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A NEXO A
Relação dos Srs. Senailorcs na 4a legislatura ( ua,lro n. I)..............................
l'roposiçõe iniciada~ da Cam'tra etos Deputll.rlos, IJU~ fora.m approvarlas e dirigirlas pelo
Sena.do á sancr:1io do Presidente da Repub ica na. essáo ordina.ria ele 1901
(Q1Hvlro n. 2)
:..................................................
Proposições iniciadas na Cam::t.ra do' Dellut:\nos e ::t ell::t raen vhda.s pero Senl\do com
emendas ou ad,li('ões. na ses;:ão de lOOI (Q'lIl..lrJ n. 3)...........................
Proposições iniciarias na Cam'lra. dos Depntrttlos. que adopta.da· p;)lo S~Mdo, fora.m por
e;;te onviadas ao PI'esidente da Rep lbli a paTa a 1'ormalid.tde da publ;c tção, mt
sessão orclinaria de 1901 (Q:Jadro Ir. 4)
:.........
Proposições iniciadas da Camara dos Deputados, enviadas á sancção e que, não tendo sido
sanccionadas nem vetadas pelo Presidente da Republica, foram promulga as pelo
Presidente do Sena'lo, de accor (J com o art. 38 da Constituição, na sessão ordi·
naria de 1901 (Quadro n. 5) ......••
Projectos iniciados no Senado e por elle approvados e remettidos á Camara dos Deputados
na sessão ordinaria de 1901 (Q!ladro n. 6)...............
Projectos iniciados no Senado, que não foram approva os ou foram prejudicados na sessão
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orclinaria de 1901 (Quadro n. 7)
Requerimentos approvados na ses ão ol'dinaria de 1901 (Quadro n. 8).....................
Requerimentos retirados, rejei t'1iios ou prej udicalios na sessão de 190 I (Quadro n. 9) .. o. .
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EXO B

