te o que dispõem os §s 2.°, 3. o,
4.", n,o, 6.0,7.0, 8.oJ 9.0, 1.0, 11, 12, 14 e 16 do
art. 204 deste regulamento.

Art. 24J. A omcina de e pingal'deiro sera con i
derada de ... a ordem e a de coronheiro de 2. • ; aquella
terá mestre, contra-me tre e mandador, e esta só
mente mestre e contra-mestre.
, Art. 242. São e.xtensjvas á mestrança, aos opera
rios, aprendizes e erventes 'desta secção a dispo-
ições contidas nos art. 211 a 237 deste regula

mento.
Art. 2lJ,3. O escriptorio desta sec{ião terá o seguinte

pessoal: .
Um escri \Tão, para dirigir e fiscalisar o serviço de

c' Tipla, 'OIli rcspon a1 ilidad) p la"' illeg-alidade, ou
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erros que forem encontrados nos livro e papeis res
pectivo .

Qua tro escreven t s.
Um apontador.
Dous continuos, servindo um de porteiro.
Arl. 2q,~. São igualmente applicaveis a esta secção

o que se acha disposto nos arts. 20G, 207 e 208 deste
regulamento.

Ar!:. 245. Havel'ú nesta secção do arsenal dous de
positos disti neto. ob a guarda e immedia ta re::;poll
. abilidade de um só omcial de corpo special ou refor
mado do exerci to, com a neccssar ia aptidão e crij crio.

Art. 246. E tes deposito serão destinados: um
para a arrecadação, bom acondicionamento, asseio e
perfeita conservação do armamento porta til, quêr com
prado, quêr fabricado ou concertado no ar enal, e o
outro para a arrec.adação e boa ordem do armamento
porta til que [ÓI' recolhido ao arsena1 para sofTr'er con
certo ou limpeza.

Art. 24.7, Para o serviço do deposi to pertencente a
esta secção são applicavei as disposições contidas nos
arts. iq,9, 150, 158, i 9 e 160.

Art. 248. O direetor expedir;'l a~ nccess:lrias in 
tracções para o serviço relativo ao mu eu e bibliothcr:a
do arsenal, que farão parte desta secção, sob a immeclia
ta direcção, in pccção e fiscalisação do respectivo chefe,
havendo porém um encarregado, qae será uill dos offi
ciaes adjuntos designado ad !toe pelo director, para cui
<lar do arranjo, classificação, asseio e conservação de
todos os objectos confiados á sua guarda, zelo e dedicação.

Art. 249. Ao apontador cumpre executar o que se
acha dispo to no art. 239 do presente regulamento.

Arl. 250. O omcial encalTegado do deposito de la
secção será obrigado a cuidar com desvelo no arranjo,
classificação, Iimpeza e pedei ta conservação do arma
mento a eu cargo, devendo para isso requisitar do di
rector todas as !lrovidencia que lhe parecerem conve
IIi ~lte', porém CJIlpl'l' 1'01' intermcdio lo ;'." ajul!allt '.
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CAPITULO X.

DAS OBUIGAÇÔES no CmURGIÃO, DO CAPELr.ÃO E DO AGENTE
DE COlllPRAS Do. ..,n El AI..

A I'L 251. Compete ao ci1'Urgião :
1.°Prestar os soccorros ele sua profissão ao. apl'endi

ze artifice, aos opet'arios militare. e a todos os empre
gado do arsenal que re idir m dentro do edificio ou nas
suas proximidades;

2. ° Ped ir providencias ao dit'ector, por intermedio do
L° ajudante, e empregar todos os meios ao seu alcance
pa ra qne a pharmacia do esta belecimen to dos aprendi
zes artifices e teja empre provida dos medicamentos,
utensílios e instrumentos cirurgicos necessarios;

3.° Communical' ao pedagogo qualquer falta commet
tida pelo pharmaceutico, ou p los enfermeiros no cum
primento dos seus deveres, e em detrimento do asseio e
bem e. tal' dos enfermos, a fim de ser logo remediada; e
dar pane ao director, por intermedio do 1.0 ajudante,
de Ludo que se oppuzer ii boa marcha do erv iço medico
a seu cargo;

11.° Fazer o competente exame nos menores que pre
tenderem entrar para a companhia de aprendizes arti
fices, segundo as ordens da directoria;

5.°RevistaI', pelo menos uma vez por semana, todo o
e tabelecimento, e propôr ao director, por intermedio
do 1..0 ajudante, as medidas hygienicas que julgar con
venien teso

Art. 252. Ao capellão compete:
L° Dizer missa nos domingos e dias santificado, ás

horas marcadas pelo director, e explicar o Evangelho'
2. ° Ouvir de confissão aos aprendizes artifices e ope

rarios militares, bem como ás outras pe soas perten
centes ao estabelecimento, que para iS30 o procul'arem;

3. ° Ensinar a doutrina chistã aos aprend izesartifice ,
e prestar-lhes os soccorros da nossa an La ReliO"ião.
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Arl. ozt>3. o cirnrgião e o capellão serão obrigado, a
residir nas proximidades do ar'sel11l1.

Art. 254.. Oagente de compras tem por dever cumprir
todas as disposições contidas neste regulamento, que
tenham 1'p,lação coTIí o agente da intendência da guerra.

CAPITULO Xl.

DO. PORTEIRO DO ARSE ,\L.

Al't. 255. O porteiro que estiver de serviço tem por
de'ver :

1. o Cumprir fielménte todas as ordens que pelo di
rector, ou em seu nome, lhe forem dadas, relativamen
te á guarda e policia do portão;

2. 0 Não consentir que saia operaria algum, durante
as boras de trabalho nas omcinas, sem licença do di
rector, do sub-director, ou do ajudante respectivo;

3. o Tomar nota da hOl'a da entrada e da sahida dos
mestres das ollicinas, para relatar na parte que deve
remetter diariamente ao director, com o visto dO' sub
director;

4. o Não deixar sahiJ' objecto algum, de qualquer n'a
tureza que seja, sem ser por ordem do director e acom
panhado de uma guia rubricada pelo sub-dil'ector, e na
sua auseneria pelo L o ajudante;

5: 0 Mandar· reter! pela scntinella o individuo que
contl'ariar a disposição do pa'I'agra~ho antecedente,
mandando logo parte ao sull-director, para este leval-a
á presença do director;

6. o Não permitti I' o ingresso de pessoas desconhe
cidas, ou estl'anh'as ao arsenal, sem prévia licença
do director ou de quem suas vezes fizer;' exceptuados
os officiaes do exercito, ou da armada impei'ial, que
se apreseMarem fardados;

7. o Prevenir a@ commándante da guarda do p'ortão,
antes do toque para a sabida dos operaria!:!, a fim



- lO?;

ue qo a rÚJ'me e COlJOQlll:' le modo que possaRlos
mesmo. operarias passar entre as una fileira. ;

8. o YilYiar e fazer yigiar que. os operaria, aprcn
dizes e . erventes na occasiãO de sahirem não levem
algum objecto pertencente ao ar enal;

9. o Quando 1escoofiar que qualquer indiviullO leva
algum objecto escondido o fará reter e examinar im
mediatamente ou depois da ..ahida de todos os o(Je
rarios e serventes; ue\' ndo no caso affirmativo dar
parle ao director, por inlerl11eLlio do suu-direclor ..
para proceder conyen ien (rmente .

