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INDICE ALPHABETICO

Academia do Commercio (do Rio de Janeiro). - Esta
academia, fundada em 1902 e destinada á educação
uperior do Commercio, é declarada instituição de utili

lidade publica, sendo reconhecidos como de caracter
oflicial os diplomas por ella conferidos.

Habilita para o exercicio das funcções de guarda
livro I peritos judiciaes e empregos de Fazenda,
agentes consulares, funccionario do Ministerio das
Relações Exteriores, actuarios de companhias de se
guro, chefe de contabilidade de estabelecimento
bancarios e grandes empregos commerciaes.

Os seus diplomas não constituem privilegio, ma
importão a presumpção leo-al de habilitação para as
funcções a que elles se referem, dispensando os ha
bilitados de outras provas e de concurso.

E considerada como orgão de consulta do gO\'erno
cm assumptos que interes em o commercio e a in-.--.-
lustria - Dec. n. 1.339 de 9 de Janeiro de 1905'.

Accumulação. - Os lentes em disponibilidade· das
escolas do Exercito que forem senadores ou deputados ..,.
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podem accumular os subsidias aos respectivos venCl
mentos. - A. de 30 de Junho de 1903, á Direcção
Geral de Contabilidade. - V. vol. VII pago 323,
]': alíllea.

Accumulação. - Permitte-se ao tenente do 1~ batalhão
de infanieria José A ntonio da Fonseca GaIvão, auxi
liar do gabinete do Ministerio da Guerra, acceitar, sem
prejuizo do serviço militar, o lugar de agente auxiliar
do director do Archivo Publico Nacional, para o qual
foi nomeado por portaria do Ministerio da Justiça de
15 de Novembro de 1905. - A. de 23 de Novembro
de 1905, ao Estado Maior (Ord, do Exercito n. 459).
V. Dec. de I2 de 'Janeiro de I754. 11ldice c/l1'ullologiw
l'emessivo da legislação portltg1teza, Vol. II pago 60, 
Dec. de 25 de JU1tho de I804, Addit. I vol. - e A. de
25 de Outltbl'o e I6 de Novembro de I86o, SJlllOpsis,
vol. IIpago 69, que dec!arão i1tcompativel o serviço militar
com o civil, e c01ttraria ás leis a acclI1llulação.

- Manda-se abonar a um professor em disponibilidade
da Escola das Be~las Artes (Dr. Cincinato Americo
Lopes) o vencimento integral da cadeira de anato
mia e physiologia artistica por elle regida no impe
dimento do effectivo (Dr, Marcia Felaphrario Nery, á
disposição do governo do Estaelo do Amazonas). 
A. ele 17 ele Novemtro de 1904, do M. da Justiça ao
ela Fazenda.

- Permitte-se que um lente do extincto curso annexo
da Faculdaele de direito do Recife acceite, sem perda
de seus direitos, o cargo de secretario do governa
dor elo Amazonas. - A. ele 4 de Fevereiro de 1905"
do M. ela Justiça ao director da Faculdade.
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Accumulaç.ão. - Não pode como tal ser considerada,
para os effeitos de que trata a constituição federal,
a accumulação de commando de do.tls esquadrões, ba
terias ou companhias, em vista do art. 2~ da Lei n. 44 B
de 2 de Junho de 1892 que revogou a Port. de 22 de
Maio de 1891. - Porto de 18 de Março de 1905, á
ln pectoria da Alfandega de Corumbá (Ord. do Exer
cito n. 412) - V. voL. VI pago Ia, ultima aLinea e
voL. VII pago 2, ultima aLinea.

- Declara-se que um lente jubilado da E cola Poly
technica não pode accumular os vencimentos da ju
bilaçflo aos do lugar que exerce de director geral dos
Telcgraphos, por ser contraria á Lei a accumulação.
- Despacho do M. da Fazenda publicado no Dial'io
OificiaL de 20 de Junho de 1905. - V. Dec. ?l. II7 de
4- de Nvvelllbro Je I892 , arts. 7~ e y~.

- N enhullJ o:ffi.cial, no Exercito ou na Armada poderá
desempenhar mais de um cargo. - L. n. 1.473, de
9 de Janeiro de 1906, art. 76 (Ord. do Exercito
n. 469).

- Os officiaes dos corpos docentes do Exercito e da Ar
mada continuarão a perceber os seus vencimento
anteriores a esta lei e mai os que, como professores,
lhes competem pelos respectivos regulamento. - L.
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 77 (Ord. do
Exercito n. 469).

- Os medicos coadjuvantes dos hospitaes militares
quando accumularel11 o exercicio interinamente de
mais de uma infermaria, não terão direito á accumu
lação de gratificação de funcção, porquanto, de accordo
com o disposto no att. 76 da Lei n. 1. 473 de 9 de

,I

•
•
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Janeiro de 1906, nenhum official do Exercito pode
desempenhar mais de um cargo. - A. de 28 de Abril
de 1906, á Direcção geral de Saude.

Accumula~ão.- Declara-se não ser caso da accumu
lação prevista 110 art. 73 da Constituição o facto de
um desembargador exercer o lugar de delegado fiscal
do governo junto ao Lyceu do Maranhão. - A. de 14
de Junho de 1906, do M. da Justiça á Delegacia. Fiscal
do Thezouro, no Maranhão.

- O Delegado Fiscal do Thezouro Federal no Rio
Grande do Sul consultou se o art. 20 da L. n. 957
de 30 de Dezembro de 1902, que prohibe a accumu
lação de cargos remunerados, revogou o art. 2~ da
L. n. 44 B de 2 de Junho de 1892, e o 1ini teria
da Fazenda, em officio da Directoria de Expediente
n. 262 de 28 de Novembro de 1906, declarou, por
despacho de 10 de Oll tu bro anterior, proferido em
sessão do Conselho de Fazenda e de accordo com o
parecer deste, que as leis orçamentarias não devem
alterar leis de caracter permanente, convindo, no em
tanto, que o preceito da referida Lei n. 957 seja
observado. (Dz'al'z'o Offiáal de 29 de Novembro de
1906.

- É contrario ao nosso regimen constitucional o accumu
10 de vencimentos, mesmo de reforma ou aposenta
doria. - Porto de 25 de Janeiro de 1907 á Delegacia
Fiscal do Thezouro na Parahyba do Norte.

- A Lei n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906 não per
mitte considerar como commando de companhia o
commando de um contingente, embora o seu elevado
numero de praças e responsabilidade, sendo que as dis·

..
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posições anteriores que consideravão como companhia
para o effeito do pagamento ela gratificação de exer
cicio ao respectivo commandante, o contingente maior
de quarenta praças, farão revogadas pelo art. 81 ela
quella lei. - A. de 21 de Maio de 1907, ao Estado
Maior.

Accumulação. - V. Gratificação.

Accusação. - V. Quez·xa.

Acre. - V. Te1rrÜ01'io do' Acre.

Addido. - Aos destacamentos existentes nos Estados não
devem ser addidos os ofliciaes que aI li se achem com
licença para tratamento de sua saude ou em qualquer
serviço. - A. de 11 de Maio de 1903, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 276).

- O Governo da Republica Franceza re olveo com rfla·
ção aos addidos militares ás embaixadas e legações
acreditadas na mesma Republica, que junto áquellas
apenas serão admittiàos o que tiverem o posto de ge
neral ou de coronel, e a estas os do posto não superior
ao de tenente coronel. - A. de 12 de Julho de 1905,
ao Estado Maior.

- Devem ser' considerados em transito os ofliciaes que
viajão de umas guarnições para outras, cessando a pra
tica de serem mandados addir, o que só se poderá fazer
por ordem expressa do ministro. - A. de 6 de Março
de 1906, ao Estado Maior.

- Os officiaes addidos aos corpos, mesmo por convenien
cia do serviço, só poderão exercer os lugares de com-

o
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mandante de companhia, secretario, ajudante e quartel
mestre, quando não houver official effectivo prompto.
A. de 23 de Maio de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 30).

Agente. - Os agentes das enfermarias não podem afas
tar-se dellas, embora temporariamente. Quando na loca
lidade não houver repartição fiscal, o commandante do
corpo designará mensalmente um official para pre tar
contas, quer do corpo, quer da enfermaria. - A. de
5 de Novembro de 1903, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito 11.313). - V. voI. VII, verbo QIla1'teI1llestrc,
7 de Agosto de 1902.

- O subalterno que serve como director de escola regi
mental não eleve ser escalado para exercer funcç5es de
agente, emquanto existirem ubalterno 110 commando
das baterias (ou companhias). em um dos quaes re
cahirá a nomeação; mas não se danelo e ta circulUstan
cia e existindo sámente o dito director, poderá clle ser
escalado, exercendo cumulativamente as funcções ele
um e outro lugar. .- A. ele 9 de Junho de 1904, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito 11. 357).

Aggregado. - Fara a reforma dos officiaes ela Armada
julgados incapazes de serviço activo não é essencial o
anno de observação a que se refe -e o Dec. n. 108-A de
30 de Dezembro de 1889. - Accordão do Supremo
Tribunal Federal n. 201 de 4 de No\rembro ele 1896
(Diarz'o Officz"al de 2 ele Dezembro). Não obstante esta
decisão, o governo tem annullado diversas reformas por
falta desta formalidade. - V. Reforma.

- Os officiaes do Exercito que estiverem na segunda
classe, devem, antes ele completar um anno ele aggre
gação, recolher-se á Capital Federal para serem inspec-



cionados pelo Conselho Superior de Saude. - A. de 8
de Fevereiro de 1904, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 332).

Aggregado.-Revoga-se o aviso de 7 de Outubro de 1897
que manda inspeccionar de saude os officiaes aggregados
que e apresen tarem promptos para o serviço ante de
terminado um anno de aggregação, ub istindo o de 14
de Setembro do mesmo anno que determina que, ter
minado aquelle anno, seja o ofiicial aggregado inspec
cionado pelo Conselho Superior de Saude. - A. de 10
de Novembro de 1904, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 384).

- Tem direito a etapa o official que esti\1er na segunda
elas. e em virtude de incapacidade phy ica.-L. n. 1473
de 9 de Janeiro de 1906, art. 14 (Ord. do Exercito
n. 469). - V. vaI. V/pago I37, I'.' aliueG.

- Com relação aos capitães mandados aggregar em Vir
tude da Resolução de 18 de Dezembro de 1906 (exce so
de numero) se deverá proceder como determinão o
avisos de 28 de Junho e 30 de Julho de 1 9, deyendo
os mesmos capitães preceder aos subalternos effectivo
na concurrencia dos caTgos vagos. - Orel. do dia n. 1

de 31 de Março de 1907. - V. ~ol. Vpag.51, ultime.
ahllea.

Agrimensor. ~ Aos alumnos do Collegio Militar que
terminarem o curso pelo regulamento appro,ado pelo
Dec. n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905 será conferido o
titulo de agrimensor. - Regulamento citado, art. 61
(Ord. elo Exercito n. 452).

Iclentica disposição contêm o Reg. appro\'aelo pelo
Dec. 11. 6.465 ele 29 ele Abril de 1907, art. 103 (Ord.
do üia n. 25).
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Ajuda de custo. - Aos officiaes do Exercito e da Ar
mada. Quando e como lhes deve ser abonada. - L.
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906 (Ord. do Exercito
n. 469).

- Aos of6ciaes do Exercito licenciados não compete o
abono de ajuda de custo pela viagem de regresso a seus
corpos, nem aos que são chamados a serviço á Capital
Federal ou são mandados servir addidos a diversos cor
pos sem ser no interesse publico. - Porto de 27 de
Março de 1906, á Delegacia Fiscal do Thezou 1'0 no Rio
Grande do Sul e A. de 30 do mesmo mez ao E tado
Maior (Ord. do Exercito n. 485).

- O disposto na ultima parte do art. 29 da L. n. 1.473
de 9 de Janeiro de 1906 refere-se aos officiaes que fo
rem para os Estados ou delles vievem e tiverem direito a
ajuda de custo. O abono desta vantagem não compete
aos subalternos chamados ao Quartel General. - Porto
de 9 de Abril de 1906, á Delegacia Fiscal do Thezouro
em Matto Grosso.

- Os officiaes que vierem do interior dos Estados para se
matricularem nas Escolas do Exercíto perceberão ajuda
de c~to de accordo com o disposto na tabella do art. 36
combinado com o art. 39 da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro
de 1906. - PorL de 13 de Julho de 1906, á Delegacia
Fiscal do Thezouro no Rio Grande do Sul.

- Os commandantes de districto não teem direito a ajuda
de custo pelas viagens que fizerem de inspecção aos
corpos e fronteiras sob sua jurisdicção, mas somente á
diaria que lhes fôr arbitrada logo que encetem essa in
specção em cada corpo ou fronteira, quando estiverem
retirados, fóra da séde dos respectivos districtos.-
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A. de 28 de Maio de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia
n. 30) e Circ. de 29 ás Delegacias Fiscaes do Thezouro
nos Estados.

Este aviso não suspendeu a ajuda de custo regula
mentar, porque o capitnloV daL. n. 1.473 de 9 de Ja
neiro de 1906, que a estabeleceo para despezas de via
gem e primeiro estabelecimento em terra, só cogita de
officiaes nomeados para com11lissões ou transferidos, e
110 art. 7? do Capitulo VII manda dar uma diaria de
accordo com o posto, não excedente a 10 000, aos offi
ciaes que exercerem commissões fórade suas guarnições
ou sédes nas inspecções. - A. de 4 de Julho de 1907,
ao Estado Maior.

Ajudante. - V. Addido.

Alferes alumno. - Fica abolido o titulo de alferes alu
mno, r peitados os direitos dos actuaes. - Regul.
n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905, art. 205.

- O Governo é autorisado a confirmar no posto de 2? te
nente todos os "lferes aluml10s com o curso das tres
armas e a clas ilical-os na proporção de tres quintos para
a infanteri,l, um quinto para a cavallaria e um quinto
para a artilharia (art. I?).

Os tres primeiros em antiguidade serão confirmados
na infanteria b quarto na cavallaria, o quinto na arti
lharia, e, assim, successivamente (art. 2?).

As listas de classificação por arma, de accordo com
os artigos precedentes, serão, logo após a sancção desta
lei, immediatamente confeccionadas e concedido aos
classifiCàdos o prazo de 90 dias, durante o qual lhes é
permittido trocar de arma entre si, sem prejuizo da
respectiva antiguidade (art. 3?).

•
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Findo o prazo a que se refere o artigo antecedente,
será considerada defini ti va a classificação (art. 4~).

L. n.1.618 de 31 de Dezembro de 1906 (Ord. do
dia n. 1 de 1907).

Alferes alumno. - Cabe-lhe o desempenho das funcções
que exerce o official subalterno effectivo e pode, como
este, servir interinamente cargos cujo exercicio com
pete a postos superiores; mas, por não ter patente, nã
lhe assiste direito á reforma como official, não está com
prehendido no artigo 76 da Constituição Federal, e nã
pode funccionar como juiz nos processos militares.
Res. de 20 de Junho de 1907, communicada em A. de
26, ao Estado Maior (Ord. do dia n. ).

Alistamento. - A nacionalidade de quem se apresentar
para alistar-se no exercito, deve ser provada com a cer
tidão de baptismo (ou do regi tro civil).-Ord. do Exer
cito n. 264 de 10 de Março d 1903.

- O individuo que assenta praça no exercito occultando a
circumstancia de haver tido baixa do serviço por máo
procedimento, deve, quando tal se reconh cer, ser ex
cluido com a declaração do motivo da exclusão. - A. de
17 de Março de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 413).

- A disposi<;ão do § 4: do art. 65 do Regul. de 27 ele Fe
vereiro de 1875, que estabelece a idade mélxima de 3S
annos para o voluntariado, não comprehende as praças
que, concluindo o tempo de serviço, desejão nelle con
tinuar. - A. de 20 de Fevereiro de 1890, ao Ajudante
General (Ord. do Exercito n. 420 de 1905).-V. vol. V,
pago I8, ]'.' aH/lea.
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Alistamento. - Manda-se que seja posto em liberdade
e excluído das fileiras do Exercito, logo que termine a
pena de prisão que está cumprindo por crime de deser
ção, uma praça que se reconheceo haver-se alistado in
devidamente com supposto nome, quando já havia sido
expulsa pelo facto de ha.ver ido anteriormente con
delJ1nada a seis annos de prisão por crime de 3'.' deser
ção. - Res. de 27 de Junho de 1906, communicada em
A. de 30 ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 505).

- Os coml11anelantes elos corpos, todas as vezes que as
praça, ao alistarem-se de novo, ap~esentarem, em or
dem, uas escusa ou documentos legaes que as substi
t.u ão. deverão mandar fazer, 110S respectivosas senta
menta , averbação das alterações constantes de taes do
cumentos e a declaração de que cantão ellas como
t.empo de serviço, o periodo em que estiverão no Exer
cito e a que se referirem esses papeis. - A. de 23 de
Maio de 1907, ao Estado 1aior.

- O commanc1antes dos districtos militares são autorisa
dos a mandar averbar nos assentamentos das praças que
tiverem int.errompido o serviço e que, ao verificarem
novo alistament.o, apresentarem escu a legal, a decla
ração de que contão para todos o effeitos o tempo an
terior, na fórma da lei. - A. de 27 de Maio de 1907,
ao Estado Maior.

- V. Offidal IW1loYal'io.

Altnoxarife. - A gratificação que se deverá abonar aos
inferiores que servirem como almcxarifes nas fortalezas
de 2[.' e 3'~ ordem, é de 15$000, e não a marcada para o
officiaes que exercem taes lugares. - Port. de 15 de
Julho de 1907, á Delegacia Fiscal do Thezouro em Per
nambuco.
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Alumno pensionista. - V. Hospital Müitm'.

Amanuense. - São fixados em dez os amanuenses da Re
partição do Estado Maior do Exercito, com a gratifica
ção especial de 50$000 reis mensaes, e em sete, com a
mesma gràtificação, os das direcções geraes de Enge
nharia e Artilharia, em cada uma j em seis, com a gra
tificação especial de 30S000 reis por mez, os do com
mando do 4~ Districto Militar, e em quatro, tambem com
esta gratificação, os dos commandos dos demais distri
ctos, em cada um. - A. de 7 de Julho de 1903, ao Es

tado Maior (Ord. do Exercito n. 290).

Amnistia. - Concede-se a todos os individuas que dire
cta ou indirectamente tomarão parte nos movimentos
armados que tiverão lugar no Estado do Pará em dias
do mez de Junho de 1891. - Dec. n. 8 de 10 de Setem
bro de 1891 (Ord. do dia n. 271).

- A todas as pessoas que tiverão parte nos s\lccessos da
Capital Federal, durante a noite de 14 de Novembro de
1904, assim como nas occurrencias, civis ou militares,
anteriores ou posteriores, que com elles se relacionem.
Dec. n. 1.373 de 2 de Setembro de 1905 (Ord. do Exer
cito n. 444).

- As ex-praças do Exercito amnistiadas por crimes poli
ticas pódem renunciar os favores da amnistia, e não po
dem ser compellidas a voltar ás fileiras. - Res. de 3 de
Novembro ele 1905, communicada em A. de 6, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito n. 458).

- Os militares que por occasião da revolta de 6 de
Setembro de 1893, na qual tomárão parte, se achavão
investidos de fl.111CçÕeS publicas electi vas, não estão
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comprehendidos no art. 1~ da L. n. 533 de 7 de Dezem
bro de 1898, vigorando a seu respeito a legislação es
pecial anterior. - Dec. n. 1.474 de 9 de Janeiro de
1906 (Ord. do Exercito n. 469).

Amnistia. - Os militares envolvidos em movimentos
revolucionarios não teem direito a perceber vencimen
tos durante o tempo em que estiverem afastados das
fileiras do Exercito. - Res. de 20 de Julho de 1906,
communicada em A. de 28, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. SOS) - V. vol. II- pago 52, 3~ ali1lea.

- Ficão amnistiadas todas as pessoas directa ou indire
ctamente implicadas nos ultimos movimentos revolu
cionarios dos Estados de Sergipe e Matto Grosso.
Dec. n. 1.599 de 27 de Dezembro de 1906 (Ord. do dia
n. 7).

Antiguidade. - Sobre a dos capitães transferido para
os corpos de engenheiros e de estado maior. - V. Pro
lIloção, 5 de Dezembro de 1906.

Aperto de mão. - V. COllti7lellúa.

Aposentadoria. - O Ministerio da Fazenda su pendeo
o vencimento da aposentadoria de um director do The
zouro Federal (Carlos Pinto de Figueiredo) por ter ac
ceitac10 commissão estadual em Minas Geraes. Proposta
a acção judicial pelo funccionario lesado, foi a Fazenda
Nacional condemnada a pagar-lhe os respectivos venci
mentos, por sentença do Juiz Seccional,confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal. Opposto embargo pela Fa
zenda Nacional, foi este desprezado e mantida a sen
tença, por accordão de 23 de Janeiro de 1907.

- V. SJI7101lt'7m"a.
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Armamento. - Os corpos, fortalezas e estabelecimentos
do Ministerio da Guerra, inclusive a Intendencia Geral
da Guerra, devem fornecer á Direcção Geral de arti
lharia informações completas sobre o material de arti
lharia, bocas de fogo, munições, etc., afim de poder
e11a attender, com precisão, ás requisições daquelle mi
nisterio. Os mesmos corpos e estabelecimentos devem,
outrosim, enviar annualmente á mesma direcção um
mappa demonstrativo do armamento e material de arti
lharia e munições que fizerem parte de suas cargas,
dando sciencia de todo e qualquer movimento que por
ventura se dê no referido material. - A. de 1 de Março
de 1905, á Intendencia Geral da Guerra.

- Fica revog-ada a Circular n. 4 de 28 de Janeiro de 1905
que exigia prévia autorização do Ministerio da Guerra
para o despacho de armamento e munição de guerra
nas- alfandegas, em vista da declaração daquelle Mi·
nisterio em aviso de 11 de Outubro de 190G. - Circo de
15 de Dezembro de 1906, do M. da Fazenda ás Dele
gacias Fiscaes nos Estados.

- V. Limpeza.

Arraçoamento. - Os valores do arraçoamento da força
federal entrão em vigor na data em que a guarnição res
pectiva tem communicação official dessa fixação, preva·
lecendo até á vespera os que tiverem sido fixados para
o semestre anterior. - Porto de 21 de Setembro de
1906, á Delegacia Fiscal do Thezouro no Rio Grande
do Sul.

- Para base do calcu10 do arraçoamen to para a força
federal, sob a jurisdicção dos commandantes de distri
dos, devem-se tomar as propostas que forem recebidas
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em concurrencia, e não os preços correntes nos respe
ctivos mercados, com excepção unicamente das guar
nições em que não puderem funccionar regularmente os
conselhos economico , pelo que remetterão os mesmos
commandantes para tal fim, á Secretaria de E tado as
primeiras vias dessas propostas. -A. de 31 de Outubro
de 1906, á lntendencia Geral da Guerra.

Arraçoamento. - V. Etopa.

Arreiamento. - O balde e o bornal fazem parte do ar
reiamento da montada do officia1, pelo que de\rem ser
fornecido. ta.es artigos aos corpo que os requi itarem.
- A. de 7 de Fevereiro de 1907, á ln tendencia Geral
da. Guerra.

- O arreiamento para montada do official, general ou
não, é fornecido pela lntendencia Geral da Guerra me
diante pedid encaminhado pelos cauae competentes,
quando o official fôr nomeado para commi ão na qual
tenha de prestar erviços montado, ou qua.nd ex rcer
na repartiçõe ou quarteis cargo de offi iae montado .

A cargo do official general fica. o arreiamento que lh
fôr fornecido; e da repartição, quarl.el ou commi são
o de qualquer outro official, devendo no ca o de com
missões temporarias ser o mesmo recolhido á lnten
dencia, logo que as mesmas forem extillcta .

O cavallo para a montada do official. general ou não,
é fornecido pelos corpos montados ou pela reparti õe ,
quartei ou commissões onde sen ir m, não deyendo em
caso algum ficar a cargo do officia1.

O arreiamento do primeiro uniforme só é fom cíuo
ao official que tiver de servir na Capital Federal. 
A. de 9 de Março de 1907, á lntendencia Geral da
Guerra e de 21, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 17).
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Arreiamento. - São considerados ofliciaes montados de
qne trata o art. 43 da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de
1906 : no quartel general dos commandos de districtos
militares, o commandante do districto, o assistente, o
ajudante de ordens, o deleg·ado do Estado Maior e um

adjunto, o delegado ele sande e o director de artilharia
no 6? districto; nos quarteis generaes das brigadas, o
commandante, o assistenle e os ajudantes de campo e
de ordens. - A. de 21 de Março de 1907, á Intendencia
Geral da Guerra.

- E. tabelece111-se alterações no plano de arreiamenlo
para montada de oEficiaes e praças do Exercilo.
Dec. n. 6.466 ]e 2 de Maio de 1907 (Ord. do dia u. 25).

- Os que são fornecidos aos officiaes generaes, para as
suas montadas, devem ficar a cargo dos mesmo gene
raes. - A. de 22 de Junho de 1907, á Intendencia Geral
da Gu erra.

- V. Cavalgadura.

Arsenal de guerra. - O Governo é autori;:ado a reorga
nizar e elesen \701 ver os arsenaes de guerra, de modo qu
as suas officinas sejam destinada exc/usi7lallleltte para a
confecção rlo material de guerra, propriamente dito,
entregando-se á industria particular o fornecimenlo de
objectos alheios ao material bellico, submettendo, pos
teriormente, á approvação do Poder Legislativo a reor
ganização que fizer. - L. n. 1.617 de 30 de Dezembro
de 1906, art. 23 (d).

Aspirante. - Crea-se a classe de aspirantes a oflicial, em
substituição á de a1feres alu111110s, que fica abolida.
Regul. n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905, art. 28 a
33 e 205 (Ord. do Exercito n. 452 de 1906).
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Aspirante. - Só devem fazer serviços de companhia,
auxiliando os officiaes subalternos. - A. de 31 de Ou
tubro de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 4S ).

- Direitos e regalias dos aspirantes a official :
Compete-lhe :
1?, o en'iço de dia ás alas do regimentos e o de ad

juntos aos ofliciaes de dia aos e tabelecimentos milita-
re

2?, o de director das escolas regimentaes e o de in
structor das praças, na faHa de ofliciaes;

3?, o commando de secções, em exercicio, na falta de
ofliciae ubalternos;

4?, conduzir a bandeira nas formaturas geraes, quando
não houver subalternos;

S? coadjuvar os commandantes de bateria, esquadrão
ou companhia, tal como o ofliciaes subalternos'

6?, teem direito ás continencia que são devidas aos
sargentos-ajudantes'

7? commandão todas as praças de pret, inc1u i\'e os
sargento -ajudantes e quarteis-me ~res ;

8?, devem as istir á leitura do detalhe no circulo dos
ofliciaes ;

9~, quando, porventura, arrauchados de\'em iomar
suas refeiçõe no refeitorio dos officiaes ;

10, sua permanencia no quartel é regulada pela dos
officiaes ;

11, nas formaturas geraes sua collocação é na liuha
dos officiae ;

12, quando tiverem de contrahir matrimonio devem
solicitar licença;

13, podem trajar á paizana ;
14, quando se julgarem doentes devem comparecer á

Irevista medica;
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15, nos processos crimes c na applicação das penas
em que incorrerem, elevcm scr consid'erados como pra
ças de preto

A. de 16 de Fevereiro de 1907, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 12).

Aspirante. - V. Distz·ndivo. - Promoção.

Assignatura. - Nos reconhecimentos das assignatura
que forem apresentadas aos tabelliães de nota, devem
elles declarar por extenso o nome ou nomes das pessoa
cujas firmas reconhecerem, afim de evitar-se que, por
meio de reacti\'os chimicos, sejão os nomes altera
dos ou substituidos. - A. de 20 ele Novembro de 1903,
do M. da Justiça, ao Presidcnte do Trib. Civil e Cri
minal.

Associação dos funccional-ios publicos civis.-Ê! ta
tutos approvado na assembléa geral de 11 de Sctembro
de 1904. - Diario OfJicial de 7 de Janeiro de 1906.

Asylo. - Em 1904 o Congresso Nacional votou uma re
solução dispondo sobre a administração do Asylo dus
Invalidos da Patria e o Presidente da Republica negou
lhe sancção pelos motivos constantes da mensagem de
27 de Setembro desse anuo, publicada no Dial'io OjJicia[
de 29.

- O Supremo Tribunal Federal, por Accordão de 28 de
Dezembro de 1904, confirmou a sentença do juiz sec
cional do Districto Federal de 4 de Julho de 1902 c
mandou que seja depositado no Thezouro Federal o pa
trimonio liquidado elo AS)I/o dos Invalidos da Patl'ia, de
vendo a autoridade competente providenciar sobre a
sua administração e dar-lhe o destino legal.-V. vol VII
pag.27·
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Tendo a Associação commerciú opposto embargos a
esta sentença, o Tribunal, por Accordão de 2 de No
vembro de 1906, reformou-a para declarar improcedente
a aC'1ão. - Os autores apre elltarão embargos infrin
gentes do julg'ado, que estão correndo casa para julga
mento (J ulho de 1907).

Asylo. - Do IOde Janeiro de 1905 em dian le a A socia
ção Commercial do Rio de Janeiro deixou de contribuir
com a quantia de 300S000 para'manutenção da escola
- HOllorio Ribeiro - que ali mantinha desde 181)9.

- A s praça incluidas no Asylo, quando presas para
sentenciar, ou sentenciadas, deve ~er abonado o farda
mento deque trata a 18'! observação da tabella n. 1 pu
blicada em 1904 (Ord. do Exercilo n. 331); e quando
t>o las em liberdade, por qualquer circustancia, o farda
mento a que tem direito pela tabella publicada em
1894 (Ord. dia n. 572). - A. de 6 de Novembrode 1905,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 45 ).

- E tão comprehendido na dispo ição do art. 16 do
Dec. n. 1.594-C. de 'i de ovembro de 1893 (Ord. do dia
n. 494) os ofliciaes bonorarios por serviço prestado na
C<1.l11panba do Paraguay, por acto de bra\'ura em com
bale na defesa da Republica e por serviços prestados
em defesa da Republica durante a revolta como offi
ciaes e praças de batalhões patrioticos, da Guarda Na
cional, de Policia, Corpo de Bombeiros, etc. - A. de
13 de Junho de 1906, ao Estado Aaior (Ord. do Exer
cito n. 507). - V. voto VI pago 40, 4~ ali1Ica.

- Ás familias dos asylados que se casarem depois de
admiltidos no Asylo, somente se abonará etapa me-
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diante ordem do mini tro da guerra. - A. de 13 de Ju
nho de 1907, ao Estado Maior.

Asylo. - V. Etapa. - E;l:pedie1lte. -Fardamento.

Auditor. - Os processos de habilitação para o melO
soldo e montepio militar devem ser julgados pelos au
ditores de gnerra, ou, em seos impedimentos, pelos
funccionarios com as competentes ha1Jilitações que, por
nomeação legal, o!'; ubstituirem interinamente, e não
pelos auditores ad-/LOc, unicamente ad01i siveis no pro
cessos crimes. - A. de 23 de Julho de 1903, ao E tado
Maior (Ord. do Exercito n. 291).

- Sobre o uso de distinctivos de posto
capitão. - V. O/jidal /LOltoJ'{l1'io,
de 1903.

superiores ao de
15 de Sete 111 bro

- Os prefeitos do Territorio do Acre não tem cOl11pe
tencia para nomear auditores de guerra, ainda mesmo
interinamente, sendo que, quando algu1l1a. praça alli
destacada se tornar criminosa eleve ser remettida, com
o necessario inquerito militar, para. a séde do districto
para ser processada de accordo com a lei. -A. de 7 de
Junho de 1905, ao Estado Maior.

- Os capitães podem substituir os auditores de guerra
nos conselhos ele inquirição que tenhão de ouvir tes
temunhas sobre qu sitos formulados por conselhos a
que estejão sujeilas praças accusadas de eleli lo a
que não possa ser applicada pena, cujo maximo seja
de 30 annos de prisão, ou morle em tem po de guerra.
- Res. de 16 de Maio de 1906, communicada em
A.' de 21, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 496).
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Auditor. - Aos auxiliares dos auditores de guerra do
Estado Maior do Exercito e do Commando do 4~ dis
tricto militar devem ser pagas vantagens de capitão, de
conformidade com a lei orçamentaria. - A. de 25 de
Abril de 1907, á Direcção Geral de Contabilidade.

- V. Etapa. - Gmtificação. - Imposto.

Ausel1CÍa. - Declara-se ao Chefe do Estado Maior, em
solução a ulIla consulta feila pelo major do 1~ bata
lhão de infanterÍ<l :

Que a resolução de 17 de Junho de 1880 foi revo
gada pelo Codigo Penal 'de Armada, em vigor no Ex
ercito, e que o accordão do Supremo TribunallMiiilar,
de 18 de Abril de 1900 (Res. de 1 de Maio Ord. do
dia n. 80) interpr tando ste codigo, apenas e tabe
leceo que as ausencias maiores de tres e menores de
oito dias são transgressões disciplin'lres j

Que a organização dos con elho para e~tes ca o
eleverá ser feita de accordo com a Orel nança dt:
1805 ;

Que mant m-se a disposição ·da OrJenauça, porque
nenhuma incompatibilid-lde existe entre o j l,tÍZ. da
sentença e o juiz da execução j

Que mantido os conse11l0s de di ciplina para as
au encias maiores de tres dias, conservarão el1es a
sua natureza, e, portanto, a peTl<l que ti\-erem de
applicar será na conformidade de eo instituto j

Que não se descontará ao castigado, quer na pena,
quer no serviço, o tempo em que estiver no ho pita],
porque tal Jesconto só se refere aos sentenciados pelo
Supremo Tribunal Militar. - A. de 23 de Setembro de
1903 (Ord. do Exercito n. 303).

- O oflicia1 ausente por excesso de licença, ou por qual-
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quer motivo, perdp. todos os vencimentos desde o dia
em que começar a ausencia até aquelle em que se
apresentar; se, porém, justificar essa ausencia terá
direito <10 vencimento que lhe competir. -L. n. 1.473
de 9 de Janeiro ele 1906, art. 63 (Ord. do Exercito
n.469).

Baixa. - A praça que tiver sido rebaixada do posto em
virtude do elisposto no ar~. 26-1-, paragrapho unico, elo
Regulamento Processual Criminal Militar, pod , CUI1l

prid'l a pena, atlingir de novo o posto que tinha, gra
dalivame~te, excepto no caso de de erção, em que ja
mais poderá occupar qualquer dos postos de oEficial
inferior. - A. de 27 de Março de 19.03, ao Estado Maior
·(Ord. do Exercito n. 268).

- Para obtenção da baixa elo serviço do Exercito não se
conta ás praças que são ouvintes TIas escolas militares o
tempo em que alli estiverem como taes. - A. le 17 ele
Outubro de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n.310).

Banda de musica. - V. Contracto. - jjlfusica.

Bandeira. - V. Co1tti71e7láa.

Barraca. - Tabella provisoria para a distribu içflo de Lar
racas ás grandes unidades do Exercito. - Ord. do dia
n. 22 de 20 de Abril de 1907.
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Batalhão de engenharia. - Os officiaes dos batal1Jões
de engenharia teem direi to aos vencimentos fixados na
tabella B, titulo - Batalhõe de Engenharia - e não
aos marcado sob titulo - COllJmissões technica , e so
mente devem ser considerados o fficiaes montados o com
mandante, o major úscal e o ajudante. - A. de 16 de
Março de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 483).

Beri=beri. - V. Tmllsportt!.

c

Campo de instrucção. - O Governo é autorisado a
mandar construir no local mai conveniente um grande
campo de instrucção para as tropas das tres armas do
exercito. -L. n.1.617 de 30 de Dezembro de 1906, ar
tigo 23 (f). - V. Vilfa Militar.

Casa. - Os alugueis das casas em que residem officiaes
do Exercito, que'a eUas teem direito, são pagos pelo
Thesouro Federal á vi ta de atte tado dos inquilinos,
e não se abanão a estes as respectivas importancias. 
A. de 11 de Setembro de 1905 (Ord. do Exercito
n.447).

Casamento. - A faculdade attribuida ao.s agente c1iplo
maticos e con ulares do Brasil, pelo art. 47, 2° do De
creto n. 181 de 24 de Janeiro de 1890, para a celebra
ção de casamentos, deve ser usada somente quando
forem brasileiros ambos os contrahentes e a Jegi lação
local reconhecer effeitos civis aos casamentos celebra-
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dos por essa fórma. - A. de 5 de Outubro de 190-+ (cir
cular) do M. das Relações Exteriores.

Casamento. - A Lei n. 181 de 24 de Janeiro de 1890
não se oppõe a que os agentes diplomaticos ou consu
lares eslrangeiros, de accordo com as leis de seo paiz,
celebrem no Brasil casamentos de seos compatriota ali
destes com subditos de outras nações, não podendo,
porém, fazel-o quando 11111 do. contrahenles fôr brasi
leiro, sendo que taes actos só adquirem validade quando
são aqui registrados, do mesmo modo que o SfLO os ca
samentos de brasil iras celebrados no eSlrangeiro. 
A. de 24 de Agosto de 1905, do M. da Justiça ao Pre
sidcnte de S. Paulo.

- A autoridade superior ao commalldante de corpo podc
conceder licença a uma praça para casar-se, quando se
tratar de requisição feita por au loridade policial, para
cumprir a disposição do Codigo penal que isent.a dc
pena o criminoso °nos casos de defloramento, se a este
se seguir o casamento, pois o acto para o qual se soli
cita licença constitue um direito para o offensor por
tanlo não está comprehendido n,\s disposições militares
que regem o assumpto.

Pode dar-se a licença no caso figurado uma vez que
consle por Iravas habeis a autoria da praça no crime de
defloramenlo, porque dando a lei o direito ao offensor
de libertar-se da pcna pelo casamenlo, virtualmenle lhe
concede o de eximir-se do processo.

A praça que fôr causa da qucstão não transgride a
discillina militar por declarar no processo, a que est.á
sujeit.a por crime cOl1úúum, que se quer libertar dessc
pro 'esso por um acto que a Lei lhe faculta. - A. de 30
de Novcmbro de 1905, ao Est.ado Maior (Ord. do Exer
cito 11.402).
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Castigo. - No computo do tempo para a duração dos
castigos disciplinares deve ser le\'ado em conta o pe
riodo da prisão preventi\'a soffrida, por isso que as au
toridades referidas no art. 30 do Regulamento discipli
nar de 8 de Março de 1875, nã0 estão isentas de appli
car o di posto 110 art. 243 do Regulamento proces ual
criminal militar, que is. o di põe com relação ao cumpri
mento de sentenças por crimes militares. - A. de 27 de
Maio de 1907, ao Estado 1aior.

Cavalgadura. - O ofliciaes que em terra fizerem parte
de forca: em operações de guerra, em observação ou
pre\'i ão da mesma, havendo necessidade da locomoção
de sua bagagem no campo da ditas operações, terão
direito á respectiva cavalgadura fornecida e mantida
pelo Governo (art. 41).

Teel11 tambem direito a cavalgadura para bagagem
o offi.ciaes que estiverem respondendo a con elho,
quando tenhão de acompanhar a força em seos movi
mentos (art. 42).

Aos oflicia s montados, em serviço activo, serão for
necidos pelo Estad os cavall e respecti\ro arreios
para sua montaria. Estes cayallos erão u tentados
pelo Governo (art. 43).

L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906 (Ord. do Exer
ito n. 469).

- O commandarites, fi. ca s c ajUdantes do corpos a pé,
e tão comprehendido no art. 43 da L. n. 1.473 de 9 d
Janeiro de 1906, se se con ervarcm no exerci cio dos
respectivos carg·os. - A. de 28 de Junho de 1906, á In
tendet1cia Geral da Guerra.

- O cavallo para a montada do offieial, general ou não, é
fornecido pelos corpos montados ou pelas repartições
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onde servirem, não devendo, em caso algum, ficar a
cargo do official. - A. ele 9 de Março de 1907, á lnten
dencia Geral da Guerra (Ord. do dia n. ) e de 21 ao
Estado Maior.

Cavalgadura. - São considerados officiaes montados de
que trata o artigo 43 da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro
de 1906: nos quarteis generaes dos cOlllmandos de dis
trictos militares, o commandante do districto, o as
sistente, o ajudante de ordens, o delegado do Estado
Maior e um adjunto, o delegado de sauele e o director
de artilharia no 6° districto; nos quartei gcneraes das
brigadas, o comlllandante, o assistente e os ajudantes
de campo e de ordens. - A. de 21 te Março de 1907,
á 111tendencia Geral da Guerra.

Cavalhada. - A morte dos animaes em serviço nos cor
pos do Exercito e estabel cimentos militares deve f>er
justifIcada do seguinte moelo :

a) Com attestado do veterinario ;

b) Com um termo firmado por uma com1Uls::,ao de
tres o:fficiaes, na faltá. daql1elle profissional;

c) Com a declaração de um o:fficial do e tabelecimeto
ou commissão a cujo serviço se achar o animal, na im
possibilidade absoll1 ta de obter-se o indicado no para
graphos anteriores. - A. de 18 de Agosto de 1903
(Ord. do Exercito n. 298).

- Ficão os cOlUmandantes dos corjJos autorizados a ex
clu ir do estado effecti vo os anim~es mortos ou ven lidos
em hasta publica, remettendo á ln tendcncia Geral da
Guerra os documentos justificativos para a devida recti·
ficação. - A. de 25 de Fevereiro de 1907, á lntendel1cia
Geral da Guerra (Ord. do dia n. 16).
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Collegio militar. - Reorganiza- e este e tabelecimento.
- D c. n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905 (Ord. do
Exerci to 11. 452).

Por e te regulamento o cur o ser[t de et~ anno ; os
p~'ofes ores, coa.djuvante instructores e me. trcS serão
ofliciaes elo Exercito até o po to de major, e na falta
p<li 'ano , propo tos pelo commanelante e ou vielo o con
selho de instrucção. S rvirão em commissão que durará
emquanto bem servirem os serventllario .-Supprime-se
o cu rso primario.

- Fica sub tituindo o eargo de commandunte pelo de
elirector c o de fisc:L1 p 10 de sl1b·direclor, percebendo
est a gratificação de ":000$ al1nllae.. - L. 11.1.617 de
30 de Dezembro de 1906, art. 22.

- Fi a o Governo autorizatlo a reorganizar o Collegio
Militar, sem augmento ele pes oal. - L. 11. 1.617 de
30 d Dezembro de 1906, art. 32. - ProlJ1ulo'u- e o
seu regulamento appronlelo provisoriamente pelo Dec.
n. 6.465 de 29 de Abril de 1907 (OrJ. do dia
11. 25).

- V. Reintegração.

Colollias militares. - Supprime-se o art. "5 e modi
fica-o e o 46 . do regulamento approvado pelo Dec.
n. 4.662 de 12 de Novembro de 1902. - Dec. n. 5.018
de 28 de Outubro de 1903 (Ord. do Exercito n. "lO).

- Os colonos matriculados na. colonia militare que as
sentarem praça no exercito devem ser excluidos elo nu
mero dos colonos. - A. de 26 ele Julho de 190-, ao
Estado Maior (Orel. do Exercito u. 437).
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Colonias militares. - Declara-se ao Chefe do Estado
Maior do Exercito, em solução á consulta feita pelo Di
rector da Colonia Militar do Chapecó :

10, que os filhos de colonos que attingirem a maiori
dade ou que, pelos meios previstos na legislação, vierem
a gozar dessa situaçflo antes da idade legal, ficam su
jeitos ao disposto ne te regulamellto considerados
colonos, si não satisfizerem a condições estabelecidas
no respectivo art. 24 j no ca o contrario, serão conside
rados do mesmo modo que os individuas de que trata o
art. 60 j sendo que a menoridade nào exclue da pre 
tação de serviços militares, seg'undo se vê do art. 48, o
individuo residente na colonia, desde que fôr maior de
19 annos j

2°, que os colonos matriculados podem ter aggre
gados, os quaes, como os demais individuas não resi·
dentes na colonia, ficam sujeitos ao dito regulamento,
nos termos do disposto em seu art. 60 e outro j

3°, que o colono ou qualquer outro individuo resi
dente na colonia, obrigado a prestação de serviços e
trabalhos, de accôrdo com o que dispõem os arl .28,
48, 60 e outros, não fica, disso dispensado, pelo facto de
casar-se com herdeira de lote cujo possuidor o era, em
quanto tiver tal obrigação. - A. ele 28 ele Abril ele 1906
(Ord. do Exercito n. 492).

- Determina-se que na margem direita do Oyapoc
seja reservado um territorio para o estabelecimento de
uma colonia militar, onde se eleverá no proximo mez ele
Janeiro estabelecer um destacamento de tropa federal.
- A. de 3 de Dezem bro de 1906, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 53S).-V. Ord. do dia /l. 6 de I907.

- O cargo ele professor nas colouias militares deve ser
exercido por paisano. Se por qualquer circumstancia
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o fôr por militar, perceberá este a gratificação de su
balterno. - A. de 8 de Janeiro de 1907', ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 6).

Colonias militares, - V. Espolio. - LizJro. - Terras.

Commando de companhia. - A Lei n. 1.473 de 9 de
Janeiro de 1906 não permitte considerar como de com
mando de companhia o commando de um contingente,
embora o seu ele\'ado nU1l1ero de praças e responsabili
dade; endo que as disposições anteriores que conside
ravão como companhia, para o effeito do pagamento da
gratificação de exercicio ao respectivo commandante, o
contingente maior de quarenla praças, foram revogadas
pelo art. 81 daquella lei. - A. de 21 de Maio de 1907,
ao Estado Maior (Ord. do dia n. n. 30).

- V. Addido.

Commando de guarm'j'ao e fronteira.- A fronteira
do Uruguay é dividida em duas: a de S. Borja, da
Barra do Ibicuhy ao Passo das Garruchas exc1u i,e,
e do Alto Urugllay, deste passo á Barra do Pepiry
g'uas Ú, con lituiudo o regimento de ca\-al1aria, qne alli
e taciona, a re pectiva guarnição, com a éde do
commando em S. Luiz Gonzaga. - A. de 25 de
Ago to de 1905, ao Estado 1aior (Ord. do Exercito
n. 443). - V. 'uol. VIIpago 53, l' alinea.