N. 758 - de 21 de maio - FAZENDA. - Autoriza. o Poler Ex:ecutivo a con}eder um anno
de licença, com orJenado, ao 2° escripturario do Tribunal de Contas Antonio
Corrêa LeaL ....•..•......
» 759 - de 25 de maio - JUSTIÇ - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
extr'aordinario de 14:23i$216, para pag.lmento d3 voncimentos ao Dr. Arlindo de
Aguiar Souza,
1> 760 ce 25 de maio - JUSTIÇA. - Au~oriza o Poder Executiv,) a abrir o credito
cxtraordin;u'io de 2:65')$. para plgamento da gra,tiflcação devi la ao preplra 101' da
cadeit';l de chimicll. industrial da E cola PolytecllUica Jayme Carlos da Silva Telle'.
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de 25 de maio - JUSTIÇA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito de
4: 100$, para pagamento do premio devido DO Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro
do Amaral. pelrt obra fJue publicou e respectiva improssã.o................... ...
762 - de 27 de maio - I:'<DUSTRIA - Autorizi1 o Poder Executivo a conceder âo
engenheiro PAdro Luiz Soares de Souza. ou á empreza. ou companhia que organiS'II" a construcção rle nma. f\~trad"L de ferro a partir do pon to onrle acaba a
franca navegação a vapor do Riu Branco an pnnt· mais conveniente du. fronteira
com a Guynnf\. Ingleza................•..........•... ,............................
763 - de 12 de junho - MARINHA. - Autoriza o Governo a transferir do corpo
de engenheil'os navaes para o da Armada o capitão de fragata graduado Carlos
Aceioly................................
764 de 14 de junho - MA.RINHA - Manda contar a antiguidade da promoção do
tenente·coroneI João Leocadio Pereira de Mello, a esse posto, de L7 de março
de 189-1.......................... ••...•......
.••...........
.•............
765 - de 15 de junho - JUSTIÇA - Concede ao Dr. Antonio Augusto Ribeiro de
Almeirla.. Ministro do Supremo Tribunal Federal, um anno (le licença, com todos
os vencimentns, para tratar de sua saude........................................
766 - de 18 de junho - FAZENDA - Autoriza o Poder Executivo a abrir ocre·
dito preciso para pagamento do que fô,' devido a Gustavo Saboya & Comp .• em
virtude de sentença do Supremo Tribunal Federal...............................
7,i7 - de 18 de junho - FAZENIJA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
de 72:761 947. supplementar á verba n. 10 do art. 43 da lei n. 652, de 23 de
novembro de 1899..............................................................
768 - de 20 de junho - FAZENDA - Suspende temporariamente o decreto n. 164,
de 17 de janeiro de 1890, na parte relativa ás liquidações forçadas para os bancos
nacionaes, com séde na capital do Estado da Bahia...............................
769 - de 22 de junho - JUSTIÇA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito extraordinario de 304$166 para pagamento dos vencimentos do finado escrivão do juizo
seccional no Estado do Paraná, capitão Damaso Corrêa de Bittencourt............
770 - de 9 de julho - FAZENDA. - Autoriza o Pot.ler Executi vo a abrir os creditos
supplementares de 150:000$, ouro, á verb3. - Caixa de Amortisaçíio - e de
4:::997$038, ouro, á verba - Casa da. Moeda - do corrente exercício.............
771 - de 10 de julho - MARINHA. - Autoriza o Poder Executivo a conceder ao com·
missaria geral da Armada capitão de mar e guerra, chefe da. 4" secção do Quartel
General.da Marinha, José Francisco da. conceição, seis mezes de licença, com
tortos os vencimentos, para tratar de sua saude onde lhe cou vier. . . . . . . . • . . ... .
772 - de 11 de julho - FAZEXDA - Concede a pensão de 100$ mensaes. repa.lltidamente.
á viuva e filha do capitão de engenheiros Salustiano Ferreira Souto Sobrinho..
i"73 - de 13 de julbo - JUSTIçA. - Autoriza o Poder Executivo a concpder a Augusto
Moreno de Alagão, amanuense da Secl'etal'ia do Tribunal Civil e Criminal.
um anno de licença com ordenado, para tratar de pua saude................
774 - de 22 de jlllho - JUSTIÇA - Autoriza. o Poder Executivo a mandar pag-nr a