W. Fechar as portas do arscnal ao lOílne de rc
colher, depositando a chilve anele lhe fór delerminado
pela dir ctoria, e abril-as aO toque da alror3da, ou ex·
traordinariamente quando lhe fOr e~:prcssamenle 01'

uenado pelo director;
II, Dar uma parle uiaria ao diz'cctor, por inler

media do sub-director, nanando tudo quanto houver
occolTido de notavel durante o uia anterior;

12. Cumprir toelas as orden e instJ'ucc;ões que re
ceber directamente do director, bem como as que em
eu nome lhe forem tJ'an milliuas pelo ub-uil'eC10r,

ou por qualquer dos tres ajlluantes da directoria.
Al't. 256. Os porteiros devem morar perto do portão

do arsenal, e farão o serviço de modo que um delte
seja insepai-avel do eu poslo, a fim ele poder dar relação
de tudo que entrar ou sahir do e labelecimento; de
vendo recorrer ao commandante da guarda sempre que
precisar ue auxilio para bem c"umprir os eus deveres

CAPIT LO XII.

no CORPO DE OPERARIOS ilULlTAUES.

Arl. 257. O arsenal de guerra da curte lerá um
corpo de operarias militares, subordinado ao re pe 
tivo director J e composto de duas ou mais compJ

A. 14
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nllias, sob o commanuo geral do 'ub-llirector, as quacs
serão formadas de nacionaes, tendo pelo menos Hi annos
de idade, quêr sejam tirados da companhia de apren
dizes artifices, quêr e ali tem voluntariamente, ou se
engagem novamente quanuo obtiverem baixu por con
clusão de tempo de serviço.

Art. 258. O estado completo de cada companhia
será o seguinte:

1. omcial commandante.
11." sargento.
lj, 2. uS di tos.
8 cabos de esquadra.
2 tambores.
100 soldados.
Art. 259. Os commanuantes da' companhias, o se

cretario e o quartel-mestre do corpo, que poderão ser
capitães ou subalternos, serão escolhidos d'entre os
oillciaes adjunto á directoria do ar enal, e designados
pelo director sob proposta do ~ub-director.

Art. 260. O corpo de operarias militares será aquar
telado dentro do recinto do arsenal, fará rancho
commum com os aprendizes artifices, conforme se pra
tica actualmente, e os utensilios do quartel respectivo
serão fornecidos por ordem do director, a pedido do
sub-director.

Art. 261. Os operarias militares serão armados com
os actuaes mosquetões da artilharia, e seu fardamento
será fornecido pelo arsenal, de accôrdo com a tabella
organizada na repartição de quartel-mestre general e
approvada pelo Minis tro da Guerra.

Art. 262. A guarda e policia do arsenal serão con
fiadas, em circumstancias normaes, aos operarias mi
litares, sendo esse serviço detalbado, segundo as ordens
do director, de accôrdo com as convenienc~as dos tra
balbos das amei nas.

Art. 263. O tempo de ~rviço dos operarias mili
tares será o. seguin te :

1.· Dez anuas, os que ti \'el'em sido aprendizes artHíces;



- 107-

2.° Oito annos, os que se alistarem voluntariamente;
3.° Seis annos, os que, tendo obLido baixa por ::on

clusão de tempo, quizerem continu:lr a servir como
engajados, se forem julgados aptos para o officio res
pectivo.

Art. 264. Só poderá :llistar-se como operaria mi
litar o individuo que tiver bom comportamento civil, a
idade de 16 a 20 anno, , e mostrar que foi vaccinado,
bem como provar que sabe ler, escrever e contar, pelo
menos as quatro especies, e que tenha principio de
qualquer dos ameias que se praticam no arsenal.

Art. 265. Todos os operarias militares, quêr tenham
sido transferidos da companhia de aprendizes artifices,
quêr sejam voluntarios ou engajados, terão diaria
mente os mesmos vencimentos mili tares, isto é, a etapa
que fôr marcada para as praças de prct do exercito, e
mais o soldo, que será d"e 500 ré is para os LOS sargentos,
300 rêis para os 2. os sargentos, H;O réis para os cabos
de esquadra e 100 réis para os soltbdos c tambores.

Art. 266. Os operarias que não estiverem doente,
ou com serviço militar, serão obrigados a trabalhar nas
respectivas omcinas, sob pena de castigo arbitrado pelo
director, e mandado ex.ecu tal' pelo súb-director, com
exclusão do castigo corporal. •

Art. 267. O que se tornar incorrigivcl, ou não se
applicar ao ollicio que 1110 fôr designado pela direc
toria, será tran ferido para um dos corpos da arma de
artilharia do exercito, onde completará o tempo de ser
viço a que estiver obrigado, nos termos do arL. 263
deste regulamento.'

Art. 268. Aos operarias militares que tiverem sido
aprendizes artifices applicar-se-ha o que dispõem os
arts. i88, i89 e 1.91 deste'regulamento; aquelles porém
que se ho~verem alistado como voluntarios, ou como
engnjados, solTrerão oabatimcnto de que trata oart. 1.88,
mas da importancia liquida do jornal a que se refere
o art. 1.89 se deduzirá sómente a quota que deve ser
recolhida mcnsalmenle ú caixaeconomica.
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Árl. 26\J. O que dispõe o al't. 191 é applicavel aos
operarias militare, voluntarios ou engnjado, menos
na parte relati'"a á indemnização de que trata o art. 189.

Art. 270. Ao opernrio que estiver de serviço militar,
cm din atil, se nbonará ojornal a que ti ver direi to quando
trabalhar na oIlici na respccl iva, observando-se sernpr
o que eSLá estnluido nos citados art .188,189 e HH.

Art. 271. Os operarias militares cstão sujeitos ás
pcnas disciplinares que devem ser infligidas aos opera
rias civis, e mais á que se applicam ás praças de prct
elo eXercito, segundo o codigo pcnal militar, m nos no
que diz respeito ao castigo de e'pada de prancha, que
será substituido pelo ele prisão solitaria com privação
de Flarte da ração até oito dias.

Art. 272. O operaria miliLar que se ,1Usentar do
quartel em licenr;a, ou descrtar, bem como o que com·
mettcr qualqucr outro crime O"rave, serú prace . ado e
julgndo milit:1rl11enle.

Art. 273. Ficam desligadas do cúrpo de operaria
mil itare, as companh ias que actualmen te se acha 111 desta
cauas na fabrica de polvora da Estrella e no laboralorio
pyrotecbnico do Campinlto, as quae serão con iderada:;
'ompanhias isoladas, se o Governo não julgar mais acer
t:J.do reduzil-as a simples de tacamentos, formados pelos
aprendizes artilheiros, que devem hallilitar- e na
pratica da pyroLcchnia militar para serem bon ar
lifices de forro.