- A guarnições ou fronteiras serão assim classificadas:
- De I ~ ordem aqnellas cujos comlllandos ti\'erem
dous ou mais corpos. - De 2'~ o/ delll as que [orem
constituidas por um só corpo. - De 3~ 01'delll as qu
displlzerem de [orça menor. - A. de 13 de Feve
reiro de 1906, 110 Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 478).
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Commando de guarnição e fronteira. - O comman
dante de uma guarnição não pode acclllnular a gra
tificação de exercicio inherente a este lugar com a.

de com mando de batalhão j mas tem direito á duas
gratificações de posto e de funcção. - Porto de 27 de
Março de 1906, á Delegacia Fiscal do' Thezou ro 110

Maranhão.

Commissão de exame. - Cabe aos directores dos
hospitaes militares fazer proposta para membros da
c01Tlmissões de exame j portanto os delegados da Di
recção geral de Saucle devem limitar-se a transmit
til-as ás autoridades superiores, fi anelo ao criterio
dos proponentes não crearem embaraços ao senvço.
-A. de 16 de Setembro de 1905.

Confederação de Tiro Brasileiro. - Institue-se o
subsidio de 10.000S a cada uma das sociedades que
pertencerem á Confederação do Tiro Brasileiro e esta
belecem-se as condições de admis flO.- Dec. n.1.503
ele 5 de Setembro ele 1906 (Ord. do Exercito 11. 519)'.

- Approva-se provisoriamente o seo regl1lamento.
A. de 2 de Fevereiro de 1907, ao E tado Maior (Ord.
do dia n. 7) e Dec. n. 6.464 de 29 de Abril de 1907
(Ord. do dia n. 25).

Congresso nacional e estadual. - Sobre o venCl
mentos que competem ao officiae do Exercito que
exercem simultaneamente funcçõcs de deputado e in
tendente municipal. - V. 1llten.iellcia 1J11micijJaI , 11
de Fevereiro de 1904.

Conselho de compras. - Não pode haver duvida em
abrir-se uma só proposta apresentada em concurrel1cia
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publica para fornecimento de utensilios e outros ar
tigos destinados ás enfermarias militares e corpos da
guarnição desde que haja preço comparativo, quer do
mercado, quer do contracto anterior, como foi resol
vido em aviso de 17 de Março de 1901, cuja disposi
ção deve abranger todas as concurrencias. - A. de
24 de Agosto ele 1903, á Intendencia Geral da
Guerra.

Conselho economico. - Fica exlensiyo aos corpos do
exercito a doutrina elo art. 3? do regulamento dos
Conselhos economico dos hospitaes e enfermarias
militares, de accorelo com o estabelecido no aviso de
20 de Julho de 1900 (vaI. VII pago 63). - A. de 22
de Junho de 1907, á Intendencia Geral da Guerra.

Conselho de fornecimento. - V. ComeI/LO d.t COlll

jJr~s .

Conselho de guerra. - E' applicav I ao lU tructores
geraes de tiro, nas diversas guarnições e corpos, o
disposto no avi o de 11 de Dezembro de 1900. 
A. le 18 de Setembro ele 1903 (Ord. do Exercito
n. 302) - V. VaI. VII jJag. 67, 2'.' alz'nea.

- ~Ianda-se adiar o andamento de um proce o de con
selho de guerra a que responde uma praça do exer
cito transferida para outra guarnição, por estar of
frendo ele beriberi, até que, re t<lbelecida, p s a com
parecer para ser julgada de accordo com a lei. 
Res. de 7 ele Outubro ele 1903, communicada em A. de
9 ao Estado Maior (Oreis. do Exercito ns. "06 e 309).

- Em casos excepcionaes, como o de haver grande nu
mero de accusados envolvidos no mesmo processo,
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os mandados de intimação poderão ser impressos in
tegralmente, deixando-se apenas um espaço em branco
para o nome do réo a intimar, e sendo authenticados
com a assignatura do proprio punho do auditor que
servir no processo. - Res. de 25 de Julho ele 190(,.
communicada em A. de 27 ao Estado Maior (Orel. do
Exercito n. 512).

Conselho de guerra. - Quando o conselho de guerra
se julgar incompetente para tomar conhecimento de
qualquer processo, por tratar-se de assumpto não su
jeito ao fôro militar,deve lavrar sentença, por todos
assignada, não ba tando um simples termo as ignado
pelo auditor, como !oe faz. - Accordão do Supremo
Tribunal Militar de 28 de Novembro de 1906 (Ord. do
Exercito n. 533).

- O oflicial submettido a processo no fôro militar 011
civil, depois da prolluncia, perceberá somente sold e
etapa, com direito a ser inelel11nisaelo das vantagens
perdidas, se esse processo fôr julgado insub istente,
ou, se a final, o mesmo oflicial fôr absolvido em ul
tima instancia. - L. n. 1.473 ele 9 de Janeiro de 1906,
art. 62 (Ord. do Exercito n. 469) e A. de 7 de De
zembro do mesmo anno, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 5 de 1907).

- Os alferes alumnos não podem funccionar como jui
zes nos processos criminaes militares. - Res. de 20 de
Junho de 1907, c0111l11unicada em A. de 26 ao E tado
Maior.

Consignação. - Só é permittido aos officiaes do Exer
cito estabelecer consignações alem do soldo quando
feitas a pessoas elas respectivas familias, não devendo,
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mesmo neste caso, exceder da importancia do soldo e
da etapa. - Circo de 10 de Junho de 1904 ás Delega
cias Fiscaes do Thezouro nos Estados.

Consignação. - o caso de baixar ao hospital ou enfer
maria militar algum oflicial do Exercito qne consigne
quantia snperior á importancia do respectivo soldo e
desconte, por ulvida, parte de seo vencimentos, deverá
uspender-se no todo ou em parte essa cousignação,

de modo que fique elle habilitado a soffrer o de conto
ela etapa e do meio soldo para indemnização das despe
zas com o seo tratamento. - Circo de 11 de Abril de
190':' ás Delegacias Fiscaes e Alfandegas (Ord. do
Exercito n. 420). - V. Hospital.

- Que de sco nncimento podem fazer os officiaes do
Exercito e da Armada. - L. 11. 1.-1-73 de 9 de Janeiro
de 1906 (Ord. do Exercito 11. 469).

- De vencimen to não podem os officiae do Exerci to es
tabelecer nps lagares em que re idirem, a1\'o se fôr
m favor do Banco do FUllccionario Publicas e Auxi

liar da elas es na Bahia e Cooperati\·a militar. - Circo
de 25 de Ago to de 1906, á Delegacias Fiscaes do
Thezouro no Estados.

- Devcm ser acceitas peja Direc .ão Geral de Contabi
lidade da Guerra as que forem estabelecida por
militare e empregados ci\'i do Iinisterio da Guerra
em favor da Irmandade da Santa Cruz do :Uilita
res, relativas a prestações, não só de joias e men a
lidad s, como tambem de alugueis de predios perten
cente. á mesma Irmandade occupados por aquelle .
- A. de 5 de Abril de 1907, á Direcção Geral de Con
tabilidade.
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Consignaç.ão. - Permitte-se aos of(jciaes do ExercitO'
consignarem mensalmente á Irmandade da Santa Cruz
dos Militares o quantitativo necessario ao pagamento
das joias e men alidades com que tiverem de contri
buir para a dita Irmandade, fazendo-se tal consignação
de acccordo com as disposições ela L. n. 1.473 le 9 de
Janeiro de 1906. - Circo de 31 de Maio de 190/, á
Delegacias Fiscaes do Thezouro e ás Alfandegas no
Estados.

Continencia. - O official desarmado ou com e pada na
bainha, quando fallar a um superior, de po ição atten
ciosa de sentido, fará apenas ul11leve corLejo de cabeça,
e se o superior lhe estender a mão corresponderá.
A e pada estará suspen a pelas guias, ficando o copos
para a frente. Se esti\Ter com a espada desembainhada
a abaterá durante o tempo que fallar. - ln trucções de
infanteria mandadas adoptar por A. de 21 de Maio
ele 1892.

- Ao Prefeito do Districto Federal não cabem continen
cias por parte da força ou individuo pertencente ao
Exercito e á Armada. - Res. de 21 de Junho de 1905,
commnnicada em A. de 11 de Setembro seguinte ao·E 
tado Maior (Ord. do Exercito n. 447).

- Tabel1a de continellcias e honras funebres estabele
cidas pelas leis.e ordens em vigor. - Dec. n. 6.055 de
30 de Maio de 1906 (Ord. do Exercito n. 497).

- Declara-se, em solução a uma consulta feita pelo COlll

mandante do Forte de Coimbra :

1~, que a salva, seja qual fôr a autoridade, á exce
pção do Sr. Presidente da Republica, só será dada á
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sahida, isto é, depois que a au toridade deixar a forta
leza;

2°, que a hora de içar a bandeira em todas as repar
tições do Ministerio da Guerra, inclusive os pontos for
tificados, é ao nascer elo sol;

3°, que o § 3° do art. 22 ela tabella approvada pelo
Dec. n. 6.055 ele 30 de Maio de 1906, se refere ao toque
18, para os com11laudantes de companhia ou destaca
mento, ela ordenança que rege os toques do exercito;

4°, que, segnndo a citada tabella, os commandantes
ele fiotilhas teem direito ás continencias marcauas no
art.ll, se forem capitães de fragata, e no art. 22 sefo
relU capitães de corveta j

$0, que, tratando-se de continencias aos inspectores
dos arsenaes de marinha, capitães de corveta ou de fra
gata, se de\rerá applicar o que e tá previsto no art. 17,

gUl1da parte; 110 ca o, porém, em que estes officiaes
servirem interinamente por ausencia de seus chefes,
terá cabimento o que está estabelecido no art. 22. - A.
de 4 de Março de 1907, aO E tado l1aior (Ord. do dia
11. 15).

Continencia. - Aos of(jciaes reformados competem as
mesmas continencias qne aos effectivos, por gozarem
de iguaes prerogativas, assim como aos honorario , aos
que pertencem á força policial, ao Corpo de Bombei
ros e até aos officiaes estrangeiros.-A. de 30 de Março
ele 1907, ao Estaelo Maior (Orel. do dia n. 28).

- Em qualquer \'ehiculo pnblico anele se achar algum
official a praça que nelle venha deverá collocar-se á re
taguarda elo mesmo official, e e obtiver licença para
sentar-se o poelerá fazer. - A. de 30 de Abril de 1907,
ao Estado Maior (Ord. do dia n. 30).
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Continencia. - Na continencia á Bandeira e aos hymuos
Nacional, da Indepenclencia e da Republica, o mili
tares, seja qual fôr a sua hierarchia, deverão obsenar
o disposto no art. 34 da respectiva tabella.

Quanto ao preceituado no art. 44, a nflo se tratar de
continencia ao superior, nas condições estabelecida
para o official quando estiver com a e pada desembai
nhada, deverá este, quer esteja armado, quer não, faz r
ao enfrentar com aquelle ou comparecer á ua presença,
fazer a continencia de modo identico ao que e tá pres
cripta para a praça de pret, sem que, entretanto, se
conservc nessa posição, uma vez que effecluada ella
voltará á attitude determinada na segunda parte do
refcrido artigo, no caso de ter de dirigir-lhe a palana
ou receber ordens.

O cortejo entre militares, seja qual fôr a sua gradua
ção, de qne trata o art. 42, deverá er a contincncia do
modo acima indicado, isto é, a e tabelecida para a praça
de pret, na primeira parte do art. 34.

Só o oflicial fará o cortejo com leve movimento d
cabeça quando esteja sem kepi. - A. de 15 de Junho
de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. ).

- Para retribuir a continencia quc uma força em marcha
fizer ao superior, deverá este achar-se dc pé, na posição
de sentido, mão direita ao kepi, ficando na attitude e 
ta'belecida para a praça de pret na ultima partc do ar
tigo 34 da tabella de continencias, e estando á paizana,
levantar-se-ha e fará um comprimento civil; devendo
no caso especial de ir em vehiculo procurar atlender do
melhor modo ás prescripções estabelecidas na referida
tabella. - A. de 15 de Junho de 1907, ao Estado Maior.

Contracto. - Nos oflicios de remessa de contractos para
ensaiadores das bandas de 111 usica dos corpos se deverá
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declarar que os anteriores farão rescindidos, sempre que
a rescisão não tiver sido feita pelo Governo. - A. de 16
de Maio de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n.494).

Contracto. - Nos que se ti verem de lavrar para forue
cimen to de quantidades determinadas se deve declarar
os fin a que se clesLfnâo cada um cios artigos, ou para
onde vão ser fornecidos, afim de evitar delongas do
regi t.ro dos mesmos pelo Tribunal de Conias. - A. de
13 le Julho de 1906, álntendencia Geral da Guerra.

- Nos que se celebrarem com os ensaiadores de bandas
de musica e fanfarras, se deverá estipular que somente
se lhes fornecerá farc1amentc sob condição de indemni
sarem elles a Fazenua Nacional da re pecti\'a impor
tancia. - A. de 11 de Abril ele 1907, ao Estado 1aior
(Ord. do dia n. 22). E bem as im que serflO obrigados
a acompanhar os corpos em que se obrigão a servir.
A. de 23 de Maio de 1907, ao E tado Maior (Ord. do
dia n. 29).

- V. Sello.

Corpo de delicto. - Os medicas legista da Policia da
C'lpital F dera] poderão effectuar autopsias ou exames
de corpo de delícia dentro de quaesquer estabelecimen
tos militares desde que e trate de instruir processos
crimes civis, mediante anl1 uncio ao official que na occa
sião re ponder pelo m lUa eshtbelecilllento. - A. de
11 de Maio de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 28).

Corpo de saude. - Sempre que·os corpos se mobilisarem
dentro dos respectivos distrietos militares, devem ser
acompanhados pelos medicas adjuntos do Exercito em
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serviço nos mesmo. corpos, até que se providencie sobre
a sua sltb~tituição por medicas eifeetivos. - A. de 16
de Novembro de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 459).

Corpo de saude. - Os vencimentos do medicas e phar
maceuticos adjuntos do Exercito não soifrêrão all ração
p la L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906; devem elles
receber, em qualquer hypothese, o ordenado e gratifi
cação que lhes competem, sem direito a accllmular
funcções, pois que é contrario ao disposto no art. 76
daquella Lei. - A. de 17 de Maio de 1906, ao Estad
:'Iaior (Ord. do Exercito n. 496).

Correspondencia. - O commandante de corpo ele um
districto não se podem corre ponder com o coml11an
dante de corpos de outros districtos. - A. ele 5 de
Agosto de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n.296).

- São considerados cargos de categoria correspon-
dentes:

O commando em chefe do Exercito e o ela Armada j

O commando de corpo de Exer..:ito e o de esqpadra j

O coml11ando de divisão do Exercito e o de divisão
Naval j

O commando de brigada do Exercito e o de flotilha ;
O comm<Lndo e outras funcções de corpos arregimen

tados do exercito e outras funcçã s do corpo de infan
teria dE marinha, no que fôr equiparavel ;

O Estado Maior do Exercito e o da Armada;
A Direcção Geral ele Engenharia do Exercito e a In

spectoria de Engenharia Naval;
A direcção Geral de Saude do Exercito e a Inspe

ctoria de Sande Naval;
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A Illtelldencia Geral da Guerra e o Commissariado
Geral da Armada;

Os hospitaes e enfermarias elo Exercito e os hospitaes
e enfermarias da Marinha, respeitadas as suas cate
gorias ;

A Bibliotheca do Exercito e a ela Marinha. - L.
n. 1.-+73 de 9 de Janeiro de 1906, art. 1~ (Orel. do Exer
cito n. 469).

Criado. - V. Gratificação. - TransjJor/e.

Crime. - No crimes Je que trata o art. 107 do Codigo
Penal promulgado pelo Dcc. n. 847 de 11 de Ou tu bro
de 1890, será applicacla ao cabeças a pena de reclusão
por dez a vinte anno .

Na segunda parte do art. 107 do referido Codigo,
onde e diz co-réo , eliga-se co-autore . - Dec. n. 1.062
de 29 de Setembro de 1903.

- A accu ação col1ecti va fei ta por officiaes do Exer
cito contra o seu commandante, não constitue crime
militar, ma sil11ple mente transgressão disciplinarquc,
conforme a lei militar, escapa ao conhecimento do con
selho ele guerra. _. Accordão do Supremo Tribunal Fe
deral, n. 982 de 23 ele Setembro de 1905 (Ord. do Exer
cito n. 470).

Cryptographia.~ Approvão-se a instrucções organiza
das pela Repartição do E taelo Maior elo Exercito em 6
ele Junho ele 1903, para o sen'iço ele cryptographia,
sendo que, não só essas instrucções como os ystemas
cryptographicos já approvados por aviso d _ 20 de Ju
nho de 1902, devem ser consideraelos provisorios. - A.
de 20 de Junho de 1904, ao E tado 1aior (Ord. do Exer
cito n. 35 ).
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D

Deportação. - V. Expulsão.

Deposito de artigos bellicos. - Os que farão creado
pejo Decr. n. 3.195 de 19 de Janeiro de 1899, no 1°,
2°,3° e 5° districto militar, ficão provisoriamente ~l

cargo dos respectivos iutendentes como depositas de
material. - No 6~ e 7~ di tricto serão estabelecidos nas
sédes dos quarteis generaes. - A. de 31 de Janeiro e de
23 de Fevereiro de 1907, i Intendencia Geral da Guerra
(Orel. elo dia n. 13).

- V. fntelldeucia.

Desapropriação.-Designão-se os casos em que terá lu
gar a desapropriação por necessidade ou utilidade pu
blica geral ou municipal na Capital Federal, e e, tabele
cem-se as formalidades que devem ser observadas.
Dec.ll. 4.956 de 9 de Setembro de 1903.

Deserção. - A praça não pode dei;mr o serviço do Exer
cito senão depois que lhe é entregue a baixa, em substi
tuição da caderneta; se o faz, autes di o, 'deserta. 
Res. de 25 de Abril de 1888, cOlU111unicada em A. de
26, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 2.181). 
V. vol. V,pag. 34, ultillla ali1lea.

- A praça conc1emnada por crime de deserção jamais po
derá occupar qualquer dos postos de official inferior. 
A. de 27 de Março de 1903, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 268).

- Deve ser observado em todos os Estados o aviso d 23
de Abril de 1889 (vaI. V, pago 80) mandando entregar
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ao corpo de policia as praças que delle desertarem e se
alistarem no Exercito, devendo, porém, ser acompanha
das as requ i içães, dos presiden tes ou governadores, da
certidão de assentamentos das praças reclamadas, como
prova dc idcntidadc de pessoa, e e tas das notas do que
indevidamente recebêrão, como praça do exercito para
que aquellas au toridades prov idenciem obre a respe
ctiva indemni ação á Fazenda Nacional. - A. de 24 de
Dezembro de 1903, ao Estado Iaior (Ord. do Exercito
n. 324). - V. voto II, pago 248, primeira aiiuea.

Esta indcll1nisação somente e dará quando as praças
tiverem debito de cargas mandadas fazer, de accordo
com a lei, pelas autoridades militare. - A. de 12 de
Março Je 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 16).

Deserção. - A praça tran ferida de nm corpo para outro
e que deserta em viagem, deve re ponder a conselho no
corpo em cujas fileiras por ultimo enio no caso e pe
cial em que o crime se realize estan lo ella addida a um
corpo intermediaria e pre ente em suas fileiras j ma
dando-se' a de erção em viagem, por mar ou por terra
eleve-se manter o determinado na portaria ele 3 de No
vembro de 1896, publicada na ordem do dia n. 7 1 de
12 10 mesmo mez. - Ord. do Exercito n. 344 de 20 de
Abril ele 1904. - V. voto f,!, pago I02, 3'~ alínea c

Ord. do dia 1lo 72 de I900.

Desistencia de reforma. - V. Reforma.

Destacamento. - O avi o de 16 de Junho de 18 9 (vo
lume V pago 81), relativamente a forças em serviço
fóra do seo corpo, não se eutende com o pessoal que
guarnece as fortalezas, pai que' está directamente su
jeito ao commandante do di tricto; refere-se a forças
que se achão á dispo ição de outros mil1islerios. - A.
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de 5 de Outubro de 1903, ao E:;tado Maior (Ord. do
Exerci to n. 305).

Destacamento. - Qualquer que seja a arma a que per
tença um destacamento do Exercito empregado por
ordem superior em trabalhos de engenharia, ficão seos
officiaes e praças subordinados ao oflicial que dirigir
esses trabalhos, como exige o art. 26 do Regul. que
baixou com o Dec. n. 3.198 ele 19 ele Janeiro el 1899.

A expressão - parte militar - contida no aviso ele
16 ele Janeiro de 1889 (Vol. V, pago 81, ultima alinea)
diz respeito á parte adl11ini trativa geral do balalh~lo,

consti tu ida pelo pagamen to do saldo e grali licações,
quando a distancia o perl11itta, escriplllração de altera
ções, promoções e baixa temporarias ele po to, exclu
são das :fileiras do Exercito, sentenças, carga e de 
carga de farelamen to, armamento e equipamento, ficando
excluida a hypothese ele qualqner ingcrencía por parte
do commando elo batalhão na administração e disci
plina elo destacamento ligadas á marcha regular do ser
viço em execução. - Nem me. mo 110 que .concerne á
parte administrativa geral do batalhão deverá o com
mandante deste entender-se directamente com o oflicia1
commandante do destacamento e sim dirigir-se official
mente ao engenheiro militar s b cuja il11l~lediata gest~lO

estiver sendo executada a obra. - A. de 29 de Setembro
de 1904, ao E tado Maior (Ord. do Exercito n. 376).

Deveres dos officiaes e praças. - V. Serviços diversos.

Diaria. - V. Vellcimento.

Direcção geral de artilharia. - V. A 1Ila7t1teltSe.

Direcção geral de contabilidade da guerra. - Asso
ciação be.neficente dos empregados desta repartição. -
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Seus estatutos appro\"ado em assembléa geral de 10 de
Setembro de 1903 (Ditlri(l Officia! de 24 de Outubro).

Direcção geral de engenharia. - V. AlIlIllllle71se.
Destacamento.

Dh·ecção geral de saude. - Os seos delegados não
tem, por lei, adj un to officiaes do Corpo de Sande,
para auxiliaI-os no serviço da delegacia, e portanto
não podem e calar, para es e fim, medico e pharma
ceuticos militare., dispensando·os dos eniços que
lhes compitão, salvo proposta feita aos commandan
te do di lriclos e por elle approvadas, para caso
extraordinarios. - A. de 16 de Setembro de 1905, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito 11. 447).

- O d~legado~ devem limitar- e a remetter ás auto
ridades uperiores as propo tas feitas pelos directores
do' ho pilaes para membros de commis õe de exame,
pori o que a taes directore cabe imilhante attri
buição. - A. de 16 de Sdembro de 1905, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito 11.4-1-7).

ova tabella de vencimen tos para os e 11lpre~ados

civis. - Dec. 11. 1.608 de 29 de Dezembro de 1906
(Ord do dia 11. 1 de 1907).

Direitos autoraes~- Definem-se e garantem-se o di
reitos autoraes :

Art. 1~ Os direitos de autor ele qualquer obra líttera
ria, cientifica ou artistica consistem na faculdade, que
só elle tem, de reproduzir ou au tori ar a reproducção do
seu trabalho pela publicação, traducção, representação
execuçftO ou de qualquer outro modo.

A lei garante estes direitos aos naciouaes e aos es-
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trangeiros residentes no Brazil, nos termos do art. 72
da Constituição, si os autores preencherem as condições
do art. 13.

Art. 2? A expressão «obra litteraria, scientifica ou
artística» comprehende: liHOS, brochuras e em geral
escriptos de qualquer natu reza; obras dramaticas, mu
sicaes ou dramatico-musícaes, ..:omposições de musica
com ou sem palavras; obras de pintura, esculptura,
architectura, granlra, lithographia photographia, il1u 
irações de qualquer especie, cartas, plano e esboços;
qualquer producção, em Ul11111a, do dominio lilterario,
scient.ifico ou artistico.

Art. 3? O prazo da garautia legal para os direitos
enumerados no art. 1°, é:

1?, para a faculdade exc1u iva de fazer ou autorisar
a reproducção por qualquer fórma, de 50 annos, a par
tir do dia 1 de janeiro do anno em que se fizer a publi
caçflo j

2?, para a faculdade exc1usi va de fazer ou autorizar
traducções, repre entaçãe ou execuções, de 10 anuos,
a contar, para as tracJucçães da mesma data acima pre
scripta, para as representações e execll ções, da primeira
que se ti ver e:ffectuado com an torizaçâo do au tor.

Art. 4? Os direitos de autor são movei$, cessiveís e
trausmissiveis, 110 todo ou em parte, e passam aos her
deiros, segundo as regras do direito.

§ 1? A cessão entre vivo não valerá por mais de
trinta annos, lindos o qllaes o autor recobrará seus di
direitos, si ainda existir.

§ 2? Fica sempre salvo ao autor, por occasião de cada
nova ediçfLO, emendar ou reformar sua obra, ou rebaver
seus direitos sobre el1a, comtanto que restitua ao ce sio
nario o que delle houver recebido em pagamento, me
tade do valor liquido da edição anterior.

§ 3? Para eXE-cuçâo do paragrapho antecedente, o ces-
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sionario deverá declarar por escripto ao autor o numero
dos exemplares de cada edição com o respectivo preço e
cada tiragem será considerada como uma edição.

§ 4? A declarações do ce sionario fazem prova plena
contra elle, mas o autor poderá contestaI-as sempre que
ti\'er outras a oppôr-Ihes.

Art. 5? A cessão ou herança, quer dos direitos de
aulor, quer do objecto que materialisa a obra de arte,
liUeratura ou sciencia l1;lO dá o direito de a modificar,
seja para vendeI-a, seja para exploral.a por qualquEr
fórma.

Art. 6? Na ausencia d contracto de edição, legal
mente feito, presume-se s mpre que o autor está na in
teira posse de seus direitos. Aquelle que sem esse con
tracto, ejam quaes forem as allegações que fizer, publi
car qualquer obra, deve ao autor uma idemnisação nunca
inferior a 50 % do valor v nal da edição completa.

Art. 7? Os credores do autor não podem durante a
vida delle apprehender o seu direitos; ma tão só
menle os rendimentos que dahi lhe po sam ad,ir.

Art. ? O proprietarios de uma obra posthuma go
sam dos dir ito de autor pelo prazos marcados no
art. 30

, a contar porém, para as reproducções e tradu c
çõe , do dia 1 de janeiro do anno em que tiver falle
cido o au tor.

Art. 9? Quando uma obra feita em collaboração não
é susceptível de ser dividida, os collaboradore , de de
que nflO preceda contracto em oppo to, gosam de direi
tos iguaes, não podendo qualquer delles, sem o consen
timento de todos os oulros, fazer ou autorizar a sua
reprod ucção.

Em caso de desaccordo entre o co-proprietarios, cabe
aos tribunaes decidir, podendo, quando algum delles se
opponha á publicação, determinar que ~lle não participe



das despezas, nem dos lucros ou que seu nome não
figure na obra.

Cada um dos proprie1.arios póde individual e indepen
dentemente fazer valer a sua parte de direitos.

Art. 10. Nas obras theatraes em que collaborarem
diversos autores, basta o con. entimeuto de um delles
para sua exhibição ou represeutaçflo, ficaudo salvo aos
mais o direito ele, pelos meios judiciaes, se indemnisa
rem da parte que lhes tocar.

Art. 11. O editor de uma obra allonyma ou a signada
com pseudonymo tem os OUllS e direitos do autor. To
dos, porém, passarã.o a e te, desde que seja conhecido.

Art. 12. O au tal' ele uma l.raducção gosa a re peito
della dos mesmos direitos autorae , não podendo, po
rém, impedir que se faça da mesma obra outra tradu
cções, sal vo elu rante o prazo elo art. 3~, n. :2, si fôr ces
siollario desse direito.

Art. 13. E' formalidade indispensavel para entrar 110

goso dos direitos de autor o registro da Bibliotheca Na
cional, dentro do prazo maximo de dou ann~ ,a termi
nar no dia 31 de dezembro do egllinte áquelle em que
deve começar a contagem do prazo ele que trata o ar
tigo 3~ :

1) para as obras de arte, litteratnra o.u sciencia, im
pressas, photographadas, li1.hographaelas ou gravadas,
ele um exemplar em perfeito estado de conservação;

2) para as obras de pintura, esculplura, architeclura,
desenhos, esboços ou de ou tra natureza, um exemplar
ela respecti va photograph ia, perfei tame\lte \li tiela, lendo
as dimensões minimas de O"', 18 X 0"',24.

Art. 14. O direito de representação de uma obra lit
teraria é regulado conforme as Jisposições relativas á
obras 111usicaes.

Art. 15. Toda execução ou represenlação publica to
talou parcial de uma obra mllsicalnão póde ter lagar
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sem consentimento do autor, quer ella seja gratuita,
quer tenha um fim de beneficencia ou. exploração. To
davia, si ella fôr publicada e posta á venda, conside
ra-se que o autor consente na sua execução em todo o
logar onde não se exija retribuição alguma.

Art. 16. O direito de autor para as composições mu
sicaes comprehende a faculdade exclusiva de fazer
arranjos e variações sobre motivos da obra original.

Art. 17. A cessão de um objecto de arte não implica
a cessão do direito de reproducção em favor de quem o
adquire, não podendo, porém, o artista reproduzil-o sem
declaração de que não é o trabalho original.

Art. 18. A reproducção de uma. obra de arte por pro
cessos Ítl'lustriaes ou sua applicação á industria não lhe
fazem perder o caracter artistico: mesmo nestes casos
fica submettida ás disposições da presente lei.

Art. 19. Todo o attentado doloso ou fraudulento con
tra os direitos de autor constitue o crime de contrafac
ção. Os que scientemente vendem, expõem á venda,
teem em seus estabelecimentos para serem venc1ldos 011

introduzem no territorio da Republica com fim commer
cial objectos contrafeitos, são culpados do mesmo crime.

Art. 20. Nos crime de contrafa.cção, os cumplices
são punidos com penas iguaes ás dos autores.

Árt. 21. Consideram-se igualmente contrafacções:
1) as traducçàes em língua portugueza de obras es

trangeiras, quando não autorizadas expressamente pelo
autor e feitas por estrangeiros não domiciliados na Re
publica ou que nelta não tenham sido impressas. As
traducções autorisadas que estiverem .nessas condições
devem ter a menção expressa: «Traducção autorisada
pelo autor», unicas que podem ser introduzidas, vendi
das ou representada.s no territorio da Republica;

2) as reproducções, traducções, execuções ou repre
sentações, quer tenham sido autorisadas, quer o não
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tenham sido, por se tratar de obras que não gosam de
. protecção legal ou já cahidas no dominio publico, em
que se fizerem alterações, accrescimos ou suppressões
sem o formal consentimento do autor.

Art. 22. Não se considera contrafacção:
1) a reproducção de passagens ou peqnenas p'trtes de

obras já publicadas, nem a inserção, mesmo integral,
de pequenos escriptos no corpo de uma obra maior,'
comtanto que esta tenha caracter scientifico ou que seja
tUna com pilação de escriptos de diversos escri ptore ,
composta para uso da instrucção publica. Em caso al
gum a reproducção pode dar-se sem a citação da obra
de onde é extrahida e do nome do autor:

2) a reprodllcção em diarios e periodicos de noticias
e artigos politicos extrahidos de outros diarios e perio
dicos e a reproducção de discursos pronunciados em
reuniões publicas, qualquer que seja a sua natureza.
Na transcripção de artigos deve haver a menção do jor
nal de onde são extrahidos e o nome do au tor. O autor,
porém, quer dos artigos, qualquer que seja a sua natu
reza, quer dos discursos, é o unico que os pode imprimir
em separado;

3) a reproducção de todos os actos officiaes da U l1ião,
dos Estados ou das municipalidades;

4) a reptoducção, em livros e jornaes, de passagens
de uma obra qualqner com um fim critico ou de pole
nuca;

5) a reproducção no corpo de um escripto de obras
de artes figurativas, comtanto que o escripto seja o prin
cipal e as figuras sirvam simplesmente para a explica
ção do texto, sendo, porém, obrigatoria a citação do
nome do autor;

6) a reproducção de obras de arte que se encontram
nas ruas e praças;

7) a reproducção de retratos ou bustos de encom-
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menda particular, quando ena é feita pelo proprietario
dos objectos encommendados.

Art. 23. O crime de contrafacção será punido com as
penas dos artigos respectivos do Codigo Penal, livro
II, tit. XII, cap. V, secçflo l'~, e com o confisco dos ob
jectos contrafeitos e de todos os moldes, matrizes e
quaesquer utensilios que tenham servido para a contra
facção, além da indemnisação de perdas e damnos
causados ao autor da obra contrafeita.

No Districto Federal observar-se ..ha o seguinte:
§ 1? Essa indemnisação será demandada no fôro ci

vil, haja ou não procedimento criminal e haja ou não
condemnação do contrafactor. No caso de condemna
ção, o autor fica, porém, dispensado da prova de COIl

trafacção e a acção civil se limitará á liquidaçflo das
perdas e damnos.

§ 20 A acção civil, seja qual fôr o seu valor, será
summaria.

Art. 24. A applicação fraudulenta ou de má fé sobre
uma obra litteraria., scientifica ou artistica, do nome de
um autor ou de qualquer signal por el1e adoptado para
designar suas obras, será punida com a prisão cellular
de seis mezes a um anno e multa de 500~ a 1:000 ,
sendo tambem a obra apprebendida.

Art. 25. No caso de representação ou exhibição não
alltorisada ele obras dramaticas o musicaes, o autor
ou conces ionario poderá requerer a apprebensão das
receitas brutas ela representação ou exhibição e o em
prezario reconhecido culpaelo será punido com prisão
cellular por seis mezes a um anno.

Paragrapho unico. A importancia da indemni ação
de perda.s e damnos não será nesse caso inferior a 50 %

das receitas brutas.
Art. 26. Salvo os casos do art. 22, n. I, e elo art. 24,

em que deverá haver procedimento ex-ofjicio ela autori-
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dade competente e em que qualquer, na falta desse pro
cedimento poderá intentar a acção criminal, só ao autor
ou ao concessionaria dos seus direitos incumbe a queixa
e autoria do processo.

Paragrapho unico. Qualquer dos collaboradores de
uma obra artística, litteraria ou scientifica póde, inde
pendente dos mais, usar de seu direito para punição dos
culpados.

Art. 27. O autor poderá iniciar o processo, reque·
rendo busca e apprehensão elos objectos contrafeitos ou
das pranchas, modelos e matrizes, que tenham servido
para a perpetração do delicto, o que será ordenado pelo
juiz, mediante justificação jndicial.

Feita a apprehensão e si o autor decahir ela acção, o
réo terá elireito de inelemnisação de perdas e damnos.
Lei n. 496 de 1 de Agosto de 1893.

Direitos autoraes. - Instrucções para execução da Lei
supra. - V. vaI. VII, pag .103.

Disciplina. - Os officiaes do Exercito não devem com·
parecer desarmados á presença do Ministro. - A.
de 20 ele Fevereiro de 1907, ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 12).

E' tambem expressamet;te prohibielo entrar ou sa
hir das reparticões ou estabelecimentos militares, ás
horas do expediente, em trajo civil. - Ord. do dia
n. 12 ele 28 de Fevereiro de 1907.

Distinctivo. - Um coronel do Exercito, .que tem hon
ras de general de brigada, não tem preceelcncia so
bre os coroueis mais an ligas elo que elJe, nem pode
apresentar-se na frente ele seu corpo ou em outros
quaesquer actos ele serviço militar com o uniforme
de general houorario. - Res. ele 21 ele Juneiro ele
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1897, communicada em A. de 22 ao Ajud.ante General
(Or1. do dia n. 809).-V. voto IVpag.I33J7naHma.

Em virtude desta disposição os auditores de guerra
que tiverem honras de po tos superiores ao de capitão
não podem apresentar-se com o uniforme daquelles
postos nos conselhos de guerra ou outros quaesquer
actos de serviço militar. - A. de 15 de Setembro de
1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 301).

Distinctivo. - Os aspirantes a ofJiciaes deverão usar
nos antebraços uma estrella de prata, situada do
mesmo modo, da mesma fórma e dimensões das usa
das pelos alferes alumnos. - A. de 16 de Fevereiro
de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 12).

Districto militar. - Mantem-se a di\'isão territorial da
Repu blica em districtos l11ili tares, a hierarchia militar
e a composição dos quadros do pe soaI do Exercito,
até final decretação de sua organização. - A Capital
Federal, o Estado de S. Panlo, Mines Geraes, Goyaz,
Rio de Janeiro e Espirita Santo constituirão provi 0

riamente o 4~ Districto mili tar, com séde na Capital
Federal. - L. n. 403 de 24 de Outubro de 1896,
arts. 19 e 20 (Ord. do dia n. 778).

- Fica restabelecido o 1~ districto militar, voltando á
sua jurisdicção as forças que, por aviso de 20 de
Março ele 1903, forão pro,i oriamente annexadas ao
2~ elistricto. -A. de 6 ele Março de 1907, ao Estado
Maior (Orel. elo elia n. 15).

- A séde do 6~ elistricto militar foi mudada da cidade
elo Rio Grande para a de Porto Alegre. - Ord. do
Exercito n. 315 de 25 de Novembro de 1903.
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Districto militar. - O territorio do Acre fica sujeito á
. jurisdicção do commando do 1~ districto militar.
Dec. n. 5.188 de 7 de Abril de 1904, art. 4° § 2~.

- Fica de nenhum effeito o capitulo V do regulamento
dos commandos de districtos militares de 19 de J a
neiro de 1899, salvo O § 2~ do art. 14 quando os
corpos de guarnição não pertencerem á mesma grande
unidade.-Dec. de 17 de Janeiro de 1907 (Ord. do
dia n. ). - V. Orgmúzação.

- V. AlIla1tlle1lSe. - fllte1ldellcia.

Divida. - O facto de haver o Congres o Nacional con
cedido credito para pagamento de uma divida importa
reconhecimento immediato da subsistencia do direito
do credor em sua plenitude.

Nos casos de dividas relacionadas, o preceituario
fisca.l em vigor su ppõe a remessa dos doeu men tos pre
cisos para que o Congresso seja in truido sobre o
direito dos credores relacionados. A deliberação con
cedendo o credito assenta na presumpção do reconhe
cimendo do titulo habil de credito contra a Fazenda
e da obrigação por parte desta de pagar ao cre lor; o
contrario é Sllppor a possibilidade de autorisar o Con
gresso o pagamento de divida, cuja legalidade a el1e
é que cabe exclusivamente apurar, sem cumprir· tal
dever fllndameutal, allegação que afi'ecta a honorabi
lidade do Corpo Legislativo. - Despacho do Presi
dente do Tribunal de Contas de 12 de Fevereiro de
1904 (Dz'an'o ojjiáal de 13).

Doente. - Os officiaes do quadro activo, quando doen
tes 110S hospitaes ou enfermarias militares, ou nos bos
pitaes civis por conta do Estado, perceberão os venci-



- 55-

mentos marcados para os licenciados, mas pagarão as
despezas que fizeram com alimentação ou dieta j no
primeiro caso, aos conselhos economicos daquelles esta
belecimentos, e, no segundo, como indemnisação ao
Thezouro. Nenhum desconto, porem, soffrerá o official
em tratamento de ferimentos recebidos em combate. 
V. Licença, 9 de Janeiro de 1906.

O officiaes reformados, da Guarda Nacional, dos
batalhões patrioticos, os honorarios e outros que esti
verem em serviço activo, terão o mesmo direi to. - L.
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 60 (Ord. do Exer
cito n. 469).

Dolman. - V. Uniforme.

Embargo. - V. SCIltença.

Engajamento. - A praça indultada do crime de deser
ção póde contrahir engajamento, porque o indulto,
salvo restricções nelle expressas, importa na extincção
do crime e uas consequencia (emelhante a amni tia)
mesmo para os já condemnados, cuja sentença se torna
ineflicaz em todos os seus effieitos com a annullação da
culpa que lhe foi causa, de apparecendo a nota respe
ctiva nos assentamentos. - A. de de Maio de 1903,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 276). - V. In
dulto, vaI. VII. pag. 189.

- O tempo da praça é contado do dia da terminação do
tempo de serviço, e o da ex-praça do dia em que de
novo se alista, com direito aquelle á gratificação de
2501's. estipulada na L. n. 247 de 15 de Dezembro de
189.J., porém depois da publicação do engajamento em
detalhe do corpo. - A. de 27 de Dezembro de 1906 e
de 27 de Maio de 1907, ao Estado Maior.
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Ensaiador. - V. Contracto.

Enterramento. - As despezas com o enterramento de
pessoas de familias dos asylados, cujos chefes residão,
ou não, no estabelecimento, deverão ser feitas com a
maior economia, pelos cofres publicos, quando não
tenhão elles recursos, fazendo-se-Ihes carga das respe
ctivas importancias para serem descontadas na fórma
da lei j e quando estes já não existão, correrão taes
despezas por conta dos mesmos cofres, de modo que
não excedão da que se faz com os indigent-es, rever
tendo para a Fazenda Nacional qualquer i111portancia
devida ao fallecido, proveniente de etapa. - A. de 27
de Abril de 1903 (Ord. do Exercito n. 274).

- Fica elevado a 358 o quantitativo para despezas de
enterramento de cada uma praça do Exercito, quer na
Capital Federal, quer nos differentes E tados da Repu
blica. - A. de 2 de Setembro de 1903, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 299).

- Autoriza-se a despeza de 78$ com o enterramento das
praças do Exercito na guarnição de S. João d El-Rei.
- Port. de 12 de Março de 1904, á Delegacia Fiscal em
Minas Geraes.

- E' fixado o prazo de seis mezes, contados da data do
fallecil1lento do official, para reclamação do pagalllen to
do quantitativo destinado ás despezas de funeral.
A. de 26 de Abril de 1904, á Direcção de Contabilidade
da Guerra (Ord. do Exercito n. 346).

Equipamento. - A bolsa deve constituir equipamento
de campanha dos oEliciaes aspirantes, com duração de
cinco annos, sendo as suas dimensões 0,SOXO,25XO,30,
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fazendo-se a suspensão pelo fundo e pelas extremidades
da abertura, e devendo a côr ser a que mais se appro
xima do kaki. - A. de 29 de Abril de 1907, á Inten
deneia Geral da Gerra.

Escola Militar. - A escola preparatoria e de taetica do
Rio Pardo é transferida para Porto Alegre. - Dec,
n. 1.001 de 7 de Agosto de 1903 e n. 4.919 da mesma
data.

O pessoal da escola partio do Rio Pardo no dia 11
de Setembro, ás oito horas da manhã, com um effectivo
ele 170 alumnos, commandados pelo capitão instructor
Waldemiro Cabral, e desembarcou em Porto Alegre ás
7 hora da noite, dando-se a coincidencia de que nesse
dia completou-se o qniuto anno que a escola seguira
para Rio Pardo.

- Só podem exercer as fnncções de coadjuvantes do en
sino pratico officiaes mais modernos do que o respe·
ctivos instructores. - A. de 16 de Novembro de 1903,
ao E tado Maior (Ord. do Exercito n. 314).

- Revogão-se os arts. 3+,35,36,216,217,218,219 e 220
do Codigo dos institutos officiaes de ensino superior e
secundario mandado observar pelo Dec. n. 3.890 de 1
de Janeiro de 1901. - L. n. 1.145 ele 31 de Dezembro
de 1903, art. 4°.

(Esses artigos tratam de premios por organização de
tratados, compendios e memorias scientificas e sobre
nomeações de lentes para irem em commissão á Europa
ou America).

- Os coadjuvantes do ensino theorico não devem fazer
serviço de escala, apezar de não terem voto nos respe-
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ctivos conselhos.-A. de 14 de Março de 1904, á Escola.
Preparatoria do Realengo (Ord. do Exercito n. 339).

Escola Militar. - Os coadjnvantes do ensino theorico
devem ter ferias como os demais membros do magis
terio.-A. de 14 de Março de 1904, á Escola do Rea
lengo (Ord. do 'Exercito n. 339).

- Só o serviço efl'ectivo do magisterio nos institutos
civis e militares de ensino secundario e superior dará
direito ao accrescimo de vencimentos, derogada a ul
tima parte do § 2° do art. 31 do Codigo de ensino
approvado pelo Dec. n. 3.890 de 1 de Janeiro de
1901, bem como qualquer outra disposição em sentido
contrario a esta.-L. n.1.316 de 31deDezembrode
1904 art. 4~

- Autorisa-se o g~)Verno a reorganizar todo o serviço
relativo ao ensino militar, com diminuição da d peza
que actualmente se faz, podendo, conforme julgar mai
conveniente, em relação ás disciplinas ou cur os, re
formar o regimen actual, e em relação aos e tabele
Cimentos, subdividir, supprimir e crear novos onde
julgar melhor.

§ 1~ - Os membros do corpo docente, que forem
vitalicios,' serão aproveitados em qualquer dos esta·
belecimentos da nova organização para o ensino de
outras materias que livremente acceitarem, sem pre
juiso, em qualquer dessas hypotheses, dos seos venci
mentos aetuae3.

§ 2~ - Os que não forem aproveitados de accordo
com o paragrapho anterior serão postos em disponibi
lidade com os vencimentos integraes.

L. n. 1.316 de 31 de Dezembro ele 1904, art. 10.
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Escola Militar. - Aos actuaes officiaes subalternos a
quem está vedada a matricula nas Escolas do Exercito,
pela legislação vigente, pode o Governo, mediante cer
tas condições, permittil-a afim de se habilitarem para
a promoção. - V. ProJllofão, 12 de Julho de 1905.

- Reorganizão-se os 1ntitutos Militares de ensino.
Dec. n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905 (Ord. do
Exercito n. 452) :

Supprimem-se as escolas Militar do Brasil e Prepara
ratarias e de Tactica do Realengo e de Porto Alegre.

Creão-se, em substituição, cinco escolas: - de
Guerra, em Porto Alegre j de applicação de infauteria
e cavallaria, no Rio Pardo j de artilharia e engeharia,
no Realengo; de applicação de artilharia e engenharia
no Cnrato de Santa Cruz, e de Estado Maior, no Rio
de Janeiro, em uma dependencia da Repartição do Es
tado Maior.

O pessoal docente consta de professores, instructores
e adjuntos, aquelles ]"'. tenentes ou tenentes até ma
jor e estes com graduação inferior aos respecti,'os pro
fessores; todos providos por commissão que durará
em quanto bem servirem os serventuarios.

O docentes vitalicio que. não forem aproveitados
nessa organização erão postos em disponibilidade com
os respecti... os vencimentos.