Carlos Galdino Leal e outros, auxiliares e serventes nos Irab'llhos de ('xaIflFS
preparatorios do Externato do Gymnasio NacionaL ..•.....•.. ' . "
,.....
77- - de 22 de julbo - JUSTIÇA - Autori;o;a o Governo a conceder ao Dr. Mail ,," L
Victorino Pereira, lente da 2" cadeira de clinica. cirurgica da Faculdade de
MeJicina da Bahia, um anno de licença com o respectivo ordenado..........
77,i - de 27 de julho - JUSTIÇA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o Cl'edilo
necessario para a desapropriação da casa em que funccíona. uma das estações do
corpo de bombeiros, sita á r·ua. Humaytá, nesta Capital.......................
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de 29 de julho - INDUSTRIA. - Autoriza o Poder Executivo a computar, para
a n.posentadoria do director de contabilidade da Secretaria da Industria, Viação e
Obras Publicas engenheiro José de Napoles Telles de Menezes o tempo que o
mesmo serviu em vil.rias com missões dos Ministerios da. Guerra, Agricultura e
Inrlustria, Viação e Obras Publicas
.
178 - rle 29 de julho - INDUSTRIA. - Aut'J['iza o pJd.er Executivo a conceder ao
connuctor de trem de ln clas:ie da F;stl'ada de Ferro Centra.I do Brazil Antonio
Fr'a.ncisco de Oliveira FurtarIo seis mezes de licença, com o respectivo ordenado,
para trattlr (le sua S lurle
' .. '"
.
779 - de 29 de julho - INDUSTRIA ---.: Autoriza o Poder Executivo a abrÍl' a,o Ministerio
da Industria o credito especial de 20:750$000 para indE\mnisar o Estado do Ceará. da
somma que recolheu aos cofres da União para conservação das linhas tele,
,
.
graphicas ..•...............•.....•... ,., .......•......... ,
780 - de 10 de agosto - JUSTIÇA - Concede ao Dr. Alfredo Moreira de Barros
Oliveira Lima mais um anno de licença.
..
781 - de 17 de agosto - JUSTIçA. - Concede ao Dr. Manoel da Gama Costa Mac
Dowell, lente sub tituto da Faculdade de Direito do Recife, um anno de licença,
com ordenado, para tratai' de sua saude onde lhe convier
.
7 Z - de 31 de agosto - JUSTI~'A. - Publica a resolução do Congresso Nacional que
proroga. a. actual sessão legislativa a.té o dia 2 de outubro do corrente anno ......
7 3 - de 31 de agosto - ,JasTIçA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
supplementar de 6:G27$T -! !Í verba - Pessoal da Secretaria da Gamara dos Deputados - do actual exercicio ..•...........•.•.........•....•........•...•.•.....
784 - de ü de setembro - INDUSTRIA. - Autoriza o Poder Executivo a dispensar á
Leopoldina Raittoay Company da obrigação de construir o trecho entre Glycel'io e
Serra do Frade, da Estrada de Ferro Central de Mu.cahé .....••.......•...........•
785 - de II de setembro - MARINHA. - Reorganisa o quadro do Corpo de Saude da
Armada
:
.
786 - de II de setembro - MARI;\'HA. - Autoriza o Poder Executivo a reintegrar no
serviço activo da Armada o capitão de fragata graduado Francisco 'Augusto de Paiva.
Bueno Brandão .................•......................••......••••.•••••.•.....•
787 - de II de setembro - MA.RINHA. - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
necessario a satisfazer a despeza com a impressão da obra. - Lições de Balistico. - do lente substituto da Escola Naval, capitão-tenente Narciso do Prado
Carvalho
.
788 - de II de setembro - FAZEXDA. - Autoriza o Governo a elevar a 1:800$ annuaes
a pensão concedida ao coronel honorario do exerci to An tonio Bezerra Ca.bral •.•...••
789 - de II de setembro - FAZENDA - Autoriza o Governo a garantir os juros e
amorti~ação, durante 15 annos, do emprestimo de 630:000 ,que eífectuar a Associação
do 4° centenario do Brazil, para o fim de construir o edificio destinado á Academia
de Bellas Artes
.
790 - de 12 de setembro - RELAÇÕES EXTERIORES - .-\.utoriza o Governo a. abrir o
credito da quautia necessaria, até 150:000 em ouro, para occorrer ás despezas com
a representação braziléira na segunda conr reneia internacional americana, que se
reunil'á no Mexico
.
790 A - de 12 de setembro - INDUSTRIA - Autoriza. o Poder Executivo a conceder ao
conductor gel'al do abastecimento d'agua â Capital Federal Alcêo Mario de Sá. Freire