Ar!.. 27ft,. No corpo de operaria militarcs serão ill
cluidas todas as praças da actuaes companhias que ti
verem algum olicio mecani o, sendo tran feridas para
batalhão de en rr nheiro , ou para qualquer uo. corpo
(le arti lha [' ia do exerci to, as que não es ti rcr !TI nessas
condições.

Art. 270. Os sargento e cabos de esquadra 'erão
escolhidos d'cntre as praças melhores e mais bem mori·
~eraelas, rle qualquer elas companhias, que tiverem a
llecessaria aptidão, ii juizo elo commandante elo corpol
(lue é o competente para fazer taes prom çõ '~.
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Art. 276. O'omciae~ adjuntosú dil'ectol'ia doar enal,
que forem designados para ccnumandanles de companhia,
quartel-mestre, ou secretario do corpo de operarias mi
litares, perceberão, al;m uos vencimentos que lhe com
peti!'em como adjuntos, uma gratificação de 20$000
mensaes pelo exccs o do trabalho que hão de ter para
o bom desempenho de taes cargos.

An. 277. O servic.:o da extincção ue incendios e tará
a cargo deste corpo, cabendo ao seu commandan te, não
só a respectin dil'c ção e in trucção, como a fi-cali·
sação do roa teria I,que terá uma arrecadação especia I
dentro do ar. enal ob a guarda e l'esponsabilidade do
quartel-mestre.

Art. 278. Sempre que o serviço do exerci to ex igir,
o Governo poderá mandar destacar, ou transferir praça.
deste corpo, para os arsenaes ue guerra, fabricas, ou
quaesquer outros e tabelecimen tos dependentes do Mi
ni teria da Guerra. e"colhendo-se para isso os que
forem de omcios adequados ~10 fim que se tiver cm vista.

Art. 279, No caso de haver algum exercito em ope
rações, den tro ou fóra do Imperio, o Governo poderá
mandar destacar os operarias militares, que tiverem O'

oflicios neces ario.5 para os trabalhos de um exercito m
campanha.

Art. 280. Haverão aula nocturna,'í hora marcada
pelo director do arsenal, para que os operaria militares,
e me mo o civis que desejarem, po sam receber lições
d' leitura, escripta, de arithmetica elementar, com
prehendendo o sy, tema metrico de pe os e medidas,
de geometria pratica e de desenho linear; sentia es a
instrucção dada pelo 1'0 pectivos profe sare da com
panhia de aprendizes artifices, que a is o erão obri""a
do" mediante a gratificação que lhes 1'61' arbitrad.a p lo
Governo 1m peria l.

Ar!. 281. O operaria militare que adoecerem. e
rão "Lratado na enfermaria dos aprendizes arLific",
porém separado. ele modo que não haja o n,cnor con
ta 'to entre uns e oul 1'05.
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TITULO v.

DíSl)osi~'õcs commUllS ao :ll'scllal ela CÕl'tc c á ílltcllelcncía
da gUCl"l'3.

CAPITULO I.

DAS NOME.\ÇÕES.

Art. 282. Serão nomeados por decrelo o intendenle
e seu ajut.lanle, o director e sub-direclor do arsenal,
os secretarias, os 1. OS oIliciaes das secrel;Jrias, os almo
xarifes e os escrivãe , lanto da inlendencia como do
arsena I.

05 ajudantes lio arsenal, os omciaes adjunlos e os
encarregados de deposi los, quêr da in lendencia, quér
do ar:senal, assim como' o 2. os oillciaes, amanuenses, .
archivi tas, medico, pharmaccutico, pedagogo e seu
ajudante, professorcs e seus adjunlo , meslres cle gYD1
nastica e de musica, porleiros, agentes de compras, des
pachanles e fieis dos almoxarifes serão nomeados por
porlaria do l\linistro da Guerra.

Todos os ou lros em pregados sel'ão respeelivamen le
nomeados p lo inlendenle ou pelo direclor 1I0 ar ena I.

Art. 283. Nenhum empregado de nomeaç;Io do Go
verno enlrará em exercicio sem preslal' juramenlo de
servir com toda lc~ll(bele e dedicação, nas mJos do
cllCfe do estabelecimento respcctivo, que lambem o
prestará perante o Minislro da GLIcrra; consliluindo
essa solemnidade o aclo da posse, da qual dalará o di
reito á percepção dos vencimenlos compelenlcs.

Art. 28q,. Para se pór em execução esle regulamento
o Governo nomeará para os lugares de decrelo e de por
Laria do Minislcrio ela Guerra, as pes oas que julgar
idoneas; dando prefcrencia, e mcsmo accesso, aos
ac tuace: cmprcgados que e~ I ivercm nas oml iç,õcs de
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continuar a senil', com vantagem para o Estado, e
aposentando os que, por cansados ou ineptos, não se
acharem no caso de figurar como empregados pu
blico .

Art. 285. Depois de organizadas as duas repartições
com pessoal inteiramente idoneo, os lugares de ama
nuense serão providos por concurso, preferindo-se eni
igualdade ele circumstancias os COnClll'rentes que já .
estiverem sel'vindo como escreventes, e na falta destes
os que tÍ\'erem serviço militares.

An. 286. As nomeações elos officiaes das secretaria
serão sujeitas a accesso, ma nITo a antiguidade, e\.c.epto
no ca o de inteira igualdade de merecimento.

Art. 287. Haverá dua clas s de (l. creventes com os
vencimentos marcados na tabella annexa; 1113S ninguem
poderá ser nomeado e crevente de 1.. a classe sem ter
sido pelo menos um anno de ~. a

Art. 288. Nenhum empregado jubilado ou aposentado
poderá ser nomeado para empregos da intendencia ou
do ar enal.

CAPiTULO II.

DAS DEMIS ÕES E APOSENTADOIU.\S.

Art.289. Nenhum empregado, quêr da intendencia,
quêr do arsenal, poderá ser procurador de partes em
negocias que, directa ou indirectamente, pertençam ou
digam respeito á fazenda nacional; e nem por si, nem
por interpo ta pessoa, lomará parte em qualquer c.on
tracto com a mesma fazenda, sob pena de er demi ttido.

Art. 290. Qualquer empregado civil que commetter
faltas graves, ou f6r deleixado no cumprimento de seus
deverê~, poderá ser clemi ttido.

Si rÓI' empregado militar será dispensado da commis
são, alêm de soITrer as penas em que pos a incorrer.
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Art. 291. Sed aposcl1t,ldo com ol'uel1:11lo por inteiro
o empl'cg:ldo quc ficar impos ii iUtado para exerccl' o
s u lugar por motiro de moiestia ou de avançada
idade, c contar trinta ou mais annos de serviço effec
tivo; e com' ordenado proporcional o que nessas con·
~lições tiver menos de trinta'emais 1edez anno, t.alll
bem de serviço elJectivo.

Art. 292. Nenhum empregado será aposentado, tendo
menos ele dez annos de serviço eITectivo.

Art.. 293. O empregado quc tiver direito á aposen
tadoria só a obtel'á com o ordenado do ultimo lugar
que exercer, se nelle contar tres aIJnos de exercicio
elJectivo, excluindo todo o tempo de intenupção por
motivo de licença ou faltas, ainda mesmo em conse
qllencia de moles tias; e emquanto os não completar
,:;6 a poderá conseguir com o ordenado do lugar' que
anteriormente ocr.upára.