Fica abolido o titulo de alferes alumno, respeitados
os direitos dosactuaes, e crea-se a classe de-A piran
tes a officia1. - Compõe.se esta classe dos alumnos da
Escola de applicação de infanteria e cavallaria j terão
vencimentos e fardamento de sargentos ajudantes;
auxiliarão os officiaes stJ balternos no serviço dos corpos
e terão direito á prisão no Estado-maior. Sobre a sua
promoção - V. - Prolllofão.
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Escola Militar. - Os officiaes do Exercito que estuda
rem nas escolas militares devem perceber as mesmas
vantagens que percebem, em identicas condições os al
feres alumnos, de accordo com as tabellas orçamen
tarias. - A. de 27 de Abril de 1906, á Direcção de
Contabilidade.

- O:; len tes e professores dos estabelecimentos de ensino
militar, em disponibilidade, entrão no regimen com
mUlll dos demais officiaes, uma vez que se achão em
disponibilidade como lentes e professores. - A. de
12 de Maio de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 494).

- Torna-se extensiva aos secretarias do ensino superior,
na fórma do art. 295 do Codigo do ensino approvado
pelo Dec. n. 1.159 de 3 ue Dezembro de 1892, a dis
posição do art. 44 § 3° do mesmo codigo.

(Art. 34 § 3? - As gratificações concedidas por an
tiguidade e serviços prestados na fórma do art. 295,
acompanharão os vencimentos dos jubilados. - Esta
disposição foi reproduzida no art. 53 do Codigo appro
'lado pelo Dec. n. 3.890 de 1 de Janeiro de 1901).

Dec. n. 1.479 de 21 de Maio de 1906.

Ficão elevados a 9.600$ annuaes os vencimentos dos
lentes cathedraticos das Escolas Polytechnica e de
Minas, das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro
e Bahia e de direito do Recife e de S. Paulo, e do
Gymnasio Nacional, e a 6000$ os dos substitutos e pro
fessores das referidas escolas e faculdades. - Decreto
n. 1. 500 de 1 de Setembro de 1906.

Esta disposição é extensiva aos lentes cathedraticos,
substitutos e professores vitalicios das Escolas Militares
e do Collegio Militar nOlúeados sob o regimen dos re-
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guIamentos de 12 de Abril de 1890, _20 de Agosto de
1894 e 18 de Abril de 1898.

Escola Militar. - Na Escola de applicação de infan
teria e ca.vallaria substitue-se o cargo de fiscal pelo de
subdirector, com a gratificação annual de 3.000$; - e
na Escola de Guerra o cargo de commandante pelo de
director e o de fiscal pelo de subdirector, percebendo
este a gratificação annual de 3.000 - L. n. 1617 de
30 de Dezembro de 1906, art. 32.

- Aos officiaes alumnos das escolas do Exercito que ti
verem permissão para gozar as ferias fóra da séde das
mesmas escolas, se deverão abonar as gratificações de
posto e de funcção, como se estivessem em serviço nos
corpo. - Circo de 25 de Fevereiro de 1907, ás Dele
gacias Fiscaes do Thezouro nos E tados.

- O professor em di pOl1ibilidad~, exercendo commissão
em ministerio estra.nho ao da Guerra, deve perceber o
re pectivo soldo e o ordenado daquelle cargo emqnant.o
perdurar a commis ão. - A. de 12 de Junho de 1907,
á Direcção Geral de Contabilidade.

- V. Acclt/ll1tla~ão.- Ve1lcilllemto.

Escripturação . ...:..- Os corpos do exercito, uma vez em
situação de marcha, ora em diligencia, ora em expedi
ção, na previsão d guerra, não devem conduzir os li
vros ele seos conselhos economicos, havendo, entretanto,
cadernos auxiliares para que não interrompão a conti
nuidade da respectiva escripturação. - A. de 13 de Ou
tubro de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 307).
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Escripturação. - Os aspirantes a official devem ser
considerados nos mappas e demais papeis com a sua
praça de aspirante, abrindo-se para isso a necessaria
casa. Seos vencimentos devem ser tirados nos prets das
companhias a que pertencerem. Não devem ser sujei
tos á numeração da companhia. - A. de 6 de Novem
bro de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 458).

- Manda-se adoptar para o serviço do Estado Maior em
campanha e em exercicios ou manobras, com as modifi
cações indicadas pela Repartição do Estado Maior do
Exercito, o - Registro de o/'delts - apresentado pela
mesma repartição. - A. de 13 de Julho de 1906, ao Es-
tado Maior (Ord. do Exercito n. ).

- V. Expediente. - Livl'O. - lYInppa.

Esgrima. - TabeUa para distribuição de artigos para es
grima aos carpes arregimentados do Exercito. - Ord.
do dia n. 24 de 30 de Abril ele 1907.

Espolio. - Hecommenela-se a observancia da Portaria
de 25 de Setembro de 1895 publicada na ordem do dia
n. 919 de 1898 sobre espolias de officiaes e praças do
exercito (vaI. VI pag, 133). -A. de 8 ele Junho ele
1904, ao Estado Maior.

- A arrecadação, inventario, administração e liquidação
dos bens deixados pelos colonos estabelecidos nas colo
nias militares pertence á União, que proeederá de accor
elo com as leis do processo que hOLl ver estabelecido o
Estado onde estiver encravada a colonia, competindo á
justiço lacaIo processo até os mesmos bens serem de
clarados vagos, quando ela especie se tratar, e devol vidas
á Fazenda Nacional, caso em que cessará essa compe-
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tencia para dar lugar ás da justiça federal, cabendo,
todavia, a esta officiar desde o seo inicio nos processos
de bens vagos especificadós no art. 11 do regulamento
que acompanha o Dec. n. 2.433 de 15 de Junho de 1859.

O director da colonia não tem competencia para no
mear depositarios, cabendo-lhe, apenas, acautelar, pe
los meios legaes, os bens do defunto e tel-os sob a sua
guarda até que a autoridade judiciaria providencie so
bre o seu destino, sendo que as despezas necessarias á
manutenção desses bens e realizadas pela administração
colonial deverão ser liquidadas no juizo do inventario
como de direito. - A. de 19 de Janeiro de 19.05, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito n. 399).

Estado Maior. - Alterão-se as instrucções para os de
legados do chefe do Estado Maior do Exercito publica
das na ordem do dia n. 11. - Ord. do Exercito n. 285,
de 22 de Agosto de 1903.

- Na escala de serviço de estado maior não de,erão exis
tir menos de cinco officiaes, como foi estabelecido para
o de su perior do dia, concorrendo na:;, do serviço interno
o quartel mestre e o secretario, logo que es e numero
diminua, e só entrando para a do estado maior o aju
dante quando a falta de officiaes fôr tal que este tenha
de accumnlar ás suas Iuncções o commando de compa
nhia.

Os instructores de tiro dos corpos e tão dispensados
do serviço, 110S termos dos avisos de 12 de Junho de
1888 e 12 de Setembro de 1890, e sua funcções não po
dem ser consideradas como accumulação, devendo cada
corpo ter seo instructor, afim de que o offcial encarre
gado dessa parte da instrucção não prejudique as de
mais obrigações que lhe cabem. - A. ele 31 de Março
de 1904, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 341).
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Estado Maior.-Não obstante não cogitar a L. n. 1.473
de 9 de Janeiro de 1906 dos lugares creados pelo regu
lamento que baixou com o Dec. n. 3.189 de 6 de Ja
neiro de 1899, de ajudante de archivista e porteiro da
repartição do Estado Maior do Exercito, deverão os
offi.ciaes que os exercerem haver somente soldo e etapa,
até que sejão tomadas providencias acerca das lacunas
que a pratica fôr denunciando nessa lei. - A. de 20
ele Fevereiro de 1906, ao Estado Maior.

- Os professores das escolas regimentaes concorrem ao
serviço çle estado maior dos corpos do Exercito. -A. de
23 de Março de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia.
n. 23).

- V. Ama1l/1C1tse.-Inst1'lfqões.

Etapa. - Acha-se em pleno vigor o aviso de 11 de Março
de 1893, mantido pelo de 7 de Julho de 1897, autori
zando o abono de meia etapa ás mulheres e filhos da~

praças que seguem em diligencia elo serviço. - A. de
16 de Março de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 266).

- O abono da etapa ás mulheres elas praças que seguem
em diligencia, deve ser feito do dia immediato ao em
barque de taes praças. - A. ele 23 de Julho ele 1903.
(Ord. do Exercitá n. 291).

- Manda-se abonar meia etapa ás mulheres elas praças
que seguirem em diligencia do serviço, e que por força
maior não possão acompanhar seos maridos. - A. de
27 de Agosto de 1903, ao Estado Maior (Ord. elo Exer
cito n. 299).
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Etapa. - Faz-se extensivo ás mulheres e filhos das pra
ças que seguem para destacamentos, o abono da meia
etapa que se mandou fazer por aviso de 11 de Março de
1893 ás mulheres e filhos das que seguem em diligen
cia de serviço. - A. de 19 de Fevereiro de 1904, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 333).

- Aos ofliciaes do Exercito e da Armada, comprehendidos
os reformados e honorarios. Quando e como lhes deve
ser abonada. - L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906
(Ord. do Exercito n. 469).

- As unicas guarnições em que a etapa dos ofliciaes deve
ser calculada tomando-se a base de 1$400, augmentada
de UIll terço, desde que a etapa da praça exceda ao
limite maximo marcado no art. 13 da lei .n. 1.473, de 9
de Janeiro do corrente anno, são as do Pará e Amazo
nas, no 1? districto, as do 7? districto, e as de S. Borja,
Sant'Anna do Li, ramento e colonia do Alto Uruguay,
do 6? districto.

Em todas as ou tras guarnições desde que a etapa da
praça exceder ao limi te maximo ele 1 400 \ deve a do ofli
cial ser calculada, tomando-se para a ba e este li
mite. - A. de 17 de Fe,ereiro de 1906, ao Estado
Maior.

- Aos ofliciaes do Exercito eleitos conselheiros mUlllCl
pae só se abona durante o intervall0 das essões dos
respectivos conselhos, embora nada percebão pelo de
sempenho de taes funcções. - Porto de 20 de Abril de
1906, á Delegacia Fiscal do Thesouro na Parahiba do
Norte.

- O Congresso Nacional autoriza o governo a mandar
pagar a um professor do Collegio Militar 1 oflicial refor-
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mado do Exercito, a etapa que lhe compete. - Dec.
n. 1.476 de 19 de Maio de 1906. - V. voto VII, pago I]9,

2: alz'uea.

Etapa. - Os ofliciaes honorarios, recolhidos ao Asylo dos
Invalidas da Patria de accordu com o Dec. n. 1.594-C
de 7 de Novembro de 1893, só perceberão as respectivas
etapas á vista da apresentação de suas patentes das
quaes conste haverem sati feito o sello devido.

A etapa é correspondente á metade das importancias
fixadas para o Exercilo e a Armada, sendo que para os
graduados reformados será ella calculada em relação ao
posto da reforma, por i so que a graduação não dá di
reito a vantagens pecuniarias. Quando o oflicial refor
mado for tambem honorario deverá fazer-se-lhe o abono
que maior vantagem lhe trouxer. - A. de 13 de Junho
de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 507 e
511) .

- 1~ Além das vanlagens já conferidas em virtude do
art. 13 da lei n. 1.473, de 9 de Janeiro de 1906, <-.os offi.
ciaes que servirem no 1~ e 70 districtos militares, será
abonada uma etapa su pplementar, calculada seo'u ndo
as taxas adoptadas, tendo para base 50 % da fixad a
para a praça de preto

2~ A's praças de pret que servirem nos mesmos dis
trietos será abonado em dinheiro mais J /10 da etapa
quando servirem nos pontos de parada de seus batalhões
e 1/5 quando destacadas. - Dec. n. 6.375 ele 21 de Fe
vereiro de 1907 (Ord. do dia 11. 12).

- A etapa supple111entar é calculada como a ordinaria,
tomando-se, porém, por base, em cada guarnição, a
metade da etapa ordillaria da praça, variando com o
posto. - A. de 18 ele Março de 1907, ao Estado Maior.
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Etapa. - As importancias das etapas de praças que se
achem fóra dos respectivos corpos e estabelecimentos
militares, deverão ser recolhidas á Direcção Geral de
Contabilidade, tratando-se da guarnição da Capital
Federal, e ás Delegacias fiscaes e alfandegas, tratan
do-se das guarnições dos Estados. - A. de 25 de Março
de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 18).

- A's mulheres e a cada um dos filhos maiores de dous
annos e menores de dezeseis, das praças do Exercito,
quando são destas separados para marchas em diligen
cia, se deve abonar, áquellas uma ração de etapa e a
estes de meia etapa, a partir do dia immediato ao do
inicio da marcha, cessando esse abono logo que as ditas
praças regres em da diligencia, tenhão baixa ou sejão
tran feridas de corpo, em cujo ca o se lhes dará imme
cliato transporte para que as familias se reul1ão a seos
chefe.

19nalmen te se procederá com as mãi , viuvas ou sol
teiras, quanelo occorridas pela praça e alimentadas
ob o mesmo tecto. - A. de 4 de Maio de 1907, á 1n

tendencia Geral ela Guerra. - V. vol. V, jJags. IIO,

2',' atinea.

- A's familias dos asylados que se ca arem depois de ad
mittidos no Asylo somente se abonará etapa mediante
ordem xpressa do ministro da guerra. - A. de 13 de
Junho ele 1907, ao Estado Maior.

- V. Arraçoalllento.-Imposto.

Exame. - São dispensados elos exames pratico , de qLI e
cogitão os arts. 28 e 29 do regulamento de 31 de Iarço
de 185], os ofticiaes e praças do Exercito competente_
mente habilitados com os re pectivos cursos das armas
a que pertencerem, derogada nesta parte a L. n. 89 A
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de 30 de Janeiro de 1892. - Dec. n. 1.037 de 9 de Se
tembro de 1903 (Ord. do Exercito n. 300).

Exclusão. - Tendo a Resolução de 13 de Janeiro de
1902 mandado sommar duas penas impostas pelo con
selho ele guerra a um o:fficial do Exercito, para o fim de
exc1uil-o das :fileiras, o Supremo Tribunal Federal, em
Accordão de 29 de Dezembro ele 1906, julgou proce
dente a acção proposta pelo mesmo otEcial para o fim
de reverter ao serviço do Exercito - Foi reintegrado por
Dec.de7de Março de1907.-V. voto VII,jJag.I4I,
3~ alinea.

Exercido findo. - V. Divida.

Expediente. - O Asylo dos Invalidos da Patria fica equi
parado a um corpo arregimentado, quanto ao forneci
mento que se lhe tem de fazer de artigos de expediente,
revogada a tabella especial publicada na ordem do
Exercito n. 314 de 20 de Novembro de 1903. - A. de
16 de Junho de 1904, á Intendencia Geral da Guerra
(Ord. do Exercito n. 359).

- Altera-se a tabella da quantidade e tempo de duração
dos artigos para a escripturação e expediente dos corpos
arregimentados e. mais repartições do Ministerio da
Guerra na parte relativa ao cOl11mando de guarnição ou
fronteira accumulado. - A. de 21 de Outubro de 1904
(Ord. do Exercito 11. 381).

Expulsão. - O governo tem o direito de deportar o es
trangeiro cuja permanencia 110 paiz é prejudicial ou
inconveniente. - Accordãos do Supremo Tribunal Fe
deral de 6 de Junho de 1892 e 21 de Junho de 1893. 
Revogados pelo de 22 de Setembro de 1894 que dec1aroLt
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que a deportação de estrangeiros não pode ser decre
tada administrati vamente.

Expulsão. - De estrangeiros do territorio nacional du
rante o estado de sitio. - Dec. n. 1.566 de 18 de Ou
tubro de 1893.- Revogado pelo Dec. n. 1.609 de 15 de
Dezembro de 1893.

- Estabelecem-se os casos em que poderão os estrangei
ros ser expulsos de parte ou de todo o territorio nacio
nal e para a prohibição de sua entrada no Brasil.
Dec. n. 1.641 de 7 de Janeiro de 1907.

Fabrica de ferro. - Continúa á disposição do lIinisterio
da Fazenda a fabrica de ferro de S. João do Ypanema,
ces ando do proximo exercicio de 1905 em diante a des
peza que annualmente se faz pelo da Guerra com a sua
conservação. - A. de 25 de Julho de 1904, ao M. da
Fazenda.

- Autorisa-se o arrendamento da de S. João do Ypanema,
pelo prazo maximo de. vinte annos e mediante concur
rencia publica, a quem se obrigue a remontal-a com os
modernos aperfeiçoamentos necessarios para explora
ção da industria das obras de ferro em geral, com a
clausula de, findo o prazo do arrendamento, reverterem
para a União, em perfeito estado de conservação, os
aperfeiçoamentos realisados. Se o. arrendamento não se
effectuar nestes termos, o Presidente da Republica po
derá arrendar pelo mesmo prazo os terrenos e bemfei·
torias da dita fabrica, ou transfcril-a por venda, de-
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vendo, em qualquer dos casos impor condições que
acautelem os interesses d~ União (Dec. n. 1.384 de 19
de Fevereiro de 1891). - L. n. 1.452 de 30 de Dezem
bro de 1905, art. 2~, n. IX.

Fabrica de ferro. - A Fabrica de ferro de S. João do
Ypanema passa á jurisdicção administrativa do Mini 
teria da Agricultura, Industria e Commercio, creado
pela L. n. 1.606 de 29 de Dezembro de 1906. - L. ci
tada, art. 4~.

Fabrica de polvora. - Sobre a construcção de uma fa
brica de polvora sem fumaça. - V. Propnos 1lacionocs.

Fardamento. - Aos sentenciados por tempo maior de
seis mezes e menor de seis annos, qualquer que seja o
crime por que tenhão sido condemnados, deverão abo
nar-se, ao serem postos em liberdade, perdoados ou am
nistiados, as peças de que precisarem para a :sua uni
formidade, de cuja importancia indemnisarão a Fa·
zenda Nacional, por descontos mensaes, como se pra
tica com as demais praças que extravião peças de seos
uniformes. - A. de 9 de Maio de 1903, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 278).

- No caso de engajamento o ponto de partida para a con
tagem do tempo para o abono do fardamento deve ser
a data da praça que não fôr interrompida com o acto do
engajamento. - A. de 14 de Maio de 1903, ao Estado
Maior.

- A observação 5~ da tabella n. 3 de 14 de Fevereiro de
1895, publicada na ordem do dia n. 62 de 25 do mesmo
mez, fica alterada pelo despacho lançado na informação
de 9 de Março de 1898 da Repartição de Quartel Mes-
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tre General estabelecendo que - se, por qualquer cir
cumstancia imprevista, o recruta não receber nas epo
chas determinadas qualquer peça de fardamento consi
gnada na tabella 11. 3, poderá recebel-a mais tarde para
uniformidade, senão houver recebido identica pela ta
bella n. 1, evitando-se as duplicatas em relação ás epo
chas. - A. de 24 de Ago~to de 1903, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 299).

Fardamento. - As divisas de panno para as praças gra
duadas e fitas para ponchos devem figurar entre as
peça de fardamen to, não só na org'allização do ajuste
de contas como tambem nos pedidos feitos á arreca
dação geral do corpo.- A. de 6 de Novembro de 1903,
á Intendencia Geral da Guerra (Ord. do Exercito n. 313).

- Tabellas do fardamento que se deve distribuir aos sar
gentos-ajudantes e quartei -mestres, ás praças e aos
recrutas dos corpos arregimentados j aos patrõe , ma
chinistas, foguistas e remadores da Intendencia da
Guerra, Asylo do Invalidos da Patria, Fortalezas e Es
ta·dos. - Ord. do Exercito n. 314 de 20 de Novembro
de 1903 e n. 331 de 15 de Fevereiro de 190-L

- O 4~ Úem da observação 3'.' da tabella n. 1 dos corpos
arregimentados, publicada na ordem do dia n. 331, refe
re-se unicamente ás praças que fazem parte do pessoal
effectivo e 'addido dos institutos militar s de ensino e
não aos alum nos desses in ti tu tos. - A. de 11 de Fe
vereiro de 1904, á Intendencia Geral da Guerra (Ord. do
Exercito n. 334).

- Aos recru tas que verificarem praça nos corpos da guar
nição do Sul devem-se fornecer no inverno capotes ou
ponchos, conforme a arma a que pertencerem, em vez
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de se fornecerem taes peças de fardamento quando pas
são a promptos, havendo, porém, as necessarias caute
las para se evitarem duplicatas. - A. de 20 de Julho
de 1904, á Intendencia Geral da Guerra.

Fardamento. - As praças condemnadas a seis annos
de prisão simples terão o fardamento consignado na
14:~ observação da respectiva tabella, e as sentenciadas
a igual numero de anl10s de prisão com trabalho (a
quaes por lei se considerão inteiramente desligadas do
Exercito), vestuario caritativo identico ao que a 18~ ob
servação determina que se abone ás praça condcmna
das a mais de seis annos de prisão sim pIes ou com
trabalho. -A. de 17 de Outubro de 1905, ao Estado
Maior.

- A's praças incluidas no Asylo, quando presas para sen
tenciar, ou sentenciadas, deve ser abunado o farda
mento de que trata a 18:~ observação da tabella 11. 1 pu
blicada em 1904 (Ord. do Exercito n. 331); e quando
postas em liberdade, por qualquer circumstancia, o far
damento a que teem direito pela tabella pu bl icada em
1894 (Ord. do dia n. 572). - A. de 6 de Novembro de
1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 458).

- Tabella de distribuição dl~ fardamento ás praças do
Asyl0 dos Invalidos da Patria. - Dec. n. 5.927 de 14
de Março de 1906 (Ord. do Exercito n. 482).

- As praças licenciadas para tratamcn to dc saude não
teem direito a abono de fardamento. - A. de 28 de
Abril de 1906, ao Estado Maior.

- Os alferes alumnos quando são confirmados não teem
direito ti. quantitativo para fardamento, visto que já o
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deverão ter recebido quando nomeados alferes alum
nos. - Porto de 6 de Setembro de 1906 á Delegacia
Fiscal do Thesouro no Rio Grande do Sul.

Fardamento. - A's praças que se engajão ou reengajão
sem interrupção do tempo de serviço, se abonará a im
portancia das peças de fardamento de recruta no ensino,
continuando a perceber o outro fardamento normal
mente, como até então; as que, tendo tido baixa do
serviço do Exercito, de novo se alistarem como enga
jadas, se abonárão, em especie, fardamento de recruta
no ensino, respeitando-se a observação da tabella res
pectiva, e de recruta prompto. - A. de 16 de Outubro
de 1906, á ln tendencia Geral da Guerra.

- Tabella de fardamento para os alumnos das Escolas de
Guerra e de Applicação de lnfanteria e Cavallaria, em
substituição á que, com outras, acompanha o regula
mento para as escolas do Exercito a que se refere o De
crero 11. 5.698 de 2 de Outubro de 1905. -Dec. n. 6.224
de 14 de Novembro de 1906 (Ord. do Exercito n. 532).

- Tabella do fardamento branco e kaki que deve ser dis
tribuido nas devidas epochas de vencimento aos sargen
tos ajudantes e quarteis-mestres, a pirantes a oflicial e
praças dos corpos arregimentados, como determina o
A. ele 12 de Dezembro de 1906. - Ord. do dia n. 7 de
5 de Fevereiro de 1907.

- O fardamento para as forças do Exercito deverá ser
feito nas sédes dos distrietos militares ou dos commal1
dos de guarnição. - L. n. 1.617 de 30 de Dezembro de
1906, art. 24.

Para esle fim creão-se in tenc1encias nos c1istrictos,
ficando os depositas c1e artigos bellicos, creados no 1~,
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2?, 3? e 5? districtos pelo Dec. n. 3.195 de 19 de Ja
neiro de 1899, a cargo provisoriamen te dos respectivos
intendentes, como depositos de material, sendo que no
6? e 7° dü:trictos se darão instrucções para o estabele
cimento dos depositos nas sédes dos quarteis generaes.
A. de 31 de Janeiro e 23 de Fevereiro de 1907, á ln ten
dencia Geral. Dão-se instrucções para execução deste
serviço. - A. de 29 de Janeiro de 1907, á lntendencia
Geral (Orel. elo elia n. 13).

O fardamento ou equipamento deve ser feito por par
ticulare , mediante concurrencia publica, fornecendo a
lntendencia Geral e o Arsenal ele guerra do Rio Grande
do Sul, ás intendencias dos districtos militares, typos de
peças ele fardamento e equipamento e estabelecendo um
mostruario da materia prima, de modo que a concur
rencia se reduza tão sómente ao preço referente ao que
de ante mão é estabelecido pela conveniencia do ser
viço e que não fiquem os fornecimentos á mercê do com
mercio. - O fornecimento para o 4° districto conti
nuará a ser feito pela lntendencia Geral. - A. de 23
de Fevereiro de 1907, á lntendencia Geral.

Fardamento. - Aos ensaiaelores das bandas ele musica
e faufarras dos corpos do Exercito, - V. Banda de lIm

sz'Cf7., 11 de Abril de 1907.

- A's ex-praças do Exerr.ito que se engajão por qualquer
tempo, se eleverá abonar o fardamento de que trata a 5:~

observação da tabella n. 1 em vigor, ele accorelo com o
A. de 16 de Outubro de 1906, visto precisarem ellas
dessas peças de fardamento para completa uniformi
dade. - A. de 16 de Abril ele 1907, á Inteudencia Geral
da Guerra (Ord. do dia n. 23).

- As peças de fardamento que se abonão aos recrutas no
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ensino e cujo tempo de duração fôr maior que o tempo
do engajamento, só deverão ser abonadas por empres
timo ás praças que se engajarem por um anno ou por
mais tempo, constituindo carga da companhia, bateria
ou esquadrão. - A. de 10 de Julho de 1907, á Inten
dencia Geral da Guerra.

Fardamento. - Para haver uniformidade entre alumnos
e praças que sirvão na Escola de Artilharia e Enge
nharia deverão ser todos considerados como perten
centes á arma de artilharia de posição, excepto os
clarins e conductores, qne vencerão o fardamento de
artilharia de campanha, percebendo aquelles e estes
peças de lardamento consignadas na tabella de 1904.
-A.de 29 de Julho de 1907, ao Commandante da
E cola e á Intendencia.

Fé de officios. - As dos commandantes dos corpos, ex
trahidas dos livros de assenlamentos e outros documen
tos officiaes, deverão ser assignadas pelos fiscaes. - A.
de 8 de Maio de 1903 (Ord. do Exercito n. 276).

Ferias. - V. Escola l/JIiIÜa1'. - VC71cilJl!J1lto.

Fiança.-Instrucções para o processo das fianças que ti
verem de ser feitas pelos responsaveis para com a Fa
zenda Nacional. - Circo de 10 de Abril de 1906, do M.
da Fazenda.

Firma. - V. Assigllatlt1'a. - Recon/ucimeJtto de firma.

Fixação. - De forças de terra para o anno de 1904.
L. n. 1.030 de 2 de Setembro de 1903 (Ord. do Exercito

n.299).
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Para o de 1905.,- L. n. 1.220 de 24 de Agosto de
1904 (Ord. do Exercito n. 370).

Para o de 1906. - L. n. 1.427 de 29 de Novembro de
1905 (Ord. do Exercito 11. 4b1).

Para o de 1907. -L. n. 1.588 de 19 de Dezembro de
1906 (Ord. do Exercito n. 537).

Formatura. - Os capitães devem ficar á frente de sua
baterias, esquadrões ou companhias e os subalternos
ser distribuidos, por suas antiguidades, na formatura
geral, de maneira, porém, que, tanto quanto po sivel,
fiquem tambem em suas baterias, esquadrões ou compa
nhias, como recommenc1ão as instrucções de infanteria,
isto é, que de umas unidades para outras só saião os
subalternos quando nessas outras houver falta ou pos
são ahi ficar os subalternos mais modernos com fll11C
ções mais elevadas. Quanto aos capitães addidos devem
ficar á immediata disposição do commando geral da for
matura, só assumindo o commandc de alguma unidade
na falta de capitães effectivos. - Ord. do Exercito
n. 413 de 5 de Abril de 1905.

Fornecimento. - Os prazos concedidos, por motivo ele
força maior, aos fornecedores que deixarem de entrar
com os artigos a fornecer dentro do prazo dos contra
ctos respectivos, devem ter a sua origem de contagem
na data immediata á especificada. nos referidos contra
ctos como termo do prazo para a entrega dos artigos.
A. de 28 de Setembro de 1904, á Intendencia Geral da
Guerra (Ord. do Exercito n. 377).

- As compras administrativas, emquauto não forem la
vrados os contractos para os semestres subsequentes,
devem ser feitas sempre aos ultimas contractantes e
pelos preços dos seos contractos findos, excepto quando



- 77-

houver recusa, por escripto, desses negociantes, ou
quando puderem os artigos ser adquiridos em outra
casa por preço menor que o dos contractos extinctos, o
que se verificará da acta da concurrencia, já então la
vrada, e que irá servir de baReao novo contracto.-A. de
15 de Julho de 1905, á Intendencia Geral da Guerra.

Fornecimento. - Devem ser rejeitados os artigos cujos
valores excedere.m de cinco por cento dos menores em
Yigor na praça, podendo convidar-se o proponente a
baixar os preços ne sa conformidade, e propor-se ao
apresentante da lista de menor valor do mercado a as
signatura de um ajuste. No caso de uma segunda con
currencia infructifera, se fará o fornecimento por admi
nistração.-A. de 4 de Junho de 1906, á Direcção Gera~

de Saude.

- Selnpre que á acqt11S1çaO de artigos para o Exercito
preceder concurrencia publica, lavrar-se-ha contracto,
excepto quando fôr determinado o contrario j

As acqu isições sem concurrencia ou as que forem
feitas, vindo os artigos dire tamente do estrang iro,
sempre por ordem do GO\'erno em qualquer caso, erão
consideradas como encommendas, devendo lavrar- e unI
termo apenas para conhecimento do l\Iinisterio da
Guerra j

As acqui ições e:ffectuadas por intermedio dos agen
tes serão co'nsideradas como aju te directos não ha
vendo necessidade de celebração de termo.

No primeiro caso, as contas conterão a declaração
por contracto - cobrando-se ou não sello proporcio
nal, conforme fôr semestral ou de quantidade fixa O

contracto j no segundo caso, o sello proporcional será
cobrado no termo particular, lanado somen te para co
nhecimento do Ministerio da Guerra, tendo as contas a
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declaração - por encommenda - e no terceiro caso
serão os respectivos pedidos, annexos, como nas de
contracto semestral, ás contas para o devido paga
mento, as quaes trarão apenas o sello fixo de 300 reis.
A. de 4 de Abril de 1907, á Intendencia Geral da
Guerra.

Fornecimento. - V. C(l7ZSeillO de comjJms. - Sapa.

Fôro. - Sobre a competencia dos tribunaes militares para
conhecerem dos elelictos mili tares, commetlidos por
officiaes reformados do Exercito e da Armada. - V.
Reformado, 20 de Abril de 1904 e 29 de Outubro do
mesmo anuo.

Forragem. - O sustel1 to dos animaes pertencentes ao
officiaes montados, quer tenhão sido fornecidos pelo
Governo, quer sejão Je propriedade dos mesmos offi
ciaes, somente é feito nos respectivos quarteis, não ha
vendo direito, para esse fim, a abono de forrag ns n5.o
autorizado pelo art. 43 da L. n. 1.473 de 9 de Ja
neiro ele 1906. - Port. ele 9 de Julho de 1906, á Dele
gacia Fiscal do '.rhezouro em Pernambuco e A. de 21
de Maio do mesmo anuo (Ord. do Exercito n. 496).

- Manda-se forragem" por um dos corpos montados da
guarnição da Capital Federal o ca\ allo de propriedade
do commandante do 4° Di tricto Militar. - A. de 28 de
Agosto de 1906, á Intendeucia Geral da Gnerra.

- Os officiaes do exercito teell1 direito a forragem em es
pecie para os cavallos de sua montada no servIço mili
tar, embora adquiridos a expensas proprias, devendo,
porém, esses animaes ficar sujeitos ao regimen com
lllum adoptado pelos comU1andantes dos corpos para o
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forrageamento, quer em quarteis, quer em invernadas,
não podendo neste caso ser retirados dos quarteis.- A.
de 8 de Janeiro 'de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. ).

Forragem. - Determina-se que os corpos montados do
5°, 60 e 7° districtos militares fação plantação de milho
e ele alfava para forrageamento dos respectivos animaes,
nos potreiros ou invernaelas, quando ele propriedade da
Fazenda Nacional, sendo que, para regularidade desse
serviço, deve a lntendencia da Guerra organizar instruc
ções que permittão uma fiscalisação acurada, para que
tal medida tenha os resultados almejados. - A. de 26
de Abril ele 1907, á ln tendencia Geral da Guerra.

- V. Arraçoamento.

Fortaleza. - Manda-se entregar a da Barra de Santos á
Directoria de Engenharia para ser incorporada ás obras
elo Forte de Itaipú, 'ficando considerada desarmada.
A. de 17 de Março de 1905, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 413).

- Regulamentos para o serviço das fortificações da Re
publica e para o serviço de guarnição, mandados ado
ptar provisoriamente. -A. de 13 de Junho de 1906, ao
Estado Maioi- (Ord. do Exercito n. 514 e 515).

- A Fortaleza da Lage, á Barra do Rio de Janeiro, com
pletamente transformada quanto ao systema de obra
fortificada e armamento respectivo, foi inaugurada no
dia 28 de Junho de 1906 e incorporada á guarnição da
Capital Federal. - Ord. do Exercito n. 506 de 20 de
J lllho de 1906.
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Fortaleza. - Foi posto á disposição do Ministerio da ln
dn tria, Viação E. Obras Publicas, afim de ser entregue
á C07llpall/tia Port of Pal'á, o Forte do Castello, po
dendo a mesma Companhia arrazal-o, fazer as obras
que julgar necessarias para seos serviços, desele qne se
obrigue a restituil-o com o nivel actual de seos terra
plens e com as muralhas reconstru idas. - A. ele 27 de
Março ele 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 20).

- Manela-se cessar a pratica de se abrir e fechar o porto
do Rio de Janeiro ás horas actnalmente estabelecidas,
ele modo que as embarcações possão sahir e entrar a
qualquer hora, independentemente elas formalidades
obsen'adas nas mesmas fortalezas. - A. de 1 de Abril
de 1907, ao Estado Maior (Ord. elo elia u. 19).

- Tabella da classificaçfLo das Fortalezas ela Republica,
em substituição ela que foi publicada com a circular de
14 de Fevereiro de 1857. - A. ele 8 de Maio de 1907,
ao Estado Maior (Ord. do dia n. 28).

- Os empregados civis a que se refere o art. 56 do regu
hmento para o serviço elas fortificações, mandado ob
servar provisoriamente pelo aviso n. 1.079 ele 13 ele Ju
nho de 1906, são os mesmos de que tratão os art . 54 e
55, isto é, empregados civis da fortificação, de nomea
ção elo Ministerio da Guerra. Quanto aos empregados
civis de outros ministerios, on quaesquer civis residen
tes na fortificação, qne praticarem actos que possão
comprometter a boa ordem e disciplina lhes será appli
cado o disposto no art. 50 e seos parag-raphos. - A. de
17 ele J nnho ele 1907, ao Estado Maior.

- V. Allllozarifc. - G1'atijicação. - VCllci/lZC1ltO
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Graduação. - As praças graduadas que são ouvintes nas
escolas do Exercito perdem as respectivas graduações c
as gratificações de voluntario e de engajado j não se
lhes computa, para a baixa, o tempo em que alli esti
verem, e quando voHão ao corpos só gradati\'amentc
podem attingir os postos perdido . - A. de 17 de Ou
tubro de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 310).

- O official do Exercito e da Armada ou das cla. ses an
nexas, sem nota que desabone sua condueta civil e mili
tal', a attingir o 11. 1 da re pecti \'a e cala será gra
luado no po to immediatamente superior, dentro dos
limite do quadro a que perlencer (art. l°).

o po to de general de brigada do estado maior ge
u ral, a graduação ó erá conferida ao n. 1 dos coro-
nei combatentes, de accordo com o § 1~ do art. 3~ do
Decreto n. 404 de 27 de Junho de 1891 (paragrapho
unico). - (V. 1101. f, I, pago Ió6, 3" alillea).

Ficam extensivas ao. officiaes graduado , na confor
midade do art. 1°, as van tagens contida. na re olu ção
de 30 de Ou tu bro de 1819, pa ra a reforma do generae~

graduados (art. 2°). - V. 'i/ol.1I pago 395.
L. n. 1.215 de 11 de Ago to de 190-1-.
Explicando as di posiçõe supra, declara aRe olução

de 5 de Outubro de 1904, tomada sobre con ulta do Su
premo Tribunal Militar:

que deve ser graduado no posto ill1111ediato o. official
que attingir o n. 1 da escala, quer seja do quadro ordi
nario, quer seja do quadro especial j

qne os officiaes que não tiverem os requi ito. legaes
para' a promoção ao po lo immediato não podem ser
graduados pelo facto de attingirelll o n. 1 da e cala;
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que ao coronel medico de 1~ classe mais antigo com
pete a graduação de general de brigada;

que os alferes ou tenentes de infanteria sem o curso
da arma só poderão ser graduados no posto il11mediat
quando tiverem attingido o n. 1 da escala respectiva, se
o preenchimento da primeira vaga competir ao princi
pio de antiguidade. - A. de 7 de Outubro de 1904, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 379). - V. A. de 3I

de JI/lho de I905 (Ord. do Erercito 1l. 438).

Graduação. - V. Ol/vil/te. - Reforma.

Grão. - Aos candidatos habilitados em concurso para o
lugares do magisterio dos institutos comparado não
pode ser conferido o gráo de doutor, como já foi decla
rado em circular de 12 de Janeiro de 1 95, pari o que
a disposição do art. 107 do Codigo do ensino não é
applicavel aos docentes de taes instituto. - A. de 29
de Outubro de 1103, do M. da Justiça ao delegado fis
cal do governo junto á Faculdade livre de direito da
Bahia.

Gratificação. - De voluntario e de engajado perdem a
praças que são ouvintes na escolas do Exercito. - A.
de 17 de Outubro le 1903, ao Estalo Maior (Ore1. do
Exercito 11. 310).

- Manda-se abonar a de 50S mensaes, a partir de 1
ele Março de 1904, ao inferior encarregado ela o.fficina
de encadernaçâó da Repartição do Estado Maior do
Exercito. - A. de 19 de 'Iarço de 1904, ao E tado
Maior (Ord. do Exercito n. 338).

- As gratificações de exercicio dos officiaes do Exer
cito e da Armada são referentes ao posto e inhereu-
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tes ás fUl1cções que elles exercem; el'ahi sua elivisflo
em gratificação ele posto e gratificação ele fUl1cção.
Quanelo e como lhes elevem ser abonaelas. - L. n. 1.473
ele 9 ele Janeiro ele 1906 (Orel. elo Exercito n. 469).

<Jratificação. - Os officiaes ele mar e terra, embarcaelos
cm navios de guerra, quanelo em viagem de instrucção,
cruzeiro, levantamentos hyelrographicos e outras conge
neres commissões de mar, fóra de sua séde ou esta
ção terão uma gratificação mensal para melhoria elo
rancho. Como deve ser paga. - L. n. 1.473 de 9 de
Janeiro de 1906, arts. 71 e 72 (Ord. do Exercito n. 469).

- O abono de gratificação para criado cessou com a
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, que substituio-a
pela gratificação de posto.

- I a fronteira ou guarmçao em que o comlllando fôr
exercido p lo com mandante do corpo ahi estacionado,
deve s r abonada a esse official a gratificação corres
pondente áqllella funcção e não a de com mando de
corpo. - A. de 9 de Feyereiro de 1906, ao E tado
Maior.

- Quando os cargos de commandante, major comman
dante de bateria, ajudante e secretarios das fortalezas
forem exercidos pelos officia dos corpos que as guar
necem, devem lhes ser abonadas as gratificaçõe de
funcção correspondentes a tae cargos e não as que
lhes competem pelos exercicios dos corpos. - A. de
9 de Fevereiro de 1906, ao Estado Maior.

- De posto, não ieem direito os auxiliares do auditor de
guerra. - A. de 21 ele Fevereiro de 1906, á Direcção
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Geral de Contabilidade da Guerra (Ord. do Exercito
n. 479).

Gratificação. - Os officiaes reformados do Exercito
quando em serviço activo não teem direito á gratifica
ção de posto, em vista do preceituado no art. 22 da.
L. n. 1.-1-73 de 9 de Janeiro de 1906. - A. dc 13 de
Março de 1906, á Direcção de Contabilidade e Port.
de 18 de Abril, á DeI gacia Fiscal do Thezouro na Bahia.

- Aos auxiliares dos encarregados de obra militarcs
compete a gratificação de 120' (lue lhes fixa a labella
respectiva, cabendo a de 160S aos ofllciaes eng nheiros
que, nflO sendo auxiliares eh; engenharia, se achcm en
carregados especialmente das obras militares. - A. de
24 de Março de 1906, á Dirccção Geral de Engenharia.

- O commandante de uma guarnição não póde aCCUI1lU
lar a gratificação de exercicio inherente a este cargo
com a de cOllllllandante de batalhão, mas tem direito
ás duas gratificações éle posto e dc funcção. - Port. de
27 de Março de 1906, á Delegacia Fi cal do Thczou 1'0

no Maranhão.

- O o:fficial preso correccionalmente não tem direito á
gratificação de funcção. - A. de 9 de Abril de 1906.
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 487).

- Não compete aos phar1l1aceuticos adjuntos, sim aos
de classe, a gratificação de 80S000 fixada na tab 11a B
da L. n. 1473 de 9 de Janeiro de 1906, para os encarre
gados de pharmacia. - Port. ele I) ele Abril de 1906, á
Delegacia Fiscal do Thezouro no Maranhão.

- O o:fficial que serve como director de escola regimen tal
deve optar pela gratificação de funcção de su balteruo
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ou pela de professor de escola regimental marcadas na
tabella B annexa á L. 11.1.473 de 9 de Janeiro de 1906,
em vista do disposto no art. 76 da mesma lei. - A de
9 de Abril de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
11. 487) e de 21 de Maio do mesmo anno (Ord. do Exer
cito n. 496).

Gratificação. - De jll1lcção não se abona a medico·
adjunto ou pharmacentico adjunto. - A. de 28 de
Abril de 1906, á Direcção Geral de Saude (Ord. do
Exercito n. 491).

- Se os medicas e pharmaceu ticos de classes (que não
foram eliminados e correspondem a diversas categorias
ou po tos militares, competindo-lhes a gratificação de
posto, corre pondente e variavel e a de funcção, con
forme o cargo que es tej 50 exercendo) estiverem desem
penhando serviços attribuidos a uma só fnncção terão
a me. ma gratificação da funcção.

Os pharmaceuticos em serviços na pharmacia do Hos
pital Central do Exercito, além do encarregado da
mesma, excepto os adjuntos, teem a gratificação de co
adjuvante, denominação que igualmente lhes compete
pelo art. 75 do regulamento da Direcção Geral ele Sande,
sendo de 80 para os hospitaes de 1'.' classe e de 70$ para
os de 2'~ classe. - A. de 28 de Abril de 1906, á Direc
ção Geral de Saude (Ord. do Exercito n. 491).

- Os medicas coadjl1\Tantes quando accumulão o exer
cicio interino de mais de uma enfermaria, não teem di
reito á acçumulação de gratificação de fu ncção, por
quanto, de accordo com o art. 76 da L. n. 1.473 de 9 de
Janeiro de 1906, nenhum oflicial póde desempenhar
mais de um cargo. - A. de 28 de Abril de 1906, á Di
recção Geral de Saude (Ord. do Exercito n. 491).



- 86-

Gratificação.-O lugar de coadjuvante, medico de classe
que na L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, tabella Bt
titulo - E tabelecimentos sanitarios - Hospital de
1'~ classe - está con tem pI ado com 120$ de gratificação
de funcção, é de serviço clinico de hospital, cujas at
tribuições se acham delimitadas liaS art . 15 a 31 e
competem a medicas de 4'~ classe ou adjuntos; mas a
gratificação de funcção compete unicamente aos me
dicas do quadro. - A. de 28 de Abril de 1906, á Di
recção Geral de Saude (Ord. do Exercito n. 491).

- Os secretarias dos corpos não teem direito á gratifi
cação da funcção inherente a este lugar, além da de
subalterno, porque a L. n. 1.473 de 9 de Janeiro dis
tingue os lugares de secretario e de subalterno e não
per1l1itte o desempenho de mais de um lugar. - A. de
24 de Maio de 1906 ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 504).

- Os professores das escolas regimentaes teem direito á
gratificação de 40$ mensaes, sem que pos ão accumu
lal-a á de subalterno; competindo aos ajudantes, que
devem ser sargentos, a de 20$ tambem mensaes.
A. de 4 de Junho de 1906, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 501).

- Aos praticantes nos diverro!;, serviços militares ~ aos
veterinarios e picadores, assimilados aos subalternos t

competem, além da gratificação de posto, a ele funcção,
conforme preceitúa a primeira parte do art. 58 d<L
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906.

Aos 2°' tenentes excedentes do quadro no desempenho
de funcções ele subalternos, abonar-se-lJa, além ela gra
tificação de posto,. a corresponden te a essa fu ncção.

Os officiaes subalternos que servirem em commissões
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sem gratificação especial perceberão, além da do posto,
a de ubalterno. .

Aos ofticiaes que exercerem, como subalternos, as
funcções de amanuense da Repartição do Estado Maior,
direcções geraes e outras commissões, com gratificações
especiaes, se abonarão tambem a do posto de subal
terno. - A. de 6 de Fevereiro de 1907, ·á Direcção
Geral de Contabilidade (Ord. do dia n. 12).

Gratificaç,ão. - A gratificação de posto não compete
aos veterinarios e picadore ,visto não serem elles ofti
ciaes effeetivos. - A. de 25 de Fevereiro de 1907, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. 13).

- O segundos tenentes excedentes do quadro e os alferes
alul11nos, em serviço nos corpos, teem direito á grati
ficação de posto e á de funcção de subalterno, na illl
portancia de 60S mensaes. Aos veterinarios e picadores,
assimllados a subalternos, compete o soldo, etapa e
gratificação dessa funcção, tambem de 60S, cabendo
aos subalternos no exercicio do cargo de amanuense o
abono da duas g-ratificações, isto é, de subalterno e de
amanuense. - Port. de 17 de Abril de 1907, á Delegacia
Fiscal no Paraná. - V. A. de 30 dI! iv/az'o de I907, ao
Estado Maz'o?' (Ord. do dia 11. 30).

- Aos'ofticiaes alul1lnos das escolas do Exercito se devem
abonar as gratificações mensaes de funcção e de posto,
na importancia de 60$ cada uma - Por. de 18 de Maio
de 1907, á Delegacia Fiscal em Porto Alegre e A. de
22, ao Estado Maior. (Ord. do dia n. 30).