seis màzes de licença...•....•..................•..••.•••••.•....•....•..•.•••...
791 - de 28 de etembro-JusTIQA.-Publica a. resolução do Congresso Nacional que proroga novamente a actual sessão legielativa até o dia lIde novembro do corrente anno.
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N. 792 - de I de outubro - FAZH:NDA - Conceue um a.nno de licença., com o respectivo
orrlen::trlo, ao 2° escripturario <la Delegacia 11' is.::aI do Thesouro Federal no Estado do
Parand., Manoel Pereira Mendes .......•....... , ........•..............
}) 79:~ - de 4 de outubro - Gt;ERR" - Autoriz'\ o Poder Executivo a alJl'Ír o credito
extraol'dinario da quantia Utl 83;$-172 para paga.mento d ordenado do fiel aposebtado rio extiocto drseoal de Guorra do Estado de Pernambuco João Leopoldino do
Rego.
» 7[4 - de 4 de'outubro - INDUSTRIA. - Autoriza o Governo a estornar da consignação
- Materill.I- da 4" divi ão da Estrada de Ferro Central do Brazil, do orçatnento
para 1900, a somma de 71; 728~23Zo ouro, para a. parte correspondente em papel. ..
» 795 - de 16 de outubro - MARI:\'1lA. - rixa a força naval para o nnno d'a 1902 ..•....
), 796 - de 25 de outubro - GUERRA - Fixa. as forças de terro, po,ra o exercicio ('e 1902.
>.' 797 - de: O de outubro - JUSTIÇA -Public,\ a resolução ,10' CÓ Ig'ressv Náeionó'j que
proroga novamente a actual sessão legislativa até o dia 30 de novembro do corrente
f ...
anno
» 793 - de 4 de novembro - JUSTIÇA - Coucarla um annó da licença ao Dr. laDoel José
ue Queiroz Ferreira, preparador de phyica da 'Escola P Jytech nir.a do R io de Janeiro.
» 709 - tle 17 de novembro -lNDUSTRI.... - Abre o credito de 100':000$. com o 11m de er
entreg~e ao Sr. Alberto dos Santos Dumont', como p-remio pelo resultado de sua
experiencia de um balã.o dirigivel.
» 800 - de 15 de novembro - GUERR!. - Autoriza o Poêlel' Executivo a abrir o credito
extraordinario de 630$ para occorrer ao pagamento da diaria de 3$ a Candido da
Cunha Villela, por haver servido na cOlllmissão encarregada da construcção da . linha
telegra'phica de Cuyabá a Cornmbá .. : .•
;l)
SOl ~v de/20 de novembro - ~AZENDA - Autoriza o Governo á. abrirlo credito extraordina~'io de '8:000~' para pagamento do alugue1 dã casa em que funccioi:i~u a.
Delegacia .Fiscal no Rio Grande do Sul, durante os mezes de setembro a dezembro
de !~99. eo de 20:000$ su'pplementar á verba. 9", art. 28,' lei ·n. 740, de 29 de dezembro ultimo - assigna,tur.a de notas •..••• ,
.
~ SO~ - de 22 de.novembr.o - G~ERRA. - Autoriza o Poder Execútivo a aõriÍ"o credito
extraordinaJ'io de 4:000$ para cumprimento da sentilnça do Supremo Tribunal
,Feder~l, q~e Illanda pagar ao major Democrito Ferreira. da Silva. os vencimentos
qUfil dE)ixou de receber ..:
» u03 - de 28 de novembro - FAZENDA - Autoriza o Poder Executivo a cônceder um
anno d,e . licença, com oruenado. ao 3° escriptul'ari'o do Tribunal dã Co~tas,
José qe Moraes .,. '" 0...•....•.•...•.•..•.. :0.
l
1
c;."
» 8()-! - de 20 de novembro - JUSTIÇA - Publica n. resolüção do Congresso 'Nacional
.• q~~ prp~og'a nO'j.ameute a actual Se~são Legislat~va'.até o dia :m I de c:ezembro
corrente auDO .. ;
>? f;)- '-"'d~'2a de·nov~ml.Jro ,UERRA - Autoriza o Governo a ccõfirIÍlar no primeiro
'.\'!os·to de official.~o exercito os alCeres gl'aduàuos que ttveram' as approvaçõ'ls;'plenas
de que trata p al't. 95 do regulamento q'ue baixou com o decreto n. 2 I Je I de
abiil' de 18;):3. .-... ".: .........................•.... ·.
» S06':"": de' G' de dezembro - Ii'lDUSTRIA - Autoriza. o Poder' Executivo' a prorogar
por um anno, .com ordenado, a Jfceuça concedida ti. 'Mll'ooel JJaquim Fe~I:-eira·.
porteit·o da" e~f,i~~ta Iuspectoria Geral dll. E~trada de Ferro, addidó 'ã. Secretaria.
à~ Ministe;io'da Illrtustria: Vi~ção e Obras Publicas ..':
:
.
.
.
1>
Oi'-'de 7 de,.dezembro - JUS:rIÇ'A--Autoriza: o Governo a canceder ao Dr. Zacharias
elo
Rego l\1.onteiro, Juiz do Tribunal CiVil e Crlmirrai, um anno de l1éeÍlça, com
_.
.
ordenado, para tratar de sun. saude ...
o • • • • • • • o.