Ar t. 2!:l4,. Serão considerados como serviços uteis
para a aposentadoria, e addicionados áos que forem
feitos na intendencia ou no arsenal, os que qualquer
empregado houver prestadd:

§ 1..0 No exercicio effecLivo de empregos publicas
ele nomeação do Governo e estipendiado~ pelo thesouro
nacional.

§ 2. o No exercito ou na .armada, como omciaI ou
praça de pret, se o respectivo tempo de serviço já não
ti ver sido inc] uido em reforma mili tal'.

Art. 29õ. Na liquidação do tempo de serviço se ob
servará o seguin te :

~ 1. o Quanto ao serviço prestado na repartição da
guena não .se descontará o tempo de interrupção pelo
exercicio de quaesquer outras J'uncç1Jes publicas, em
virtude de nomeação do Governo, de eleição popular,
ou de preceito de lei; será, porém, descontado o tempo
de faltas por IlloTesria, excedentes a 60 dias em cada
anno, e o de licenças e de faltas não justificadas.

§ 2. o Quanto aos serviços prestados no exercito
ou na armada essa liquidação . erá feita segundo as
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disposiçõe da legislação mili tal' concernentes {I I'e
forma.

Art. 296. Perderá a aposentadoria o empregado qne
fôr convencido em qualquer tempo, por sentença pas
sada em julgado, de ter commettido emquanto se acha·
va no exercicio do seu emprego, os crimes de peita ou
subamo; ou praticado acto de revelação de segredo, de
traição ou de abuso de confiança.

CAPITULO III.

DAS PEl AS DI CIPLlNARE~.

Art. 297. Os empregados da intendencia e do arsenal
ficam sujeitos ás seguintes penas disciplinares, nos casos
de negligencia, de obedíencia, falta de cumprimen-to de
deveres, e não comparecimento á repartição por espaço
de ai to dias consecutivos sem causa justificada:

~ 1.." Simples advertencia, verbal ou em portal'ia.
~ 2. 0 Reprehensão verbal, em portaria ou em ordem

do dia.
§ 3. o Suspensão até lõ dias, com perda de todo o ven·

cimento.
Art. 298. As penas de que trata o artigo antece

dente serão impostas pelo intendente, ou pelo director
do arsenal; podendo porém o sub-qirector do arsenal,
os secretarias das duas rep~rtições, ou os respectivos
ajudantes, impôr as de simples advertencia e reprehen·
são aos empregados que lhes forem subordinados.

Art. 299. Todos os empregados da intendencia e do
arsenal são responsaveis pelas faltas que commetterem
no desempenho de suas attribuições e devere ; aquelle ,
porém, que per turbarem a boa ordem do estabelecimento
respectivo, praticarem actos de desobediencia formal
que olTendam a disciplina, ou de qualquer outro modo
fall.arem ao. seu Sll'ictos devel'és, com grave pr'juizo

A. 1õ



-lH-

para ó serviço dô Estado, serão suspensos 'até tres mezes
pelo Ministro da Guçrra, ou demil tidos discr,icionariá
mente, segundo as circum5tn.ncias do caso.

Art. 300. O e1Teilo da suspl}nsão é privar o empre
gado pelo tempo correspondente, do exercicio do em·
prego, da antiguidade, e de todos seus vencimentos.

Art. 301. Os empregados militares estarão sujei tos ~s

penas em que incorrerem, conforme as leis e bs regula
mentos militares.

CAPITULO IV.

no PONTO DOS E)lPREGADOS E no DESCONTOS POR FALTAS.

Art: 302. Tanto nas secretarias da intendoncia e do
arsehal, Gomo em cada um dos escriptorios existentes
nesses dous estabelecimen tos, haverá um livro chamado
-de ptesença-- numerado e competentemente rubri
cado, parà que os respectivos emp'regados a signem os
seus nomes por extenso, ás horas. marcadas para o co
meço e termihação dos trabalhos ordinarios.

Art. 303. Esses livros s,erão respectiv~mentç guar
dados pelos secretarias e pelos chefes dos esoriptorios, a
quem cumpre encerrar o ponto não só meia hora depois
da que lhes fôl' marcada para o começo dos trabalhos,
como logo depois de haverem recebido ordem para os
dar por terminados.

Att. 304. No fim de cada qui.nzena, ou cie cada me:~,

todas as férias ou folhas dos escriptorios dos dous esta
belecimentos serão remettidas á secl'etal'ia respectiva
oom as notas das faltas commettidas pD los empregados
de cohformidaue com as regras aqui prescriptas.

Art. 30;>. As faltas que qualquer empregado civil,
commettel' durante o mez, a juizo do intendente ou do
director do arsenal, serão communi.cadas ao thesOllr(!)
n'acilmo.l, nas relações de pagamento, para se lhe fazer o
devido desconto nos veflcimentos cnrrespondentes;
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vendo, quanto aos militares, ob erva r-se as disposições
geraes que lhes são espeefaes.

ArL 306. O empregado que faltar ao serviço sofIre
rá perda total, ou de conto em seus venc~mentos, con,.
forme as regras seguintes: '

S1.. o O que faltaI' sem causa justillcada perderá tocto
o vencimento.

S2. o O que faltar por motivo de ijlolestia perderá
sómente a gra titicação.

§ 3. o O qlle comparecer quando o POl}to já estiver
encerrado, mas dentro da primeira hora depois da
marcada para o começo do tréJ.balhos, perderá sómente
metade da gratificação, se justificar a demora.

§ q,. o Oque se retirar, ainda me mo cOpl permissão
do chefe tlo estabelecimento, uma hora anLes de ter
minados os trabalhos ordinarios, tambem perderá me
tade da gratificação.

~ 5. o O l{Ue comparecer duas hora depois (je come
çados os trabalhos, mbora justiJique a demora, ou
retirar-se duas horas antes de terminado o expediente,
ainda qu. seja por moti o attendivel, perderá toda a
gral.ificaçíIo.

: 6. 0 Oqne compareCeI' dt:pois de encerrado o ponto,
cm mo~i \'0 justificado, tambem perderá toda a grati

ficação.
§ 7. 0 O que retirar-se sem licença do chefe do esta

belecimento, antes de terminado o expediente, perderá
todo o vencimento.

Art. 307. São motivos jnstificados: i. o moles tia do
empregado; 2. 0 nojo; 3. 0 gala de casamento. As faltas
I{Ue por mole tia excedcrem de dOllS dias em cada
mez, serão provadas- com abLestado medico.

Art. 308. Ao empregado que tiver um só vcnci
mcuto se lhe descontará a terça 1)arte nos dia em
que faltar por qualquer dos motivos mencionados no
artigo antecedente, e a sexta parte nos casos .em qne
os outr S d ,. 'lU 'onr r o desconto de mctatle da gra
tificação.
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Art. 309. O desconto por faltas interpoladas será
relativo sómente aos dias em que ellas se derem.