- Os o:ffi.ciaes su balteruos que servirem como secretarias
e quarteis mestres dos corpos ~everão perceber a grati
ficação de funcção, na razão de 60$ por mez, sendo que
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aquelles officiaes, do quaes fazem parte os lO' e 2"' te
nentes effectivos, os 2'" tenentes excedentes do quadro
e os alferes alumnos, só terão direito, salvo tratando-se
de lugares com gratificação especial, como amanuenses
e outros, á gratificação de funcção inherente aos lu
gares que desempenharem nos mesmos corpos. - Circo
de 27 de Maio de 1907, ás Delegacias Fiscaes do The
zouro nos Estados (Ord. do dia n. 31).

Gratificação. - Os officiaes encarregados interinamente
dos serviços ela intendencia elos districtos militares, e
que não accumulão, teem direito á gratificação da res
pectiva funcção estabelecida na tabella que acompanha
as instrucções a que se refere o aviso de 29 de Janeiro
deste anno. - A. de 2 de Julho de 1907, á Inten
deneia Geral da Guerra.

- Os inferiores que na fónna do elisposto nas observa
ções da tabella elas fortificações da Republica appro
vada por A. ele 8 ele 1aio ele 1907, servirem como al
moxarifes elas fortalezas de 2'.' e de 3'; ordem, teem di
reito á gratificação de 15$ e não á marcada para os of
ficiaes que exercem taes lugares pela L. 11. 1.473 de
9 de Janeiro de 1906, a qual sómente regula venci
mentos de officiaes. - Porto de 15 ele JulllO de 1907, á
Delegacia Fiscal do Thezouro em Pernambuco.

---'-- V. COlllmalldo de cOlllpallltia. - OItvinte.

Guarda Nacional. - V. Honras fimebres .

.Guarnição. - V. Serviço de glfamição.

(j,uarnições e fronteiras. - V. COlftl/la1tdo de . ..
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(juia. - V. llfodelo.

Gymnasio .Nacional. - Ultimo regulamento. - Dec.
n. 3.914 de 23 de Janeiro ele 1901.

Habilitação. - Por quem devem ser julgados os proces
de habilitação para o meio soldo e montepio militar.
V. Altditor, 23 de Julho de 1903.

Honras. - V. Officiallwlto1"al'ío.

Honras funebres. - As que são de\'idas aos officiaes da
Guar la Nacional, deverão ser prestadas pela propria
milicia, sempre que seja pos ive1. Se estiverem, po
rém, em serviço ele corpos de tacados, á di posição do
Mini terio da Guerra, e sas honras serão prestadas pela
força do Exercito. - A. de 11 de Maio de 1903, do 11.
da Ju tiça. - V. voto r, I, pago I8/-.

- Tabella das honras funebres estabelecidas pelas leis e
ordens em vigor. - Dec. n. 6.055 de 30 de Maio de
1906 (Ord. do Exercito n. 497).

Hospital. - Aos medicas e pharmaceuticos de dia ao
hcspitaes militares se deverá fornecer alimen tação, in
dependente de indemnização. - A. de 26 de Março de
1903. - V. vol. VJ~pags. I75, lIl!l:/Ilaa/ineiT.

- Quando baixarem ao hospital officiaes que não possão
soffrer désconto em seos vencimentos para indemniza
ção das despezas com elle feitas, por consignarem quan
tia su perior ao soldo, dever-se-ha suspender I em todo
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ou em parte, a consignação, de modo que fique clJe
habilitado a soffrer o desconto do meio soldo e da etapa
para indemnização das referidas despezas. - A. de 11
de Abril de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 420).

Hospital. - Os ofliciacs da Armada e suas familias teem
direito de utilizar-se, nas mesmas condi ões dos ofliciaes
do Exercito, dos serviços especiaes do g'abinete de elec-
trotherapia no Hospital Central do Exercito. - A. de
14 clp Setembro de 1905, ao Estado laior (Ord. do
Exercito no 446).

- Quando baixarem ao ho pital officiaes e praças do
Exercito devem-se fazer declarações escriptas do es
tado civil de cada um, para evitar-s<.::, como no caso
de fallecimento, a falta de esclarecimentos necessarios
ao registro civil das pretorias. - A. de 22 de Junho de
1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 420).
Faz-se extensivo a todos os hospitaeo militares. - A.
de 4 de Agosto de 1905, ao Estado Maior (Ordo do
Exercito n. 437).

- Aos directores dos hosflitaes militares compete fazer
propostas para membros de commissões de exame, c
portal] to os delegados da Direcção geral de sande devem
limitar-se a transmittil-as ás autoridades superiores,
ficando ao criterio dos proponentes não crear diflicul
dades ao serviço. - A. de 16 de Setembro d 1905, ao
Estado Maior.

- O lugar de coadjuvante, medico de cla se, que na Lei
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, Tabella B, titulo
Estabelecimentos sanitarios - Hospital de 1: Classe 
está contemplado com 120$ de gratificação de funcção.
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é de serviço clinico do hospital, cujas attribuições se
achão delimitadas nos arts. 15 a 31 e competem a me
dicos de 4~ classe ou adjuntos; mas a gratificação de
funcção compete uuicamente aos medico's do quadro. 
A. de 28 de Abril de 1906, á Direcção Geral de Saude.

Hospital. - Os medicos coadjuvantes quando accul11ula
rem o exercicio interino de mais de uma enfermari<l
não teem direito á accumulação de gratificação de
funcçfLO, porquanto, de accordo com o art. 76 da.
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, nenhum official
pode desempenhar mais de um cargo. - A. de 2 de
Abril ele 1906, á Direcção Geral de Saude.

- Fica o Governo autorisac1o a remodelar o pessoal do
Hospital Central do Exercito, de conformidade com as
exig ncias dos novos serviços já instal1ados no mesmo
estabelecimen to, submettendo tal acto á approvação do
Congresso. - L. n. 1.617 de 30 de Dezembro de 1906
art. 32.

- Permitte-se que 110 Hospital Central do Exercito e 110S
hospitaes militares da Bahia e de Porto Alegre sejão
admittidos alumnos de medicina que tenhão feito exame
do quarto at1110, e de pharmacia com os da primeira
série, devendo o numero ser de seis de medicina e dous
de pbarmacia para o Hospital Ceutral, e dous de medi
cina e um "de pharmacia para os outros hospitaes,
ficando entendido que esses internos só terão direito á
alimentação e morada, sem quaesquer outras vantagens
nem allegações a fazer de futuro. - A. de 30 de Abril
de 1907, á Direcção Geral de Saude.

- V. J/lIaterial.
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Imposto. - Regulamento para arrecadação do imposto
d transmissão de propriedade. - Dec. n. 2.800 de 19
de Janeiro de 1898.

- Estão isentas de qualquer imposto as etapas que se
abonão aos offi.ciaes do Exercito e da Armada. - Dec.
n. 983 de 7 de Janeiro de 1903 e Circo de 31 do
mesmo mez (Ord. do Exercito n. 273).

- A etapa que se abona aos auxiliares do auditor de
Marinha e tá isenta do imposto sobre vencimento. 
Res. do M. da Marinha obre consulta do Conselho
Naval, communicada em A. de 14 de Setembro de
1903, á Contadoria da Marinha.

- Os Estados não teem direito de cobrar e lançar tribu
tos, nem cobral·os por agentes seos nos territorios nel
les existen tes, e que pertenção á União - taes como a
porção de terras nece arias á defesa das fronteiras e ás
estradas de ferro e estrategicas, pois que ficárão as
zonas occupadas nesses misteres fóra da autoridade dos
mesmos Estados e sob a jurisc1icção exclusiva do Go
verno da União. - A. de 4 de Junho de 1904, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito n. 377).

- As diarins que percebem os officiaes do Exercito pelo
exercicio de qualquer commissão, estão sujeitas ao im
posto sO~J1'e vencimentos. - Circo de 16 de Abril de
1907, ás Delegacias Fiscaes e Alfandegas dos Estados.

Imprensa. - Sobre o uso que da imprensa podem fazer
os militares. - Regulamento provisorio para o serviço

J
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de guarnição (arts. 112 a 114), mandado adoptar por
A. de 13 de Junho de 1906 (Ord. do Exercito n. 514).
V.7/01. V, pago 151 e 7101. VI, pago 289.

Impressos. - De todos os trabalhos mandados executar
na Imprensa Nacional, officialmente ou a titnlo gra
tuito, scrão distribuidos exemplares aos membros do
Congresso Nacional, aos presidcntes e governadores
dos Eslados, ás tibliothecas publicas da Capital Fe
deral, das capitaes dos Estados, das Camaras mUllici
paes e ás las faculdades e escolas de ensino superior.
L. n. 1.145 de 31 ele Dezcmbro de 1903, art. 29.

Incompatibilidade. - Os officiaes reformados não po
dem ser nomeados a O'en te fiscaes de consumo, á vista
do resolvido pela Ordem do Tbezouro n. 47 de 8 de
Novembro de 1904, publicada no Diario Official de 9.-
Officio da DireclorÍ<t dc Expediente do Thczouro Fe
deral de 30 de Junho dc 1906, á Delegacia Fiscal no
Amaz nas. A Ordem 11. 47 declara que são applicavcis
ao caso as decisões de 22 ele Dezembro de 1890 e 1-1

de Setembro de 1892, que não se encontram publi
cadas.

Indemnisaç.ão. - O official snbmettido a processo no
fôro militar ou civil será indemnisaelo das vantagens
perdidas, se esse processo fôr j nlgado insubsistente, ou.
se a final, o mesmo oflicial fôr ab olvido em ultima
instancia. - L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 62
(Ord. do Exercito n. 469) e A. de 7 de Dezembro do
mesmo anno, ao Estado Maior (Ord. elo dia n. 5 de
1907). - V. vai. VI, pago 78, l~ a/ima e pago '97, I'.' ali
ma e vol. VI/., pago 188, ultima alz'ttea.

- V. Dese1J:ão.
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Industrias e profissões. - Regulamento para a co
brança deste imposto. - Dec. n. 5.142 de 27 de Feve
reiro de 1904.

Inquerito. - enhuma autoridade nomeante de inque
rito policial militar pode conservar um relatorio de in
querito sem despacho por mais de dez dias, como deter
mina o art. 28 do Regulamento Processual criminal
militar, para que a autoridade convocante de um con
selho de investigação resolva obre o destino a dar-lhe
quando o indiciado, ou indiciados, forem despronun
ciados. - Res. de 28 de Junho de 1904, cOll1l11unicada
em A. de 6 de Julho, ao Estado Maior (Ord. do Exer
cito n. 371).

Inspecç.ão. -Manda-se adoptar provisorial11ente no Exer
cito as instrucções organizadas na Repartição do Es
tado Maior para o serviço de inspecção de corpos e esta
belecimentos do Exercito, propondo- e posteriormente
as l110dificações que forem aconselhadas pela pratica
para se providenciar quanto á sua adopção d rinitiva.
A. de 22 de Maio de 1906, ao Estado Maior (Orel. do
Exerciton.515).

Instrucç.ão. - Nenhuma conta sobre pagamento de pen
sões, para educação de menores, filhos de officiaes do
Exercito já fallecielos, deve ser processada na Direcção
geral de Contabilidade sem attestaelo de frequencia pas
sado pelo tulor ou tutores dos mesmos ll1enores.- . ele
25 de Novemuro de 1905, á Direcção de Contabilidade.

- Instrucção para exercicios de brigada de caval1aria
(projecto) organizada pelo general José Caetano de Fa
ria. - Ord. do Exercito n. 515 de 5 de Setembro de
1906.

- V. Villa Milita1'.
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Instrucções. - Para a commissão encarregada de conti
nuar a construcção da estrada estrategica do Porto da
União ela Victoria á Villa ele Palmas, no Estado do Pa
raná. - 15 de A bril ele 1903, Ord. elo Exercito n. 275.

- Alteram-se as elos delegados do chefe do E tado Maior
do Exercito publicadas na ordem do dia n. 11 de 1899.
- Ord. do Exercito 11. 295 de 22 de Agosto de 1903.

- Para a Coml11i sõe J\Iixta creadas em virtude do es
tipulado no Accorelo de 13 de Janeiro de 1904 entre o
Brasil e o Perú. - 4 de Fevereiro de 1905, publicadas
no Diario Otftcial de 26 do mesmo mez e anuo.

- Para o proc s o das fianças que tem de ser prestadas
pelos re ponsavei para com a Fazenda Nacional.
Circ. de 10 ele Abril de 1906, do M. da Fa zenela.

- Manda-se a<.1optar provi oriamente no Exercito o pro
jecto ele ill trucçõe para o serviço de in pecção de cor
pos e estabelecimentos militare organizado na Repar
tição do Estado Maior do Exercito, propondo-se po te
riormente as modificações acon elhadas pela pratica,
para se providenciar quanto á sua adopção definitiva.
- A. de 22 de laia de 1906, ao E tado iaior (Ord. do
Exercito n. 515).

- Projecto ele' instrucção para exerClClO de brigada de
cavallaria organizado pelo General José Caetano de
Faria.-Ord. do Exercito n. 515 de 5 de Setembro
ele 1906.

- Para o servico ele intenelencia nos districtos militares e. ,
nas grandes unidades, organizadas pela Intendencia
Geral da Guerra em cumprimento dos arts. 22 aliuea 9,
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illflne, e 24 da L. n. 1.617 de 30 de Dezembro de 1906,
conforme determina o Decreto de organização de 17 de
Janeiro ultimo. - A. de 29 de Janeiro de 1907, á Inten
dencia Geral da Guerra (Orel. elo dia n. 13). - V. Or
gam·zação.

Instrucções. - Para a construcção de uma Villa Mili
tar em terrenos das antigas fazendas de Sapobemba e
Gericinó, adquiridas pelo Governo para es e fim, ins
trucções organizadas pela Direcção Geral de Engenha
ria e approvadas por A. de 4 de Junho de 1907, á Di
recção Geral de Engenharia (Não furão publicadas). 
Altera-se o art. 11 de tas instrucções.-A. de 4 de Ju
lbo ele 1907, á mesma Direcção.

- V. C1yptogmpltia.

Instructor. - COllsellw de GlIe1'ra. - Escola Vilitar.

Intendencia dos districtos militares. - ln trucçõe
para o serviço de in tendencia nos elistrictos mili lares e
nas g-randes unidade, organizadas pela lntendencia
Geral da Guerra em cumprimento dos artigo 22,
aliuea 9, infllle, e 24 da Lei n. 1.617 de 30 ele Dezembro
de 1906, conforme determina o Decreto de organização
ele 17 de Janeiro ele 1907.-A. ele 29 de Janeiro de 1907,
á lntendencia Geral ela Guerra (Orel. do dia n. 13).
V. Deposito de artigos belficos. - Fardallleltto. - Orga
?lização.

- Os encarregados dos depositos ele artigos bellicos não
podem exercer as fnncções de intenden tes dos districtos
militares, as qnaes incumbem aos delegados do chefe
do Estado Maior do Exercito junto a esses commal1dos,
embóra de patente superior a capitão.
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Para completar o consellio de que trata o art. 6~ das
Instrucções de 29 de Janeiro para o serviço de in ten·
dencia nos districtos militares e nas grandes unidades,
deverá aqnelle cOt11l11andante recorrer successivamente
a outro oflicial da delegacia do chefe do Estado Maior
ou director g-eral de Engenharia junto ao mesmo, de
corpo especial ou arregimentado.

Dada esta substituição, que é provisoria, o secretario
do conselho será empre o oflicial designado pelo dele
gado, que neste caso fortuito figura como intendeute.
- A. de 25 de Maio de 1907, á Intendencia Geral.

Intendencia dos districtos militares. - Os ofliciaes
encarregados interinamente do serviços da i-ntendencia
dos distrietos militares e que não accumulão, teem di
reito á gratificação da respectiya funcção estabelecidét
na tabella que accompallha a instrucções a que se re
fere o aviso de 29 de Janeiro deste annoo- A. de 2 de
ele Julho de 1907 á Intendencia Geral da Guerra.

Intendencia Geral da Guerra. - O patrões, machinis
ta , foguislas e remaelore das lanchas e demais em
barcações da Illtendencia Geral ela Guerra, continuarão
a gozar das vantagens do art. 235 do Regulamen to elos
arsenaes de guerra (di pensa do serviço, percebendo
parte do vencimento), como quando estavão sob a admi
nistração dos mesmos arsenaes. - Deco n. 1.561 de
14 de Novembro de 1906 (ardo do Exercito no 530)0

- Nova tabella de vencimento para os empregados civi
- Dec. n. 1.608 de 29 de Dezembro de 1906 (ardo do
dia n. 1 de 1907).

- Modificão-se os arts. 6~ § 5~ e 120 do Regulamento
approvado pelo Dec. n. 3.193 de 12 de Janeiro de 1899,
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relativamante á rubrica de livros e modelos de escriptu
ração. - Dec. n. 6.408 de 14 de Março de 1907 (Ord.
do dia n. 17).

Intendencia municipal. - De accordo com o parecer
do consultor geral da Republica, declara-se que deve
ser posto em disponibilidade um alferes do Exercito
eleito vereador da Camara Municipal de S. João de
Uberaba, no Estado do Ceará, uma vez que a Consti
tuição federal não inclue os militares entre os inelegi.
veis e as constituições estaduaes não os incompatibilisão
eleitoralmente, consoante a doutrina do Accordam do
Supremo Tribunal Militar de 13 de Julho de 1899 (Ord.
do dia n. 28 de 30 do mesmo mez). - A. de 5 de Outu
bro de 1903, ao Estado Maior. - V. Incompatibilidade,
vol. VII, pags. I83, 2'~ àli1lea.

-'- O soldo é o unico vencimento que deve perceber, du
rante todo o periodo do mandato, o off:icial do exercito
posto em disponibilidade por haver sido eleito inten
dente municipal ou vereador. .- Circo de 1 de Dezembro
de 1903. - V. vol. II, pago 199, ultima alinea, e A. de
5 de Fevereiro de 1904 (Ord. do Exercito n. 332).

São correspondentes para os effeitos desta circl1lar,
os cargos de vereador, int.enden te, conselheiro e pre
feitD. - Porto ele 7 ele Dezembro de 1903, á Delegacia
fiscal do Thezou ro em Sergipe.

- Os eff:iciaes que exercerem simultaneamente as func
ções de deputados e intendentes perceberão os venci
mentos da disponibilidade correspondentes ás primeiras
funcções, e os que forem simplesmente intendentes só
perceberão o soldo. - A. de 11 de Fevereiro de 1904,
ao Presidente de Sergipe (Ord. do Exercito n. 334)
V. a alinea seguinte.
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lntendencia municipal. - Os afliciaes do Exercito elei
tos deputados estaduaes e ao mesmo tempo conse
lheiros (intendentes, ou vereadores) municipaes, teem
direito ao soldo das respectivas patentes, durante o pe
riodo das sessões do Congresso Legislativo, e as van
tagens estabelecidas 110 art. 55 das instrucções appro
vadas pelo Dec. n. 946 A de 1 de Novembro de 1890
no intervall0 destas sessões, se não estiverem no
exercicio de conselheiros municipaes. - Porto circo de
21 de Outubro de 1904, ás Delegacias do Thezouro nos
Estados (Ord. do Exercito n. 382).

- Os conselheiros municipaes teem sempre direito ao res
pectivo soldo, s.endo officiaes .do Exercito, e sómente
nos intervallos das sessões lhes compete mais o abono
da etapa, embóra pelo exercicio de taes funcções uão
recebão remuneração alguma. - Porto de 20 de Abril
de 1996, á Delegacia Fiscal na Parahiba do Norte e
A. de 30 de Maio de 1907, ao Estado Maior.

- O oflicial do Exercito eleit.o vereador ou intendente
municipal precisa de licença do Governo para tomar
posse do cargo, em cujo exercicio fica dispensado das
obrigações militares, salvo das que se referem aos pre
ceitos de disciplina; é equiparado aos ofliciaes á dispo
sição de outros ministerios ou de governadores ou pre
sidentes dos Estados para desempenho de commissões
alheias á sua profissão. - A. de 11 de Fevereiro de 1907,
ao Estado 1:aior (Ord. do dia n. 10).

- Indefere-se o pedido de um segundo tenente do Exer
cito para tomar posse do cargo de intendente municipal
de Manicoré, porisso que a permanencia de ofliciaes
fóra das fileiras para o fim allegado, é prejudicial á dis
ci plina dos corpos e não consulta os interesses geraes
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do Exercito. - Despacho 0--:[ ~da Guerra publicado>
no Diario o.ffiâal de 17 de Fevereiro de 1907.

Interinidade. - V. Substituição.

Intimação. .- V. JIt1J!.

Invernada. - Regulamento provisorio para a Invernada:
Nacional de Saycan. - A. de 20 de Junho de 1904
(Ord. do Exercito n. 361).

Jubilação. - V. Apose1ltadon'a. - SJmonymia.

Jury. - Declara-se ao presidente do Jury que não sendo>
como funccionario publico que um empregado do The
zouro Federal tem de comparecer, como jurado, ás
sessões do mesmo tribunal, deve ser elle intimado
para isso na casa de sua residencia. - A. de 3 de Ou
tubro de 1903, do M. da Fazenda.

- A intimação para qualquer funccionario civil ou mi
li tar comparecer ás sessões do J ury, dever ser feita pelo
presidente do tribunal ao proprio funccionario, pelos
meios legaes. - A. de 31 de Julho de 1905, ao Estado
Maior.

(Actualmente as intimações estão sendo feitas pelos
chefes das repartições, em virtude de requisição do pre-'
sidente do Jury j mas não ha disposição legal que isso
autorize).

Quando, porém, se tratar de alguma inquirição ou
acto judicial, as autoridades judiciarias ou policiaes~
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deverão dirigir-se por meio de oflicios rogativos ás res
pectivas autoridades civis ou militares sob cujas ordens
se acharem os funccionarios - V. vol. III, pago III,

ultima a/inea, e vol.lV.pag. 4°7, 2~ alinea.

Jury - V. Dec. n. 5-56I de I9 de Jmtlw de I905.

JustilYa. - Reorganização da Justiça local do Districto
Federal. - L. n. 1.338 de 9 de Janeiro de 1905 e Dec.
n. 5.433 de 16 do mesmo mez e anno. Regulamento
para sua execução. - Dec. n. 5.561 de 19 de Junho de
1905.

Laboratorio. - de misc7'oscopia c!illica e bacteriologz'a mi
litar. - Foi transferido do proprio uacional sito á Rua
Duque de Saxe n. 40 para. o Hospital Central do Exer
cito, continuando, porém, a reger-se pelo seu regula
mento. - A. de 18 de Julho de 1905, ao Estado Maior.

- c/llmico páa1'lllaceu#co lIlilz"tar. - Nova tabella de venci
mento dos empregados civis. - Dec. n. 1.642 de 10 de
Janeiro de 1907 (Ord. do dia n. 3).

Lente em disponibilidade. - Os ofliciaes do Exercito,
lentes e professores em disponibilidade, que forem dis
pensados de qualquer commissão em que se achem, fi
cão nos regimen dos demais ofliciaes de seo corpo. 
A. de 12 de Maio de 1906, ao Estado Maior.
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Licença. - São extensivas aos coadjuvantes do ensino,
instructores e mestres dos estabelecimentos militares
de ensino as licenças para gozo de ferias com as respe
ctivas gratificações de exercicio de suas fu ncções. 
A. de 14 de Março de 1904, á Escola Preparatoria do
do Realengo.

- Tem direito a todos os seos .vencimentos o oflicial li
cenciado para tratamento de ferimentos recebidos em
combate ou de molestia delles consequente j ao soldo
etapa e metade da gratificacão de posto, o licenciado
por molestias adquiridas durante o serviço; ao soldo e
etapa o licenciado por molestias adqniridas em outras
condições Ot1 com parte de doente; e, finalmente, ao
soldo simples, o licenciado para tratar de negocias de
seo interesse, até dous annos. - L. n. 1.473 de 9 de
Janeiro de 1906, art. 59 (Ord. do Exercito n. 469).

- V. VtfIlámento.

Limpeza. - Descripção e emprego do apparelho - Paes
Leme-de limpeza para conservação da carabina Mauser.
- Ord. do Exercito n. 291 de 2S de Julho de 1903.

Linha de tiro. - Manda-se pôr á disposição do com
mando da Escola de artilharia e engenharia, a cujo
cargo ficará, a linha de tiro do Realengo, podendo.della
utilizarem-se a Direcção Geral de artilharia e os corpos
da guarnição da Capital Federal. - A. de 24 de Março
de 1906, á Direcção Geral de artilharia.

- V. COllfede1'ação do Tú'o Bmsileiro.

Livro. - Os livros para o registo dos termos de medi
ção e demarcação de lotes e o de registo de prazos colo-
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niaes, devem ter 200 folhas pautadas e marginadas,
tendo as dimensões O,43 X O,30 e a capa de marroquim
com os seguintes disticos em lettras douradas:

I? ~ C%nia mzlila?' (declaração do nome desta) «Li
. vro para registo dos termos de medição e demarcação
de lotes».

2? - C%má milz"ta?' (declaração do nome desta) «Li
vro para registo dos prazos colou iaes ».

Os termos, numerados, deverão ser lançados á pro
porção que forem os lotes concedidos, fazendo-se nelJes
a inscripção do nome do colono, sua idade, estado, fi
liação, naturalidade, declaração de pessoas de familia e
a descripção completa do lote ou prazo quanto á sua
area, accideutes, bemfeitorias (se houver), limites, etc.,
sendo depois assignados pelo director e subscriptos pelo
escrivão. - A. de 14 de Novembro de 1906, ao Estado
Maior.

Livro. - Determina-se que sejão rubricados pelo inten
dente geral da guerra, os livros de que trata o art. 128,
paragrapho tluico do regulamento opprovado pelo Dec.
n. 3.193 de 12 de Janeiro de 1899 e substituidos estes
por outros de conformidade com os modelos agora for
necidos. - Dec. n. 6.408 de 14 de Março de 1907.

- V. Froprio nacional.

Livro mestre. - Os attestados passados por au toridades
superiores só devem ser averbados quando tiverem por
fiÍn preencher lacunas nas fés de officios e certidões de
assentamel1 tos, com relação a alterações de certo pe
ríodo das quaes nada conste, sendo, em taes casos, abo
lidos os elogios e louvores.-A. de 5 de Agosto de 1907,
ao Estado Maior (Ord. do dia n. ).

- Os elogios só devçm ser averbados quando citarem o
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nomes dos officiaes ou praças. - A. de 5 de Agosto de
1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. ).

Luto. - O luto dos militares será indicado unicamente
por um laço de crepe no braço esquerdo, quando pesado,
e no ante-braço quando alliviado. - Dec. n. 4.966 de
16 de Setembro de 1905, z'1t fine (Orel. do Exercito
n. 302). - V. vol. I!,jJag. IS?

Manifestações. - São prohibidas as manifestações col
lectivas, mesmo ele approvação a actos ele serviço, sobre
qualquer pretexto, do inferior para o superior. - Regu
lamento provisorio para o serviço de guarnição, artigo
111. - A. de 13 de Junho de 1906, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n, 514). - V. vol. VI, pago 224.

Mappa. - Todos os corpos, fortalezas e estabelecimentos
dependentes do Ministerio da Guerra, inclusive a Inten
dencia Geral da Guerra, eleve~l remetter annualmente á
Direcção geral de artilharia um mappa demonstrativo
do armamento e material de artilharia e munições que
fizerem parte de sua carga, dando sciencia de todo e
qualquer movimento que porventura se dê no referido
material. - A. de 1 de Mar~o de 1905, á Intendencia
Geral da Guerra.

- O mappa carga das companhias, esquadrões e baterias,
deve ser encerrado por occasião de passagem de COl11

mando a outro official, deixando-se em branco dez casas
após o ultimo dizer, destinadas aos artigos que tenhão
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de entrar duranteoanno, e quando se tiver de abrir novo
mappa, por carencia de espaço nas columnas verticaes,
ser o mappa ~nterior encerrado, passando-se um traço
transversal nas casas que porventura ainda existirem.
A. de 28 de Abril de 1905, ao Estado Maior (Ords. do
Exercito ns. 418 e 420).

Mappa. - Os aspirantes a o:fficial devem ser considera
dos nos mappas e demais papeis com a sua praça de
aspirante, abrindo-se para isso a necessaria casa.
A. de 31 de Outubro de 1905, ao Estado Mai-or (Ord.
do Exercito n. 458). - V. ESC7'iptllração.

- Para a escripturação da carga das ambulancia veteri
narias dos corpos montados, creadas pelo art. 67 do regu
lamento da Direcção Geral de Saude, deve ser adoptado
o mappa modelo n. 8 do regulamento para as enferma
rias militares, approvado pelo Dec. n. 1.183 de 27 de
Dezembro de 1892. - A. de 11 de Dezembro de 1906, á
Direcção Geral de Saude.

- Modelo do mappa demonstrativo da entrada e sahida
de generos para o rancho das praças e da forragem para
os animaes. - A. de 8 de Janeiro de 1907 (Ord. do dia
n.7).

Material do exercito. - O a viso de 7 de A bnl de 1903
(voI. V1I, pago 207, ultima alinea), refere-se a todos os
artigos que tenhão de ser dados em descarga, mesmo os
extraviados ou de qualquer modo desapparecidos; e no
caso de haver responsaveis pelo extravio, convêm que se
lhes faça carga das respectivas importancias. - A. de
19 de Março de 1904, á Intendencia Geral da Guerra
(Ord. do Exercito n. 340).
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Material do exercito. - Ficão sujeitos ao consnmo de
que tratão as instrucções de 14 de Agosto de 1890 os
artigos inutilisados e de cujo valor tiver de ser indem
nisada a Fazenda Nacional, em vista' da Portaria de
16 de Setembro de 1898 e A. de 7 de Abril de 1903.
- A. de 11 de Dezembro de 1905, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 464).

- A respeito dos artigos inserviveis a cargo dos hospi
taes militares, deve-se proceder de accordo com o dis
posto no § 3~ do art. 11, combinado com o § 3~ do
art. 8~ do regulamento dos Hospitaes. - A. de 20 de
Janeiro de 1906, á Intendencia Geral da Guerra.

- Em caso de venda em hasta publica de artigos fóra de
uso, se deverá fazer uma avaliação regular, antes de
irem á primeira praça, levando-se estes á segunda com
os abatimentos legaes, no caso de não alcançarem o
preço da avaliação e adjudicando-se, por fim, os mes
mos em terceira, em quem mais der.-A. de 9 de Julho
de 1906, á Intendencia Geral da Guerra (Ord. do Exer
cito n. 507).

Medalha. - Para a obtenção da medalha creada pelo
Dec. n. 4.238 de 15 de Novembro de 1901 não se leva
em conta aos medicas do exercito o tempo de serviço
prestado como adjuntos. - A. de 28 de Janeiro de 1903,
ao Estado Maior.

- Para recompensar os bons serviços prestados á ordem,
segurança e tranquillidade publicas pelos officiaes e pra
ças da força policial do Districto Federa1. - Dec. n.
5.904 de 24 de Fevereiro de 1906.

Será de cobre, tendo na fita um passador, de ouro para
os que contarem 25 annos de bons serviços, de prata para
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os que tiverem mais de 20 com os mesmos serviços e de
bronze para os que tiverem mais de 15 annos nas mesmas
condições. Aos que tiverem mais de 30 annos será conce
dido o uso dos passadores de ouro e prata conjul1cta
mente. Os passadC'res terão gravados ao centro os nume
ras 25, 20 e 15 respectivamente, não tendo numero
algum o de prata quando usado com o de ouro nos casos
de 30 anl10S de serviço. A medalha será usada do lado
esquerdo, pendente de l1tlla fita de gorgorão de seda
chamalotacla, de 0,30 de largura, de quatro listras
igllaes, sendo vermelhas as das extremidades, ama
relIa e verde as do centro.

Teem Lambem direito á medalha os officiaes do Exer
cito que servirem em com missão e tiverem ao merJos
seis annos de serviço effecti vo na Força Policial do
Districto Federal, computado o tempo· de serviço pre
stado no Exercito e respeitadas as restricções das ins
trucções que acompanhão o decreto supracitado.

Medalha. - Crea-se uma medalha de merito para os offi
ciaes e praças do Corpo de Bombeiros da Capital Fe
d~ra1. - Dec. n. 6.043 de 24 de Maio de 1906.

Será de ouro para os officiaes e praças effectivas e re
formadas que tiverem mais de 25 annos de bons servi
ços; de prata para os que, estando nas me mas cOrJdí
ções, tenhão mais de 15 annos, e de cobre para os de
mais de 10 annos.

Será usada pendente do peito esquerdo por uma fita
de corgorão c4amalotado, formando secções parallelas
e horizontaes, de 0,005 cada uma, com as cores ver
melha e branca, alternadas.

- Crea-se uma medalha destinada a recompensar os ser
viços prestados á ordem e defesa publicas pelos officiaes,
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-inferiores e praças da Guarda Nacional da União.
Dec. n. 6.045 de 24 de Maio de 1906.

Será conferida aos que contarem de 15 annos em
diante de effectivo serviço, desde guarda até coronel
inclusive, e que provarem achar-se nas condições men
cionadas nas instrucções que acompanhão aquelle De
creta.

Será de ouro, de prata e de broltze, com passadores dos
mesmos metaes, tendo do lado da frente as armas da
Republica e no verso a data do Decreto da sua creação,
e será usada pendente do peito esquerdo por uma fita de
gorgorão chamalotada, de côr vermelha, com 0,03 de
largura.

Medalha. - O custo de uma medalha de bronze, inclu
sive o trabalho de ourivesaria, é de 8 000. - A. de 23
de Maio de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 30).

** *

Como elemento 1Jistorico, damos em seguida a relação
elas medalhas de distincção e de campanha creadas nas
tre phases do Brasil: - Reino, Imperio e Republica
de 1813 a 1901 :

Ao Exercito pacificador de klolttevidéo e á Esquadra que
auxiliou as suas operações .-Dec. de 25 de Janeiro de
1813. (E' de fórma elliptica, para ser uzada sobre o
braço direi to).

Foi modificada pelo Dec. ele 25 de Setembro de
1822 para ser trazida pendente do peito em uma fita
amarella, presa á farda, do lado esquerdo, podendo os
generaes trazeI-a pendente do pescoço, em dias de
gala.
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De distz"ltcção, em fórma de cru z, ao Exerci to e EsqU:lCira

que serviram em Montevidéo á ordells do Barão da
Laguna desde 1817, á semelhança da que, por iden
titidade de principios, foi concedida. ao Exercito Pa
cificador.-Dec. de 31 de Janeiro de 1823, Provisão do
Conselho Su premo Militar de 18 de Fevereiro e Porto
ele 24 do mesmo mez e anno.

Ao Exercito Cooperador da Ma ordem, em Peruambuco.
-Dec. de 20 de Outubro de 1824.

E' ele ouro, ele prata, e de cobre, tendo as que forão
concedidas aos que permanecerão todo o tempo na
Barra Granele uma fivel1a abraçando a fita com o elis
tico - COllstancia.

De distillcção aos mai!> bravos elo Exercito cooperador da
bôa ordem em Pernambuco - Dec. de 20 de Outu
bro ele 1824. E' de ouro para todos, pendente de uma
fita com c1 uas lis tras iguaes, uma verde e outra ama
relia, podendo os generaes uzal-a pendente do pescoço,
em dias de gala.

Es ta medalha fez-se extensiva á esquadra de Per
nambuco sob as ordens do 1arquez do Maranhão. 
Dec. de 28 de Janeiro de 1825. E á equipagem da Cor
veta Man'a da G/07'ia.-Dec. ele 7 d Fevereiro de 1825.

Ao Exercito que expellio de Provillcia dlt BaMa as tropas
luzital/as: - Dec. de 2 de Julho de 1825. E' de ouro,
de prata e de cobre, pendente de uma fita listrada de
verde e amarello.

Faz-se extensiva á esquaelra que bloqueon o porto da
Bahia.-Dec. de 17 de Agosto de 1825.

Aos officiaes e praças do Exercito e da Esquadra que
auxiliarão as operações na campall/la do SlIl. - Dec. de
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8 de Agosto de 1828, fazendo extensivo o de 31 de Ja
neiro de 1823.

Das campanhas do Estado Orieutal do Umguay e da
Republica A1'gentina. - Dec. 932 de 14 de Março de
1852.

Esta medalha tem duas fitas, uma azul igual á do
Cruzeiro para os que assistirão á batalha de 3 de Fe
vereiro de 1852, e outra verde orlada de encarnado, co
mo a de Aviz, para todos que fizerão parte da divisão
em operações. A dos offi..:iaes generaes é de c1iamero
duplo. E' de ouro para os generaes, de prata para os
officiaes su periores e subalternos e de uma liga de zinco
e antimonio para os inferiores e praças.

Para remunerar se1'vz{:oS prestados á IWlIlanidade. - Dec.
n. 1.579 de 14 de Março de 1855.

E' de ouro (1'.' classe) e de prata (2~ classe), penden
tes de fitas-verde mar-, côr de fogo, e amarel1a,
conforme o serviço prestado-no mar, no fogo ou em
prol da saude pnblica (naufragios e riscos maritimos,
incendios, peste ou qualquer calamidade publica).

Farão substituidas por outras, pelo Dec. n, 58 de 14
de Dezembro de 1889, nas mesmas condições, tendo,
porém, na frente as Armas da Republica e no reverso a
inscripção-Amor e fraternidade-, a era do anno em
que forem conferidas e a data do serviço prestado. De
vem ser uzadas pendentes da casa da farda ou casaca
e se descriminar pela. côr da fita: verdi! mm' para os
serviços ou soccorros prestados em caso de nafragio, in
cendio no mar ou outros riscos maritimos; côr de fogo,
para os prestados em caso de incenc1ios occorridos em
terra; amarella, para todos os outros serviços ou soc
corras prestados em terra.
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Aos o:ffi.ciaes e praças que compuzerão o exercito em
operações sob o commando do marechal de campo João
Propicio Menna Barreto (Paysalldlt).-Dec. n. 3.468 de
8 de Maio de 1865. - E' oval, pendente de fita azul
ferrete e encarnado, em partes iguaes.

Feita extensiva, pelo Dec. n. 3.+88 de 26 de Junho
de 1865, aos individuos que compuzerão as guarnições
dos navios da esquadra sob o cOl11mando do Visconde de
Tamandaré.

A' guarnição que defendeo o F07'te de Coilllbm e aos
ofliciaes e praças da flotilha de Matto-Grosso, nos dias
26,27 e 28 de Dezembro de 1864.-Dec. n. 3.492 de 8
de Julho de 1865 e 11. 4.158 de 21 de Abril de 1868. 
Medalha oval, pendente de uma fita com tres listras,
sendo a elo cen tro preta e as lateraes encarnadas.

Do combate naval do Riar./tlte/o. - Dec. n. 3.529 ele 18
de Setembro de 1865, tornada exten iva ao Exercito
pelo de n. 3.548 de 29 ele Novembro elo mesmo anno.

Pendente de uma fita branca, com duas listras verdes
lateraes, ela largura ele 6 millimetros, ficando a orla
igualmente branca com elous millimetros ele largura.

Comme1110rativa do rendimento da divisão paraguaya que
o~cupava a Villa ela U1'IIgltayalla. - Dec. n. 3.515 de
20 de Setembro de 1865.

Pendente de uma fita com tre listras de largura
igual, sendo as lateraes azul celeste, e verde a do
centro.

De bravltraJ para os officiaes e praças mais bravos das
forças em operações contra o Governo do Paraguay.
Dec. n. 3853 de 1 de Maio de1867 e n. 3854 ela mesma
data. E' oval, pendente de fita encarnada, com orlas
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verdes, do lado direito do peito. - Não foi conferida a.
ninguem.

A's forças expedicionarias em operações ao sul de j/([atto

G1'OSSO. - Dec. n. 3926 de 7 de Agosto de 1867, tor
nada extensiva ás forças que marcharão da Capital da
Província de Matto Grosso para operar em Corumbá,
pelo Dec. n. 4201 de 6 de Junho de 1868.

E' oval, pendente de uma fita com quatro listras •
. sendo azues as dos extremos e verde e amarella as do
centro.

Commemorativa do forçamento do passo do HU11laytá.

no dia 19 de Fevereiro de 1868. - Dec. n. 4118 de 14
de Março de 1868.

Medalha pendente ao lado direito, com tres listras
iguaes, sendo a do centro azul e as das orlas escarlates.

De lIlel'ito militm', para os que se distinguirem por bra
vura em qualquer acção de guerra. - Dec. n. 4131 de
28 de Março de 1868.

E' oval de bronze, pendente de uma fita com tres lis
tras iguaes, sendo escarlate a do centro e verde as
extremas. Terá a fita tantos passadores de prata quan
tos forem as vezes que tiver sido conferida a mesma
medalha. Em cada passador haverá inscripta a epocha
do feito meritorio.

Fez-se extensiva á Armada pelo Dec. n. 4.143 de 5
de Abril de 1868.-V. vol. VI pago 226, ultima alz"uea.

Ao Exercito em operações contra o Governo do Pal'a

gltay.-Dec. n. 4.560 de 6 de Agosto de 1870 e n.4.573
de 20 do mesmo mez e anno.

E' em forma de cruz, de bronze dos canhões tomados
ao inimigo, e a respectiva fita, representando as cores
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da alliança, tem cinco listras na seguinte ordem: verde,
branca, azul, branca e amarella, presa a um passador,
de ouro para os ofliciaes generaes e superiores, de prata
para os capitães e subalternos e de bronze para as
praças, tendo inscripto o numero de annos que esti
veram na campanha.

Aos membros
ll-fendiádade.
1885.

E' de ouro, prata ou cobre, com o diametro de
tres centímetros, tendo no alto a coroa imperial, no
verso e reverso o emblema constante do desenho que
acompanha o decreto, na circumferencia do verso a
inscripção - Associação Protectora do Asylo de Men
dicidade - e na circumferencia do reverso a data do
decreto da sua creação.

Será usada do lado direi to do pei Lo, enfiada em fi ta
azul ferrete com orlas brancas.

Medalha militar, para ser concedida exclusivamente aos
ofliciaes e pra,ças do Exercito e da. Armada, que e
tornarem dignos pelo merito e lealdads com ql1e hou
verem prestado serviços á Patria.

Consta de uma estrella de cinco pontas, circulada por
nma grinalda de folhas de café, tendo no verso gravado
- Decreto de 15 de Novembro de 1901 - e será usada
pendente do peito esql1erdo por uma fita de gorgorão
chamalotada, de 24 mil1imetros de largura, e ele tre
listras iguaes, sendo amarella'a do centro e verdes as
extremas.

Será de ouro, 'para os que tiverem mais de 30 annos
de bons serviços; de prata, para os qne tiverem mais de
20, e de bronze para os que tiverem mais de dez.

Dec. n. 4.238 de 15 de Novembro de 1901.
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Medicamentos. - Podem ser fornecidos aos veterinarios
mediante prescripção medica, indemnizando el1es a Fa
zenda Nitcional das respectivas importancias; e como
são contractados para servir nos corpos arregimentados
podem recorrer aos facultativos militares da guarnição
para os casos em que são soccorridos os officiaes effe
ctivos dos mesmos corpos e suas familias. - A. de 11
Junho de 1904, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 357).

- Tabella dos medicamentos, drúgas, appositos, appa
relhos e utensilios que podem ser fornecidos ás phar
macias militares do Exercito, na qual poderão ser feitas
annualmente os accrescimos e exclusões julgadas neces
sarias pela Directoria Geral de Saude. - A. de 19 de
Abril de 1905, á Directoria Geral de Saude.

- Os que forem fornecidos pelo Laboratorio Chi mico
Pharmaceutico Militar, mediante indemnização, aos of
fficiaes do exercito e empregados civis do Ministerio da
Guerra, ficão isentos dos 25 % mandados addicionar ao
preço pelo qual for m elles adqu iridos pelo mesmo
Laboratorio, derogado assim o A. de 30 de faia de
1892 (voI. VI, pago 229,3'.' alz'llea).- A. de 13 de Junho
de 1905, á Direcção Geral de Sande.

- Os officiaes do Exercito e da Armada teem direito ao
fornecimento de medicamentos pelo preço de factura.
Será, porém, gratuito o medicamento fornecido I tanto
ao official com parte de doente ou licenciado para tra
tamento de saude, como ás pessoas de sua família,
quando estiverem doentes, provada a molestia por attes
tado medico. - L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906,
art. 61 (Ord. do Exercito n. 409).
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.Medicamentos. - Aos officiaes do Exercito e a suas fa
milias podem ser fornecidos gratuitamente, nos termos
do disposto no A. de 26 de Agosto de 1859, desinfec
tantes, algodões e sabonetes medicinaes, mediante re
ceitas medicas, nas quantidades nellas determinadas.
A. de 28 de Agosto de 190G, á Direcção Geral de Saude.

- O attestado medico exigido pelo artig'o 61 da L. n. 1473
de 9 de Janeiro de 1906 para fornecimento de medica
mentos aos ofliciaes do Exercito e a suas famílias,
deve limi tar-se a uma declaração de enfermidade, sem
especificação de sua natureza, feita na propria receita.

O fornecimento de medicamentos ás pra~as de pret e
â. suas famílias é regulado pela Portaria de 7 de No
vembro de 1874 (vaI. II, pago 185, ultz"ma alinea) a qual
nflO exige attestado medido mas sámente a rubrica do
cOl11lllandante do corpo. - A. de 27 de Dezembro de
1906, ao Estado Maior.

Medico adjunto. - Aos que são tambem ofliciaes hono
rarios do Exercito não competem as vantagens de que
tratão os arts. 4? e 8~ da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de
1906, pois não farão chamados a serviço nes a quali
dade. - A. de 28 de A bril de 1906, á Direcção Geral
de Saude.

- Aos medicas e aos phar111acellticos adjuntos não se
abona gratificação de fUllCção. - A. de 28 de Abril
de 1906, á Direcção Geral de Saude.

- Os medicas e pharmaceuticos adjuntos cantão para a
reforms e concessão do meio soldo o tempo em que ser
vem como adjuntos - Res. da 16 de Maio de 1G06, com
municada em A. de 21, ao Estado Maior (Ord. do Exer
.cilo n. 496).
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Medico adjunto. - O que é posto á disposição de outro
ministerio deixa de perceber os vencimentos que perce
bia na vigencia do seo contracto. - A de 15 de Junho
de 1907, ao Estado Maior.

- V. C01jJO de saude. - Ração. - Tempo. - Vmcillleuto.

Meio soldo. - V. AudzLor. - HabilÜação. -Tempo.

Ministerio. - Crêa-se uma Secretaria de Estado com a
denominação deMinisterio dos Negocias da Agricultura,
Industria e Commercio e reorganiza-se o Ministerio
da Indu tria, Viação e O bras Pu blicas com a denolll i
nação de Ministerio da Viação e Obras Publicas.
Dec. n. 1.606 de 29 de Dezembro de 1906.

Mobilisação de corpos. - V. Corpo de s.wde.

Modelo. - De guia de soccorrimento mandado adoptar
nos Corpos do Exercito, em substituição do modelo
actua1.-A. de 14 de Setembro de 1905, ao Estado
iaior (Ord. do Exercito n. 41-7).

- V. ll/[appa.

Montepio. - O art. 37 da L. n. 490 de 16 de Dezembro
de 1897 que mandou suspender a admissão de novos

contribuintes, não se refere ao montepio milit.ar.-A. de
28 de Setembro de 1906, do M. da Fazenda ao da
Guerra. -V. voto VII pago 222, I~ alinea.

- V. Auditor. - Habilitação.

Munição. - Tabella para a distribuição de munição p:tra
fuzil Mauzer ás diversas unidades do exercito, com os
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effectivos calculados de accordo com o quaclro qu e
acompanha o Dec. 11. 56 de 14 de Dezembro de 1889 e
a observação final elo ele n. 10.015 ele 15 ele Agosto de
1888. - Orel. do dia 11. 30 de 31 de de Maio de 1907.

Musica. - Os musicas das bandas dos corpos serão trans
feridos para o estado menor dos mesmos corpos, revo
gadas as portarias de 8 de Junho e 30 de Agosto de
1898 que manclavão distribuil-os pelas cempallbias ou
esquadrões.-A. de 3 de Maio de 1903, ao Estado Maior.

- V. Contracto.

Navegação. - Transito de 11a\·ios de guerra peruanos
pelo Amazonas. Brasileiro. - A. de 4 de Maio de 1905,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito u. 419).

- V. T1':msito de mercadorias.

o

Obras. - Em proprios nacionaes quando inspeccionadas
e dirigidas por administração publica. -V. PostU1'as.
- Proprio uacio1taf.

Obras mlitares. - Instrucções para execução das obras
a cargo do ministerio da gllerra.-A. de 29 ele Dezembro
de 1903.



- 118 -

Official honorario. - Um coronel do Exercit.o que tem:.
honras de general de brigada não tem precedencia sobre
os coroneis mais antigos do que elle, nem póde apre
sentar-se na frente de seo corpo ou em outro quaesquer
acto de serviço militar com o uniforme de general ho
norario. - Res. de 21 de Janeiro de 1897, communicada
em A. de 22, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 809)
- V.1-ol. IVpag. 26], 6~ aliuea.

Em virtude da disposição precedent.e os audi tores de
gnerra que teem honras de postos superiores ao de ca
pitão não podem apresentar-se com uniforme daquelles
postos nos conselhos de guerra ou outros quaesquer
actos de serviço militar. - A. de 15 de Setembro de
1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 301).

- S~lO considerados officiaes honorarios do Exerci to so
mente os de que trata a Lei n. 23 de 16 de Agosto de
1838, isto é, os que o forem por serviços t1ffectivallle::te de
glterm. (Portant.o os individuos que obtiyerão honras
de postos do Exercito durante a revolta de 1893-94, por
serviços prestados á Republica, teem apenas as honras
de que gozavão os condecorados nas ordens do Cntzeiro
e da Rosa e não teem direito a honras funebre milita
res, nem ao uso de uniformes, estabelecidos para cs
ofliciaes honorarios.) - Res. de 28 de Dezembro de
1904, communicadaemA. de 30 ao Estado Maior (Ords.
do Exercito n. 395 e 398). - V. Res. de 9 de lIfaio
de I898, vol. VII, pago 245, ultima ali1/ea, e A. de I] de
J1/lllw de I90ó.

- Ao medicas adjuntos do Exercito que tam1Jem são offi
ciaes honorarios não competem as "\ antagens de que
tratam os artigos 4? e 8? da Lei n. 1.473 de 9 de Ja
neiro de 1906, pois não são chamados a serviço nessa
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qualidade. - A. de 28 de Abril ue 1906, á Direcção Ge
ral de Saude.

OfficiaI honorario. - São considerados ofliciaes hono
rarios do Exercito os que o forem por serviços prestados
na campanha contra o governo da Republica do Para
guay, por actos de uravura em combate na defesa da
Republica durante a revolla, como officiaes e praças
de uatalhões patrioticos, da guarda nacional, da poli
cia, corpo de bombeiros, etc. - A. de 13 de Junho de
1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito ns. 507 e 511).

- A n-ova denominação de postos a que se refere a Lei
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, não é e:s:ten iva aos
ofliciaes honorarios do Exercito. - Despacho do M. da
Guerra publicado no Diario Ofjiciat de 28 de Junho ele
1906 e A. de 18 de Março de 1907, ao Estado Maior
(Ord. do dia n. 17).

- O que se alistar como praça de pret no Exercito, na
Armada, em qualql1-er corpo de policia e de bombeiros,
perderá as honras, que lhe tenhão sido conferida, quer
por serviços de guerra, quer por outros motivos, por
isso que são incompativeis as condições de praça de prct
e o posto de oflicial honorario. - Res. de 7 de Novem
bro de 1906, communicada em A. de 14 ao E tado Maior
(Orel. do Exercito n. 532). - V. Porto de II- de JwtltO de
I875, voto IL pago 234, 5~ afi1lea.

- V. Precedmcia. - Um/arme.

Official inferior. - Ao que é transferido ue um corpo e a
elle addido por ser empregado em repartição do Minis
teria da Guerra, se deverão abonar pelo dito corpo os
respectivos vencimentos, até que o corpo para o qual
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tiver sido transferido communique a sua inclusão, ces
sando, de então em diante, o abono de vencimentos de
inferior, si tal inclusão se der com baixa de posto. 
A. de 14 de Janeiro de 1907, ao Estado Maior (Ord.
do dia n. 6).

Official inferior. - V. Baixa. - Deserção.

Orçamento. - Se é certo que as leis de orçamento devem
vigorar no exercicio para o qual farão vaLadas, não o é
menos que ·se entende isso com a parte que regula a
receita e a despeza do exercicio; quanto ao preceit.ua
rio das mesmas leis extranho a tal objecto deve ser
posto em vigor, sempre que a propria lei assim o deter
mine. - Decisão do Tribunal de Contas de 5 de Julho
de 1907 (Diario Offiáat de 9) e de 23 de Agosto seguin te
(Diario OJlicz"at de 30).

- V. Accllllut!ação, 29 de Novembro de 1906.

Ordem do dia. - De Janeiro de 1907 em diante as Or
dens do Exercito passárão a denominar-se - Ordens
do dia.

- Em vista do disposto no § 55 do art. 25 do regula
mento para o serviço interno dos corpos do Exercito,
mandado adoptar provisoriamen te por a viso de 22 de
Maio de 1906, está revogada a ordem de que trata o
aviso de 7 de Novembro de 1901 relativa á encaderna
ção e remessa de ordens do dia destinadas aos mesmos
corpos, - A. de 18 de Março de 1907, á Intendencia
Geral da Guerra (Ord. do dia n. ). - V. 'vot. VIL
pago 234, ultillla afi71ea.

Ordem do Exercito. - V. Ordem do dia.



- 121 -

Ordenança. - Approvão-se as ampliações feitas na orde
nança dos toques de corneta e clarim em uso no Exer
cito. - A. de 12 de Novembro de 1906.

Organização do Exercito.- Ficão adoptadas as segnin
tes denominações para os postos do Exercito e para os
do corpo da Armada, na ordem descendente da hierar
chia militar:

'Iarechal e Almirante j

G~neral de divisão e vice-almirante j

General de brigada e contra-almirante j

Coronel e capitão de mar e guerra j

Tenente-coronel e capitão de fragata ;
Major e capitão de corveta j

Gapitão e capitão-tenente j

1~ Tenente, para o Exercito e Armada,
2~ Tenente, para o Exercito e Armada;
Alferes-alumno e guarda-marinha.
Para as classes annexas do Exercito e da Armada I

accrescentar-se-ha, depois do posto, o nome da classe a
que pertencer o official.

Em virtude de tal disposição: na Armada, os actuae
cà.pitães-tenentes passarão a denominar-se capitães de
corveta j os 1.'"' tenentes, capitães-tenentes j os 2.°' te
nentes, 1.0. ditos j os guardas-marinha confirmado
2."" tenentes, e os ou tros simplesmente guardas-ma
rinha j no Exercito, os tenentes passarão a denomi
na~-se 1.0' tenentes e os alferes 2.·' tenente. - L. n·
1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 2~ (Orel. elo Exer
cito n. 469).

A clas e de alferes-alumnos foi abolida pelo Rgula
me'nto n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905, aTt. 205 (Ord.
del11 do Exercito n. ) e substituida pela de-Aspi
rantes a official.

Estas.:.no\ras denominações ele postos não são exten i-
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vas aos officiaes honorarios. - Despacho do M. da.
Guerra publicado no Diario OfficiaL de 28 de Junho de
1906.

Organização do Exercito. - Determina-se que o Mi
nistro da guerra dê cumprimento ao que dispõe o topico
final do n. 9 do art. 22 da L. n. 1.617 de 30 de .De
zembro de 1906 (reorganização das forças do 4?, 5? e
6? districtos militares, creando-se 3 divisões e 11 briga
das), ficando de nenhum effeíto o capitulo V, do regu
lamen to dos com mandos de districtos militares de 19
de J aneíro de 1899, excepto o § 2?, do art. 14, quando.
os corpos da guarnição não pertencerem á mesma gran
de unidade. - Dec. de 17 de Janeiro de 1907 (Ord.
do dia n. 13). - Creação das grandes unidades. - A.
de 29 de Janeiro de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 14).

Ouvinte. - As praças de pret postas á disposição do
commandante da Escola para assistirem ás aulas como
ouvintes, ficão privadas das graduações que tiverem e
das gratificações de voluntario e de engajado; não con
tão para a baixa o tem po e lU que alli passare 111, e ao
voltarem aos corpos só gradativamente poderão attin
gir aos postos renunciados. - A. de 17 de Outubro de
1903, ao Estado Maior (Ord. elo Exercito n. 310).

Parte. - As que são dirigidas pelos officiaes sobre qual
quer assumpto da disciplina devem ser endereçadas aos
fiscaes do corpos, porisso que são estes os responsa
veis pela bôa marcha do serviço, competindo aos· mes-
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mos fiscaes dar conhecimento aos respectivos comman
dantes para deliberarem sobre el1as. - A. de 28 de
Setembro de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n.304).

Pena. - N;LQ podem ser sommadas duas penas para o fim
de excluir o oflicial das fileiras elo Exercito. - Accordão
elo Supremo Tribunal Federal de 29 de Dez ll1bro de
1906 (Ord. do dia n. 14). - V. E:t:clltSão, vol IV
pago I62, 2: alima e '/Jol. VII pago I4I, 4~ alinea.

- Na applicação das penas em que incorrerem, por pro
cessos crimes, os aspirantes a oflicial, elevem estes ser
considerados como praças de preto - A. de 16 de Fe
vereiro de 1907.

- Na sentenças cOt11minando pena de prisão com traba
lho deve-se observar, com relação ao tempo de prisão
preventiva, o que se acha disposto no art, 53 do Codigo
Penal da Armada. - Res. de 9 de Maio de 1907, com
l11unicada ao Estado Maior em A. de 18 (Ord. do dia
n.30).

Penhora. - Não sendo isentos de penhora os dinheiros
recolhidos ás Caixas Economicas sob a responsabilidade
do Thesol.lro, devem ser immediatamente cumpridas as
reqll isições que, com as formalidades legaes, forem feio
tas pelos juizes competentes para qualquer diligencia
sobre taes dinheiros, desde que estes não eslejão one
rados de obrigação para com a Fazenda Federal.
Circo de 31 de Oulubro de 1906, do M. da Fazenda á
Delegacias Fiscaes nos Estados.

Pharmaceutico adjunto. - V. lIfedico adjll1tto.
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Pharmacia. - V. lIIedicalllmto.

Photographia. - Manda-se instal1ar na 3~ secção da
Repartição do Estado Maior do Exercito um serviço com
pleto de photographia com laboratorio para o preparo
de reactivos, placas e papeis sensiveis. - A. de 10 de
Janeiro de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 6).
Autorisação dada pelo L. 11.1.617 de 30 Dezembro de
1906, art. 23 (g),

Picador. - Vel1cimen los que devem perceber os picado
res elos regimentos quantia em conselho de investigação
- V. Vete1'illario, 16 de Setembro de 1905.

Policia sanitaria. - No dia 1~ de Janeiro de 1907 fica
extil1cta a commissão de policia sanitaria creada por
portaria de 16 de Janeiro de 1896. - A. de 3 de De
zembro de 1906, ao Estado Maior.

A portaria de 1896 estabcleceo'um serviço de policia
sanitaria por meio de medicas do Exercito, para esse
:fim designado, os quaes uma vez por mez, pelo menos,
procederião a minucioso exame nos quarteis e estabele
cimentos militares, devendo transl11itlir, em parte es
cripta, a impressão desses exames.

Polvora. - Tabella dos preços, por kilo, das paI varas
de differentes marcas preparadas na Fabrica da E trella,
approvada por A. de 7 de janeiro de 1907 (Ord. do
dia 11. 7).

Pombal militar.-o encarregado do pombal militar será
um oflicial do exercito, do quadro activo ou reformado,
escolhido dentre os subalternos ou capitães, revogado
nesta parte o art. 4~ da L. n. 403 de 24 de Outubro de
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1896. - Dec. n. 1.134 de 23 de Dezembro de 1903
((Ord. do Exercito n. 334).

Pombal militar. - Mandão-se tranferir desde já para
a fortaleza de S . João e para o edificio em que funccio
nau a extincta escola preparatoria e ele tactica do Rea
leng'o os dous pombaes militares que existem na Capital
Federal e fundar mais tres em Porto-Alegre, S. Luiz
Gonzaga e Bagé, sédes das brigadas de cavalhuia.
A. de 29 de Abril de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 27).

Postura. - O Poder Executivo é o unico competente
para approvar os planos, executar e fiscalisar, por iuter
media de seos agentes, as obras determinadas pelo go·
verno, sem dependencia, licença ou audieucia de outro
poder estranho, ,sendo tambem inadmissi vel a cobrança
de taxas por este fixadas, assim como a applicação de
multas. - A. de 4 de Novembro de 1903, do M. da.
Justiça ao Prefeito do Districto Federal. - V. voto II,
pago 289, I~ alz'ma.

Pra~a. - O individuo que assenta praça no exercito
occul tando a circumstancia de já haver tido baixa por
máo procedimento, constante da escusa, deve, quando
tal se reconhecer, ser excluido com a declaração do mo
tivo da exclusão. - A. de 17 de Março de 1905, ao Es
tado Maior.

Precedencia.- Um coronel do Exercito, que tem hou
ras de general de brigada, não tem precedellcia sobre
os coroneis mais antigos do que elle, nem pode apresen·
tar·se na frente de seo corpo ou em quaesquer actos de
serviço militar com o uniforme de general honorario.-
Res. de :21 de Janeiro de 1897, communicada em A. de
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22, ao Ajudante General (Ord. do dia n. 809). - V.
voE IV, pago I33, 7~ aHuea.

Em virtude desta disposição os auditores de guerra
que teelll honras de postos su periores ao de capitão não
podem apresentar-se com o uniforme daquelles postos
nos conselhos de guerra ou outros quaesquer actos de
serviço militar. -A. de 15 de Setembro de 1903, ao
Estado Maior (Ord. do Exercilo u. 301).

Precedencia.·- V. Aggregado.

Prescripç.ão. - E' fixado o prazo de sei" mezes, conta
dos da data do fallecimento do official, para reclamação
do pagamento do quantitativo destinado ás despezas de
enterramento.-A. de 26 de Abril de 1904, á Direcção
de Contabilidade da Guerra (Ord. do Exercito n. 346).

- O facto da demora no andamento de qualquer pro
cesso de divida por parte do Thesou ro, não impede a
prescripção, desde que o credor não use dos meios con
servadores do seo direito creditaria, entre os quaes se
comprehende a petição de pagamento apresentada deu
tro do quinquennio, que é interruptiva do lapso de
tempo da prescripção. - Decisão do Tribunal de Con
tas, em sessão de 15 de Março de 1907.

Prisão. - V. Peua.

Processo. - Amplia-se a acção penal por denuncia do
Ministerio Publico e dno-se outras providencias com re
lação aos processos criminaes. - L. n. 628 de 28 de
Outubro de 1899. - Regulamento para sua execução.
Dec. n. 3.475 de 4 de Novembro de 1899.

- Nenhuma autoridade nomeante de inquerito policial
militar pode conservar um relataria de inquerito sem
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despacho por mais de dez dias, como determina O artigo
28 do Regulamento processual criminal militar, para que
a autoridade con\'ocante de U111 conseího ele investiga
ção resolva sobre o destino a dar-lhe quando o indiciado,
ou indiciados, forem despronunciados. - Res. de 28 de
Junho de 1904, communicaela em A. de 6 de Julho ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 37]).

Processo. - Os mandados expedidos pelos con elhos de
guerra poderão, em casos extraordinarios, ser impre 
sos, havendo espaço em branco para o nome do réo a
intimar, sendo, porém, aulhenticados com a assigna
tura do proprio punho do auditor que servir no pro
cesso. - Res. de 25 de Julho de 1906, c0l11111unicada em
A. ele 27 ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 512).

- Nos processos crimes e na applicação das penas em que
incorrerem os aspirantes a oflicial, devem este ser con
siderados como praças de preto - A. de 16 de Fevereiro
de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia 11. ).

- Os alferes-alumnos não podem funccionar como juizes
nos processos criminaes lllilitares. - Res. de 20 de Ju
nhode 1907, cOUlll1unicada em A. de 26 ao Estado
Maior (Ord. do dia n. ).

- V. Conselho de Guerra. - Illdelll1lisaçãu. - Proltll1lcia .

Procuração. - Quaes as que estão sujeilas ao registo de
titulas e documentos.-V. Registo.

- As que forem passadas para produzir effeito, quer na
repartições publicas ou tribunaes, quer perante parti
culares, estão sujeitas ao imposto do sello. - A. de 1
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de Maio de 1907, do M. da Fazenda ao Presidente do
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado.

Procuração. - V. SeI/o.

Professor em disponibilidade. - V. Lente em dispouz'
bz'Hdade.

Promoção. - A Resolução de l:$ de Janeiro de 1904 (Ord,
do Exercito n. 327) declara que «os officiaes promovidos
não perdem as vantagens que lhes caberião se tivessem
accesso á medida que se verificassem as vagas a não ser a
1'elatz'va a vellámentos. Que real isadas , ql1er isolada
mente á proporção que forem occorrendo as vagas, quer
em globo, quando houver mais de um claro a preencher
as promoções não podem deixar de obedecer stricta
mente ás mesmas regras».

Parece que o que esta Resolução quiz dizer é que o
official habilitado para a promoção, na occasião em que
a vaga se abre. não perde esse direito pelo facto de se
habilitar posteriormente outro mais antigo do que el1e,
como declara a Res. de 23 de Dezembro de 1865, por
isso que o tempo para a antiguidade de posto e para o
intersticio só começa a ser contado da data do decreto
da promoção e não da abertura da vaga.

- Dada uma vaga para cujo preenchimento concorrão
officiaes do Quadro especial creado pelo Dec. n. 716 de
13 de Novembro de 1900, deve-se proceder pela fórma
seguinte:

I? - Se o preenchimento da vaga se tiver de fazer
por antiguidade e o official n. 1 da escala pertencer ao
.quadro ordinario, não poderá deixar de ser elle o prc
movido;

2? - Se a vaga tiver de ser provida por merecimento
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e o official n. 1 pertencer ao qnadro ordinario, a escolha
poderá recahir em official de te qnadro ou do quadro
especial e far-se-ha a promoçfLO por antiguidade no
quadro ordinario ;

3? - Se o official n. 1 da escala pertencer ao quadro
especial, terá promoção, quando esta fôr por anligui
dade, e dar-se-ha acce so por merecimento ao official do
quadro ordinario ;

4? - Se pertencer o n. 1 ao quadro especial e tenha-se
de preencher alguma vaga por merecimento, a escolha
deverá recahir em official do quadro ordinario ;

5? - Dando-se nma unica vaga, não se deverão fazer
mais de duas promoções. - Res. de 20 de Dezembro de
1904, communicada em A. de 22 ao Estado Maior (Ord.
do Exercito n. 398) - V. 2I de Feve?'ciro de 7907.

Promoção. - O preenchimento das vaga nos postos de
tenente e capitão, de que trata o § unico do art. 50
do Decreto n. 1.351 de 7 de Fevereiro de 1891, será.
feito metade por antiguidade absolula e metade por
estudos.

§ 1? - Logo .que o numero de alferes e tenentes eom
o curso da arma iguale ao do que o não tem, nos respe
ctivos quadros de cada arma, a promoção destes of6
ciaes ao posto immediato passará a ser feita preenchen
do·se as vagas na razão de dous terços por estudos e
nm terço por antiguidade absoluta.

§ 2? ---.,... Aos actuaes officiaes subalternos a quem, pela
legi lação vigente, está vedada a matricula nas escolas
poderá o governo permittil-a, afim de que e habilitem
para os effeitos deste artigo, e tabelecendo para isso a
condições que julgar mais conveniente, e sem prejuizo
algum da autorisação que lhe foi con f rida para refor
ma do serviço relativo ao en ino miJitar.-Dec. n. 1348
de 12 de Julho de 1905 (Ord. do Exercito 1], 454).
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Promoção. - A promoção do aspirante a official ao pri
meiro posto de official será feita na ordem estabelecida
na relação e classificação de que trata o art. 28 do
Regulamento n. 5.698 de 2 de Outubro de 1905 (Or
dem de merecimento in tellectual, servindo de base para
a classificação a média dos gráos de approvação final
da Escola de applicação de infan teria e cavallaria e de
guerra), não podendo uma turma ser promovida sem
que a anterior já o tenha sido toda. - Reg. cilado,
art. 32.

- No preenchimento de vagas para as quaes concorrào
officiaes do Quadro Especial creado pelo Dec. n. 716 ele
13 de Novembro de ] 900, deve-se proceder pela seguinte
Mrma: .

a) Se o preenchil11cn to da vaga couber á an tigl1 idade
e o n. 1 da escala pertencer ao quadro ordinario, não
poderá deixar de ser este o promovido;

11) Se o 11. 1 pertencer ao quadro ordinario e a vaga
tiver de ser provida por merecimento, a escolha podeú
recahir em official deste quad ro ou do especial, devendo
ne. se ca o, proceder-se a oulra promoção por antigui
guidade no quadro orelinario ;

c) Se o 11. 1 da escala pertencer ao quadro especial,
será promovido quando a promoção fôr por antiguidade,
e dar-se-ha o acces o por merecimento ao official do
quadro ordillario ;

d) Pertencendo ainda o referido n. 1 ao quadro espe
cial e devendo preeencher-se a vaga por merecimento,
a e colha recahirá em official do quadro ordinario j

e) Quando, porém, o n. 1 pertencer ao quadro espe
cial, e seu immediato ao ordinario, poderá. a escolha re
cahir naquelle, sendo tambem este promovido por anti
guidade ;

f) Dando-se uma só vaga, não deverão ser feitas mais
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de duas promoções. - Res. de 12 de Fevereiro de 1907,
communicada em A. de 21 ao E tado Maior (Ord. do
dia n. 12).

Promoção. - A antiguidade cio capitães t.ransferidos
para os corpos especiaes deve er contada na confor
midade elo art. 8? do Dec. n. 1.351 de 7 de Fevereiro
de ] 891, porque o art. 3? da Lei n. 716 de 13 de No
vem bro de 1900, não tendo effeito rctroacti,"o, vigora
sómen te em relação aos officiaes que posteriormen t.e
á mesma lei adquirissem os requisitos necessarios para
o preenchimento das vaga de capitães no corpo de
estado maior e de engenheiros, e por consequencia
não póde alcançar os capitães de artilharia, cavallaria
e infanteria que naquelJa data já l.inhão garantidos
todos os seus direitos decorrente do art. 81! e seo pa
ragrapho do citado Dec. n. 1.351, ficando a sim igual
mente insubsistentes os actos do Poder executivo de 12
de A bril e 8 de No\'embro de 1901 por ex1Jorbitantes
da lei vigente. - Accordão do Supremo Tribunal Fe
deral de 5 de Dezt'mbro de 1906 (Ord. do dia u. 27).
V.7'01. 1 lf,pags. ]08 e 309.

Em virtude deste accordão cleclarou- e ao Chefe do
Estado Maior que no preenchimento das vagas de
capitães dos corpos de engenheiros e do E tado Maior
do Exercito, abertas posteriormen te ao decreto legisla
tivo n. 716, ele 1 de Novembro Je 1900, sejão obser
"adas as suas disposições, em virtude da quae , para
os officiaes que na data elo referido decreto já tinhã os
requisitos neccssarios para pertencer áquelJes corpos,
vigorão os segu in tes princi pios:

Para as vagas de capitães de te corpo, o principio
estabelecido no art. 8 do decret.o n.1.35], de 7 ele Fe
"creiro de 1 91 ; e para as de capitães daquelle corpo,
o principio e tabelecido no § 2? tIo art. 7 da lei n. 39 A,
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de 30 de Janeiro de 1902, continuando em vigor o pre
ceituado no § 3~ do citado art. 7.

Na falta de tenentes do corpo de estado-maior as
vagas de capitães do mesmo corpo serão preenchidas
em sua totalidade por transferencia.

Os capitães já promovidos por merecimento em outros
corpos ou armas e que tenhão de ser transferidos em
virtude do referido accordão, occuparão nos ·corpos, para
onde forem, os lagares que lhes competirem pela da ta
de suas respectivas promoções, ficando aggregados
aquelles que o tiverem sido por antiguidade, se ainda
não lhes couber legalmente a promoção.

No preenchimento, por transfereucia, das vagas aber
tas por occasião da execução do decreto legisJatiyo
u. 71&, de 13 de Novembro de 1900, os capitães legal
mente habilitados concorrerfLO alternadamente para
os corpos de estado-maior e de engenheiro , sendo o
capitrlo n. 1 da escala transferido para este corpo, visto
ter-se dado para aquelle a ultima tranferencia feita an
teriormente ao mencionado decreto. - A. de 9 de Março
de 1907 (Ord. do dia n. 27).

O accordão supra é applicavel a todos os officiaes que
se acharem em identicas condições dos que obtiverão
a sentença, para o que deverão apresentar requeri
mentos instruidos com a sentença definitiva. - A. de
23 de Abril de 1907, ao Estado Maior (Ord. dia n. 27).

Promoç.ão. - Findo o numero restante de aspirantes a
ofliciaJ, com o curso das tres anuas pelo regulamento
que baixou com o decreto n. 2.881, de 18 de Abril de
1898, deverão as vagas do primeiro posto do exercito
ser preenchidas pejos novos aspirantes habilitados com
o curso de infanteria e cavallaria pelo regulamento para
as escolas do exercito approvado por decreto n. 568 ,
de 2 de Outubro de 1905.



- 133 -

Dever-se-á tomar como doutrina o disposto no art. 31
deste regulamento, segundo o qual os aspirantes a offi
<:ial serflO promovidos ao primeiro posto do exercito
na ordem de merecimento intellectual estabelecida na
relação e classificação de que trata o art. 28 :

As promoções a esse posto de\'erão ser feitas indiffe·
rentemen te para as di versas armas, sem attender a clas
sificação dos aspirantes, não podendo, porém, estes ser
promovidos para a arma ele artilharia emquallto exis
tirem excedentes e desde que não tenhão o respecti\'o
curso j

O merecimento intel1ectual dos aspirantes que forão
dispensados da frequencic[ da escola de applicação de
infanteria e cantllaria deverá ser julgado exclusiva·
mente pela média dos gráos de approvação nnal da
E cola de Guerra. - A. de 8 de J uI ho de 1907, ao
Estado Maior (Ord. do dia n. ).

Promoção. - V. COIlSelltO de guerra - E·t:aJlle.

Proprio nacional. -Vende-se por 183:300.' á Intenden
cia Muncipal da Capital do E tado da Bahia o edificio
denominado - Agua de lJEellillos -, que servia antiga
mente de quartel de caval1aria do Exercito. - A. de 6
de Maio de 1903, ao M. da Fazenda e de pacho deste
ministerio de 23 de Janeiro de 1906.

c
-.Sobre a' execução da obras inspeccionadas e dirigidas

por administração publica. - V. Posturas e voto II,
pago 289, I~ alz'llCa e 359, f nfillCn.

- Para. o eslabelecimenlo de uma fabrica de pohora sem
fumaça comprão-se as fazendas denom'nad.ts - Sc:lão
- EstrelJa do Norl - e-Limeira-::,i'Luadas na \'illa
do Piquete, município de Lorena, Eslado de S. Paulo,
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a primeira por 50:000$, a segunda por 90:000S e ,l

terceira por 70:000$, mediante escripturas lavradas nos
dias 3, 5 e 14 de Julho de 1905. - Relataria do M. da.
Guerra de de 1906, pago 73.

Proprio nacional. - Compra-se ao Dr. João Adolpho
Josetli e a sua mulher, por 236:000$, o predio denomi
nado Casa de Saude ela BeIja Vista CJlU os respectivos
terrenos, moveis, etc., em Porto Alegre, conforme a
escriptura lavrada em 10 de Março de 1906, em notas
do Tabellião Cruz, para servir de Hospital ás forças
do Exercito elaquella guarnição. - A. de 6 de Abril ele
1906, do M. da Fazenda, e do M. da Guerra ao Chefe
do Estado Maior de Exercito.

- Para a construcç~lo de uma Villa Militar o governo ad
quiria as duas fazendas, de Sapopell1ba, no Districto
Federal, e de Gericiná, parte naquelle elistricto e parte
no Estado do Rio de Janeiro, contiguas uma á outra e
servidas por uma linha ferrea ele 17 kilometros. Perten
cerão ellas á Empreza Industrial Brasileira e farão ven
didas em leilão, na. liquidação dessa Empreza., sendo
mais tarde transferidas ao governo. - V. JllStmcçõe~·. 

Vzlla Militai'.

- Mandão-se crear: na Inteudencia Geral ela Guerra um
livro contendo o historico de cada proprio nacional a
cargo do Ministerio ela Guerra, sua descripçflo minu
ciosa, as modificações e os melhoramentos nelles fei
tos, com especificação do custo e elos occupantes; e
em cada uma das intendencias elos districtos militar s
um outro, contendo uma descripção resumida dos pro
prios nacionaes ao serviço do mesmo Mi nisterio nesses
districtos e a ilJenção do fim para que são u tilisaelos.

Para este fim os c011111landantes de districtos eleverão
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dar conhecimento á Intendencia Geral das modificações
effectuadas em taes estabelecimentos, da mudança de
occupantes, etc., sendo que os respectivos documen
tos transitarão primeiro pelas intendencias do dis
trictos para a competente averbação, depois do que
serão remettidos á Intendencia Geral. - A. de 18 de
Maio de 1907, á Intendencia Geral da Guerra (Ord.
do dia 11. 29).

Proprio nacional. - Compra-se a Daniel Ferreira dos
Santos e sua mulher o dominio util do terreno á rua do
Areal n. 5 e re pectivas bemfeitorias e accessorios, pela
quantia de 10:000$, couforme a e criptura lavrada em
nota do Tabellião Cantanheda Junior em 28 de Fe
vereiro de 1907. -A. de 22 de Maio de 1907, do
M. ela Fazenda ao da Guerra.

- V. Villa 11Iilitm .

Quadro especial. - V. Prolllofão.

Quadro do Exercito. - 1auda-se re"erter ao erviço
activo do Exerci to com o po to ele General de Brigada,
independente de vaga e sem prejuizo do preenchiment
das que posteriormente e abrirem, o general de divi ão
graduado reformado Antonio Adolpho da Fontoura
Menlla Barreto, não se lhe coutando, poréIU, para effeito
algum, o tempo passado na situação da reforma a partir
de 18 de ovemhro de 1903. - Dec. n. 1&44 de 10 de
Janeiro de 1907 (Ord. do dia n. 4). Este official quando
foi reformado era Coronel.
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Quadro do Exercito. - V. Alferes abllll1lO. - 01'galli
zação do Exercito.

Quartel=mestre. - V. Addido.

Queixa. - A accusação collectiva feita por o fficiaes do
Exercito coutra o seo commandante não constitue
crime militar, lllas sim pIes transgressão disci plinar que,
conforme a lei militar, escapa ao conhecimento do con
selho de guerra. - Accordão do Su premo Tribunal
Federal n. 982 de 23 Setembro de 1905 (Ord. do Exer
cito n. 470).

Ra~ão. - O officiaes que servirem em fortalezas, que
não tenh~LO commodos para suas familias, e porisso
morarem fóra das mesmas, terão uma ração para sua
alimentaçáo, ahi, como os que servem a bordo. - L.
n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, ari. 65 (Ord. do
Exercito 11. 469).

- Os officiaes que morarem fóra dos quarteis ou estabe
lecimentos militares onde haja rancho para as praças,
terão uma ração preparada no mesmo rancho para sua.
alimentação nos dias em que houverem ele permanecer
ahi, em sen'iço. - L. n. 1.473 de 9 ele Jaueiro de 1906,
art. 66 - V. A. de 27 de Ma1'ço de I906,.

OS que fizerem guarda da praça receberão até 4000 rs.
para sua alimentação na mesma, conforme as neces
sidades locaes, cuja entrega ~erá feita pelo corpo, sendo
metade por conta da verba - Etapa - e a outra me
tade por conta do official, cuja importancia lhe será
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descontada mensalmente. - L. n. 1.473 de 9 de Ja
neiro de 1906, art. 68 (Ord. do Exercito n. 469).

Raç.ão. - A Concessão de uma ração aos officiaes que,
servindo em fortalezas, residem fóra dellas por falta
de commodos, póde ser acceita ou não pelos ditos ofli
ciaes, sem que a regeiç[o lhes dê direito ao respectivo
forneuecimento em dinheiro.

A ração a que serefereoart. 66 daL. n.1473 de 9 de
Janeiro de 1906 é correspondente á de praça de pret e
deve ser tirada a respectiva importancia pelas Dclega
cias e Alfandegas por meio de relações nominaes com
petcntemente organizadas.

Aos officiaes que fazem guarda de praça deverá ser
abonada a quantia que fôr julgada necessaria, não po
dendo exceder de quatro mil reis, fazendo-se o paga
mento de accordo caIU o estabelecido no segundo re
quisito para os officiaes que recebem a ração de que
trata o art. ó6. - A. de 27 de Março de 1906, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito n. 485).

- Não se faz abono de ração perlllenentemente,' ma'>
somente quando o serviço não permittiir que o oflicial
se ausente elo quartel, de accordo com o di posto no
art. 66 da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906.- A. de
14 de Janeiro de 1907, ao Estado Maior.

- O disposto no art. 66 da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de
1lJ06 é applicavel aos medicos adjuntos do Exercito,
os quaes terão direito a uma ração preparada, no dia
em que ti\'crem de permanecer em' ser\'iç no quar
t.ei . - A. de 3 de Ago t.o de llJ07, ao E-~l.llll) Maior e
Circo á Direcção de Cont.abiliuac1e e á Dl'l gol, id Fis
caes do Th wuro nos E lados.
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Rancho. - V. G1'atificação.

Rebellião. - V. Crime.

RecIama'rão. - Não serão attendic1as as que forem feitas
depois de terminados os prazos estipnlados. - A. de
26 de Abril de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 24).

- V. Prescripção. - Queixa.

Recrutamento. - Creado o serviço militar obrigatorio.
os sacias civis da Confederação do Tiro Brasileiro que
houverem prestado, perante uma commisszio nomead,l
pelo Estado Maior do Exercito, exames relativos ao co
nhecimento e manejo das armas portateis, á escola do
soldado e á de secção, ficarão obrigados apenas á me
tade do tempo de serviço 110 exercito activo. - Dec.
n. 1.503 de 5 de Setembro de 1906, art. 3~ (Ord. do
Exercito n. 51Y).

Reforma. - Acceita-se a desistencia que faz o guarda
da Alfandega do Rio de Janeiro José Antonio de
Mattos Fontes do soldo e pensão que percebe como
forriel reformado do Exercito, para poder exercer aquelle
lugax para o qual se contraetou nos termos elo art. 23
11.5 da Consolidação das Leis das Alfa.ntlegas e Mesas de
Rendas. - A. de 14 de Setembro de 1892, á Alfandega.

Para este :fim deve-se lanar termo de elesisteneia no
livro competente, ele conformidade com o disposto nos
arts. 8~ § 2~ e 27 § 5~ elo Dec. 11. 5.390 de 10 de De
zembro de 1904. - Omeio da Directoria ele Expediente
do Thezou ro Federal de 21 de Junho tle 1907, á Dele
gacia Fiscal na Parahyba do Norte. - V. Res. de 24 de
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J,,"ho de I8?2) 7/01. f) tag'. 59, ultiJlla alillea da 2',' edição
da SYllopsis, I8?1'

Reforma. - Não é condição essencial para a reforma do
oflicial da Armada, julgado incapaz para o serviço
activo, o anno de observação a que se refere o Dec.
11. 108 A de 30 de Dezembro de 1889. - Accordão do
Supremo Tribuna! Federal n, 201 de 4 de No\'embro de
1896 (Diario oiJicial de 2 de Dezembro).

Não obstante, o go\'erno annullou diversas reformas
por falta desta formalidade. - O Dec. n. 5.051 de 25 de
Novembro de 1903 manda transferir para a reserva,
onde se conservarão por espaço de um anno, os officiae
que, a de peito de terem pedido reforma, contarem
menos de vinte e cinco annos de serviço, podendo,
porém, ser logo reformados se o go\'erno aSSl111 o
en tender.

No Exercito, a permaneucia na segunda classe por
espaço de um c.nno para os officiaes que são julgado
incapazes elo s_rviço por sorfrerel11 moles tia incuravei
e não pedem reforma, ba ea-se na Resolução de 20 de
Julho de 1870, tomada sobre consulta uo Conselho Su
premo Militar.

Cabe aqui uma obsenoação :
O Dec. legi lativo n. 260 de 1 de Dezembro de 1841

declara que pócle ser transferido para a segunda c1a se o
official do Exercito qlle soifrer por lIlais de UIIl allllO mo
lestia 'continuada que o impos ibiiite para prestar
serviço.

A Lei n. 648 de 18 de Ago to de 1 52 declara que os
officiaes da 1'.' e da 2'.' classe do Exercito inhabililados
para o serviço por molestia ou le ões, serão 7-efo7'lIIados
egundo o Alvará de 16 de Dezembro de 1790 se tive

rem vinte e cinco, ou mai ,annos de serviço, e se menos
de vinte e cinco com tantas \'igesimas quintas partes do
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solJo quantos forem os annos de serviço, e com o soldo
por inteiro se as moles tias procederem de feridas ou
contusões recebidas em serviço.

O Governo, enlretanto, 110 intuito, talvez, de salva
guardar os interesse do Thezouro e dos proprios offi
ciaes, conciliando estas duas di 'posições, expedio a Re
solução de 20 de Julho de 1870, corroborada pela de
1 de Abril de 1871, declarando que o oflicial que fôr jul
gado incapaz do serviço c não pedir reforma, será, du
rante um anno, considerado doente; se findo esse anno
ainda estiver incapaz, será transferido para a segunda
classe, e, se, terminado mais um anno, a incapacidade
continuar, será ent;:-LQ reformado (Ord. do dia n. 727).

Por infidelidade do extracto desta resolução publi
cado 110 Indicador l/tIi/itar (vo1. 1~, parte 1'\ pago 132,
2'~ edição, 1872) (icou e1la assim concebida:

«O oflicial julgado incapaz de serviço em inspecção
de sande deve ser transferiJo para a 2'~ clas e. O oflicial
nestas condições não póJe er reformado sem o pedir ».

Esta disposiç;i.o assim adulterada e reproduzida em
outros trabalhos publicados posteriormente ao Indicador
11fi/i/ar, tem sido sempre executada, sem qne jamais
houvesse reclamação.

Assim é que similhantes resoluções, embora não
llluito de accordo com as duas leis citadas, produzirião
beneficos resultados se fossem executadas como nellas
se contêm, porque se garantirião não só os interesses
do Thezouro, como tambem os dos proprios officiaes.

Ora, sendo as resoluções de consultas decretos do
Poder Ex-eculivo (Regulamento 11.124 de 5 de Fevereiro
de 1 12, arl. 20) (l') de que se lratão forJ.o v;r~u.tillJcnle

deroo.ldd'> pelos inuulJ]cros d crelu . :·.llJ~kriudo para a
__gul1d..l ti. e officiacs julgado jrJ apazes, logo após
a rcpedira in pecçõcs, e que n;:-LQ pedirão reforma
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(V. Res. de 23 de Janeiro de 1886 sobre consulta do
Conselho de Estado).

Subsiste, portanto, a doutrina até agora seguida, e
que a nosso ver é contraria á Lei de 1852.

Reforma. - Como castigo só póde ser applicada POl'
sentença de Tribunaes militares, porque a Lei n. 648
de18 de Agosto ele 1852, que a autorisava, foi revo
gada pelo Codigo penal da Armada, em vigor no Exer
cito. - Res. de 7 de Outubro de 1903, communicada
em Porto de 15 ao Supremo Tribunal Militar (Ord. do
Exercito n. 309). - V. L. ?t. 260 de I de Dezembl'o de
I84- I .

- Ficão extensivas aos officiaes graduaclos na conformi
dade do art. 1~ da L. n. 1.215 de 11 de Agosto de 190+
as vantagens contidas na Res. de 30 de Outubro de
1819 para a reforma dos officiaes generaes graduados.
- L. n. 1.215 de 11 de Agosto de 1904, a,t. 2~-V. ·vo/.

II, pago 395.

- O Supremo Tribnnal Federal, declarando improcedente
a acção proposta pelo capitão do Exercito Li bera Lo Au
gusto da Silva Ribeiro, confirma a reforma compulsori:l
que lhe foi dada em virtude do Dec. n, 193 A de 30 de
Janeiro de 1890.- Acconlão de 9 de Novembro de 1904.

- Os medicos e pharmaceuticos adjuntos do Exercito
contam para a reforma e concessão de meio soldo o
tempo em que servem como adjunto - Res. de 16 de
Maio de 1906, cOl11municada em A. ele 21 ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 496).

- Para os effeitos da reforma não se computa o tempo
. de serviço prestado em emprego ele caracter civii.-



- 142 -

A. de 26 de Março de 1907, do M. Ja Marinha, ao
Chefe do Estado Maior da Armada. - Nem o tempo
de serviço prestado como opera rio, por ser contrario á
L. u. 1.186 de 15 de Junho de 190+. - A. de 28 ele
Março de 1907, do M. da TvIarinln, ao Chefe do Estado
Maior da Armada. - V. 1/0/. VII, pag'o 266, 2'~ alinea.

Reforma. - Os alferes-ahlml1os não teem direi to á re
forma como officiaes. - Res. de 20 de Junho de 1907,
cOlllmunicaela em A. de 26, "'.0 Estado Maior (Ord. do
dia 11. ).

- Não se conta para a reforma das praças de pret do
J!'xercito o tempo de serviço prestado 110S corpos de
Policia. -Res. de 26 de Julho de 1907, coml11unicada
cm A. de 1 de Agosto, ao Estado Maior (Ord. do
dia 11. ).

- Manda- e contar pelo dobro, para os effeitos ela re
forma, de accnrc10 com a L. n. 2.655 ele 29 de Setem
bro de 1875, ú tempo em que os officiae percehem van
tagens de campanha, pois somcnte teem direito ás mes
ma quando em operações de guerra. - A. de 31 dc
Julho de 1907, ao E tado Maior (Ord. elo dia 11. ).

_. V. Sy"ollimia. - Tempo.

R.eformado. - O ministerio da marinha declara ao in
spector do ar enal de Marinha do Rio de Janeiro que,
ele accordo c 111 o parecer do Conselho Naval, um
cabo de esquadra reformado da brigada policial da
Capital Federal que exerce o cargo de guarda de poli
cia do mesmo arsenal, deve de istir das vantagens da
reforma se quizer continuar a exercer aquelle cargo,
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vi to tal reforma ser equiparada á aposentadoria.
A. de 26 de Dezembro de 1903.

Reformado. - Os tril)Unaes militares são competente
para conhecer dos delictos militares commettidos por
officiaes reformados do Exercito e da Armada I por
quanto a qualidade de reformado não tira ao official
o caracter de militar. - Accordão do Supremo Tribu
nal Militar de 20 de Abril de 1904 (Orei. do Exercito
11.345). - V. Accordão do Supremo Tribunal Federal
de 9 de Abril de 1904 negando provimento ao recurso
interposto pelo general reformado Carlos de Oliveira
Soares da decisão do juiz federal do districto que jul
gou- e incompetente para conceder o ltabeas corplls a
elle originariamente requerido, por considerar commum
e suspeito ás justiças locaes o delicto (offensas phy
sicas) por que estava sendo processado (Gazeta de ]1,70

ticias de 10 de Abril de 1904).
Por Accordão de 29 de Outubro de 1904 o me mo Su

premo Tribunal Federal declarou incompetente o fôro
militar para tomar conhecimento do delicto de offensas
phy icas praticado pelo general reformado Carlos Soa
res contra U111 official g-eneral effeeti \'0 da Armada. 
A. de 12 de Novembro de 1904- ao E tado Maior (Ord.
do Exercito n. 386).

- V. Incompatibilidade.- Rifll1'llla. - Sentmciado.

Registro civil. - Desde que o na cimen to não fôr regis
tado dentro dos prazo marcado nos art . 53 e 54 do
regulamento annexo ao Decreto n. <) .886 de 7 de Março
de 1.8 8, e.:itão os interessados sujeitos á multa do
art. 50 quando, em qualquer tempo, se apresentarem
para satisfazer aquelle preceilo; sendo que, não po
dendo ser recusado o registo, deverá o respecti\'o escri-
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vão levar o facto ao conhecimento do juiz competente
para imposição da referida multa.- A. de 17 de Ou
tubro de 190-+, do M. da Ju tiça ao Presidente de Mi
nas Gemes.

Registro civil. - V. Hospital llIilitar.

Registo de titulos e documentos. - Só estão sujeitas
ao registo ou averbação, para valerem contra terceiros,
a. procurações de proprio punho com poderes de dispo
sição, conforme preceitúa o art. 76 do regulamento n.
4.775 de 16 de Fevereiro de 1903. - A. do M. da Jus
tiça de 1 de Julho de 1903, ao Presidente do Tribunal
Ci"il e Criminal e de 12 de Novembro seguinte, ao M.
da Industria.