Art. 31.0. Pertence exclusivamente ao chefe do esta
belecimento o julgamento sobre a justificação das faltas.

ATt. 31.1.. Não sofIrerá descon to algum o empregado
que faltar:

i. o Por se achar encarregado de qualquer trabalho
ou commissão em virtude de ordem do Ministerio da
Guerra;

2. o Por motivo de serviço determinado pelo chefe
do estabelecimento;

3. o Por estar servindo algum cal'go gratuito e obri
gatorio, em virtude de precei to de lei.

Art. 312. O secretario de cada estabelecimento, ã
vista do livro de presença da secretaria, e das notas
dos pontos relativos aos ell1pregados dos escriptorios,
todas authenticadas pelos respectivos ajudantes, pas
sará o attestado de frequencia, que será assignado
pelo chefe do estabelecimento e remettido ao thesouro
nacional.

Art. 313. Uma copia authentica do ponto dos em
pregados civis e militares será mensalmente enviada
ao lIfinisterio da Guerra.

Art. 3ilL O intendente e seu ajudan te, assim como
o director, o sub-director, o pedagogo e os ajudantes
da directoria do arsenal, não estão sujeitos ao ponto.

CAPIT LO V.

DAS LICENÇAS.

Art. 31õ. As licenças por motivo de moles tia con
sel'varão aos empregados dos dous estabelecimentos a
sua antiguidade por inteiro até seis mezes, e por me
tade desse prazo até um anno; nã o se levando cm
conta todo o tempo que deconer de nlão em diante.
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Mt. 316. Os empl'egados que obtiverem licença
por motivo de molestia poderão perceber o ordenado
por inteiro até seis mezes, e a metade de então em
diante até um anno; nos outros casos, porém, ob-
ervar- e-haas seguintes regras:

1." Até tres mezes descontar-se-ha a quarta parLe do
ordenado;

2." Mais de tres até eis mezes o desconto será ue
metade do ordenado;

3." Mais de. seis mezes até um anno só terá lugar
em ordenado.
Art. 317. Em caso algum será abonada a gratifi

cação devida pelo exercicio eITectivo.
Art. 318. O tempo das cl iversas Iil~enças conceJidas

dentro de um anno, qual'lucr que tenha sido o prazo ou
moti vo tIe cada uma dellas, será reUJ1 ido, _ tan to
para os etl'eitos do art. 315, quando fór por molestia,
como para os descontos de que trata o art. 3i6.

Art. 319. Nenbum empregado poderá obter licença
ant~s de haver entrado no exercicio eITectivo do seu
lugar.

Art. 320. Ficarão em eITeito as licenças de que
se não usar trinta dias depois de concedidas.

Al't. 321. O intendente e o director do ar enal po,.
del'ão conceder em cada semestre até oito dias de licença
com ordenado aos empregado que 'e tornarem digno
dr lal favol' pelo. eu zelo, dedicação e a 'iduidade.

CAPIT LO Vr.

DOS VENCIMENTO .

Art. 322. Os vencimentos do empregados dos dou~

estabelecimentos, que perceberem honorarios mensal
mente, constarão de ordenado e gratillcação; eos dos
jornaleiros, ql1a Iquer que seja a ca tegoria, de um só
vencimen to: toJos pOl'ém :;erão II 'aelos lias tabellas
alllleXa." a 'lc re"ulamento.
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Art. 323. Oempregado que substituir ao intendente
ou ao director do arsenal, bem como ao sub-director,
ajudantes, se~retarios, almoxarifes e escrivães, perce
berá, além do seu ordenad o, a gra tificação do subs
tituido; se porém este nada perceber recebera o subs
tituto todo o vencimento do substituido, menos o soldo
se forem militares; de modo que não hajam dous in
dividuas recebendo a mesma gratificação pelo exercicio
do mesmo lugar.

Art. 32~. O empregado que exercer interinamente
qualquer lugar vago perceberá o respectivo venci
mento.

Art. 325. O empregado commissionado em erviço
estranho ao l\linist.erio da GuelTa, ainda que compe
tentemente autorizado, não terá direito aos venci
lllen tos do emprego, emquanlo dura l' a commissão.

Art. 326. Os empregados que forem nomeados para
commissões fóra da càrtc pen.;cberão a ajuda de custo
t1ue se abona aos. do Millistcrio da Fazenda Clll igual
dade de circumstancias.

TIT LO U.

Dos arsellliCS e depositos de artigos bellicos das pra
vincias.

CAPITULO L

ArL. 327. Nas provincias do Pará, Pernambuco, llahia,
S. Pedro do lUa Grande do Sul e Mato Grosso as
attribuições e deveres, tanto do intendente como do
seu ajudante, segundo as prescripções deste regula
men to, caberão aos directores e aj udanLes dos re pec
ti vos ar enaes de guerra.

ArL. 328. Todas ai; providencias c decisões (1 ne na
cól'le c1'lcnLlelU du ~ljlJisll'o da Guerra 'eràu dada'
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nas provincias pelos respectivos presidentes, segundo
as ordens e instrucções do Governo Imperial.

Art. 329. O pessoal de cada arsenal será o seguinte:
Um director, omcial superior nas condições do

art. 1.20 deste regulamento.
Um ajudante, capitão do estado-maior de artilharia,

ou do corpo de estado-maior de L' classe do exer
cito.

Dous officiaes adjuntos, que poderão ser refor'mados
011 honorarios do exercito.

O pessoal da secretaria e do escriptorio do ajudante.
Um pedagogo, official reformado ou honorario do

exercito.
Um ajudante do pedagogo, inferior reformado do

exercito.
Um professor para o ensino de geometria pratica

e desenho linear com applicação ás artes e officinas.
Um mestre de musica.
Um mestre de gymnastica.
Os empregados do almoxarifado.
Um cit'Urgião do corpo de saude do exercito.
Um pharmaceutico, um enfermeiro e seu ajudante,
Um capellão.
Um professor de L as letras.
Um apontador.
Um porteiro e seu ajudante.
A companhia de aprendizes artiGces.
A companhia de operarias militares.
O pess.oal das officinas.
Art. 330. Pelas secretarias dos arsenaes serão exe

cutados os trabalho3 de expedionte e mais actos in
cumbiclos á secretaria da intenclencia (la guerra na
côrte, desempenhando as funcções de agente comprador
os ajudantes dos porteiros 1'0 pectivos.

i)

~•
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CAPITULO n.

DOS DIRECTORES.

Art. 331. Todas as atLribuições e deveres, quêr do
intendente ela guerra, quêr do director do arsenal
da côrte, pertencem aos directores dos arsenaes das
províncias, dentro dos limites das instrucções espe
ciaes que cada um receber do Governo Imperial, para
que os respectivos estabelecimentos tenham opportu
namellte o possivel desenvolvimento, attentas as cir
cumstancias locaes e os fundos votados nas leis elo
orçamento.

CAPITULO III.

DOS AJUDANTES.

Art. 332. Aos ajudantes da directoria dos arsenaes
das províncias competem, não só todas as obrigações
estatuidas para o tres ajudantes do arsenal da côrte,
como as do ajudante do intendente, na parte rela
ti va ao almoxarifado.