- O Ministerio da Justiça, attendendo ao que representou
o official privativo do registo especial de t.itulos e do
cumentos contra a falta de observancia do Regul. n.
4.775 de 16 de Fevereiro de 1903 e bem assim quanto
a duvidas na execução de algumas disposições do
mesmo regulamento, mandou declarar aos tabelliães
de notas:

1~ que, de accôrdo com o art. 76 do regulamento
n. 4.775, de 16 de fevereiro de 1903, são procurações
de disposição, sujeitas ás formalidades do registro,
para terem validade contra terceiros, aquellas em que
são outorgados poderes que obriguem ou compromettam
o patrimonio do mandante;

2~, que não Sê cansideram procurações de disposição,
e, portanto, não estão sujeitas ás formalidades do re
registro, as de poderes para receber vencimentos, hono
rarios, soldos, gratificações, pensões, subsidios, monte
pios Otl quaesquer outros vencimentos considerados ina-
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lienaveis, salvo nos casos expressos em lei, que autori
sem a sua alienação;

3~, que os instrumentos particulares, inclu ive as
procurações de proprio punho, com poderes de dispo
sição, embora incluidos nas escripturas la\ radas em
notas de tabelliães ou por e11es registrados, só adqui
rem validade contra terceiros, se antes houverem ido
lançados no registro especial, porquanto, depois dél
lei n. 973, de 20 de J <lneiro de 1903, cessou toda ,L

competencia dos tabelliães para tal serviço;
4~, que, qualquer que seja a fórma da procuração,

o substabelecimento póde er por instrumento publico
ou de proprio punho. A disposição do § 3? do art. l?
da lei n. 79, de 23 de Ago to de 1892, não exige que o
substabelecimento seja da me ma fórma da procuração,
.regulando sómel1 te os iustrn melltos particulares refe
re-se ao modo pelo qual devem ser feitos os ubstabe
lecimentos de proprio punho, mandando que seja o
mesmo das procu rações de igual fórma ou natureza.
Estando o snbstabele'cimento sujeito a novo se110, dev
obedecer ás mesmas prescripções e formalidades das
procurações, inclusive o registro;

5? que a publica fórma, embora conferida e concer
tada, mesmo de instrumento sujeito a regi tro e que
antes tenha, preenchido es a formalidade, ó faz pr0va
contra terceiros, . e houver sido extrahida em pre ença
do juiz com citação da parte ou de seu procurador,
como preceitua o art. 153 do decreto u. 737, de 25 de
novembro de 1850 I e uo mesmo caso e acha o regi tro
da publica fórma que tenha sido extrahida em as for
malidades do art. 153 citado j

6?, que as procuroções passadas em avul o por nota
rios estrangeiros ou escriptas perante este pelos outor
gantes não podem ser consideradas instrumentos publi
cos para como taes ficarem isentas de registro, por não



- 146 -

constarem de notas publicas (art. 78 do decreto n. 5.737,
de 2 de Setembro de 1874) ;

7°, que podem ser conferidos por in strl.l 111 eu to de
proprio punho poderes especiaes para alienar ou onerar
bens immoveis, salva a restricção daOrd. L. 4°, Tit.48,
como permitte a citada lei n. 79, de 23 de Âgosto de
1892 ;

8~, que tambem podem ser feitos ou contrahidos por
instrumento particular todos os acto~ e obrigações da
vida civil, excepto nas doações, nos con tractos esponsali
sios, nas hypotllecas (salvo as convenciol1aes) e nas de
comjJra e "enda de bens de raiz, cujo valor exceder de
200S. por ser a escriptura publica da substancia do con
tracto ;

9°, que o instrumento particular revestido de todas
as formalidades legaes tem o valor juridico do instru
mento phblico, e as certidões passadas pelo oBicial do
registro especial têm fé publica, como as extrahidas pe
los tabelliães dos seus livros de notas;

10, que, finalmente, o registro especial, tendo sido
instituido para o duplo fim de perpetuar o documento
ou validaI-a para terceiros, como acto complementar do
reconhecimento pelos tabelliães, todos aquelles do
cumentos em que intervier o tabellião para sua autheu
ticidade estão, ipso facto) sujeitos ao regi.stro, para que
passão valer contra terceiros. - A. de 17 de Novembro
de 1905.

Reintegração. - Em 1893, por occaSlaO da revolta de
parte da esquadra, o "ice Presidente da Republica em
exercicio demittio dous professores vitalícios elo Colle
gio Militar e nomeou outros em substituição.

Mais tarde o Governo, reconhecendo a illegalidade
do acto, reintegrou-os, ficando os então nomeados ipso
facto demittidos. Reclamando estes contra a demissão,
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allegando serem vitalicios os cargos que exerClao, foi
.a Fazenda Nacional condemnada a pagar-lhes os res
pecti vos vencimentos, desde a data da demissão até
serem reintegrados, por sentença do Juiz de 1~ vara
·do Districto Federal, confirmada por Accordão do Su
premo Tribunal Federal n. 878 de 5 de Setembro de
1903. Embargada a sentença, o mesmo Supremo Tri
bunal desprezou os embargos, por Accordão de 27 de
Setembro de 1905.

Reversão. - V. Baixa. - Ojficial illferior.

Rubrica. - Os commandantes das brigadas das forças
do 4~, 5~ e do 6~ districto militar teem competencia para
rubricar titulas de alistamento ou engajamento. - A.
ele 6 de Agosto de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. ).

s

Salva. - V. C01ltz"tlmcia.

Sanatorio. - A bem da ordem e disciplina militar não
pode o Sanatorio Militar, em construcçâo nos Campos
do Jordão, deixar de ser assimilbado ao e tabeleci
mentos militares pafa os effeitos do art~ 30 §§ ]O e 11
do regulamen to disc~plinar para o Exercito. - A. de
29 de Setembro de 190-1-, ao Estado Maior.

Mandão-se suspender as respectivas obras, ficando as
construcções e material aIli existentes a cargo do chefe
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da commlssao constructora e maIs UI11 auxiliar, COllr

um destacamento. de 12 praças com mandadas por offi
cial.- A. de 11 de Dezembro de 1906, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 535).

Sapa. - Tabella para distribuiç;lo de instrumentos de
sapa aos corpos de cavallaria e in fanteria e dos padrões
escolhidos para a infante ria e engenharia, sendo que a
dynamite somente deve ser fornecida mediante ordem.
especial. - A. de 25 de Março de 1907, á Intentlencia
Geral da Guerra (Ord. do dia n. 19).

Secretaria da guerra. - Supprime-se o registo dos
avisos e portarias expedidos pelo 1inisterio da Guerra,
adoptando-se o systsll1a de encadernação das respecti
vas minutas, alterado as i1l1 o art. 4? lettra d do re
gnlamento approvado pelo Dec. n. 2.880 de 18 de Abril
de 1898.- Dec. n. 6.378 de 28 de Fevereiro de 1907
(Ord. do dia n. 13).

- V. VCllcillle1ltO.

Secretario. - V. Addido.

Sello. - Orige1l1 e creação deste im posto:
O uso do sello publico em Portugal data da monar

chia, no seculo XII, segundo escreveo D. Antonio Ca 
tano de Souza na sna Hist01'Z'a GCllcalogica da Casa Real
Portugllcza. Já Affonso Henrique authenticava por esle
meio as suas doaçõs e mercês.

Erão estes sel10s gravados, ou antes calcados sobre
chumba ou cêra feita com certo betume com a cór que
se queria e, servindo apenas para representar a assiglla
turareal, delles não se cobrava imposto algum. Com o-
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tempo e com o uso, o sello ton~o u-se indispensavel por
força de tradição.

Ainda 110 reiilado de D. José I, successor de
D.João V, de 1750 a 1777, e em grande parte no de
D. Maria I, sua filha, de 1777 a 1799, excluido o tempo
em que por ella reinou D. João VI como principe re
gente, não foi o sello considerado como imposto j só ao
findar de facto este reinado e o secul0 XVIII é que, por
Alvará de 10 de Março de 1799, se estabeleceo: «que
todos os process05, titulos, e requerimento e todos os
-papeis, qualquer que fosse a sua natureza de graça,
de justiça ou feitos, entre pessoas particulares, serião
nullos e de nenhum effeito não sendo escriptos em papel
~ellado, e que, sem excepção de pessoa alguma, todas
as autoridades constituida , qualquer que fosse a sua
graduação, assim o fizessem o b ervar nas suas compe
tencias, e nesta regra geral entrarião os papeis impres
sos, as gazetas e e outras quaesquer noticias dadas ao
publico, e os titulos que alguem fizesse para annuncia
ção de seos direitos e negociação».

O papel commum sellado seria vendido a dez reis a
folha, o de Hollanda e o de pezo a quarenta reis j nos
pergaminhos e livros commerciaes se estamparião as
armas reaes, cobrando-se o im posto pelas dimensões.
Os falsificadores -erião punidos com as mesmas penas
que a lei comminava aos moed iros falos.

Instituido o novo iro posto em Portugal, não tardou a
estender-se ás colonias. Por AlIr ará de 24 de Abril
de 1801 foi mandado remetter para o Bra iI o papel
sellado necessario par a ser distribido pelos ta bel1iãe e
escrivães, com uma breve nota de seus valore e u o e
bem assim machinas e instrumento proprios para sua
impressão, marcando-se o prazo de U111 anno para dar- e
começo á cobrança.

Ainda não havia terminado e se prazo e já o Alvará
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de 27 de Abril de 1802 ampliava o imposto, por folhar
aos livros commerciaes e de assentamentos de baptisa
dos, casamentos e obitos, de arrecaelações da Fazenda
e expediente das repartições litterarias.

Os recibos de arrendamento e obrigações não exce
dentes de dez mil reis pagarião dez reis, os que passas
sem dessa quantia até cincoentamil reis pagari~io vinte
reis e dahi por diante quarenta reis, bem como as pro
curações, doações, contractos e bilhetes de loteria.

Não produzindo o effeito que se esperava da cobrança
desse imposto, foi elle abolido em grande parte pelo
Alvará de 24 de Janeiro de 1804, em Portugal, de Junho
desse anno em diante e no Brasil a partir de Dezembro.
augmentando-se, porém, em compensação, os direito&
de importação do papel em branco. - Por similhante
facto, talvez, encontrão-se nas bibliothecas muitos li
vros impressos naquella epocha e11;1 papel sella.do, poi&
era muito elevado o preço do papel não seJIado.

A cobrança do sello dos titulas, mercês, fóros, pa
tentes, privilegios e isenções, unicos que se conserva
rão, passou a ser feito pela Chancellaria Real.

Transferida a Côrte Portugueza para o Brasil, foi res
tabelecido o imposto em toda a sua antiga amplitude
pelo Alvará ele 17 de Junho de 1809, que fixou as im
portancias das respectivas taxas e o modo da arre
cadação.

De então para cá tem sido expedido as seguintes Lei&
e Decretos sobre o imposto do sello,além de illnumero&
avisos elucidativos:

Dec. de 26 de Março de 1833.
L. 11. 59 de 8 de Outubro de 1833.
L. n. 99 de 31 de Ou tu bro de 1835.
L. n. 58 de 12 de Outubro de 1838.
L. n. 231 de 13 de Novembro de 1841.
L. n. 317 de 21 de Outubro de 1842.
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Dec. n. 355 de 25 de Abril de 1844.
Dec. 11. 381 de 7 de Outubro de 1844.
L. 11. 369 de 18 de Setembro de 1845.
L. n. 387 de 19 de Agosto ele 1846, art. 23.
L. n. 555 de 15 de Junho de 1850.
Dec. t1. 681 ele 10 de Julho ele 1850.
L. n. 586 de 6 de Setembo de 1850.
L. n. 601 ele 18 de Setembro de 1850.
L. n. 602 de 18 de Setembro de 1850.
L. 11. 628 de 17 de Setembro de 1851, arts. 26 e 27.
Dec. n. 895 de 31 de Dezembro de 1851.
L. 11. 663 de 6 de Setembro de 1852.
L. 11. 719 ele 28 de Setembro ele 1853, art .21 e 22.
L. ti. 840 ele 15 de Setembro de 1855, art. 15 § 2?
Dec. n. 1949 de 25 ele J ulbo de 1857.
L. n. 939 de 26 de Setembro de 1857, art. 13.
Dec. n. 2201 de 26 ele J ti nho ele 1 5 .
Dec. n. 2314 de 4 de Dezembro de 1858.
Dec. 11. 2-+90 de 30 de Setembro de 1 59.
A. n. 313 ele 20 ele Outubro de 1 59 (ln. trucções).
Dec. n. 2713 de 26 de Dezembro de 1860.
Dec. n. 3139 de 13 de Agosto de 1863.
Dec. n. 4354 de 17 de Abril de 1869.
Dec. n. 4505 de 9 de Abril de 1870.
Dec. n. 4721 de 29 de Abril ele 1871 (Inclue no im

posto do sello os novos e velhos direi tos das mercês
pecuniarias).

L. ti. 2348 ele 25 de AO'osto de 1873, art. 11 § 8?
Dec. n. 5881 de 27 de Fevereiro de 1 75, art. 139.
L. 2640 de 22 de Setembro de 1875 art. 20.
L. n. 2792 de 20 de Outubro de 1877, art. 12.
L. n. 2940 de 31 de Outubro de 1 79, art. 18 § 3?
Dec. n. 7540 de 15 de Novembro de 1 79.
Lei 3140 de 30 de Outubro de 1882, art. (j~

Dec. n. 946 de 19 de Maio de 1883 (Inclue no se]]o
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os emolumentos que 'se arrecadavão pelo Regula
mento n. 4356 de 24 de Abril de 1869).

L. 11.3313 de 16 de Outubro de 1886, art. 10.
L. n. 3348 de 20 de Outubro de 1887, art. 5°
L. n. 25 de 30 de Dezembro de 1891,
Dec. n. 1264 de 11 de Fevereiro ele 1893.
Lei n. 426 ele 10 ele Dezembro ele 1896.
Dec. n. 2573 ele 3 ele Agosto de 1897.
L. n. 585 ele 31 do Julho de 1899.
Dec. 11.3564 ele 22 de Jaueiro de 1900.
L. 11.746 de 29 de Dezembro de 1900.
L. 11. 813 de 23 de Dezem bro de 1901, art. 13.
Lei n. 1269 de 15 de novembro de 1904,
Dec. n. 5391 de 12 de Dezembro de 1904.
Dec. 11. 5453 de 6 ele Fevereiro de 1905.
(Transcripto elo Jornal do C01lZ1Ilercio de 26 de Junho

de 1892 e ampliado).

SeIlo. - No caso de serem colladas a um papel estanlpi
lhas em grande numero, tomando espaço maior do que
o necessario para a elata e a assignatura da pessoa com
petente para inutilizaI-as, a providencia a adoptar para
dar inteiro cumprimento ao di posto no art. 19 do
regulamento annexo ao Dec. n. 3.564 de 22 de Ja
neiro de 1900, é repetir-se a data e a assignatura de
modo a ficarem escriplas parte sobre o papel e parte
sobre as estampilhas. - A. de 9 ele Setembro de 1903,
do M. da Fazenda ao da Marinha.

- Declara-se á Delegacia Fiscal do Thezouro Federal em
Minas Geraes, de accorelo com o despacho do Snr. Mi
nistro da Fazenda de 6 de Dezembro de 1902, proferido
na conformidade do parecer da maioria do Conselho de
Fazenda:

1~, que os requerimentos apresentados com o se1lo
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devido mas não inutilizado pelo signatario, incorrem
em revalidação. quando forem dirigidos ás autoridade
publicas federaes ;

2?, que no caso de ser apresentado á revalidação do
cumento sem sel10 e ser nessa occasião lavrado auto, na
fórma do arL 69 do regulamento, pelo em pregado que
o receber, deverá ser tambem impo ta mnlta a quem de
direito;

3?, que as procurações, quer por instrumento publico
quer por particulares, se não estiverem sel1adas na
fórma dos ns. 17 e 18 do art. 19 do regulamento, só
poderão preencher essa formalidade por meio de reva
lidação e, quanto á multa cabe a do art. 63, quando se
tratar de instrumento particular, e a do art. 65, n. 4,.
quando de procurações passadas em nolas ;

4? que a ordem 11.70, de 27 de 'laia de 1902, expe
dida á Delegacia Fiscal no Maranhão e publicada no
Dia1'io Ojficial de 28 desse mez, firmou a doutrina sobre
o caso de denuncia de falta de sello em documento
passado em data anterior de mai de 90 dias á da
denuncia;

5?, que, como consta do avi o do Mini teria da Fa
zenda, 11. 51, de 3 de Agosto de 1900, expediLlo ao da
Justiça e publicado no Diario Ojficial do dia eguinte,
já hom"e decisão sobre o que COl1cerl1e ao sello do
contractos firmado entre particulare e os E -tados ou
seus municípios;

6?, que a disposição do n. 9 elo art. 15 do reo-ulamel1to
trata ele recibos pas adas em titulas sujeitos ao sello,
isto é, no proprio titulo e não em separado, e das se
gundas vias dos mesmos recibos j

7?, que só estão isentos de sel10 o recibo de alaria
quando passados em folha de pagamento, constituindo
acto de expediente de empreza ou companhia .

8?, que, conforme a intelligencia dada pela d ci ão
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n. 88) de 9 de Março de 1871, a exprersão - logar 
refere-se, para os effeitos do art. 30 n. 2 com binado
com o § 3? do art. 38 do regulamento, ao districto a que
pertence a repartição arrecadadora e 11;lO ás proprie
dades particulares das pessoas que passarem e a
signarem titulo sujeito ao sello ;

9?, finalmente, que a circular n. 33, de 10 de Maio
de 1900, regula o modo de legalizar os papeis sujeitos
ao sello federal, mas que na occasião opportuna só sa
tisfizerem o devido aos Estados. - Officio da Directoria
de expediente do Thezouro Federal n. 68 de 11 de Se
tembro de 1903 .

. SeBo. - O imposto da taxa fixa de 300 rs. é pagavelnas
contas de despezas da importancia de 25$000 para cima,
e nas de inferior im portaucia é elle arrecadado quando
são exhibidas como documentos para comprovar qual
quer reclamação) não estando comprehendidas nesta
regra os fornecimentos por contractos, cujos valores são
declarados e cujas facturas pagão a taxa de 300 rs., seja
qual fôr o seo valor, até 200 reis. - A. de 15 de Junho
de 1904, ao Director da Fabrica de Polvora da Es
trella.

- As escripturas publicas de compra e venda e outra.
em que e dá transmi são de propriedades sujeitas ao
imposto estadual, devem pagar o sello proporcional da
tabella A (§ 10, n. 9) annexa ao regulamento approvado
pelo Dec. 11. 3.564 de 22 de Janeiro ele 1900. - A. de
5 de Agosto de 1904, do M. da Fazenda ao Juiz muni
cipal de Bom Jardim.

- O requerimentos e documento para fins eleitoraes
estão isentos de selIo e de quaesquer direi tos. 
L. 1.269 de 15 de Nsvembro de 1904, art. 145, Dec.



- 155 -

n. 5.391 de 12 de Dezembro de 1904, art. 69 e Dec.
n. 5.453 de 6 de Fevereiro de 1905, art. 85.

Sello. - Os contractos para prestação de serdço como
mestre ensaiador de musica dos corpos do Exercito
não estão sujeitos ao pagamento do sello. - A. de 29
de Agosto de 1905, do M. da Fazenda.

- A nomeação de delegado fiscal junto aos estabeleci
mentos de ensino equiparados está sujeita ao sello de
signado no § 8? n. 1 ela tabella A annexa ao regula
mento que baixou com o Dec. n. 3.564 de 22 de Janeiro
de 1900. - Officio da Directoria de Expediente elo The
zouro de 12 de Janeiro ele 1906, á Delegacia Fiscal no
Pará.

- Nos termos de contractos que são, por copia, submet
tidos á approvação do Mini teria da Guerra, se de,-erá
mencionar circumstanciadamente o modo pelo qual se
inutilisárão as estampilhas, afim de se poder "erificar
se farão observadas as disposições legaes. - A. de 16
de Março de 1906, ao E tado ~Iaior (Ord. do Exercito
n. 483).

- As procurações feitas para produzir effeito, quer na
repartições publicas e tribunaes, qu r perante parti
culares, estão sujeitas ao imposto do sello. - A. de 31
de Maio de 1907, do M. da Fazenda, ao Pre idente do
Montepio Geral dos Servidores do E tado.

Sentenç.a. - O cumprimento das senten as contra a Fa
zenda Nacional depende de execução judicial, cm cujo
processo é licito usar do recurso de embargos, pelo que
só poderão ellas ser cumpridas mediante precataria do
juiz competente, depois de expirado o prazo daquelle
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recurso, ou depois de julgados os embargos, se forem
offerecidos. - A. de .3 de Julho de 1905, do M. da Fa
zenda ao da' Guerra.

Sentenciado. - O official ~eformado, cumprindo sen
tença, tem direito ao soldo integral da reforma, mas
somente á vista da respectiva patente. Até então for
necer-se-Ihe-ha, como preso militar. a alimentaçfLO ne
cessaria de uma etapa c!íaria, de cuja il1lportancia se
lhe fará carga para ser opporlunamente indemnisada.
Porto de 19 de Fevereiro de 1904, á Delegacia Fiscal
no Maranhão (Ord. do Exercito n. 334).

- Declara-se que uma praça que fôra desligada do Exer
cito e entregue á Justiça Civil para cumprir a pena de
12 annos e 10 mezes de prisão a que fôra condemnada
pelo Jur}', sendo mais tarde absolvida em novo julga
mento, deve ser considerada até á data da absolvição
como praça presa para sentenciar, percebendo van
tagens inherentes a essa qnalidade, visto que os pri
meiros actos juridicos da conelemnação e consequente
exclusão 6cárão irritos e nuUos por effeito da sentença
final absolvitoria, sendo que quanto á exclusão das filei
ras do Exercito, eleve realizar-se com a data citada da
absolvição uma vez qne acabou ella o seo tempo e não
deseja engajar-se. - A. de 30 de Setembro de 1904, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 377).

- A praça do exercito condemnada no foro civil e que
deixa de ser excluída por estar cuniprindo sentença im
posta pelo foro militar, deve, emquanto se achar cum
prindo esta pena, perceber os vencimentos que se abo
não aos sentenciados militares (meio soldo e etapa).
A. de 17 ele Maio de 1905, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 423).
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Sentenciado.-- Fardamento que deve ser abonado ás
praças incluidas no Asylo, quando pres:ls para senten
ciar, ou selltenciadas.- V. Fardalllento, 6 de Novembro
de 1905.

- O officiaes condemnados terão direito somente á me
tade do soldo, salvo se pela condemnação tiverem per
dido a patente, hypothese esta em que prederão todo o
oldo. Em lodo caso ó se farão efiectivas taes dispo
ições, depois de confirmada a sentença em ullima iu

stancia.-L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 10
(Ord. do Exercito n. 469).

- As praças condemnadas por qualquer crime nenhum
yencil11etlto deverão perceber além de metade do soldo,
de accordo com o disposto lJa L. 11. 247 de 15 de De
zembro de 1894, tabella n. 2; uma vez porém, cum
prida a entença, entrarão no goso da outra metade do
soldo e das gratificações a que tenhão direito. - A. de
13 de Fevereiro de 1907, ao E tado Maior (Ord. do dia.
n.10).

- V. Fardamento. - Tempo.

Serviç.o do Exercito em campanha. - Regulamentos
para este serviço e de ret<Lguarda, mandados executar ~L

titulo de experiencia. - A. de 11 de Novembro de
1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 509).

Serviç.o de guarniç.ão. - Regulamento para o serviço
de guarnição, mandado adoptar provisoriamente. - A.
de 13 de Junho de 1906, ao Estado laior (Ord. tlv
Exercito n. 514).

Serviç.o interno. - Manda-se adoptar provi oriamente
no Exercito o projecto de regulamento organi7.ado na
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Repartição do Estado Maior para o serviço interno dos
corpos, propondo-se posteriormente as modificações
aconselhadas pela pratica para se providenciar quanto
á adopção definitiva do mesmo projecto. - A. de 22 de
Maio de 1906, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n.510).

Serviç.o interno. - V. Estado Maz"or.

Serviç.o policial. - Reforma-se o serviço policial do Dis
tricto Federal. - L. n. 947 de 29 de Dezembro de 1902
e Dec. n. 1.631 de 3 de Janeiro de 1907. - Seo regula
mento. - Dec. 11. 6.440 de 30 de Março de 1907.

- Nova organização da Força policial do Districto Fede
ral. - Dec. n. 5.568 de 26 de Junho de ] 905.

Signaes semaphoricos - por meio de bandeiralas usa
das pela Armada para recepção e transmissão de despa
chos, principalmente em acção comlUum de forças de
terra e mar, e que deverão ser ensinados juntamente
com os adoptados nos corpos do Exercito. - Ord. do
dia 11.19 de 5 de Abril de 1907.

Soldo. - Dos officiaes do Exerci to e da Armada. Quando
e como lhes de\re ser abonado e quantia lhes póde
ser adiantado.-L. 11.1.473 de 9 de Janeiro de 1906
(Ord. do Exercito n. 469).

- Não se abona aos militares envolvidos em movimentos
revolucionarias durante o tempo em que estiverem afas
tados das fileiras do Exercito.-·Res. de 20 de Julho de
1906, coml11unicada em A. de 28 ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 505). -V. vol. IIpag.52d~ aliJtea.
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Substituição. - O porteiro do arsenal de guerra, deve,
em suas faltas e impedimentos, ser substituido pelo
continuo mais antigo, qne é o seo substituto legal.
A. de 13 de Outubro de 1903, ao Director do Arsenal
de guerra do Rio de Janeiro.

- Declara-se que desde o commandante do dislricto mi
litar (cujas funcções, faltando ou estando impedido este,
seriío desempenhadas pelo oflicial mais graduado do
quadro effectivo do exercito, que estiver prompto no
serviço ou pelo mais an tigo de igual graduação) até o
de companhia, se deverá dar nas faltas ou nos impedi
mentos a substituição legal e não accumulação de car
gos, contraria ao di posto no art. 76 da L. n. 1.473 de
9 de Janeiro de 1906. -A. de 17 de Maio de 1906, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito n. 494 e 496).-V. Gra
tijica~ãoJ Porto de 27 de Março de 1906.

- Os ofliciaes ad lidos aos corpos, mesmo por COI1 ve
niencia do sen-iço, só poderão exercer os lugares de
commandante de companhia, secretario, ajudante
quartel mestre, quando não houver oflicial effectivC\
prompto. - A. de 23 de Maio de 1907, ao Estado
1àior.

- V. Audi/or.

Superior do dia. - O fi caes maiS antigos do que os
que accidentalmente com mandarem corpo não ficão
incompatibilisados para o serviço de superior do dia,
porque nflO recebem ordens, quer directa, quer indire
ctamente dos c0ll1111andantes de corpo, salvo quando
estes accumnlarem o commando da guarnição ou do
di tricto interinamente, e a sua dependellcia nes e er
viço é tão sómenle do commandante de maior categoria.
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do districto, guaruição ou fronteira. - Ord. do Exer
cito n. 323 de 5 de Janeiro de 1904.

Superior do dia.-Fica extensiva ás guarnições de mais
de um corpo a disposição do aviso de 23 de Setembro
de 1895.-A. de 17 de Outubro ele 1904 (Ord. do Exer
cito n. 381). - V. vol. VI, pago 328, 4'.' alinea.

Synonymia. - Entre aposmtadoria, jubilação e 1'eforma
não ha differença essencial. Qualquer destas expressões
não significa senão a merçê feita por lei ao funccionario
publico, que votou-se ao serviço do Estado durante um
certo numero de aunos que preeucheo ou nelle inutili
sou-se por accidente Ol~ molestia, e consistente na per
cepção de determinada quantia e a dispensa dos encar
gos, que lhe competião. Conforme a natureza de taes
encargos ou profissão, varião o tempo exigido e o
QIla1ttWIl do pagamento, mas a graça concedida é em
pre a mesma: subsisteucia garan tida, sem necessidade
de trabalhar.

A diversidade de 'denominação, embora cou agrada.
pela legislação, não autoriza distincçães que não se
apoiarião em nenhum principio de justiça. - Res. de
-l de ovembro de 1884, sobre consulta da secção de
guerra e marinha do Conselho de Estado.

T

Taxa judiciaria. - Regulamento para a cobrança da.
taxa judiciaria 110S feitos julgados pela Justiça F deral.
- Dec. u. 3.312 de 17 de Junho de 1899.
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Tempo. - Para a obtenção da medalha creada pelo
Dec. n. 4.238 de 15 de Novembro de 1901 não se leva
em conta aos medicas do exercito o tempo de serviço
prestado como adj untos. -A. de 28 de Janeiro de 1903,
ao Estado Maior.

- Os ofliciaes e praças que fizerão parte das forças de
occupação do Acre devem contar pelo dobro, para a
reforma, o periodo decorrido da data em que partirão
de Manaos para aquella reg-ião até o dia em que, de
volta, chegarão áquella cidade.-A. de 25 de Fevereiro
de 1904, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 335).

- Deve ser contado pelo dobro, para a reforma dos ofli
ciaes e praça do Exercito o periodo decorrido de 6 de
Setembro de 1893 a 13 de Março de 1894 em que servi
rão nas forças em operações no Estado do Rio de J a
neiro durante a revolta da Esquadra no porto do Rio de
Janeiro, fazendo-se nos respectivos as entamentos men
ção dessa circumstancia. - Re . de 10 de Agosto de
1904, communicada em A. de 19, ao E tado Maior
(Ord. do Exercito ns. 368 e 370). - V. vol. VIl, pago
]88, 2~ aliuea.

- Confirma-se a Res. de 3 de Julho de 1899 que mandava
coutar para a reforma dos officiaes do Exercito e da Ar
mada as fracções de mais de seis meze por um anuo.
Res. de 3 de Novembro de 1905, comlUunicac1a em A.
de 7, ao Estado Maior e Res. de 28 de Fevereiro de
1906, communicada em A. de 9 de Março, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 482). - V. 'uol. VII, pago
295, ultima aliltea e vol. V, pago 262, 2',' alillea.

- Aos medicos e pharmaceuticos do Exercito de\'e ser
computado, para a reforma e meio soldo, o tempo de
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serviço que tiverem prestado como medicos e pharma
ceuticos adjuntos. - Res. de 16 de Maio de 1906, com
muuicada em A. de 21 ao Estado Maior (Orel. do Exer
citon.496).

Tempo. - Não se conta para effeito algum de direito,
á praça condemnada por qualquer crime, o tempo pas
sado em cumprimento de sentença, de accordo com á

disposição do art. 48, § 3° do Codigo Penal da Ar
mada. - Res. de 8 de Fevereiro de 1907, communicada
em A. de 13 ao Estado Maior (Ord. do dia n. 10).

- Qualquer praça tem o dever de servir, depois do cum
primento da pena a que ti ver sido coudemnada, o tempo
complementar daquel1e pelo qual se obrigou ao alis
tar-se. - Res. de 8 de Fevereiro de 1907, communicada
em A. de 13, ao Estado Maior (Ord. do dia n. 10).

- Não se conta para a reforma das praças de pret do
gxercito o tempo em que tiverem servido nos corpos de
policia. - Res. de 26 de Julho de 1907, commllnicada
em A. de 1 de Agosto, ao E3tado Maior (Ord. do
dia n. ).

- 'landa- e coutar pejo dobro, para os effeitos da re
forma, de accordo com a L. n. 2.655 de 29 de Setem
bro de 1875, o tempo em que os ofliciaes perceberem
vantagens de campanha, pois someute teem direito ás
mesmas quando em operações de guerra.- A. de 31 de
Julho de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia u. ).

- V. Baixa. - Engaja1Jle1lto. - Ouvinte. - Refo1'1lza.

Terras. - Revertem ao dominio publico os lotes de terra
concedidos provisoriamenre nas Colonias militares a in-
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dividuos que, no prazo de um anno, a contar da data
em que o director da colonia tiver conhecimento dessa
concessão, não procurarem os respectivos titulos nem
aproveitarem o terreno para habitação e cultura, ou
para criação de gado, ou que, depois de começadas
estas, as interromperem por mais de um anno, e podem
taes lotes ser concedidos a olltros, cuja posse pro viso
ria requeirão sati fazendo as exigencias regulamenta
res. - A. de 15 de Outubro de 1904, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 381).

lerras. - Aos titulas definitivos de lotes de terras con
cedidas a colonos, nas Colonias militares, que antes da
execução do regulamento vigente (Dec. n. 4.662 de 12
de Dezembro de 1902) se ausentarem para lugar não
sabido, não é applica\ el a di posição do art. 38 e se
guintes elo me mo regulamento, a qual só tem applica
ção ás concessões pro\ i orias. - A. de 19 de Janeiro
de 1905, ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 399).

- Deve reyerter ao domínio da Fazenda Nacional um
prazo de terras concedido por titulo definitivo a uma
ex-praça do Exercito na Colonia militar do Alto Uru
guay, visto não ter a dita ex-praça tornado valiosa a
posse deixando de entrar no gozo elos direitos que lhe
garantião o titulo. -A. de 16 de Setembro de 1905,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. 447).

Territorio do Acre. - Organiza-se a sua administra
ção fiscal. - Dec. n. 5.206 de 30 de Abril de 1904
(Ord. do Exercito n. 363).

- Emquanto não fôr nomeado o delegado do Governo da
União no Territorio do Acre, cabe ao commandante do
1~ Districto Militar exercer as funcções que competem



- 164-

ao mesmo delegado. - A. de 12 de Junho de 1904, do
M. da Justiça (Ord. do Exercito n. 371).

Territorio do Acre. - V. Auditor. - Districto Militm'.

Tiro. - V. C01ifede1'ação do Tiro Brasileiro.

Transferencia. - Está em pleno vigor o art. 52 do Re
gulamento de 31 de Março de 1851 qne manda transfe
rir para as armas de cavallaria e infanteria os segundos
tenentes de artilharia que não obtiverem o respectiyo
curso. - Res. de 14 de Setembro de 1904.

- Autoriza-se a transferencia das praças ele pret de umas
para outras armas, uma vez que a Fazenda Nacional
seja indemnisacla das despezas com a mudança de far
damento e tenhão taes praças a necessaria aptidão para il

arma para que forem transferidas. - A. de 3 de No
vembro de 1904 (Ord. do Exercito n. 383).

- Sobre a antiguidade dos capitães transferidos para o
corpos de engenheiros e ele estaelo maior. - V. Promo
ção, 5 de Dezem bro de 1906.

- A praça tran ferida de U111 para outro corpo será imme
diatamente excluida, ficando addida até seguir a seo
destino e incluida no corpo para O qual tiver sido trans
ferida, ficando neste considerada como não apresen
tada até que o seja. - A. de 12 de Dezembro de 1906.
ao Estado Maior.

- V. Transporte.

Transito de mercadorias. ~ Restabelece·se, sem limi
tação, a liberdade de transito de mercadorias com des-
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tino ao Perú, pe] o Amazonas brasileiro, fJcando sem
effeito o A. de 27 de Maio, do M. das R. Exteriores.
A. de 15 de Outubro ele 1904, elo mesmo ministerio,
communicado ao Chefe do Estado Maior em A. ele 27
(Ord. do Exercito n. 377).

Transito de mercadorias. - Tra.nsito de uavios de
guerra peruanos pelo Amazonas brasileiro. - V. Nave
gação.

Transporte. - A's familias dos officiaes que fallecerem
cabe o direito a transporte para onde desejarem transfe
rir suas residencias, uma vez que o reclamem no prazo
de seis meze , contado da data do fallecimento dos
mesmos ofliciaes. - A. de 31 de Março de 1903, ao
Estado Maior (Orei. do Exercito n. 268).

Faz-se extensiva a disposição deste aviso ás familias
das praças de pret.-A. de 1 de Agosto de 1907
(Ord. do dia n. ).

- O oflicial do exercito licenciado para tratar-se de beri
beri em guarnição differente daquella em que se acha,
tem direito a transporte por conta dos cofres publicos.
A. de 30 de Abril de 1904, ao Estado Maior (Ord. do
Exercito n. 347).

- O commandante ou qualquer autoridade federal ou
estadual pode requisitar transporte e pas agem nos va
pores da Companhia de Navegação Cruzeiro do Sul, em
vista do disposto no Dec. n. 5.198 de 19 de Abril de
1904 e na clausula 8~. - A. de 3 de Janeiro de 1906,
ao IntendenteGeral da Guerra (Ord. do Exercito n. 470).

- Quando a elle tem direito os ofliciaes do Exercito e
suas familias. - L. 11. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906
(Ord. do Exercito n. 469). - V. o AjJjJendice.
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Transporte. - Tem direito a passagem o criado ou
criada do official, embora não siga na occasião de sua
partida, para mais tarde acompanhar sua familia. 
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, art. 4~ (Ord. do
Exercito n. 469).

- Os officiaes do Exercito, quando doentes, não teem
direito a transporte por conta do Estado, excepto aquel
les que são atacados de beri-beri, e que, segundo o pa
recer das juntas medicas, teem neces idade de remoção
para o interior ou para fóra do Estado, sendo que neste
caso, tambem se dará transpor te á.s respectivas fami
lias. - Porto de 4 de Maio de 1906, á Delegacia Fiscal
do Thesouro no Maranhão.

- Só tem direito a transporte gratuito os officiaes que
viajão em objecto de serviço, ou por mudança de clima.
julgada necessaria pela junta de aude para tratamento
de beri-beri, devendo-se fazer carga áquelles que obti
verem passagens por conta dos cofres publicas, quando
das requisições re pectivas não constar os motivos que
as determinarão, para ser a suaimportaucia de contada
na fórma da lei j ficando-lhes, entretanto, salvo o di
reito de reclamação, que será attendida, qU<H1do devi
damente documentada com a certidão do termo da in
specçã.o. -Porto de 28 de Junho de 1906, á Delegacia
Fiscal do Thesouro no Maranhão.

- A's mulheres e filhos das praças do Exercito, transfe
ridas de corpo, achando-se em diligencia, se dará im
mediato transporte para que a ellas se reunflO, proce
dendo-se por igual fórma com as mãi , viuvas ou sol
teiras, quando soccorridas pelas ditas praças e alinien
tadas so b o mesmo tecto. - A. de 4 de Maio de 1907,
á Intendencia Geral da Guerra. - V. voto V,pag. IIO J

ati1/ea 2'~.
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Typographia. - Autoriza-se a in tallação de um erVlço
typographico na Repartição do Estado Maior do Exer
cito para attender á impressão da - Revi ta Militar
das - Ordens do Exercito - e outros trabalhos da
mesma repartição. - A. de 9 de Novembro de 190+
ao Estado Maior.

Uniforme. - Altera-se o plano de uniformes para o
Exercito. -Dec. n. 4.966 de 16 de Setembro de 1903
,(Ord. do Exercito n. 302).

- Devem ser de metal os distinctivos da golas dos
dolmans e elas lunicas dos alumnos das e colas elo exer
cito, tendo os kepis fónna e distinctivos ielellticos ao.
elos kepis dos alferes alumnos.-A. de 19 de Novembro
de 1903 (Ord. do Exercito n. 315).- V. Dec.Jl. +.966 de
de I6 de Setembro anterior (Ord. do Exerci to TI. 302).

- Manda-se adoptar definitivamente no ExerciLo, para
o fardamento da praças, em substituição ao brim
pardo, o brim k,L1d, a que se referem a alterações do
plano de uiformes mandado observar pelo Dec. n. +.966
de 16 de S tembro de 1903.-A. de 18 de Abril de 1905,
ao Estado Maior (Orel. elo Exercito n. 416).

- O de panno kaki a que e referem as alterações do
plano approvado pelo Dec. n. 4.966 de 16 de Setembro
de 1903, não eleve ser li aelo por officiaes fóra do quar
teis e acampamentos, salvo em formaturas com uni
forme ele eletalhe.-A. de 2 de Maio de 1905, ao Estado
Maior(Ord. elo Exercito n. 420).
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Uniforme. - Faz-se extensivo aos ofliciaes do Corpo de
Saude o uso do uniforme de panno kaki a que se refe
rem as alterações do plano de uniformes, approvado
pelo Dec. n. 4.966 de 16 de Ssetembro de 1903, obser
vando·se o que se contêm no aviso de 2 de Maio do cor
rente anno.-A. de 21 de Julho de 1905 (Ord. do
Exerci to n. 435).

- Tabellas dos uniformes para o serviço occasional orga
nizadas de accordo com o plano geral e acompanhadas
das modificações determinadas pelo Dec. n. 4.966 de 16
de Setembro de 1903. - Ord. do Exercito n. 436 de 31
de Julho da 1905. - V. Ord. 1t. 302.

- Os ofliciaes qt!e perderem os uniformes em incendio
dos seos navios em alto mar ou em naufragio, recebe
rão trez mezes de soldo, a titulo de com peusação do pre
juiso soffrido. - L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906,
art. 74 (Ord. do Exercito n. 469).

- Approvação do plano de uniforme facllltativo para os
ofliciaes do Exercito. - Dec. n. 6.155 de 26 de Setem
bro de 1906 (Ord. do Exercito n. 520).

- Aos ofliciaes generaes, no serviço interno e visita a pé
ou a cavallo aos estabelecimentos militares, é permit
tido o uso da tunica de panno de fianella, com modifi
cações. - A. de 14. de Fevereiro de 1907, ao Estado
Maior (Ord. do dian. 12).

- Alterações provisorias no uniforme dos ofliciaes e pra
ças do Exercito.-A. de 27 de Março de 1907. á Inten
dencia Geral da Guerra e de 3 de Abril, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 19).
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Uniforme. - Faz-se extensivo aos aspirantes a official
e aos inferiores do estado menor dos corpos do exer
cito a disposição do aviso de 27 de Marco na parte rela
tiva á suppressão do dolman no uniforme das praças
de preto - A. de 18 de Abril de] 907, á Iutendencia
Geral da Guerra.

- V. Distillctivo. - Luto. - O.fficial IW71orario. - Prece
dellcía.

Utensilios. - Tabella da quantidade e tempo de duração
dos differentes objectos e utensilios necessarios a cada
uma das escolas regimentae do Exercito, organizada
em virtude do dispo to no art. 7° do Reg. n. 5.698 de
2 de Outubro de 1905. em substituição da que foi
mandada observar pela portaria de 11 de Janeiro de
1899.- Ord. do Exercito n. 485 de 5 de Abril de 1906.

Vaccina.- A \"accinação e revaccinação contra a variola
são obrigatoria em toda a Republica. (Art. 1°).

Fica o Governo autorizado a regulamentaI-a sob as
seguintes bases: (Art. 2?).

a) A vaccinação será praticada até o sexto mez de
idade,' excepto nos casos provado de molestia, em que
poderá ser feita mais tarde;

b) A revaccinação terá lagar ete annos após a \"acci
nação e será repetida por septennios ;

c) As pessoas que tiverem mais de sei mezes de
idade serão vaccinadas, excepto si provarem de modo
cabal terem soffrido esta operação com proveito dentro
dos ultimas seis annos ;
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d) Todos os officiaes e soldados das classes armadas
da Republica deverão ser vaccinados e revacc.inados, fi
cando os commandantes responsaveis pelo cumprimento
desta;

e) O Governo lançará mão, afim de que sejam fiel
mente cumpridas as disposições desta lei, da medida
estabelecida na primeira parte da lettra f do § 3~ do
art. 1~ do Dec. n. 1.151, de 5 de Janeiro de 1904;

j) Todos os serviços que se relacionem com a pre
sente lei serão postos em pratica no Districto Federal e
fiscalizados pelo Ministerio da Justiça e Negocias Inte
riores, por intermedio da Directoria Geral de Saude
Publica.

L. n. 1.261 de 31 de Outubro de 1904. (Em conse
quencia dos serias disturbios que irromperam em toda
a cidade do Rio de Janeiro a 14 de Novembro desse
anno contra esta Lei, não foi ella regulamentada e dei
xou de ser executada).

Vencimento. - Os subalternos, quando addidos, teem
direito, no exerci cio das funcções que lhes são proprias,
á respectiva gratificação de exercicio, de corpo montcldo
ou a pé, segundo a arma a que effectivamente perten
cerem, e no exercicio dos lugares de commandante de
bateria ou companhia, ajudante, secretario ou quartel
mestre unicamente á gratificação de exercicio que fôr
fixada para estes.-A. de 27 de Outubro de 1903, ao
Estado Maior (Ord. do Exercito 11.312).

- O oflicial licenciado perde todo o vencimento desde o
dia em que terminar a licença em cujo gozo se achar
alé á vespera do dia em que se apresen lar á au toridade
militar competente na guarnição em que estiver .-A. de

·16 de Novembro de 1903, ao Estado Maior. - V. AjJre-
sC7ltação, 3 de Março de 1898.
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Vencimento. -- Os offidaes que exercerem os cargos de
prefeito no Alto Juruá, Alto Purús e Alto Acre teel11
direito á percepção do soldo, etapa e quantitativo para
criado e os que servirem á disposição delles, alem des as
vantagens mais a gratificação de estado maior de pri
meira classe, transporte e ajudas de custo.-A. de 20 de
Maio de 1904, á Direcção de Contabilidade da Guerra.

- O Ministerio da Justiça, por despacho de 12 de Abril
de 1905 (Dian'o OJliciaL de 20), indeferia, á vista do dis
posto no ad. 103 da L. de 4 de Outubro de 1831, nota.
123 ao art. 165 e Ord. do Thezouro de 27 de Junho de
1835, o requerimento de um lente do Gymnazio Nacio
nal pedindo pagamento de vencimentos de 14 de No
vembro de 1904 a 20 de Março de 1905 em que reassu
mia o exercicio daquelle cargo, por não haver ido pro
nunciado no processo que fôra submettido pelos factos
occorridos no Rio de Janeiro naquella data.

- Fixa-se o numero, classe e vencimento dos emprega
dos da S cretaria das Relações Exteriores. - Dec.
n. 5.536 de 25 de Maio de 1905.

- De veterinarios e picadores quando em con elho de in
vestigação-V. Veterillario, 16 de Setembro de 1905 e
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906.

- Equipar~ção de vencimentos entre o Exercito e a r
mada.-L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906 (Ord. do
Exercito n. 469).-V. o appeudicc.

Ficão revogados os Decs. n. 9-J.6-A de 1 de Novem
bro de 1890, n. 389 de 13 de Junho de 1 91, art. 3~ da
L. n. 232 de 7 de Dezembro de 1894 e quaesquer outra
di posições relativas a vencimentos e vantagens para.
officiaes do Exercito e da Armada. - L. supracitada,
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art. Sl.-Esta disposição tem execução quando os offi
ciaes e3tão sob o reg-imen daquella Lei e não quando
estão licenciados, porisso que o art. 78 g-arantio os ven
cimentos de que estavão no g-ozo anteriormente.
A. de 15 de Junho de 1906, ao Estado Maior.

Vencimento. - Para applicação do disposto no art. 78
da L. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, que g~rantio o
abono dos vencimentos em cujo g-ozo estiverem os offi
ciaes, até deixarem ou serem substituidos nos cargos
q ue exercerem, deye-se considerar como vencimentos,
de conformidade com o art. 2~ o soldo, etapa e gratifi
cação de exerci cio , excl uinélo· se todas as outras vanta
g-ens. - A. de 26 de Janeiro de 1906, á Direcção de
Contabilidade e de 31, ao Estado Maior.

- Os membros das cOl11missões de eng-enharia dependen
tes da Direcção Geral de Engenharia teem direito, alem
do soldo e etapa respectivos, á g-ratificação de posto e á
gratificação de funcção mencionadas no art. 22 e na ta
bella B sob o titulo - coml11issões technicas - (ia
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906, C0m petindo-lhes
tambem diarias na seguinte conformidade: chefe 105>,
ajudante 75, auxiliar 5$, medico 35 e commandante de
destacamento, encarregado do material, praticante e
phanl1aceutico, 2$.-A.. de 10 de Março de 1906, ao Es
tado Maior (Ord. do Exercito n. 482).

- Os vencimentos dos medicos e pharmaceuticos adjun
tos do Exercito, após a promulgação da L. n. 1.473 de
9 de Janeiro de 1906, continu ão a ser os mesmos, com
pondo-se de ordenado e gratificação, qualquer que seja
o exercicio.-A. de 10 de Março de 1906, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 482).

- Os officiaes dos batalhões de engenharia teem direito
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aos vencimentos fixados na tabella B titulo-Batalhões
de Engenharia-e não aos marcados sob o titulo-Com
missões technicas-e sómente devem ser considerados
ofliciaes montados o cOl11mandante, o major fiscal e o
ajudante. - A. de 16 de Março de 1906, ao Estado
Maior (Ord. do Exercito n. 483).

Vencimento.- Os ofliciaes praticando em diversas com
missões de engenharia teem direito á percepção de
oldo, etapa e gratificaçflo de posto, competindo-lhes

mais a diaria de 2$000. - A. de 30 de Março de 1906,
á Direcção de Contabilidade da Guerra.

- Os officiaes do Exercito que estudão nas Escolas mili
tares elevem perceber as mesmas vantagens que perce
bem, em ielenticas condições, os alferes-alumnos, ele
accôrdo com as tabellas orçamentarias. - A. de 27 de
A bril de 1906, á Direcçflo de Con tabili dade da Guerra.

- Os professores das escolas regimentaes teem direito á
gratificação mensal de 40$ sem que possão accumular
á de subalterno, competindo aos ajudantes, que devem
ser sargentos, a ele 20$ tambem mensalmente.-A. de
4 de Junho de 1906, ao Estado Maior.

- Aos coml11andantes de fortaleza cabem as gratifica
ções de posto e de com mando de fortaleza, mas não a
de commando de bateria. - PorL de 13 de Julho de
1906, á Delegacia Fiscal do Thez uro no Pará.

- Não se abona aos militares envolvidos em movimento
revolucionarios, durante o tempo em que e tiverem afas
tados das fileiras do Exercito. - Res. de 20 de Julho
de 1906, comll1unicada em A. de 28, ao Estado Maior
(Ord. do Exercito n. 50S).-V. 'uol.1L pag'52, f alillEa.
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Vencimento. - - Ficão elevados a 9:600$ annuaes os
vencimentos dos lentes cathedraticos das E colas Po
lytechnica e de Minas, das Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro e da Bahia, de direito do Recife e de
S. Paulo e do Gymnasio Nacional; e a 6:000$ os dos
substitutos e professores das referidas Escolas e facul
dades. - Dec. n. 1.500 de 1 de Setembro de 1906.

- Os yencimentos dos funccionarios da Secretaria da
Guerra são augmentados de accordo com a seg'uinte ía
bella, considerando-se dous terços como ordenado e um
terço gratificação:

Director .
Chefes de secção .
Primeiros officiaes .
Segundos officiaes .
Amanuenses .
Porteiro .
Continuas .

11:700$
9:360$
6:000$
4:800S
3:600S
3:600$
1:920$

Dec. n. 1.555 de 13 de Novembro de 1906 (Ord. do
Exercito n. 532).

- Novas tabellas de ,encimentos para os empregados
civis da Direcção Geral de Saude e da Intendencia Ge
ral da Guerra. - Dec. n. 1. 608 de 29 de Dezembro
de 1906 (Ord. do dia n. 1 de 1907).

Direcção de Sal/de:

Primeiros escripturarios .
Segundos » .

Terceiros » .

Porteiro .
Continuas .
Servente (diaria de 3S).

4:200$
3:000$
2:400$
2:400$
1:440$
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Iutendencia :

Primeiros officiaes .
Segundos » .

Amanuenses .
Agentes compradores .
Despachantes .
Porteiro .
Continuas .
Serventes (diaria de 3S).

4:200$
3:000$
2:400$
3:600S
3:000$
2:400S
1:440$

Vencimento. - Os adjuntos dos delegados do chefe do
Estado Maior do Exercito, ou da Direcção Geral de En
genharia junto aos cOl11mandantes de distrietos milita
res, quando executarem trabalhos de campo, embora de
suas attribuições especificadas no art. 70 da L. n. 1.473
de 9 ele Janeiro de 1906, por determinação especial dos
referidos com mandantes ou de outra autoridade supe
rior. teem direito á diaria cuja importancia é fixada
pelo Governo e depende do posto e da natureza das con
dições em que é executado o serviço. - Port. de 29 de
Dezembro de 1906, á Delegacia Fiscal do Thezouro no
Paraná.

- Nova tabella de vencimentos dos empregados civis do
Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar. - Dec.
n. 1.642 de 10 de Janeiro de 1907 (Ord. do dia n. 3).

Escripturario .
Agente e despachante .
Escreventes de 1~ classe .
Escreventes de 2~ classe .
Porteiro .
Continuo .
Manipuladores de 1:~ classe .
Ditos de 2~ classe .

3:600
3:000$
1:800$
1:440$
1:800~

1:440$
1:800$
1:440
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Ditos de 3~ classe .
Aprendizes de 1:~ classe .
Ditos de 2~ classe .
Ditos de 3~ classe .
Encaixotadores .
Serventes (diaria de 3$).

1:080$
720S
600$
360$

1:080$

Vencimento. - O unico documento de pagamento de
vencimentos de officiaes e praças do Exercito é a relação
de vencimentos ele praças, porque não é ella precisa
mente o documento probatorio da despeza, mas sim a
recapitulação a cuja primeira via se deverá então ligar
a referida relação, enviando-se essa via com os demais
documentos á Direcção Geral de Conlabilidade para
exame e fiscalisação. - A. de 14 de Janeiro de 1907,
ao Estado Maior (Ord. do dia n. ).

- Aos praticantes nos diversos serviços militares e aos
veterinarios e picadores assimilados aos subalternos,
compete, alem da gratificação de posto, a de funcção,
conforme preceitua a primeira parte do art. 58 da
L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906.

Aos 2"' tenentes excedentes, no desempenho de func
ções de subalterno, abonar-sf.-ha, além da gratificação
de posto, a corre pondente a essa funcção.

Os officiaes subalternos que servirem em commissões
. em gratificação especial, perceberão, além da de posto,
a de subalterno.

Ao officiaes que exercem, como subalternos, as func
ções de am<lnuense da Repartição do Estado Maior,
Direcções geraes e outras cOlUmissões, com gratificacões
especiaes, se abonarão tambem a do posto de subal
terno. - A. de 6 de Feverei 1'0 de 1907, a Direcção Ge
ral de Contabilidade.



- 177 -

Vencimento. - Aos ofliciaes alumnos das escolas do
Exercito que ti\'erem permissão para gozar ferias fóra
da séde das mesmas escolas se deverão abonar as gra
tificações de posto e de funcção, como se e tivessem
em serviço nos corpos. - Circo de 25 de Fevereiro de
1907, ás Delegacias Fiscaes do Thezouro nos E tados,

- V. Escola Mzlitm'. - Etapa. - G7'atificação. - Offzâat
inferior. - SmtC1lâado. - Soldo. - Tempo. - Ve1eador.
- Vitalzàedade.

Vereador. - Declara- e que, de accordo com O parecer
do Consultor geral da Republica, deve aer posto em
di ponibilidade um alferes do Exercito eleito vereador
da Camara Municipal de S. João de Uruburetama, no
E iado do Ceará,uma ,ez que a Constituição federal
não indue os militares entre os ineleginis e as consti
tuições estaduaes não o incompatibilisão eleitoral
mente, consoante á doutrina do accordão do Supremo
Tribunal Militar ,de 13 de Julho ele 1 99 (OreI. elo dia
n. 28 de 30 do mesmo mez). - A. de 5 de Outubro de
1903, ao Estado Maior.-V. fllcolll}atz'bzlz'datfe, vol. VII,
pag. 183, 2~ atinea.

- Os ofliciaes do Exercito que forem po ia em di ponibi
lidade por terem sido eleitos intendentes mu nicipaes, só
deverão perceber o soldo das respectiva patentes du
rante ·todo o tempo do mandato, - Circo de 1 de
Dezembro de 1903, ás alfandegas dos Estados (Ord. do
Exercito n. 317). V. '"01. VII pago 199, ultima atinea.

Os que farão eleitos anteriormente a esta circular con
tinuarão a perceber soldo durante o período das sessõe ,
e mais etapa, quantitati,o para criado e um terço da
gratificação de exercicio no intenralIo das mesmas se 
sõe , nos termos do avi o de 12 de Janeiro de 1899 com.
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relação aos senadores e depu tados federaes e estaduaes
(voI. VII pago 57), considerados assim em disponibili
dade de accordo com o art. 55 das Instrucções de 1 de
Novembro de 1890. - Porto de 5 de Fevereiro de 1904,
á Delegacia Fiscal do Thezouro no Ceará.

Aos que exercem simultaneamente funcções de de
putado e iutendente cumpetem vencimentos da dispo
nibilidade correspondentes ás primeiras funcçõesj e os
que fOTem simplesmente intendentes só receberão o
oldo de uas patentes. - A. de 11 de Fevereiro de

1904, ao Presidente do Estado de Sergipe.
São correspondentes os cargos de in tendente, verea

dor, conselheiro e prefeito para os :fins do disposto na
circular de 1 de Dezembro de 1903.- Porto de 7 de De
zembro de 1903 á Delegacia Fiscal do Thezouro em
Sergipe.

Vereador. - Os cfficiaes do Exercito eleitos deputados
estaduaes e ao mesmo tempo conselheiros (intendentes,
ou vereadores) l1111uicipaes, têm direito ao soldo das
patentes respectivas, durante o período das sessões do
Congresso legislativo, e ás vantagens estabelecidas no
art. 5':; das instrucções approvadas pelo Dec. n. 946
A. de 1 ele No\rembro de 1890, no inten7 allo desta
sessões, se não estiverem em exercicio de conselheiros
municipaes. - Port. Circo de 21 de Outubro ele 1904
ás Delegacias Fiscaes elo Thezouro nos Estados (Ord.
do Exercito n. 382).

- Os conselheiros municipaes têm sempre direito ao res
pectivo soldo, sendo officiaes do Exercito, e somente
nos interval10s das sessões lhes compete mais o abono
de etapa, embora pelo exercicio de taes funcçõe não
recebão remuneração alguma. - Porto de 20 de Abril
de 1906, á Delegacia Fiscal do Thezouro na Parahyba
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do Norte e A. de 30 de Maio de 1907, ao E tado
Maior (Ord. do dia n. 31).

Vereador. - O official do Exercito eleito vereador Ott

intendente municipal precisa de licença do Governo
para tomar posse do cargo, em cujo exercicio fica dis
pensado das obrigações militares, salvo as que se re
ferem aos preceitos ele disciplina j é equiparado ao
officiaes á disposição de outros ministerios ou de g0
vernadores ou presidentes dos E tados para de empe
nho de commissões alheias á sua profissão. - A. de
11 de Fevereiro de 1907, ao Estado Maior (Ord. do
dia n. 10).

-Indefere-se o pedido feito por um 2? tenente do exercito
para tomar posse do cargo de intendente municipal de
Manicoré, porisso que a permanencia de officiaes fóra
das fileiras, para o fim allegado, é prejudicial á disciplina
elos corpos e não consulta os interes e geme do Exer
cito. - Despacho do Ministerio da Guerra publicado no
Diario Official de 17 de Fevereiro de 1907. E outro ele
um capitão para ser po to em disponibilidade por haver
sido eleito intendente municipal de Corumbá, devendo
recolher-se á C'ipital Federal. - A. ele 25 de Maio de
1907, ao Estado Maior (Ord. dodian. 30).

Veterinario. - Os veterinarios c picaelores quando su
jeitos a conselho ele investigação elevem percecer a im
portancia correspondente a dou terços da totalidade do
soldo e etapa, como ficou estabelecido para os ca os de
licença para tratamento de saude em Portaria de 7 de
Novembro de ]891. - A. de 16 de Setembro de 1905,
ao Estado Maior (Ord. do Exercito n. +47).-V. 7101. VII,
pago 326, ultima ali7lea.

- Aos veterinarios e picadores assimilados aos subal-
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ternos, compete, além da gratificação de posto a de
funcção. conforme preceitua a primeira parte do art. 58
da L. n. 1.473 de 9 de Janeiro de 1906.-A. de 6 de
Fevereiro de 1907, á Direcção Geral de Contabilidade.

Veterinario.·- V. JWedicalllento.

Villa militar. - Autorizado o Governo, pela L. n. 1.617
de 30 de Dezembro de 1906, a mandar construir, no
local mais conveniente, um grande campo de instrucção
para as tropas das tres armas do Exercito, adquirio as
duas fazendas, de Sapobemba (ou antes villa) e a de Ge
riciná, na falda da serra de Gericiná, esta com 188.760
aros de terra, no Municipio de Iguassú, Estado do Rio
de Janeiro, e aquella, parte nesse Estado e parte no
Districto Federal, pertencentes ambas ao acen'o da Em
preza Indu trial Brasileira e vendidas em leilão a Ale
xandrino Pires Coelho por 600:000S.

A fazenda de Gericiná pertenceo anteriormente ao
visconde deste titulo e foi habitada pelo marquez de
Barbacena.

Segundo o annt111cio publicado pelo leiloeiro, no 701'

1lal do COIIZlIlcrcio de 13 de Dezembro de 1906, constão
cssas propriedades do seguinte:

« 151 predios de sobrado, assobradados e terreos, edi
ficados nas ruas do Engenho, Dous de Abril, Um de
Dezembro,Tres de Junho, Estação, Mangueiras,Vinte de
Março, Camboatá, S. Sebastião, Pedreira, Santa Cruz,
Nazareth, villas Vinte e Dous de Julho e Um de De
zembro, travessa Benjamin Constant e S. Sebastião e
rua sem denominação, todos na estação de Sapopemba.

119 sitios em Sapopemba, com casas cobertas de
telhas e sapé, tendo em algun cocheiras, e estão arren
dados pela Empreza a diversos, e muitos outros ter
reno sem arrendamento.
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Importante linha ferrea em Sapopemba, com 17 ki
lometros, sendo oito de desvios e nove de linha prin
cipal, c.om bitola de 0"',75 tendo duas locomotivas,
um bond e tres trolys.

Grande olaria edificada no centro de uma área
de 32.400 metros quadrados, pertencendo á mesma
250.000 metros quadrados, de onde tira a tabatinga, e
outra igual área, onde tira o barro, com grandes edi
ficios, tendo importante chaminé, forno de Hoffmann,
motor de 60 cavallos, locomoveI, caldeiras e muito
outros apetrechos de uma bem montada olaria.

Importante Engenho Central situado á rua do En
genho, composto de dous corpos ligados na fachada
por um torreão com 62"',40 tendo cada um dous corpos
lateraes com 68"',10 de fundo, sendo um onde estão
todos os im portantes macbinismos e o outro occupado
pelo almoxarifado.

Grandes officinas de ferreiro, serraria, fundicção e
carpin laria, com iro portantes ll1achinismos e grande
quantidade de ferramenta e espaçosos edificios co
bertos de telhas e zinco.

Fabrica de briquettes com caldeira motora.
Usina electrica, tendo nma machina motora com força

de 45 cavallos, que, move os dynamos.
Linha telephonica com seis kilometros de fios, 12 ap

parelhos isoladores, etc.
Fazenda de Gericinó, no Estado do Rio, com im

portante cachoeira, de onde vem o abastecimento de
agua, que é composto de cinco mil tubos de ferro de
de 2"',80 de comprimento e 0"',20 de diametro, que se
estende até á Estação de Sapopemba, em uma extensão
de 14 kilometros, tendo as ramificações para as casas,
fabricas, officinas e caixas, na extensão de 3 kilometros.

Grande quantidade de materiaes nas officinas, em
couçoeiras de pinho, taboas, pranchões, pernas de serra,
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esquadrias, grande quantidade de tijolos promptos e
crús, telhas, ferro em vergalhões e barras, grande quan
tidade de ferragens e accessorios para as oflicinas,
grande quantidade de canos de ferro e muitos outros.
objectos ».

Para a construcção da Villa Militar expedia o Minis
teria da Guerra instrucções á Direcção Geral de Enge
nharia em A. de 4 de Junho de 1907, que não farão
publicadas.

Por aviso de 19 de Agosto de 1907, ao Estado Maior,
foi nomeada uma commissão para incumbir-se da con
strucção da Vi/Ia MiHtar de Sapopemba, ficando nesta
parte revogadas as instrucções approvadas por aviso de
4 de Junho anterior.

Vitaliciedade. - O funccionario vitalicio que é posto em
disponibilidade tem direito a quaesquer vantagens que
porventura se deem no cargo que exercia, como se em
pleno exercicio continuasse, porisso que não foi apo
sentado ou jubilado, e sim privado do exercicio por
motivo alheio á sua vontade. - Accordão do Sll premo
Tribunal Federal de 16 de Setembro de 1905.

- O funccionario vitalicio mantêm o seu direito aos ven
cimentos, ainda depois de extindo o cargo que exercia.
- Accordão do Supremo Tribunal Federal, n. 1.917 de
10 de Novembro de 1906 (Dim'io official, de 18).

- V. Reintegração.

Voluntario. - Só devem ser acceitos 110S Estados em
que possão ser inspeccionados de saude. - A. de 27 de
Abril de 1903, ao Estado Maior (Ord. do Exercito
n. 274).

- O individuo que assentar praça no exercito occultando
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a circumstancia de haver tido baixa por mao procedi
mento, constante da escusa, deve, quando tal se reco
nhecer, ser excluido com declaração do motivo da e 
clusão. - A. de 17 de Março de 1905, ao Estado Maior.

Voluntario. - V. Alz'stame1lto.

Voluntarios da Patria. - Concede-se vitaliciamente aos
ofliciaes e praças de pret sobreviventes, dos corpos de
vaIuntarias da Patria e da guarda nacional, e aos audi
tores de guerra e estudantes de medicina e de phar
macia, que servirão no exercito e na armada, por occa
sião da guerra do Paraguay, o soldo regulado pela ta
bella actualmente vigente, e dão-se outras providencias:

CArt. 1~ E' concedido vitaliciamente aos officiaes e
praças de pret sobreviventes, dos corpos de voluntarios
da Patria e da guarda nacional, que serviram no exer
cito e na armada, por accasião da guerra do Paraguay,
o soldo regulado pela tabella actualmente vigente, cor
respondente aos postos e á situação em que se achavam
ao tempo em que farão dispensados do serviço militar.

§ 10 Igual concessão é extensiva e nas mesmas COll

dicções, aos auditores de guerra e estudantes de medi
cina e de pharmacia que serviram como voluntarios na
referida campanha.

§ 2~ Os ofliciaes e praças que já estiverem no goso
de pensão terão de optar entre ella e o soldo que a pre
sente lei lhes concede.

Art. 2~ Para que os interessados possão perceber o
soldo vitalicio que esta lei lhes assegura, é indispen
savel que se mos trem habilitados com as respectivas
patentes, baixas ou documentos aquivalentes, assim
como os actos expedidos pelas repartições dependentes
dos Ministerios da Guerra, da Marinha e da Justiça, ou
por certidões autenticas, isentas de sellos, extrahidas
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das mesmas, on de quaesquer outras repartições pu
blicas, da União ou dos Estados). Dec. n. 1.687 de
13 de Agosto de 1907 (Ord. do dia n. ).

(O ministerio da Fazenda, em despacho de 26 de
Agosto de 1\)07, declarou que os requerimentos pedindo
as certidões estão sujeitos ao pagamento do seBo
Diario offiez"al de 28).

Voluntarios da Patria. - V. SyuopsisJ 1~ edição, 2? vo1.
-1875.
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Abastecimento d'agua. - Regulamento para a arreca
dação das taxas do consumo de agua no Districto Fe
deral. - Dec. n. 5.141 de 27 de Fevereiro de 1904.

Alferes alumno. - V. lJ1Jeio soldo.

Arreiamento. - Deve ser fornecido á proporção que c
fôr considerando inservivel o que estiver em uso, não
bastando para justificar a substituição a razão de sua
uniformidade. - A. de 20 de Agosto de 1907, á Intell
dencia Geral da Guerra.

Attestado. - Passados por autoridades superiores ó
devem ser averbados quando tiverem por fim preencher
lacunas nas fés de oflicios e certidões de a sentamento ,
com relação a alterações de certos periodos das quaes
nada conste, sendo, em taes caso ,abolidos os elogios
ou louvores. - A. de 5 de Agosto de 1907, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. )

l*) Ultimo Dim'io OjJicial consultado - de 17 de Setembro ele
1907; ultima ordem do dia - n. 34.
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:s
Bibliotheca. - Reorganiza-se a Bibliotheca e Museu da

Marinha. - Dec. n. 6.510 de 11 de Junho de 1907.

c

Cavalgadura. - Declara-se á Intendencia Geral da
Guerra:

1~ - que por occasião das concurrencias para re
monta do exercito, podem os ofliciaes escolher animaes
para sua montada e propriedade particular, devendo
esses animaes ser incluidos no contracto com declara
ção dos ofliciaes aos ql1aes se destinão, fazendo-se-Ihes
carga da importancia respectiva para indemnização
na fórma da lei;

2~ - que não será pennittida a acquisição de outro
cavallo emquanto o oflicial não tiver indemnizado a
Fazenda Nacional da acquisição anterior;

3~ - que é permittido ao oflicial montado ter no regi
mento um cavallo de sua propriedade, que será forra
geado pelos cofre publicos, percebendo a ração regula
mentar, sendo, porém, o oflicial obrigado a empregai-o
em todo serviço que lhe fôr ordenado e que exigir esse
meio de locomoção;

4? - que nenhum oflicial poderá, sob pretexto algum,
ter 110 regimento mais de um animal;

5~ - que não se poderá empregar praças no trata
mento de animaes, fóra do quarte~, não devendo tam
bem, sob pretexto algum, sahir ração do quartel para
animaes pertencentes, ou não, ao regimento e que não
estejão em serviço militar especificado 110 detalhe do
corpo. - A. de 28 de Agosto de 1907.
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Corpo de Bombeiros. - Seo regulamento. - Dec. n.
6.432 de 27 de Março de 1907.

:o
Defesa das costas. - Para se continuar no estudo d,L

defesa das costas do Brasil, fica constituida em cada
districto militar uma cOl11t11issão composta dos delega
dos da Repartição do Estado Maior do Exercito e da Di
recção geral de Engenharia junto ao commandante res
pectivo e de um official de artilharia, que servirá suc
cessivamellte em todas as commissões, sendo que para o
4~ Districto farão as vezes daquelles delegados um offi
cial designado pelo chefe do Estado Maior e outros que
a referida direcção indicar.

Sempre qne se offereça occasião, essas coml11issões
trabalharão de coml11um accordo com a que fôr no
meada pelo Ministerio da Marinha para o estudo e de
fesa dos portos, convindo que taes estudos se subordi
nem, sem discrepancia, ao plano da defesa da Repu
blica, cuja organização incumbe taxativamente á dita
Repartição do Estado Maior, devendo ser organizadas
as bases para as instrucções que serão expedidas pelo
Governo. - A. de 15 de Maio de 1907, ao Estado
Maior (Ord. do dia n. 31).

Distinctivo. - V. Fardamento. - Ulliforme.

Elogio. - Só podem ser averbados quando forem citados
os nomes dos officiaes e praças. - A. de 5 de Agosto
de 1907, ao Estado Maior (Ord. do dia 11. )

Engajamento. - V. Rubrica.
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Fallecimento. - V. Obüo.

Fardamento. - Aos inferiores do estado menor quando
presos para sentenciar se deverão abonar as peças de
fardamento a que se refere a 12'; observação da tabella.
n. 1; peças de brim kaki iclenticas ás de brim pardo,
que forão abolidas, e kepi de panno, tudo com o tempo
de duração marcado nas respectivas tabellas. - A. de
27 de Agosto de 1907, á Intendencia Geral da Guerra.

- Com relação ao fornecimento de fardamentos ás praças
asyladas, declara-se á Intendencia Geral da Guerra:

1~ Quer a praça invalida, licenciada, que reverter ao
Asylo, quer a incluida no mesmo Asylo, deve receber
as peças de fardamento necessarias para. seu uniforme,
levando-se em conta, porém, o fardamento que, por
ventura, tenha anteriormente recebido;

2~ O cobertor, o capote e as insignias devem er abo
nados pela. me ma fóru1a que a expendida no primeiro
caso;

3~ As tres peça acima citadas só serão vencidas,
quando completarem precisamente o tempo de duração
as id~nticas, an teriormente recebidas;

4~ A's praças asylada ,quando excluídas, por qual
quer motivo, não se deve fazer carga da importancia
das peças, que pon-entura, tenham recebido para sua
uniformidade. - A. de 29 de Agosto de 1907.

Fé de officios. - V. Li7JJ'O JlIestre.

Fornecimento. - As intendencias dos districtos milita
res devem, nas fu turas licitações para su pprimento aos
corpos e e tabelecillleutos militares, a exemplo do que
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pratica a Intendencja Geral, organizar impressos por
grupos: expediente, roupas, tintas e drogas, etc., com
as cifras em branco, para que os proponentes preencham
os claros com os competentes preços, examinando-se
previamente as amostras, que deverão trazer uma pe
quena marca, afim de não se conhecer o proponente
antes da abertura da proposta, depois do que serão lido
os preços sámente dos artigos cujas amostras tiverem

ido acceitas para dar-se a adjudicação do menor valor.
No impresso de cada grupo deverá ser feito o resumo
de todos os preços lidos, acompanhados dos valores do
ultimo contracto ou, na falta destes, dos menores valo
res elo mercado, com um traço vermelho sob o preço ap
provado. - A. de 2q de Agosto de 1907, á Iutendencia
Geral.

:::c
Instrucções. - Para a con trucção, pelo 2° batalhão de

engenharia, do ramal ferreo de Cruz Alta ao Ijuhy, no
Rio Grande do Sul, organizadas pela Directoria de
Obra e Viação da respectiva Secretaria de Estado e
approvadas provisoriamente - A. de 15 de Junho de
1907, ao Estado Maior (Orel. do dia n. 32).

Kaki. - Formula para preparar a tinta côr de kaki ado
ptada .para a pintura das viaturas do Exercito - Ord.
elo dia n. 32 de 15 ele Junho de 1907.

Para um kilogramma ele tinta:
Ocre .
Alvaiade de zillco .
Zarcão gelluillo .
'Verde composto escuro .
Pós de sapato.. . . . . . . . . . . . .
Oleo de linhaça crtí. . . . . • . . . . .
Agua-raz .

Total.
Seccante .

3i5 gr.
Ü •

2ú :t

20 •
ln •

242 •
2J~

1000 gr.
GOlO
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Lei. - Sobre a epocha da execnção das disposições con
tidas nas leis orçamentarias. - V. Orçammto.

Licença. - Não pódem os directores de estabelecimentos
militares conceder, com vencimento, aos operarios, que
não são empregados de nomeação. - A. de 4 de Se
tembro de 1907, ao Director da Fabrica de Polvora da
Estrella.

Meio soldo. - Os alferes ah1illnos nãc Jeixão o meio
soldo a suas familias, por não serem officiaes de pa
tente. - Decisão do Tribunal de Contas de 6 de Setem
bro de 1907 (Dzário OjJicz'at de 10). - V. voto VII pago
2 I5 J 4'~ atinea.

o

Obito. - O obito dos officiaes do Exercito a que allude o
Dec. n. 431 de 2 de Julho de 1891 (voI. VI, pago 24 ,
1:~ alínea), deverá ser feito primeiro por telegramma e
depois por officio, remettendo-se, com urgencia, ás De
legacias e Alfandegas um 9u mais exemplares das or
dens do dia do Estado Maior onde ellas, sob o titulo 
fallecimento - , encontrarão a datas em que estes oc
correrem. - A. de 25 de Maio de 1907, ao Esta.do
Maior (Ord. do dia n. 31).

Orçamento. - As leis do orçamento começão a vigor r
do dia em que começão os exercicios a que ellas e
referem, quanto ás disposições concernentes á receita
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e despeza. Quanto ás disposições relatiyas a outros
assumptos, elesde que não haja declaração expressa
de seo inicio, devem ser execu tadas ele accordo com
o disposto no art. 1? do Dec. n. 572 de 12 de Ju
lho de 1890. - Decisão do Tribunal de Contas de 23
de Agosto ele 1907 (Dim'io OfJicial de 30).

Organização. - Somente o 1° regimento de artilharia
deverá ter normalmente seo artilheiro montados.
Fica provisoriamente reduzido a quatro o numero de
canhões de cada bateria de artilharia de campanha,
não só no regimentos, como nos batalhõe que esti
verem armados com es es canhões. - Fica proviso
riamente supprimida a espada dos artilheiro, exce
pto no 1? regimento, cujos artilheiros a usarão, como
na caval1aria, no porta-e. pada. - A. de 27 de Maio de
1907, ao Estado Maior (Ord. elo dia n. 31).

Pratico de pharmacia. - Ainda mesmo quando encar
regado de pharmacia ou el1fer~1aria mili tal', não tem
as regalias de que gozão o empregados elo ~Iiniste

rio da Guerra com graduaçõe militare . - A. de 1 de
Ago to de 1907, ao E tado Maior.

Ração. - Não se abona ao oflicial quando em campo
de manobra. - Porto de 12 de Ago to de 1907, á De
legacia Fiscal elo Thezouro em Pernambuco.

Reforma. - Por decreto de 7 de Fev reiro de 1907 foi
reformado o alfere alumno Gene co de Oli\'eira Castro,
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julgado incapaz do serviço do Exercito em inspecção
de sande (Ord. do dia. n: 8).

O Tribunal de Contas, em sessão de 6 de setembro do
mesmo anno, confirmando a decisão de 26 de Julho de
1901 (VoI. VII, pago 215, 4'; alinea) declarou que os al
feres alumnos não teem direito á reforma, porque esta
decorre da patente, que elles não possuem (art. 7~ da
L. n. 159 de 22 de Agosto de 1840) e é objecto da ga
rantia assegurada no art, 7~ da Constituição da Repu
blica (Dial'io o.f1icz'al de 10 de Setembro de 1907). - V.
neste volume, pago 12,1',' alinea, a Res. de 20 de Jmtlw

d,e I9 0 7·

Reforma. - Os officiaes do exercito que occuparem no
corpo de bombeiros da Capital Federal postos su perio
res aos seos e que neste corpo se inu tilisarem para o
serviço, serão considerados, para os effeitos da reforma,
como se fossem unicamente officiaes do mesmo corpo,
uma vez que renunciem os postos que tiverem no exer
cito. - Dec. n. 6.432 de 27 de Março de 1907, art. 161
do regnlamento que o acompanha.

Requerimento. - V. Setlo.

s

Sello. - Os requerimentos pedindo certidões de do
cumentos para comprovar a qualidade de voluntario da
Patria estão sujeitos ao pagamento do imposto do
sello. porquanto o Dec. n. 1687 de 13 de Agosto de
1907 apenas isentou desse imposto as referidas certi
dões. - Despacho do M. da Fazenda de 26 do mesmo
mez e anno (Dz'01 z'o O.f1icz'al de 28).

- Quando a nomeação para qualquer lugar fôr feita por
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telegramma, o pagamento do imposto do sello deve ser
averbado no proprio telegramma. - A. de 10 de Setem
bro de 1907, do M. da Fazenda ao da Guerra.

T

Tempo. - Os lentes da Faculdade de Medicina da Bahia
que tomarem parte no Congresso de Medicina e Cirur
gia, que se deverá reunir em S. Paulo no mez de Se
tembro vindouro, não perderão tempo para a jubilação,
durante o periodo da reunião. - A. de 8 e de 29 de
Agosto de 1907, do M. do Interior, ao Director da
mesma faculdade. - V. Vellcillle7lto.

Vencimento. - Os lentes da faculdade de medicina da
Bahia que tomarem parte no Congresso de medicina e
cirurgia que se deverá reunir em S. Paulo no proximo
mez de Setembro, continuarão a perceber seus venci
mentos integraes durante o periodo da reunião.-A. de
8 e 29 de Agosto de 1907, do 1. do Interior, ao director
da mesma faculdade.

Veterinario. - Como são contractados para servir 110S

corpos arregimentados, ?odem recorrer aos facultativos
militares da guarnição para o casos em que são soccor
ridos os officiaes effectivos dos mesmos corpos e suas
familias. -A. de 11 de Junho de 1904, ao E tado Maior
(Ord. do Exercito n. 357).

Por identidade de razão este aviso deve abranger os
picadores e os mestres das bandas de musica con
tractados.



VENCIMENTOS MILITARES

LEI N. 1.473 - DE 9 DE .JAl'mIRO DE 1906

Define os cargos de categodas cOITespondentes, no exercito e
na armada, e dá outras providencias

o Pl'e idente dlt Republica dos Estados Unidos c1<>
Brazil:

Faço ah r qne o Congl'e 'so Nacional decretou e en san 
ciono 11 segninte Resolllçiio:

DISPOSIÇÕES PRELIi\fIN ARES

Art. 10 São considerados cal'gos de categoria cone, -
pondeJlto~ :

O commalldo em cLefe do exel'citn e o da al'l1l<lda;
O COlllluautlo de corpo de exel'cito e o de e qlludm;
O comman<1o de divi. fio do exel' ito e o de divisão 1I1lVa] ;:
O comlllallllo de brigada do exercito e o de ítotilba;
O c0I1111audo e ontl'lls fllllcções dos corpos arl'egimenta

dos do exerci to e o cOlllll1aJldo e outras fnllcçôes do corpo de·
illfallteria <1e marinha, uo que fÔl' equiparavel;

O Est<tdo· [Ilior elo Exercito e o da \.rmada;
A Dil't'cção Geral <1e Eng Ilharia do EX'I'cito e a ln pe
ctoria de j~Jlgell!JlU'ÍltI'ilVa];
A Direcção GemI de Sande do Exercito e a Illspectoria

de ande aval;
Illtelldencia Geral da G-llel'l'a e o 'Olllllissal'iltdo Ge

ra1 d'1 .A rm atht ;
Os ho, pi tnes e enfermarias do exerci to e os ho pita s e

euf rmaxia dn mariuha, re peitadas as lias categoria;
.A. Bibliotheca. do Ex l'cito e a da l\IaI'Ínha;
Ad. ~'! Ficam ac1optadl1 as segllintes dellominaçôe

para o po -tos do Exercito e para o do COl'pO dlt Al'madn, UI"

onlem descendente dn lJiemrchin militar:
Milrecha1 e fi1m ira II te ;
General de divi ão e vice·alwÍnlllte;
Geuerl11 de bl'igada e contl'l1-almil'allte'
Coronel e Cl1pitão de mal' e gnerra ;
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Tenente-coronel e capitão de ftoagata;
Major e capitão de corveta;
Capi tão e capitão· tenente;
1° tenente para o Exercito e Al'l1lílda;
2~ tenente para o Exercito e Armada;
Alferes-alnlUno e gnarda-marinha.
Para as classes annexas do Exercito e da Anuadíl accres

<lentar- e-á depois do posto, o nome da cla e a que perten
<ler o officia1.

Em virtude de tal di po ição: na armada, o "ctuae,
<lapitães-tenentes pas arão a denominar-se capitãe de cor
veta; os 1.0' tenentes, capitães-tenente ; os 2.°5 tenentes 1.'"
ditos; o gnal'das-marinha confirmado,' 2.°' tenentes, e o
ontL-os silUple mente gnardas-marinha' no Exercito, o te
nentes pa 'sarão a denominar-se 1.0' tenentes e os alfere' 2.'"
tenentes.

Ad. 3? Em vi ta de ta.es eqniparltçõe. o. veucim ntos
·do· officiaes do Exercito e da Armadel erào l' guIados pejas

eguinte disposições e tabeUa annexas:

CAPITULO PRIMEIRO

PREAliBULO F"L"NDA:llEK'l'AL

Art. 1" O vencimentos militar " ão a remnueraçõe,
pecnuiaria dadas aos membro da força armada um'ante O'

serviços !lue pre tam á Pat,l'ia.
Ârt. 2? Estes veu imel1to. 'ão referente ao po to dl'

~ada militar, á na alimentayão e á re pon abilida,de e repre
sentação do cargo qne xerce cada um; dabi a divi 'ão lo
me mos em oldo etapa e gratificaçõe .

Al't. 3." .A.l sm de ses vencim nto , O, officiae receberão
ajuda de cu to e ontl'a valltageu, e pecificada ne ta lei.

OAPITULO SEG'CKDO

SOLDO

Vencillleuto mensal.

Âl't. 4.° Teem direito ao oldo o offi ia s do quauro
acti\'To ou reformado: do Exercito e Armada" as, im como O'

da Guarda acional o do' beüalhões patriotil'o, o bono
1'a1'ios e outro, quando cbamado ao erviço activo.

A1't. 6.° O 'oldo dos offi.ciae do quadro activo do Exer-



- 198-

cito, Armada e classes annexas será correspondente ao posto
effectiv6 e con tará da tabella seguinte (lei n. 247, de 15 de
dezembro de 1894) :

Marechal ou almirante .... _..... . . . . 1:000$000
General de divi ão ou vice-almirante. . . 800$000
General de brigada ou contra-almirante 600$000
Coronel ou capitão de mar e gnerra. . . 400$000
Tenente·coronel on capitão de fragata. 320$000
Major ou capitão de corveta .. _.. _. . . . 280$000
Capitão ou capitão-tenente . . . . . 200$000
1.0 tenente do Exercito ou da Armada, . 140$000
2.° tenente do Exercito ou da Armada. . 120$000
A1feres-alumuo ou guarda-marinha. . . . 120. '000

Art. 6.° O soldo integral é devido ao official desde a data
do decreto da promoção á effectividade do posto até a de sua
reforma ou exclusão do serviço.

Quando algum official for promovido contando antigui
dade anterior em resarcimento de preterição que tenha sof
fl'ido, daclarada explicitamente no respectivo decreto, de
ver-se-á pagnar-lhe o soldo de1. nova patente desde o dia da
antiguidade que lhe foi mandada contar no decreto de pro
moção.

Quaudo, porém, a antiguidade mandada contar não for
em virtude de rcsarcilllen to de prtterição, deve- e·lhe pagal'
o soldo sómen te da data do decreto.

Art. 7.° Os officiaes reformados que exercerem algum
emprego no Exercito ou na Armada terão o soldo de sua
reforma com as respectivas quotas. Quando porém, a re
forma não lhes der direito a qnotas, e as funcções que exer
cerem forem privativas dos officiaes do quadl'o activo, perce·
berão o soldo qne competir a este~, abonalldo- e-lhes para
isto a differença, i a houver, entre o soldo da reforma e o
da actividade, perdendo, ne te caso, o direito á. quotas, si
as tiver.

Al't. 8.° Os ~fficiaes da Guarda Nacional, dos batalhões
patrioticos e os honorarios, assim como o pilotos, quando
chamados ao serviço activo do Exercito ou da Armada, terão
o mesmo soldo dos officiaes de igual patente lia actividade.

Art. 9.° Em tempo de guerra externa ou internu os affi
ciaes do Exercito e da Armada terão mais a terça parte do soldo
de sua patente, emquallto se acharem em exer icio activo
das operaçães de guerra contra o inimigo.

Art. 10. Os officiae condemllados terão direito sómente
á meLade do soldo, salvo si pela condemnação ti verem per-
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elido a patente, hypothese esta em que perderão todo o oldo.
Em todo caso só se farão efi'ectivas tae di posiçôe d poi
de coufirmada a sentença em ultima in tancia.

Art. 11. O soldo do oflicial do quadro activo ou refol'
lllaelo não está sujeito ao pagamento de divida e não póde ser
penhorado por motivo des a. E ta disposição não compre
hende as dividas da Fazenda Nacional e as contrahida por
autorização do Govel'l1o, as quaes serão descontadas do
mesmo soldo pela 5~ parte ou de aceordo com o que tiver sido
determinado ou combinado.

CAPITULO TERCEIRO

ETAPA

"Vencimento d ia do

Ad. 12. A etapa dos ofli iae é correspondente ao posto
efi'ectivo e será abonada de aeeordo com a tabeJJa egnin te:

Para o marechal ou almirante 14
Para o general de divi ão ou

vice-almirante.. . . . . 12
Para o general de bl'igada ou

cou tra almirante . . 10
Para o coronel ou capitão de

mar e guerra .. ____ .... 8
Para o tcnente coronel ou ca·

pitão de fragata. __ . _.... 7
Para o major ou capitão de

eorvetl:!> . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Para o capitão ou capitão-te-

nente ........ _........ _ 5
Para o 1.0 tenente do Exercito

ou Armada .. _. . . . . ... . . 4 ]/2
Para o 2.° tenente do Exercito

ou Armada .. . . 4
Pura o alfere alumno ou guar-

da-mariuha. _... ... 4

Art. 13. As etapas serão proporcionadas ás das praça
de pret, na gual'l1ição elll que e achar o offieial, e .fixada
semestralmente pelo Govel'l1o de accol'elo eom a eondlçõe do
mercado não podendo ir além 'de 1 '400 no maximo e de 1
liO minimo.

Todavia lias guarnições, onde a vida for oa tante cara,

.,
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de modo que a etapa da praça e teja além de lMOO o Go
vemo poderá elevar a do oflicial até um terço mai deste va
lor, conforme as necessidade ,locaes,

Àd, 14, Teem direito á etapa os ofliciaes do quadro
activo que e acharem nas 'eguintes condiçõe :

1\ quando em eevlgo efi'ectivo de commis ão militar do
Exercito ou da A.1'mada ou chamado a desempenhar serviço
geatnito obrigatol'io ;

2«, qnando e 'tiverem na 2~ elas 'e em virtude de iucapa
cidade pbysiea ou quando lU cli,'pouibilidac1 '

3~, quando e acharem doentes nos bospitaes ou enfer
marias militares ou civi~, em seu quattel ou com licença para
tratar de sua, elUde'

4", qnando estiver ln re pondelldo a pro 'e~ o civil. on
militar, até defiuitiva couc1emnação que importe na p61'da
da patente;

5',', quando snspen os do exel'cicio de sua fllncções em
","irtnde de en ten<;a ou de el isposição legal;

6", qnaudo pl'isioneiJ'o, de gllel'l'a, uma vez provado que
assim se achavam illvoluntal'ialllente j

7", quando pertencerem ao corpo docente elo Exercito ou
da Armada.

Art. 15. T 'em tambem direi to á etapet :
l°" os ofliciaes reformados, da Guarda Nacional, dos ba

talhõe patriotico~, os honorario' e outros, quando chi;1.lUado'
ao serviço activo;

2°, os ofliciae do quadro activo induUado', aiuda me mo
quando estejam l' spondendo a novo processo.

Art. 16, O ofliciaes reformado' on Lonomrio,. por ser
viço de guel'l'a, no Exercito ou ]];1. Arruada lllando recolLi
<lo ao Asylo dos lu validos da Patria, r cebcrfto metade da
etapa da Hna pateut'.

Art, 17. Não teem direito áper'epção da etapa:
1°, os qne e II Larelllna 2~ classe a eu pedido'
2", o que estiverem liceuciados para traktr de lJegocios

dE' sen intere, e;
3° o condemuados á perda do po to, depois d confil'

mada defiuitivamentea entença cm ultima iustauciaj
4°, o empregados em ervi<;,o remllnel'ado, estralJ10 ao

:1\1ini terio da Gu na ou dü Marinba ;
;')0 o qn forem ministros de E tudo e os qu exercerem

fUllcçõe electivas federae ou estadua ,dmante o tempo
em que receberem remuneraçõe por e a funcçõe.

Àrt. 1 , Os ofliciaes que viajarem de nma gnul'llição ou
e tação para outra perceberão a etapa do logar oude se
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achavam até o dia em que begarem á outra gnal'llição ou
estação.

Ad. 19. Os officiaes embltrcados nos nayjo de guerra
receberH,o, além de sua etapa i 11 tegral mai uma ração de paiol
para sua alimeotllção a bordo. Terão tllmbem uma ração
em g Lleros os officiae do Exercito on da Armada qne ervi
rem em teera, nas operações activas de guerra ou em occu
pação militar.

Ârt. 20. Em paiz e traueiro a etapa será elllpre a da
Capital Federal, na occa ião da sahida do navio on do
{)fficial.

CAPITULO QUARTO

GRATIFIUAÇ'ÃO DE EXERClClO

Ad. 21. As gratificações de exercicio ão referente ao
posto dos offic:ae e iohereu tes á funcçôe q ne o mesmos
exercerem· dahi ua divisão em gratificação de po.::lo e gmti
ficação de fnlll:ção.

PRIMEIRA ECÇ'ÃO

GRATIFICAÇ'ÃO DE PO TO

Vellcilll nto mensal

Ârt. 22. Â gratificação de po to é u viua m nte ao
officiaes do quauro acti vo em erviço de COlllUJiS ão pura
mente mili tal' 110 Exercito ou nu Ârmada., e con -tará Uet e
guinte tabella;

Marechal 011 almirante.... .. . . . . .. 500$000
Geueral de di\·isão ou vice·ulmiranle. 400$000
General de brigada ou contra-ulmi-

i·ante .
Coron ] ou capitão de mar e gnerra..
Teneo te-coronel on ca pitão de fragata
Major ou capitão de corveta .
Capitão ou capitã.o-tenente .
1° tenente do Exer ito on Armada ..
~o tenen te do Exercito ou Al"IlIadcl, ..
Alferes-alnillno ou guarda.marinha e

os ~ tellen tes excedeu te _. . 5 $000

Teem as mesmas gratificllções os officiaes uas classes an-

•

. .
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nexas do Exercito e da Armada em serviço de sua profissão,
no Exercito ou na Armada.