Art. 333. Os officiaes adjuntos têm por deveI' prin
cipal coadjuvar o ajudante do arsenal respectivo, com
todo o zelo e dedicação, sendo um delles designado
pelo di~'ector para dirigir e responder pelo serviço
da extincção de incendios, emquanto não houver com
panhia de operarios militares, a cujo commandante
competirá a direcção e responsabilidade desse serviço.

Art. 334. O pessoal do escriptorio dos ajudantes
se comporá de um escrivão, um amanuense e tantos es
creventes de 2." classe quantas forem as oflicinas exis
tent.es em cada arsenal, se estiverem funccionando
regularmente.
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CA PJTULO IV.

DA ECRIITARIA.

Art. 335. O pessoal da secretarias dos arsenacs das
província constará de:

Um ,ecretario.
m omcia/.

Um amanueuse,
Dou escl'e\'rn te:" sendo um le L' classe e outro

de 2."
Arl. 33ô. Tudo que se achar estatuiclo neste reO'u

lamento, com relação aos empregados; da secretaria do
,11' ena I da côrte e da inlendencia da guerra, é appli
caveI aos das. ecretarias dos arsenaes das provincias,
meno, no que diz re peito aos vencimento, que serão
O' da respccti va tabella annexa a este regulam 11 to.

CAPJTUI O V.

no AL~IOXARlfo'ADO.

Art. 337. Oalmoxarifadodo al'senaes das pl'o\-incias
.erá dividido em tre ccçõ s e terá o seguinte pes oal:

m almoxarife e eu freI.
Um e. crirão.
Um amanuense.
TI', c cr ventes, sendo um dr 1,' e dons de E) 1

las e.
Tre. guarda, sendo um para cada ecção.
03 serventes que forem indispen aveis.
Art. 338. São extensivas aos almoxarlfados das pro

vincias as disposições de te regulamento que forem re
lativas ás obrigações dos empregados e á escriptu
ração e regimen do almoxarifado da intend uria Ja
guerra.

A. 16
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ArL. 339. 03 almoxarifes das província pr sLarão
contas, por annos financeiros, nas respectivas the
sourarias de fazenda, por onde serão igualmen te pro
cessados o documentos a que se referem os artigos
deste regulamento que lhes são relativos.

CAPITULO VI.

DAS COMPRA s.

ArL. 340. Nos arsenaes das provincias os conselhos
d'e compras serão compostos, do comm:;llldante das ar
mas como presidente, e do director do arsenal de guor
ra e.cle um olTicial da thesourari q de fazenda, dosign~l1q

ad !toe pelo presidente da provincia, como me}Jlbros;
servindo de secretario o do arsenal respectivo.

Art. 3U. No caso, porém, elo presidente da provín
cia exercer cumulativamentc as funcções de comman
<.lante de armas, presillirá o conselho o omcial do exer
cito que por elle fÔl' nomeado, com tanto que seja mais
graduado ou mais antigo que o director elo arsenal.

An. 342. Todas as disposiçõe deste regulamento
que se referem ao director da repartição fiscal da
côrte, são extensivas aos inspectores das thesoul'arias
de fazenda das provincias respectivas, cabenllo taI)lbem
a essas tbesourarias tudo que é concernente ao thesouro
nacional e á mesma repartição fiscal.

AI'L. 343. Para as despezas miudas. a cargo do em
pregado que servir de agente comprador adiantarão as
thesoural'ias ele fazenda a quan tia de 200$000 mensaes,
com as formalidades e segundo o proces o estabelecido
neste regulamento, para a intendencia da guerra;
guardando-se, poré~, a devida proporção1 quanto á
fiança e ás quantias, que devem ser rocolhidas á re
partição correspondeu te á pagadoria das tropas da
côrte.
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CAPITULO VrI.

DAS OFFICIN AS.

ArL. 344. O numero, especialidade e categoria d:ls
omcinas de cada arsenal, bem como os jOl'llae da mes
trança e operarias respectivos, serão marca:los pelo Go
verno Imperial, segundo as circumstancias locaes e a
necessidades do serviço, sobl'e proposta dos presidentes
de provincia.

Art. 345. O escrivão, chefe do escriptorio do aju
dan te, exercerú as funcções de esorivão das olJiei nas e
dirigirá a respectiva escripturação, qne será feita se
gundo o methodo adol ta lo para as oflicinas do arsenal
da côrte.

CAPITULO VITI.

DOS DEPOSITaS DE AnTIGOS BELLICOS.

Art. 346. Em cada provincia que não tiver aj' enal
de guerra haverá um depo ito de artigos bellico , soL a
guarda e respbnsabilidade de tllll omcial do exerci to, de
nomeação do Governo Illiperial, a fim de ser alli arT'
cadado convenientemente todo o material pertencenle
ii repartição da guerra, que fOr remelLido pela inlen-

•dencia, ou por qUHlquer arsenal de provincia, para o
fornecimento elos respectivo corpos, comllanhias fiX3S

e fortalezas, tudo segundo as ordens e instrucções do
mesmo Governo,

Art. 347. Para garantia da fazenda nacional e da
tranquillidacle publica em cada um desses depositas ha
verá uma guarda miliLar mai ou menos forte, se
gundo a importancia dos aTtigo .alli arreca ladoso.
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TiTULO VII.

Calliht10 unico.

DISPOSiÇÕES GErI:\ ES.

Art. 34 ' A ecretaria da intendencia, assim como
as dos arsenae' de guerra do Imperio, terão os seguin
tes livros, além dos que fór necessario estabelecer para
mai facil e prompto conhecimento dos negocias que
por eHas correrem:

Um protocolo dos papeis recebidos e expedillos.
Um lirro para a"sentamento e matricula dos re pec

I tivos empregados, no qual, erão lançallas todas as notas
relativas á nomeação, posse e exercicio de cada um.

m livro para rerri t1'o dos termo de juramellto
dos empregados.

Um livro para synopse das compras, contractos c ell
cOll1menda' do material de maior consumo, com. decla
ração do seu custo e mais circumstancias, para sc '0

nhecer, em qualqucr tempo, a condições e preço~ dos
mesmos artigos em divcrsas época.

Arl. 349. Fica dispcn ado o registro da eolITC pon
deneia <;om a , ecrctaria de c tado, ou com as presiclen
cias de prov incias; bem como das por taria , ordens c
ma is ac tos di rigidos por calla um elos chefes ás di
versas e_tacões do estabelecimento a cu caro'o: de
"endo, porém, a rc pectivas minutas 'cr cmmassadas,
llumeradas e encadernadas annualmentc.

Ar!. 350. E' expr ssalllelltc prohibidooempre limo
dc qualquer objecto pertenccnte ao Estado, sem ordem
tcrminante do Ministro da Guerra na côrte c dos prc
sidentes nas provincias.

1\rt, 3"1. O Go\'el'llo dará a' instrucçãe llccessarias
, para alieI cxecução do presente regulamcnto print:ipal
men te na par le reJati Va aos arsenaes e deposi to de ar
tigo' bellic:os existentes na. provincia'.



121) -

AI'L. 352. O Governo providenciará como julgar
onveniente para que este regulamento possa ter exe

cução, emquanLo não se eIIecLuur a mudança do. ar
'enal para algum lugar apropriado, conforme está
rc olvido.

Paragrapho unico. Emquanto essa remoção não tiver
lugar continuará provisoriamente o serviço das bombas
para extincção de incendios, e o das embarcações, de que
tratam o capitulos 1.3 e 1.4, a cargo das autoridades do
arsenal, como até agora.

Art. 3t:i3. OGoverno poderá modificar qualquer da
llisposições deste regulamento quando a experiencia
demonstrar a nece idade de sa medida, menos para
augmen tal' o pessoal ollelevar os vencimen tos dos empre
gados, que só deverão ser alterados por disposição legis
la ti va.

Art. 3;54. Ficam revogados o decreto e regulamentos
de 21 de Fevereiro de 1.832, o decreto e regulamento
n. o 113 ele 3 ele Janeiro de 1842, o decreto n. o 3555 de
g de Dezembro ele 1865, e mais di po ições em contrario.

Palacio do Rio de Janeiro, em 19 de Outubro de 1.872.
- João José dc Olit;cira Junqucirll.
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T.\fi&LLA 1)(' VE 'e!. Iii:. 'TO' A.''- AE A QUE SE REFERE o DECRETO DESTA DAT.\.

mIPRF.GADO: . Ordenado. Gratificação
de e,'tercicio. Total. onsER\'AçÕE

5:000$000
3:200,~OOO

'os vencimento laluído para os caJ'go qlli'
elevem ser éx rcido 1101' officiaes do ('xel'·
cito, ctl'cctivos ou reformados, não r. tão iII'
cluídos os soldos (\1' sua. palentes.

1:000$000
2:600$000
2:000$000
1:500 000
1:2G080oo

SOJ8ooo
3:000,~OOO

2:000.000
LCOOSOOO O olJiciaes adjuntos ICl'àQ ,"encimentos dr
t:S0080oo estado-maior de 1.' rIa ~e, l[ualquer crue
I:800Sooo . eja o en'iço cril" Ilte !'lI' cir'ill'natlo.

8008000
(i00 000

I :ooosOOO
SOOsOOO
SOOSOOO

I :200,~OOO

2:000,'000
I :2(}()sooO

I :OOOHOOO
[:000$000

Soo!!OOO
(iOO,'OGO
4S0HOCO
320,~OOO

1:200$000
800$000
fJO() 000

! :QOOSOOO
1:200$000

8008000
600,'000
1008000
:lOO,~OOO

800$000 ~

.-\OO,~ooO

6008000
5OO~OOO

~:0001l000

~:OOOSOOO

J:(jO(MOOO
.[ :200,'000

HOO, 000
720Soo0
4 O,~O{)()

J: OU$OO.1
1:200 000

(jOO,OOO
6008000
6008000

..............
SOO.~UOO

Intendente .
,\judante do intelldellle .
Omcial encanegado do deposito da

polvora , ..•..................
Sccr tario .
Pl'imeir'o lItlicial (Ia ~ ~cl·ct:lria. ..
Seguudo otli 'ial da e I' tar'ia .•..
Alllanuen e .
Praticanle ..
Almoxarife .
Escriváo .
Fiel do almo:;lrifC .
.\Il'-enlc de compr':!·, ",
nespachu ntI: .. , ... , ' .••....•• , .
Escrevente de 1. a cl, sse .
Escrevente d > 2," classe..•...•....
1'00'teiro r]a Se(Tcl:lria .
Continuo, , .
f;uarda (le annazem ,., .
I'ot'teil'o na inlr.U(!"nri:I , .

I

T.\nErA,A 11I>J,A1'IV.-1. .\0 "EXCIME.'lTO' DIAfllO .

JOmaLEmos. .lol'/lai. On-IlRV.lÇÕE ' .

I
Primeiro patrflO ..•...... ' ' .

I
~el!umlo patrão , , .

Terceiro palrão, , ,.,
I

llemador ••..• ,., ,., '

Feitol' ..••.• , .•.••••.••..•••..•. " '/'

:'erv nte braçal.., , .

3.000

2.';;00 I
'l'ooo I,
18500

J$oOO

SiíOO
•8500

,'000

O el'v llle bl'a ai ([ue começar a trabalhar ant da.9 hora.
da manhã c terminar o cu trabalho perto da nOite tcra
nesse dia lO ais 000 1'5. .

Ao servente b"açal que contar cinco annos de servi o efl'ec
livo sempre om bom comportamento, se ahonal'á o jor·
lIal 'di' 2S000 ]101' cada dia de trabalho.

Pa la 'io du lHo d, Jan i 1'0 'ln, 1!l dI' Oul u tiro (1(' I 72. -JO([O Jo,~': de Olh'cira JUllCJueira.

}





AT'~ n.al (1 roIa da OÔIt
TABELLA no VENCIMENTO ANNUAE A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA.

EMPREGADOS. Ordenado. Gratificação de
, excl'cicio. Total. OBSERVAÇÕES.

-------------- ------- ------- ------- ---------------------- -

Director..•......................•..
Sub-director ..
Ajudante da directoria .
Omcial encarregado de qualquer de-

posito .
Senl'tario , .
Primeiro omcial da secretaria .• , ...••.
Segundu ollicial da secretaria •....•.••
Arcbi vista ...................•......
Amanuense .
Escrevente de 1.' classe .
Escrevente de 2. a classe .......•.....
Portei 1'0 da secreta ria •..........•.•..
Contiuuo....•......................
Escrivão chefe de escriptorio .
Ped..gogo ........•.•.••.........••.
Ajudante de pedal;ogo .
Professor de pl'imriras letras .. " .
Adjunto do professOl' de primeiras letras.
Profe 'sor de geometria " ..
Prores 01' de desen ho .
Mestre de gymnastica .

lestre de musica .
Gn~~da da companhia de aprendizes ar-

tlltces..•..........................
<':oadjuvador .•......................
Guarda de armazens .
ElIfermeil'o .......................•••
Ajudaute do enfermeiro .... '" .••... '
Apontador •.........................
Ajudnute do aponl.<Jdor , .
Porteiro do arsenal .
Agente .
Oficial eucarregado do museu militar.