Ârt. 23. Teem t~lmbem direito a esta gratificação:
I·, os officiaes chamados a desempenhar serviço publico

obrigatorio;
2°, os qne estiverem addidos.a algum corpo ou reparti

ção militar por con veniencia do serviço,
3", os que, achando-se designados para alguma commis

. ão, aguardarem ordens do Governo;
4°, os que forem Deputados ou Senadores, dnrante o in

terval\o das sessões parlament.ares;
5·, os que estiverem matriculados nas escolas militares

ou nitvaes, theoricas ou praticas;
6°, os que se acharem em transito de 11ma para outr1t

guarnição, por ordem do Governo, ou em virtude de disposi
ção legal;

7", os que estiverem respondendo a proces,o no fôro mi
litar ou civil até á pronuncia, se fizerem serviço;

8°, os doentes em consequenccia de ferimento recebido
em combate on em serviço do Estado, de accôrdo eom os
arts. 59 e 60 ;

9" o. designados para praticar na Repartição Geral do"
Telegraphos, na estrada de ferro, observatorios a tronomi
cos e repartições cOllgeneres ;

lO·, os officiaes generaes do quadro activo ou reforma
dos, memuros do Supremo Tribunal Militar tendo estes para
isso a differença ent.re as quotas da reforma e a gratificação
de po to.

Art. 24. Não teem uireito á gratificação de posto os offi
ciaes uo Exercito e da AI'mada que receberem ordenado e
gratificações por qualquer fuucção.

SEGU DA SECÇÃO

GRATIFICAÇÃO DE FUNCÇÃO

Vencimento mensal

Art. 25. A gratificação de fnncção será cOllcediua ao offi
cial conforme o cargo que e. tiver exercelJdo eifeetiva ou inte
rinmaente, e constautedas tabella A B e C.

Art. 26. Só tem direito a esta gratificação o offieial que
estiver no exercicio de cugllma fllUC<;ão; todavia, aqllelle que
fôr chamado a d S IlJpenhar serviço publico obrigatorio tem
direito á respectiva gratificação de funcção.
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Art. 27. O abono de gratificações de fuacção priucipia
e cessa com o exercício da mesma funcção. Quando, Iorém
fi commíssão exigir algum tempo para a sna entrega e rece
bimento, o Governo marcará um praço razoavel para isso,
dentro do qual abonará a mesma gratificação ao qne entregar
a commi são. .

Art. 28. A commissão qne não estiver especificada na
tabellas annexas não poderá ser 111'bitrada pelo Poder Ex .
cutivo gratificação alguma. Si, porém, se tornar urgentemente
neces aria ao serviço commissão não constante dl1s tabella.,
ser-lhe-á designada provisoriamente uma gratificação igual
á daquella que mais se lhe approximar.

CAPITULO QUINTO

AJUDA DE CUSTO, TRANSPüR'l'E E CAVALGADURAS

Art. 29. Os officiaes nomeados para exel'cel' qualquer
commissão militar nos E,tado' e na Capital Federal, assim
como os removido por promoção ou tran ferellcia não so
licitadtl, bem a sim o que for m com os sens corpo para
qualquel' dos referidos logares perceberão para de peza de
viagem e primeiro estabelecimento, em te1'l'a, as quantias
constante da tabella seguinte, empre illvariavel qualquer
que seja o ponto de procedencia do official.

o-lo-l o-ll>:: Ul
Ul~

ESTADOS E CAPI'r.,\T. -t -<l -t o 0«.... o; ........
CJfII CJP:: ~g;;: Z j;;fI1

FEDER.~L f:.~
;.. p., P;"
oP o ~

00 Ul o

Matto·Gl'O so, Âmazon as e Paní.. . I ]:000:;'000 I 6003000 3003000

Capital Federal, Bahia. Pernam- I
bllCO e Rio Granrle do ·ul. ....... 00:3000 50 ~OOO 250::'000

1I[a1'a11]1:10, Pia1111Y, Ceará, Rio
Grautle do orte, Par3l,yba do
Norte, Alagõas, "l'gipc, ERpil'ito

auto, :10 Pa,n!o, P:1I"allú, e an-
ta Cat1Jariua, 111 i11as Gerues e
Goyaz ................ ' ........... ()OQ.~OOO 400$000 200$000

Quando a commis ão ou remoção fôr pam o mesmo E'
tado; porem para fÓl'a da guarnição, o official terá ómente
dou quintos da ajuda de cu to,

•
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Quando o official voltar de aJgullla CúllllDlssao para a
séue do seu domicilio, ou de um E, tado para outro sem com
l.llissã,o, terá s6mente dons quintos da ajuda de custo.

Emquanto a ida e volta pam Matto Gl'OSSO e A.lto Uru
gnay fÔt, feita paI' paizes estl'llllgeiros, além da ajnda de cu to,
terá o official quantia jO'ual á lllesma para representação,
tanto lJa ida como na volta.

Art. 30. Os officiaes que forem nomeados para alguma
commis..:iio no lOgfil' onde residircm, assim como os que, selldo
exonerados, ou dispensados de cOlJlmissão, coutinuarem 1:1, t'e
sidir lia mesma gnarlliçào, ou lugall onde se acLarem, lJão
recebel'ão njuda de cU,.to,

Alt. 31. QUfiudo algum official, a qnem se deva abonar
ajuda de custo obtiver troca de gual'uiçào com outro, ao que
tiver de emprehender a viagem se abolJará a ajuda de cu:sto
de direito.

Art. 32. O oflieial que rec bel' ajudll de custo e não se
gnit, a seu destino. pOt' lIIotivo de 'eu interes e, restituirá a,
meSl11fi á Fazenda Nacional, integralmente ou por de conto
lIlen al da 5" parte do soldo. Aqnelle que não seguir por 01'
delll do Goverllo depois de ter recebido a ajnda de custo,
restituil'á metade da mesmíl, nas condições acima. AqueHe
que segl1Ít' a seu destino, porém n5.o entt'al' ]]0 exercicio
da fUl.leção por motivo independente de sua vontade, lIada
restitui"á. Do mesmo modo, os JlerueÍl'os dnquelle qnefallecer
m1tes de entrar no desempenho de alguma commi ','ão não
serão obrigados a indemnizar o que elle houver recebido
COmo ajuda ele cust'o.

Al't, 33. O offi iaJ que regressar da commissão para
CJue foi nomeado sem ser por ordem superior on por motivo
<.1' doença ou desastt'e, perderá o direi to á ajuda de cn to
ele volta,

Ad. 34 O official que seguir de uma estaçã,o para aquella
olJde estiver o seu navio, ou quando segnir com o llIesmo de
unJa estação para ontrü ou para o estrangeiro, terá COlllO
njuela de cu"to um mez de gratificação ele posto.

Art. 35. O official que fÔl' para o est.rangeiro, em com
mi :::ão milit.ar que não seja de embarque, receberá como
iljnda de custo para ida e volta ns sequillters Cll1antia':

Officiaes genel'aes, de 2:00 $ a 3:00(.$000.
O:fficiaes superiores. de 1:000$ a 2:00l $000.
Onu'Os officiaes, de 500$ ,1, 1:000$000.
Esta aj nda dc custo será dada sl:'gulldo a importau,;ia dl1,

commissão e as (;ondições locaes do paiz pnm onde fôr o
<Jfficial.
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Art, 36, Os officiaes que viajarem por terl'll em commis
si'ío militar, ou com licença panl se matricullll'em lJas escola
milital'es ou navaes, ou pOl' ordem do Govemo, em virtuue
de lei, tel'ão uma ajuda de cn, to caJcnladll á razão de seis
kilometros de marcha, de accôl'(]o com a tabella seguinte:

nlaxima, J\[C::llia, :;\lillim:t

Offi.ciaes generaes. " ,.,., $::JOO '$ 00 4$000
Officiaes superiores, ... , , . , 7$000 5$000 3$000
Outros officiaes, , .. , , .. , .. 6$000 4$000 ~$OOO

Art. 37. t;i o offieial villjRr só, receberá a minima lljnda de
custo; si levar sua familia e est,t fÔL' de tl'es ou menor nu
mero de pessoas, recebera a média' e, si fÔL' muior de tre"
ted~ a maxi 1lJa..

Art, 3 , O Lrall porte do offieial e na familia, quando
viajarem em liavio merCilll te, erá pago pelo Estado indu ive
as comedol'ia ,

QUílUUO os commandante, da embarcílções não e obl'i
g-arem ao SIl t,en to do offieiae" í1. e te, e abonará mai UDHt
<lial'ift eqniva!eute á metade da etn.pa, por pe .oa da familia.
do official, seguudo 11ns patentes. Ignal diiu'Ía terão o
q lIe viajarem em e tl'ada d ferro por ordem do Govemo,

Qnanuo os offieiae viiljal'em COIII nas familii1 em tl'ilD,·
11OL'tes de guel'l'l1, se abouad. uma raçãu de paiol a cadlt
pessou,

Art, 39. Si a viilgem do offj ial fÔL' ffec nadn., parte
embarcaua o parte POl' tel'l'a ó se 1l.1e ilbonad. a Ilj nda de
CII to de lue trata o art, 36, relativamente {t distl\l1cia qno ti
ver de percorl'er paI' terri1 cUl'l'endo a de,.peza da viag m em·
bitrcada por 'OlJtit do E-tauo 11a fórma do art. 3 .

Ad, 40. Tem direit.o II pa itO'em o criado on l'iada do
ofucial embora não sig:t nit o Cà ião de sna particla, para
lllai tarde acompn.nll,u' 'lia fumila,

Ad. 41. Os oEficiae qne eru teL'l'a fizel' m parte de fOl'Çlt
em openlção de gnoL'L'a em ob:el'Vaçii.o ou pr vi ão da me IlJiI.
ha.vendo llece idade 11a locomoção tle ,na hagag m uo campo
c1;t ditll operações, tel'ão clil'eito á 1'e pectiva cl1Vitlgadl1l'il,
fornecida e mantida pelo ltov'ru .

Art. 42, Teem tamheln dil'eito lt cavalgadllra para bil'
gagelll o officiaes qne :tiv l' m l'e pand 'Ilda a COIlS 1110,
quando tenl.1a.m de acolllI unhar as força em ell movi
mento ,

Art, 43. Ao officiile montados, em rviço a tivo, e-
l'ão fomecidos pelo E.,tado os ca vallo, 1'e,_ pecti vos arroios

••

•
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para sua montaria, E tes cavallos serão sustentados pelo
Governo,

CAPITULO SEXTO

CONSIGNAÇÕES E ADEANTAlIlENTOS

Art. 44, O officiaes do Exercito e da Armada não po
derão consignar a suas familias ou aos seus procuradores quan
tia "uperior a sen soldo e gratificação de posto salvo ordem
<lo Ministro respectivo,

Art, 45. Os medicosepbal'luaccuticos adjuntos, assim
como os demais fuuccionarios civis ou militares dos Ministe·
rios dft Guerra on da l\icui lJ ua. poderão con igual' quantia
equivalente ao seu ol'deuado.

Al't, 46, No processo para f'stabeleci men to, angme]] to,
reducção ou •uspen ão de tncs r,onsiglluções, devem ser ob·
servada ' as seglli li tes di posições:

I", a consignflção el'á requeric1a pelo official ou fnnc
cionario á repartição pagfl.c1orll. do logar em que elle se fichar
preci ando a quautin, a data do pl'imeiro pagamento e ou
tras circum. tanciu que po sam esclarecer o a sumpto, e esta
repartição comml11Jicará logo o conteúdo do reqnerimento á
re"pecti va contadoria geral ou en viará. o pL'oprio requeri
mcnto, si fÔL' caso de d spaclJO do IinistL'o Cart, 44)'

2'\ a consignução com IH'azo fixo 011 dUl'ação detel'llli
nada será n pensa logo que finde o meSlLlO prazo, reccbendo
Q offi ial, dahi m deante, seus vencimentos, sem tal desconto,
cnm prindo, tan to !1, repal'tição quc fez a sn pen ão como á
q ne effectnou o pagameúto, cOLllll1uniearem esse facto á con
tadoria geralre pccti va ;

3~, a COII igllnção sem pl'llZO fixo será snsp~nsa logo qne
o offi ial o requeim; porém eUe só passará a recebcL' a pat'te
<los eus veucimellto C011 ignfl.dn, depois que a repartição
pagadoL'a do logal', em qne elle se achar, receber avi~o de
haver sido nspell o o respectivo pagamento;

4\ as consignaçõe feita: em virtnc1e de compromis o le
gal, on por autorização do Goverllo só podeL'ào ser su pen
,a on rednzidas depois de liquidado o compromi so tomado
pelo official, salvo lIIutuo consenl,imento elas parte j

5'\ qnalqner ulterllção düs coo igoações, para augmen
tal-a l'edl1ziI-ns on suspendeI-a, será feita pelo mesmo pro
cesso da propria consignação, el accôrdo com a disposição
primeira de te artigo, avisando-se ainda a repartição, oude a
consignação é cnmprida.
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Art. 47. As consignações estabelecidas para alimen
tação da familia do official devem continuar a ser pagas
ainda quando este se tenha extraviado, até que o re pectivo
chefe declare á antorid~tde competente qual o destino quc
teve o mesmo official.

Art. 48. Para pagamento das consignações, devem a
estações pagadoras exigil', no principio de cada exercicio
prova autl1entica da existencill do consignallte e nova procura
ção do me mo. E dispen ada a nova procuração quando a
consignação fôr in tituida em filvor de pe. oa de familia ou
por compromisso garantido pelo Govemo ou por di po ição
legal.

Al't. 49. As repartições pagadoras remetterão á Con ta
dori~t Geral de Guerra ou da Marinha, de tt-es em tres mezes,
uma relação das con 'ignações que ão pagas ppllls me ma.
declarando a data em que tiveralll começo e as alteraçõe que
sof'freram .

Art. 60. Aos officiaes promovido, qne não deverem á
Fazenda <Icional, se abonal'á, mediante requerimento a im
portancia de tres mezes de oldo, que será descont.ada men
salmete pela quinta pm·te do me mo soldo.

Igual abono se fará ao medicos e phal'maceutico adjull
tos e membl'o do corpo docente quando forem admittido
nos re, pectivos quadros e aos alfel'es-alumuo e gnardn. -ma
l'inbit por occa ião de uas lJomeaçõe', o quaes sof'frerão o
mesmo desconto.

E tes adeantamentos ó podem ter logar até tl'es mezes
a coutar da, data da publicação do acto da promoção ou no·
meação no logal' em que ,-e a bar o officia1.

Art. 51. Tàmbem podem o officiae obter ndeanta
m~nto de tres mezes de soldo no caso de ser dem'etada a mu
dança de seus uuiforme . E te direito porém, ce a talllbem
depois de tl'es mezes da publicação do acto que ordenou e sa
mudança, no logar em qne se nehar o oflicial.

Art. 52. F6ra do ca, os e p cificados no artigo ante
cedente o adeantamento de vencimento milit,are é da com
petencia unica e privativa do Mini ko da Guerra on da Ma
rinha. O:; pedidos de tae adeantamento erão informados
]1ela Contadoria Geral eh1 Guerra ou da Marinha. na Oapital
Federal, e pela repartiçõe pagadorn, no E-tados onde e
acllal' o official, declal'audo, tanto e ta: como aquellas a pro
cedencia ]0 pedido e a carga qne tiver l' peticionario .

Art. 53. E es adeantamellt.o ,porém, não xcedel'ãoá
importancia de tre mezes de oldo e em 1Jypothe e alguma,
sommados aos permittidos por lei os concedidos p lo Go-
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ve1'11o, poderão exceder 11 importllucia de seis mezes de soldo
de cada official. E meslUO, q llando attillgil' e. te maximo, o
desconto será elevado, de fónua qne o pagamento esteja com
pleto até ao fim do seguiu te eX8reicio fi nauceiro.

Art. 54. Os officiaes dct Guarda Nacional, elos batalhões
patrioticc,s e os honorarios, chamados ao ser'viC{o acti \10, não
poderão fazel' con ignação, salvo em tempo de guerra .

.Art. 55. Os officiaes que de bôa fé receberem ve11ci
mento indevidos deveriio amortizar a divie1tt dahi resultante,
pela qninta parte do soldo.

'APITDLO ETnIO

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 56. O officialnomeado para uma commlssao que
se demorar em lnalquer gultrnição ou estação por mais de
30 di<ls perderá d<lbi em d ante metitde da gratificc1Ção do
po to e toda essa gratificação, si se demol'itr por mai. de
60 dias.

Art. 57. Teem direito ao soldo, á cta pa e á gl'ntificação
de po to os officiae. qne esti verem agua rdando com l1Ii. ~ã()
ou nomeado para e ta, e perem orden elo lfovel'no. Teem
o 11\e. mo direito o officiaes qne e ti\'el'em addido a algum
corpo on repartição.

Art.5 . Os officiaes addido a algulUcol'PO 011 r.parti
ção fazenuo o Rerviço que lhe.' competir, terão a grntificação
de anxiliar (120$). si forem. nperiorcs, e a de snbalterl1 , si
fOl'em ca pi ~ães ou tenente . Si, porém, exercerem H19nma
fllllCção Illilitar, por ordem do Goverllo, terão a gl'atifica,:,ão
con'e pOlldente rt m sma funcção .

.Ar. 59. Tem direito 11 todos os sen vencimento o orfi
-ial lic nciac10 ]1ara tratamen to de feri men tos recebido em
ombfl te on de mole tia delles con equente; ao oldo etap:=t. (}

gratificação de po to o licenciado para tl'atam nto de mole 
tilL ndquirida em campauba; ao oldo, etapa e metade dct grn
tifi nção de po to, o licenciado por Ulolestia adquirida em
acto de serviço· ao oldo, etapa e 11Tll quarto de gratificação
o lic'nciauo por molestia adqnirida. durante o serviço; ao
.'oldo e ete, pa, o licencic1do por molestias adqu i rida em ontrfl.
eOlldiçõe. on com parte de doente; e, finalmente, ao soldo
imples.. o liceuciado para tl'atar de negocio de seu Íntercs ;

até dou anllO .
Ârt. (i0. Os offi iaes do qnadeo ucti vo, qnando doente.

no ho pitaes on enfermarias militares, ou no ho pitaes civis
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por conta do Estado, perceberão os vencimentos marcailos no
artigo antecedente, de accôrdo com as condições alli speci
cadas, ma. pagarão a. despezas que fizerem com alimelltação
ou dieta; no primeiro caso, aos conselhos economicos da·
quelles e tabelecimentos, e, no segundo, como indemnização
ao Thezouro. Nenhum desconto, porém, sofl'rerá o official
em teatamento de ferimentos recebidos em combate.

Os officiae reformados da Guarda Nacional, dos bata
lhões patl'ioticos, os honorarios e outros que estiverem em
serviço activo, terão o mesmo direito.

Art. 61. O' ofliciaes do Exercito e da Armada teem di
reito ao fornecimento de medicamentos pelo preço de factura.
Será, porém, gl'/ünito o medicamento fOl'necido, tanto ao ofli
cial om I arte de doell te ou licenciado pal'a tratamento de
aude, como á~ pe oas de sua familia, quando e ti verem

doentes, pl'ovada a molestia por attestado medico.
Art. 62. O oflicial submettido a proce so no foro militar

ou civil, depois da pronuncia, pel'ceberá ómente oldo e
etapa, com dir ito a ser indemnizado das vantagen perdi
das, si esse processo for julgado ill.'ub,istente, ou si, afiual,
o mesmo oflicial for ab olvido em ultima instancia.

Art. 63. O afficia! ausente por excesso de licença ou pOl'
outro motivo perde todos os vencimentos desde o ]ia m
que começar a au encia até aquelle em que se apresentar;
si, porém, justificar essa ausencia, terá direito aos vencimen
tos que lhe competirem.

Art. 64. Os officiae tran portados em navio de guerra
serão considerado. como pertencentes ao mesmo navio, pelo
que terão direito ao abono da ração de paiol.

Art. 65. Os offi iae que servirem em fortalezas, que não
tenham commodo. para suas familia ,e por i so morarem fóra
das me mas, terão uma ração para sua alimentação, ahi, como
os que el'\'!'lD a bordo.

- Ad. 6ti. Os officiaes que morarem fóra dos quarteis ou
estabelecimentos militare onde haja rancho para as praças,
terão uma ração preparada no mesmo rancho para sua ali
mentação, nos dia em que houverem de permanecer ahi, em
servi~o .

Art. 67. Os officiaes que fizerem guarda da praça rece
berão até 48000 para sua alimentação na me ml\, onforme
as necessidades locaes, cuja entrega será f.eita pelo corpo,
sendo metade por conta da verba - Etapa - e a outra me
tade por conta do official, cuja importancia lhe será descon
tada mensalmente.

Art. 68. Os officiaes que servirem nos Estados do Pará,

,

•
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Amazonas, Matto Gros o e no estrangeiro terão mais 20°/.
sobre as gratificações do posto. Igual porcentagem terão os
officiaes que servirem em alguma força. em operação de
guelTa, em observação na pr vi ão da mesma ou em occupa
ção militar.

A.l't. 69. Os commaudante de forças de terra ou lUfU'

em campanha, campos de manobra, em viagem de iustl"Uc
ção ou no estrangeiro, só poderão de pender, pam retribuir
fiuezas de representação, as quantias que lhes forem de. igna
das nas instrncções que tiverem recebido do Gov 1'110.

Art. 70. Os ofliciae qne exercerem commissõe' fóra de
uas guarnições, estaçõos ou séde .: na inspecção de estabe

lecimentos, fortalezas 011 corpo, na explomção de ampos,
nas construcções de fortificações, de estradas de felTo e de
rodagem, telegrapho , pharóes, diques e outros trabalhos
congeneres, terão uma ciiaria de accordo com o posto, func
ção que exercerem e loca.lidade onde se acharem, a juizo do
Governo, não excedendo de 10 000.

Terá diaria eqlúvaleute aquelle official que fôr obrigado
a despezas extraordinarias por moI ivos da commissão que
exercer na mesma guarnição, porém longe de sua familia.

Art. 71. Os ofliciaes de mal' e terra, embarcados em
navios de guerra, quando em viagem de iustrucção, cruzeiro,
levantamentos bydrograpbü'os e outra cOl1geu I'CS commis
ões de mar, fóra de sua séde ou estação lerão as seguintes

gratificações mensaes para melhoria do rancho:

Commandaute em chefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Ü"
Commaudante de esqna(h:a.................. . . . . . 200-3
Commanchll1to de clivi iio......... 15Ü"
Corumand:mte de fiotilha.......... .. .. ]20~
ComID[I,ndanto de navio (1 1~ ela se............. HO'
ComIDaudmlte (le nrlvio Ile 2';' ela se..... O.
ComIDanclallt de navio de 3' ela . e............. 70-3
Commalldante de lH\l'io tle 4';' classe............ 60.
Demais olIieiaes 111 qualquer lHLVio.............. 40;~

Os ofliciae d.os e tado -maior s do commlmdo ln chefe,
e quadra, divisõe e f1.otilhas terão a mesmas gratificações
de commaudautes de navios de P, 2~, 3~ e 4~ clas es, respe
cti vameute.

Não será computado para percepção de ta gratificação o
prazo excedente de trinta dias que o na via perlllanecer em
um mesmo porto nacional, salvo si e:::ti ver occupado em tra
balhos hydrographícos ne 'se lagar.

Ad. 72. A diarias e geatificações a 'ima l' fl'ridas serão
pnga por conta da verba do respectivo s rviço, ti im como
todas aquellas que não estiverem especificadas nesta lei.
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Art. 73. Em paiz e trangeiro, todo. os vencimentos são
pagos em ouro.

Art. 74. Os officiae. que perderem o nniform em in·
cendios dos seu. navios em alto mal' ou em naufragio rece
berão tre mezes de soldo, a titulo de compen ação elo Ire
juizo offrido.

Ad. 75. Os pilotos chamado ao serviço da Arruada
perceberão o vencimentos de 2.°' tenentes, excepto a grati
ficação de posto.

Art. 76. Nenhum official, no Exercito ou na Armada,
poderá elesempenhar mais de um cargo.

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 77. O officiaes do corpos docentes do Exercito e
da Armada continuarão a perceber os seus vencimentos mili
tares anteriores a e 'ta lei e mai' o que, como professores
lhes competem pelo re pectivo regulamentos.

Art. 78. O of:ficiaes submettidos ao regimen de ta lei,
que e. tiverem exercendo funcções ou cargos cujos vencimen
tos em sua totalidade sejam sup riOl'es aos marcados nas pre
sente' t~.belias, continuarão a perceber os vencimentos que
actualmente teem, até deixarem ou erem substitl.údo nos
ditos cargos ou fuucções.

Art. 79. Logo que entre em execução a presente lei, o
Governo fará nas tabelias dos orçamento elo Mini terio da
Guerra e da 1\tJ:arlnba as alt rHçõ s que forem necessarias
para que elias e adaptem á nova' disposições, ob ervando-se
na organização das nova' tabelia as seguintes pre cripções :

1n As tal ella d 'old etapa' e gratificações de posto
dos officiaes erão eparadas da de soldo etapa e gratifica
çõe das praça de pret.

2~ As gratificHções de funcção serão di tribuidas pelos
diversos serviço, guardada a ord m estabelecida nas tabellas
annexas.

Art. 80. Fica o Presidente da Republiea autorizado a
abril' o. credito nec sarios á execução da pre ente lei.

Al't. 81. Ficam revogado. o. decretos n. 946 A, de 1
de ovembJo de 1890, n. 389 de 13 de juuho d 1 9L, artigo
3? da lei n. 232, de 7 de elezemb,'o de 1 94 e quaesqu l' outras
(li posições relativas CL vencimellto~ e vantagen' para o ofli·
ciae elo Exercito e ela Armada que não e tiv rem contidas
na presente lei.

•
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TABELLAS DE VENCllIIENTOS A QUE SE REFERE O ART. 25
DESTA LEI

.Ao

Exercito e Armada

CASA lInLITAR DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

Chefe da casa milita,r........................... ... 45Ü"
nb·chefe idem. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400'

Ajudante de ordens............................... 300~

Estas gratifica,çlLes serão paf:as pela, verba 3" do o.rçamellto do
Ministerio da JustIÇa, e Negocios Interiores.

SUPHJ~MO TlUBUNAL lIlILITAR

Mi 1.1 i~ tro milita,r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . OOOf:;\
Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300S

:a

Ministerio da Guerra

G A B I NETE DO lIlIN IS TRO

Cgefe do gabinete .
Official de gabinete .
Aj 11 rla,nte de ordens , .
Auxilil1r de gabinct .

E TADO lIIAIOR DO EXERCITO

350'
300:3
250:::
200S

Chefe do estado-maior.. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 600:3
ub-chefe do mesmo.............................. 350~

As istente.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . 200~·

Ajudl1ute de oreleDa cIo chefe..................... 16003
Ajudante de ord ns cIo ub-chefe................. 120:3
CJlefe de ecção ou cle gabinete '" 250 .
Adjunto idem...................................... 16().':'
An.ÜJiar idem..... . .. . . .. 12().3
Archi\'ista............... 200S
Encarregado do pombl1l........................... 1208
Amanuense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40$

DIRECÇÃO GERAL DE ARTILHARIA

DU'ector geraL .
Cbefe de secção e gabinete ..
Adjunto idem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Arcmvista .
Ajudante de ordens .

ig;Y~l;~::::::::::::.·:::::::::::::::::::: :.::::::::::
Amanl.1ellse .

DIRECCÃO GERAL DE ENGENHARIA

4508
2500
160$
150$
120$
120$

70$
40;-

Director geral..................................... 450"
Chefe de secção e gabinete....................... 250$



- 213 -

Adjunto , , , ,................. 160,
ArcbiYista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 150",
AlL\:iliar..................................... 12(R;
Ajudante de ordens , . . . . . . . . 12(J.3
PorteiJ:o.. 70~
Ânlanuense.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40$

DIRECÇÃO GERAL DE SA UDE

Director geraL.......................... . . . . . . . . . . 4.'50'-
Chefe de secç'lo e gabinete........................ 2.5(J.3
Adjuuto do gabinete ou lleCçlW medica........... 16().3
Assistente ao dir tor............................. 160S
Adjuuto da secçiio pharmaceutica.... 160:;;;
Au.xiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120:'

INTENDENCIA GERAL DA GUERRA

Intenden te g 1'1\,1................................... 4.5(R;
Suo-intendente , , . . . 2.50i'
Chefe de gabin te................................. 200S
Chefe de secção , 200S
Adjun to:110 g;tbiuete.............................. lHOS
Auxiliar techlli ·0............................ WOS
Ajudante de ordens........................ l20~

Encarregado d deposito.......................... 90S

BIBLIOTlleCA. DO EXEncrro

Bibliothecario . . . . . .. 20().3
Ajudante...................... 120,

COJlIJlITSsio DE PROMOÇÃO

O membro da co=issão de promoção pprceheriio a gratificação
de B.5().3, llU::llldo nilo exercerem ouu'a fUllC"ào.

DISTllICTOS )nLTTARF..

,

(lommanclante .
Delegado do staelo-JI\;Lior ..
Dito ri engenharia .
Dito de sande .
Adjl1uto cle e Lado-maior .
Di to d en

8
"'eliliaria :: , .

Encarrega o d obra militare .
Adjllnto de salld ,.
Auxiliar d est'lllo-maior e engenharia .
Assistent .
Ajlld:tnt de ord.lls .
Ellcarr gado do p ssnal 011 material .
Escripturario idem itlem , .
Encarregado do d tallJ , , ..
Encarregado do embal'qll .

L.'\' PECÇÃO DE OIU'OS E ESTABlr.LF,CIlIfE, 'TOS

t~f::;~~~:::::::::::::::::'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. :: :::::::::
Ajudante de ordens '" .

INSPECÇÃO ANlTAnlA

ln pector (medico de cla se) .
As is tente (medico de clas el .
Assistente (pbarmaceutico ele classe). .

450~

200S
200~

200.
160S
160~
l00~

H (R;
l20i
120-'
120
120$
70
90·.
70.

350:3
12(R;
100..

25OC'
120~'

100.

..
•
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GUARNIÇlÃO ou FRONTEIRA

1'.' ol'cZellt

Commanelante , , , . . . . 21')0;:
Assistente.......................................... 70·3

2,' Q1'cZellt

Commandante...... 200S
Assistente. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 60S

8." o1'Clellt

Cocnmauclante.. .. . 120S

TROPAS DE LINHA

ExC1'cUo

Commandante em chefe .
Chefe elo estado-m,üor .
COlllmaue1a.nte geral de artilliaria .
DiJ:ector geral de 011 genblUÜt , .
Director geral elo serviço sanitario .
Intendente geral. .
Assistente e ajudante de campo , , .
Ajuelan te ele orelens ,

G01'1'0 de Exereito

COClllllandante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600S
Chefe do estaelo-Illaior , 2.~0.

Commandante de artilllaria , . . . . . . . . . . . 250'
Director do engenharia ,...... 2.50·3
DiJ:ector do serviço sanit:ll'io , ,.... 200$
Intendente do corpo de Extlrcito , ,.. 200S
Assistente e a,judante ele ca,mpo.................. 200S
Ajudante de orelens... . .. . 160·'

Divisão

Commandante ,...... 450S
Chefe do estado-maior............................. zoos
COUllll:ludante de artillJaria , 200$
Director de engellbal'ia............................ 200S
Director do s.er.vtço s~nital'io .. , .... , ..... ,....... HJO$
Intendente eliVlslOna.no.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . lfiO~

Assistente e ajud,wte de campo.................. 160$
Aj ndante de ordens............ 120.

Bl'i(Jada

Commandante...................................... 3ãOS
Assistente e ajudante de campo , ,... 120S
Ajlldante de ordens. 100:3

Batalhões de 'Í1I!anfal'ia

Comlllanehmte. . . . . . .. 20003
Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140:;;
Ajudante........................................... SO·3

creta,rio e quartel-mestre, ... :. . . . . .. . ... . . . . . . . . 60S
Commalldallte de companhia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOS
Subalterno de companhia ,......... 60$
Alferes-a,lumno e excedente ,. . 50$



200~
140.

o,':'
~O,~.
BO'li
6Of,ji
50/,il
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.RegimeM08 (le eavallal'ia

~?~,l:I~~.d.~~~~.:::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::
Ajnrlant.e 0 ••

tlocretario qnartel-m atr .
Comnll1 IIrln ute cle esqn~..drilo o ••

nbl1,lterllo de esqnaflmo '" o ••••••••••••••••

Alfe.res-alnlUno e excedente .

Regimellt08 (le (t1'tilhm'ia ele call1pallh(t

ComJllandante...................... .... ..... ..... 200.:
Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.
Ajudante , o • SOi$
Secretario quartel-mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiO\ii
COlIllUfludante cle bateria. . . . . . .. O.;
SnbalteTllo de bateria............................. 00;;
Alferes-alumno e excedente....................... 50~

Bata,lhões (le a1'li1hal'ia c1GjJosição

Commandante , , , . 200~
l"iscal , , , , .. , . 140itií
Ajudante , .. . . . .. .. . . .. . . . . '0$
Secretl~rio e quartel-mestre o • • • • • • • • CiO.'
Comlllandante de bateria.......... O"i

llbaltorno de bateria.............................. (iO.~
AI fel'es-aluillllo e exced nte..................... 50'

Batalhões de ellgenharia

Commandante .
FiscaL .
Ajndante ., .

ecretario e qua.rtel-m atro , .
ComnJa.ndante d companhia .

nbalteruo de companhia .
Al feres-altllllllo e excedelite .

001'PO de l1'all8p01'le

Comma.ndante .
Ajndltnte .

ecrptario e quartel-mestre .
Connllamlante de e quadrã.o .

ubalterno de esquadrão ..
Alferes-alumno e xced nte .

Batalhão acac1emieo

COIIIU1:1Uuante .
FiscaL .
Ajllcla.ute .

Quando stas fuucções forem exercida por officia s
activo do xercito

160
80::;
no. '
80S
Hll'
50:

160$
120.:

0.'-
do quadro

ASYLO DOS INVALlDOS DA PATRIA

COl1l11landante , , . 200
Fiscal _ o. • • • • • • • 140
Ajudante................. OS
Commam1<mte de companhia. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 80.
o 'nbalterno de dita................................. 60,

ecretario on quartel-me tre o • • • • • • • • • • 60 .

•
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ESTABELECBrENTOS DE INSTROCÇÃO

Em consequencia da reorgn nização dada aos Insti tn tos mil itaps
de ensino ]leIo Dec. n. 5.69 de 2 de Ollhlbro do 1005, licou

. ta parte ns im modilicad'L de a.ccol"(lo com a Lei
11. 1.617 de 30 de Dezeml)fo de 1906:

Escola elo Estado-Maior

Director, Gen ralou Coronel. .
1.0 Ajuda nte, M'Ljor ou Tenente-cOJ.'onel. .
2.0

• Capitão .
Secretario, Capitão .
Ajudante de ordens, . uba1torno .
Lente ela extincta E cola Militn,r do Bmzil (orde-

nado 333;'333) .
Substitnto idem itlem (ol'llenado 233. 333) .
Profe sor da extincta EscolaPrcparatoria do Rea-

longo .
Profes or militar 110IlJcado .
Instructor militar .

Escoladc .dl'lilhetl'ia o EII(/on7iewia

Dil'llctor, Cor011el on Teneute-coronel. .
Sllb-Directol', M,Ljor .
Ajudante, C,Lpitão .

ecretario, illom....................... . .
Ajudaute uo ordens, 1.0 ou 2.0 'felioute .
Quartel-mestre, 1.0 ou 2." TenenLe .
Conunanclaute cl' companhia, capitão .
Sllbnlteruo, 1.0 on 2. 0 Tenente .
Medico, encarrcgado d'L cnfcrmaria .

• coadjuY<lllt ..
Pharmaceutico, encarrogado d'L pharmacia .
Agonte da enformaria .

Ensino:
Lente da xtincta Esoola Iilitar do Bra iI (orde-

n II cIo 333-3333) .
Sub titlltO. idem idem (orclenado 23iW333) .
Professor .
Instructor .
Preparador consorvador. . . . .. . .

Escola ele .d1JlJlicação do .dl'lillwl'ia o Engcnharia

Director, COl'Ouel ou Toneu te-coronel. .
ub-Direotor. Major. .

AjllCla,nt., C.apitão .
ecretano. rdem .

Ajudante de ordens, 1. 0 ou 2.0 Teneute .
Qnartel-mestre, idem idem .
COlUl1landante de companhia, Capitão .
Snbalteruo, 1.0 ou 2.0 'fenente .
Medico, encarregado ela enfermaria .

• coadj uvante .
Parmaceutico, encarregado de pharmacia .
Ageute da enfermaria .
Professor militar .
Instructor .

Escola dc G-ncrra

Director, Coronel on Tcnente-coronel. .
Sub-Directo!', Major .

4.')08
1<10,'
120:;;
160';i
J20:ií

JOO '667
Jl(j~(j67

11<i$667
200$
120$

350$
2:iO$
100S
100$
100~
90 .
90~

70 '
JJOS

100:;;;
80~

60

lJ6lii667
116 667
ZOOS
120:
100,r-

350.~

25033
16():~

160.'
100S
90
90$
70S

140'3
100$

80$
60$

200S
120$

350$
250S
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Aj lld<\llte, C<\pitão . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
SecretlLl'Ío, C<\pitiio ou Tenente ............•......
2.° Secret<\rio, 2.° Tenente .
Quartcl-mestr , L" ou 2.0 Tenente .
Ajudante de ordens, 1.° ou 2.° Tenente .
Agente do mucho .
COlllill<\ndante de compan\lia, Cn.pitiio .
Subn.ltenlO. 1.· ou 2.· Tcucnte .
Medico, cncarregado (la enferma rin. .

» CO:ldjU\-allte .
Pbarllluceutico, encarregado da ]lha rm:tcí:l .
Profes 01' da exLin ·ta Escola Pmti"3 tl de Tactica

de Porto A1eO're(ordenado 23~:;333) .
Adjnuto, idem (orduuado 200.-·) .
Iustrll ·t,or ..
Prepar:.ltlor con ervador, militar .

Escola ele .dPlIlicação de IlIfall/eria e Cal'allal'ia

Director, Coronel ou Tencnte-cor••n 1 .
Snb-Dire 'tor, Major .
Ajlldan te, C:lpi t,lO ou 1.0 r"rrtll1 t.•.................

ecretllrio, Capitão on1.· 1'cne)lt ' .
Quartel-mestre, 1.0 0112.° Tell nl!'•................
Aj lldan te de 01 tlell , 1.o ou 2~ Tcnen te .
('Oilllll:uHl:l11te de cOlllpanhin.. Cn.píti'lo .

uba,lt6ruo, 1.0 ou 2.° Tenente .
Medico, ellcHl:rcgn.c!o da enfernllorin. .

coadjlw<\ntc .
P1ltLl'DIflCelltico, encm:regado da pha rul,l<'ia .
Agente d<\ enferlllarÍ; .
Professor .
I llstructor .

Collegio MilitaI'
Dil'O tor, Coronel ou Tenente- ·oronel .
'IlU-DirE'ct.or, Major , .

Ajutloute do pe8 oal ou matorinl ,., ..
eoretorio. Capitão ou . nbalteruo ..
nu-secretario, snbo lterno, .. , , .

Ajudante d ord us, ,., , ,
Qnartel-Ill str . 8ulJalterno , .
Agel1te, idem .
Corumandante de companhia, Capi tão ou 1'en nte

nbalt rno ..
M dico, encalTega(10 da eníerlllarüL , .

ooadjllvaute , .
Pharmacentico, enClllTegado d'L pharmacin .
Professor, mili tal' .
Uoadjnvante do ensino, militar .
lnstnwtor .
Au:dliar do en ino theorico .

• pratico , .
Preparador e C"]] 861'\'ado r. militar, , .
Mestre de e griJll<t ..

l'il'O nacional
Dil·eotor .. " , .
lu tl'llotor-ajnduntc .
Instl'UotOl~sccretario .

Escolas 1'cgi11lPII /aes

Professor, omoial. .
Adjunto, sargento .

lU():\;
160:'
120~

~!CP.i

]00:li
70·:'
!lO·'
'j0~

]40~

100'S
'(Ii'

116-3667
100.3
]2l):,'
1OCP.i

50:$
250·'
]60·3
100'"

90S
100:
\lO~

7W
HO~

10W
0·3

50 '·~
2005
]20~

350:'
250S
] 60S
16W
l2lP.'
100$

9o.S
7a::;
90'
70:3

14 '.
1003

RlP.'
200:'
] (jOi"o

120$
10 .
70:

](}():3
10W

160:3
]200
1003

40~
2().:- •

...
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CARTA GERAL DA REPUBLICA

Chefe da carta.. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2.'50$
Ajudante........................................... ]60$
Anxiliar............................................ ]20~

Medico. . . . . . . . . . . . . . . .. 100$
Commaudantc elo destacamento............ o:·

ESTABELECUfENT08 DE ARTILHARIA

200$
]20$
100$
100$
100~

25(J.~

160.
120~

120-3
100~

2.'500
16().~

120$
100$
10(F.'

2508
160~

120~

120;;;
100~

Arsenal de G·ltel'm de 1.' ordelll

Director .
Ajudaute .
Medico de classe .
Adjunto ..
Encarregado de deposito " .

Al'sella-es de G1wl'1"a áe 2.' ol'l1eln

Director .
Ajudante .
Medico de classe .
Adjunto .
Encarregado de laboratorio .

Fabl'ica ele cal·tlwhos

Director .
Ajudante , .
Secretario .
Medico de classe .
Preparador, pharmaceutico de classe .

Fabl'ica de 11olvom da Esti'ella

Dir ctor .

tl~~~1~~·t~: ::::::::::::::: :::::::::::::::
Medico de classe .
Prepluaelor, pharmacentico de classe .

Fabl'ica de polvom elo CmtilJ6

Di rector. . . . . . . . .. . . . . .. . ... .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . zoo.::
Ajuclaute..................... ]203

Fortalezas de 1.' ordeJlt

COll1nHl.ndante. 2505;
Major ele praç3.. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 160$
Uonllnandnnte elas baterias.................. 1008
Ajndante da fortaleza............................ 100'3

ecret,uio idem.................................... 70$
Alllloxarife idem. 700

Fortalezas de 2.' ol'(lBllt

ommanclante..... . 20Q:i;
rajor da praça..... . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . 10<P.i

COlDJllan rlante das baterias........................ 908
Ajlldant!l U;d. fortaleza............................. 908

ecretarlO Idem.................................... 60.3
Almoxarife idem................................... 6().3
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Fortaleza de 8.' ordem

COlUlIlalldante , ]60 .
Ajndaute ,.................................. 1;0:'

FOl·taleza8 8em cla88es

Enc:Lnegauo : .

DelJOsitos ele artigos bellicos

~j~~(l~~et~~~.o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. '. '. '. '. '. '. '. '. ;: : : : : :

Depositos rl' lJOlvOr(/ e lItttll"ições

Enclnwgado .

80"

ESTABELEcnffiNTOS DE ENGENHARIA

Colonias milUal'es

Director............................................ 200$
Aju~a.ute ,........... 12(R:
MedJCo de class 1208
Ph:trm:Lcentico de classe.................... . S08
Almoxarife. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

COllniUSSÕE TECHNICAS

Chefe............................................... 250$
Ajudante , ,... 160,
Auxiliar , , , 120$
Medico ' 1008
Commandaute de destacamento ,. 808

ESTABELECIMENTOS SAJ\'lTARIO

LabomtOl'io de llLicro8copia clíniea c bacteriologia

Di.rector, medi.co de classe., , .
Ajudante, medico de classe .
Anxi1i:tr, medico de classe ..
Anxiliar, pharmacemtico de classe .

Labol"atorio pltanllacentico 11lilitar

Director, pharmaceutico de cla s ., .
Ajndantll, plmrma.ceutico de cl:l'l·c .
Encarregado ele Stlcção, phJ1l'U1:LClllltiCO de classe
Cuadjnv:LlIt', ]Jhal'llHLceutico d' cla se .

Deposito de lIlaterialsanitario

Director, merlico de cla~se ,
Ajll(1:LlItll, llltldico de classe .

Hospital de 1," classe

Director, medico de classo, , .
Vi 'e-director, medico de classe .
ChAfe de clini.ca, medico de cla se ,., ,.
Coadjuvante medioo de elas c · .
An),.·-ili a r, medico (le lassll .
Encarregado de pharm:lcia, plH1rmac utico de

cla e .
Coadjuvante de pharmacia, plltlrmaceutico de

classe , .
Allxilar, pharlllacellti o de classe .

]60$
120.("
l~

!lO:!.'

160::
100~

SOS
60~'

1608
10QB

200
H'
140;:
12Ü'~

100$

120S

80$
50. . .



90~
70.3
(jOJ;;

lt;o;~

]20~'

100;:;

- 220-

HOS1Jitacs de 2~ classe

Director, l1l (lico de classe .
Chefe de cli.:nica,. medico (le ciasse .
Co,tlljuva,ute, Jll ><1ico ie classe .
Encarregado de plJarmaeia, pharmaeeutieo de

classe .
Coadjuvante, p11arma 'elltico d<' clas e .
Auxiliar, pharmaceutico de classe .

Ellfc1'IlLal'ia de gllamiçâo

Chefe de ellferlllal'ia" medico de classe....... . . . . 120~

C"'llljuvante, medico de classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.3
Eucarregado de pharmacia, pharmaceutico de

classe.......................................... 80$
Auxili'Lr, ph:1rllmcelltico de classe................ 60;:;
Agente de eufermarÍ>L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60S

Quando o ch fe fôr tamu 'JJ1 euca1'l'egado do en'iço slluitario,
em vez de 120$ perccber~ 140$000

J5l1jiJl'l/Wl'ias lIas to'rtalezt!B

l\lodico de classe :. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100$
Pharmacelltico de classe.......................... 70$

GU(/'I'Ilição

Elic,trrcgado (lo serviço sanita,rio nos corpos,
medicu de classe '. . . . . . . . .. . . . . . 80,"

c
Ministerio da Marinha

Hill dtl J'Lueiro, 9 d Janeiro de ]906, 1 o da R publica.

F)~ANCI 00 DE PAULA RODRIGUES ALVES

Francisco de Paula A1'gollo
Jnlio OeSCl1' de N01'onha.

í
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