.44 ••••••••••• 5:0008000 5:0008000
INas gratificações estatuidas para os cargos que devem.............. 3:6üOS()0fl 3:600$000

......... " .. " 3:~00"OUO 3:~OOjSOOU ser exercidos por officiacs do c~ercito, en'ectiros ou
reformados, nfio se acbam inclnidos os soldos de

.............. 1:200 '000 1:200S000 suas patentes .
1:600S000 1:0008000 2:600110110
1:2008000 S005000 2:0008000 Os oficiaes adjuntos á directoria terão vencimentos

9008000 6005000 1:5008000 de estado·maior de i.' classe, e a gratificação que
900500u 60(18000 1:500~000 Ibes competir segundo o serviço desi"nado pelo di-
720HOOO ·IS08000 l:~OOSO~O rector, nos termos deste regulamento........... '" SOOaOOO S008000

............ 6011$"00 60118000 O cifllrgião, r.ape\H!o e pharmilceutico terão venci-!i008000 400$000 1:0008000
l'OOnOOO 320$000 720g1l00 mentos que Ih~s competirem cm taes serviços, se-

1:200$00U SOO$OOO 2:000,000 gundo as respectivas tabellas cm vigor.
.............. 2:0008000 2:0008000
.............. 1:2ilOSOOO 1:200S000

so08000 .\00$000 1:200$000
400$000 200$000 600 000
600,SOOO 4Uil8000 1: OOOoUOO
6008000 .i008000 1:000$000
70\}~000 5QO$000 1:2005000
700ROOO 500$000 1 :200S000

.............. 6008000 (lOOSOOO

.............. /,OOaOOO 400 000
•••••••••••• o, SOO$OOO S008000
.............. ROO 000 SOo~OOO

............... 600S000 6008000

.............. 1:400$111:0 1:4005000
o' .••••••••••• .\008000 400$000

SOO 000 400saou 1: :1008000
1:0003000 SIII)8000 1:S01l$ono

.............. 60011000 6008000

<T-
•

Palac.io doRia ele Janeir(l, em 19 d Outubl'odc1S72.-João José de Oliveira Junqlleim.





1'8 ,n..al d 1'0 ~lrl las.

'l'.\.nELLA 00 VENcnl~;NTOS ANNUAE' A QUE E REFERE o DECRETO DESTA 0.'1'.\.

Em.pregado.~. Ordenodo. Gratificacão d~
exerciéio.

Total. Observnfões.

---------.-- ---- ---- -------1------·_------_·_----
.............. 3:600$000
.............. 1:600S000

1:000S000 600$000
SUOhOOO 400S000
500S000 3005000

.............. 6005000

.............. 400S000
1:000S0GO 600$000

400$000 20úSOOO
800$000 400S11II0

.............. ·180S000

600$000 qoosnOO
.............. 840$000
.............. 600$000

5008000 300$0110
500$000 300 000
400'000 320g000

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

720SOOO

500 000
':'005000
300nOOO
6005000
60080011
400SUOO

Nas gratificações cstatuidas para os cargos que
devem ser exercidos por officiaes do exercito,
effcctivos ou reformados, não se acham incluido'
o oldos de uas palentes.

Oo officiaes adjunlos á directoria terao \'encimenlos
de estado-maior de L" cl~sse, e a grlitifiC<lçàO que
lh~s competir sCjZundo o serviço desiguado pelo
director, DOS Lermos deste regu lamento.

3:600$000
1:600S000
1:600S000
1:200S000

800$000
600S0UO
400$000

1:60u 000
600"000

l:~OOSOOO

4SU~000

1:OOOSOI'O
840 000
600$000
so sono
8005000
T~O~OOO

. Ven'imentos militares que lhe competirem pelas la-
bellas cm vigor .

• . . . . . . . . . . . .• Idem- 'e fór coutractado lerá "cncimentos de pha 1'

maceutico alfcres .
• • o •••• " o •••• Idem- c fór contraclado tel'á vencimcntos dr capellilo

alfere .
3~OSOOO

200$000
500$000
3008000
6008(100
2011 010
laOSOOO

40U8000
2~OSOOO

400S000

300$000

Director.•.•.........•......•.•...•.
Ajudante.•......•..••.••...•.....•.

ecretario•••.•••••...•...•.•...•..••
Omeial de seer.etaria .
Amanuense .
Escrevente de 1." classe •.. , .........•
Escrevente de 2. a classe .......•••..•.
AlmoxUl'ife .

f~~~i~á~: ::'. '. '. :::::::'. :::::: ::::::::
Guarda .
Escrivão chefe de cseriptorio do aju-

daatr. ..
Ped gogo ••..••.. o,, o' o •••••• o o,

Ajllllilllte do pedagogo. o o •

Profpssur de gr.umetría .......•....••
Mestl'e de mu,ica .•......•.•.•••..• o.

M~ 'Ire de gl'lllnastica .... o • '" ........

CirurgIão. o •••••••••••••••••••••••••

Pharmaceutieo ..•. o ••••• o • • • o o ••••

Capellllo '0 •••••

Professor de primeil'as letras .•... , .. , .
Coadjuvaute do professor de primciras

letras•... , ••... o' ••••••••••••••••

Enfermeiro. , ..•...•..•.. , o •• o, •••••

Ajudante de enfermeiro ...•....... o' o

Apontador..•...•.•...•.. o ••••••••••

PorteirO .•.......•..•••.•.......•...
Ajudal.Jte do porteiro ..

Pulaeio do Rio de Janeiro, eOl 19 de Outubro de 1872.-João Jo é de Oliveira Junqueira.
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'l'AnELLA I1ELA'fI\'" AO:; VF:.'CnlEN1' 0IAI110.\ QUESE RE~'EREO DECRETO DE'T.\ flVf.\.

ClassiJicarão Jornaleiros. Officina de 1." O cina de :2. a
01 deli!. ordrm,

Observarôes,

----- -------- ----------------------
<:
~ ~leS{re..... , ..• , , ,~500 ii ';;00
'" COlltra-mestre... 6EaOO 5,~500

~ Manrlarlor 1 5~500 48500
.::: I""---- --~------------ ------

'"o.;:;
i:
<.

• C.
o

I. a Classe .
'2.:1 "n~ ·c .
3." Chls'e, .. , .
4," ela se.. , ,
5." ela c ..
G.a Cla se ..

I. a Clas c .
2." elas e. " .
3. a Classe .
1. a Clas e , .
ii." Cla se ..

5$ono
45500
4~000

3~500

~:~OOO

26500

16800
I ~OO

5600
$400
32(lO

49000
;1'500
3 1100
:!6JOO
.26000
18500

18200
!lOO

,'SOO
li~OO

8200

O trabalbo das ofIi 'in3' no c!onlin"o' e dias sanlificados, quandu
delle bourer urgeocia, será remuIlerado com a quarta parle (lo jor
nal mareado ne.la labella, além do mesmo jornal.

O eryiço fóra das hora marcada para a ahida ordillaria do. ope
rarias ser:i remunerado com mais um qnarto do jornal por ('urla
dila h'lras rle trabalho errerliro.

Feitor encarregado do erviço er.ll., .. , .. , .... ,I 2S500

_____________________1 O sel'\'enle braçal ((ue começai' a lrabalhal' ao romper do dia e ler-
I minar o en trabalho á noite ne ~e (lia ler5 mais 500 réi . O ser-

COlinheiro tios aprellrlize, arlifice' .........• ,',. .2~OOO "eule braç;,l que contar mais de::. annos de sen'iço ctreclÍ\'o, sempr
com bom compurlamenlo, lerá o jornal de 2nOOO pai' cada dia dr

------ trabalho.

crvenle braçal •..•..•.. ,., •....• , .....•...• , . 1~500

Palacio do Rio de Jnneiro. em 1\1 de Outubro de 1 i'J..-João ,Tosé de Olireil'l1 ,Tunqueira.
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