o • • • • • • • • • • • • • o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• "

1 .

o....

-

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • o· ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •

o •• o

o

o • • • • • • • • • • o"

..

-.: • • • • • , • • • o • • • • • • • o o • • • • • • ,

•

10
10
10·

11

II

11

11

o o •••• : • • • • • • • • • • • • : •• o. o' • • • • •

12

o • • • • • • • • • • • • • • • • • •- 0

..

•••••

_

~

,...

11

12

~

•

10

o • • • • : • • • • • • • • • • • • : • • .' • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • •

I'

~

o

lO-

o •••••••••• o •• o ••••••• • ••••••

12

o ••••••••••••••• o o ••••••• o ••

12

,

,.--

l..~~

.#-

1~

. . . .

Á

.J

o • o •••••••••••••••• o ••• o ••••••••••••• o •••••

l~

•

"

("1\

•
•
YII
Pags.

:

•
•

N. 8081 ~ de 7 de dezembro - JUSTIQA - Autoriza. o -Govel'no a }lrorogar por seis mezes
com Ó respecti vo ordenado, :1 licença concedida ao Dr, Pedro de Alcalitara Nabuco
de Abreu, Juiz do Tl'ibunal Civil e CriminaL
:~
'. ~ .. :. " :. , .. ~ , :
..
» 80"0 ~ de la de' dezembr~'~ I,~DUSTRIÃ. - Autoriza o Governo a conceder áo engenheiro
JOlquim Huet BaceLlar, re5peitados os direitos adquiridos, a "Construcção, uso e
i.
• . .
.
goso de urna estrada de ferro de Manaos ate a foz do 1'10 M.ahú. _.: ..•..... , ,
.
3)
81Ô ~ de 1 de dezembro - MA.RL'HIA - Reorganisa o quaJro do Corpo de~Machinistas
Navaes
,
,
,: . - - ., .. , , .'
_.. _:, . _ : ............•.
}) 811 - 'de21 de dezembro - FAZE:'\DA - Suspende e proroga por seis m'ezes' os vencimentos !las letras, notas éómpromissoria;; e quaesquer outros 'titulos commerciaes
"'
de l'esponsabilidade dcs bancos nacionaes com séde no Estado'de Pernambuco, e dá
outras provi!lencias ,
,
, ..........•......... ,."
, •... ,
.
» 'l~' :-. de 2l de dezem bro ;- JUSTIÇA -'- Concede um anno de licençá ao Dr. Henrique de
Toledo Do<Js\Vortll. pl'aparador eifecti vo da cadeira -de operações e apparelh05 da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
,. ,
_
"
_••
~ 81;, - de .23 de dezembro - FAZE:'I:DA - Fixa a receita geral da Republica dos
Est&.dos Unidos do Brazil par l o exercicio de 1902 e dá outra:3 providencias. _.. _...
- de 24 de dezemLro - FAZEXOA. - Concede a D. Leopoldina de Figueiredo
Áccíoli, viuva do capitão de fragata graduado Carlos Accioli, a pensão mensal
de 200$0 O.•••••••••,••••••.••••••• _
.'
_••.•••• _••••••••
» 813 - de' ~-l de dezembro - FAZEl\OA - Eleva de 60$ a 100' a pensão men~al do
alferes honorario Antonio Paes de Sá Barreto
_
.
~ 81'6 ~ de 24 de dezembro - JUSTIÇA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
de 100:000, supplementar ao n. 14 do art. 2° da lei n. 746,de29 de dezembro
de 1900 - Diligencias Policiaes
.
~ 817 - de ;>6 de dezembro - MARIN~_'- - Autoriza o Poder Executivo a mandar pagar
ao capitão de fragata honorario, lo tenente reformado, Collatino Marques de Souza,
a differença de soldo que deixou de receber durante os )inco anuos que precederam á
sua reclamação sobre contagem de tempo de s_erviço
: ••••
» 818 - de, 26 de dezembro
FAZ~YOA. - Concede urna pensão mensal de 300
ao
Dr. Amaro Rodrigues de Albuquerque Figueiredo •..••••••••.•.••••..•••••.••••••
:I> 819 de 26 de dezembro - MARINHA - Autoriza o Governo a- mandar contar ao ca·
pitão de frag:ata Francisco, Carlton a antiguidade de sua promoção áq'uelle posto de 26
de à6rÚ' de 1890
: •..•..........•....• : •••
» 820 - de 26 de dezembro - MA.RINITA: - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
especial de 6:000$ parll: pag~mento de vencimentos ao ex-secretario do exlincto Arsenal de Marinha de Pernambuco, João Sabino Perail'a Giraldes .. "
~ ~ .•
~ 821 de:!-7 de dez"mbro - MARINHA. - Determina !Jue os vencimentos dos auxiliares
de Marinha e Guerra na Càpital Federal ser'áo corl'espóndentes aos de capitão dos
corpos arregimentadus do exercito e equipara os vencimentos daquelles aos auuitores
de guerra dos -to e 6° dLstr,ictos militares
.
) 822 - de 27 de dezembro - GUERRA. - Autoriza o Governo II abrir o credito ext!'aordin~l'io de -l:U-' para occorrer ao pagamento ~e ordenado que compete ao almoxariCe
do àÍtincto Arsenal de Guerra de Pernambuco, João Climaco dos Santos Bernll.rdtlS •.•
~ 8;G3 - ele 27 de dezembro GUERRA. - Autoriza o Poder Executivo'a abrIr o credito
de 7,~~:4~~$. supplementar á verba 10& - Etàpas do art. 15 da lei n. 7-t6, de 29 de
li~~mbro de 1900 .••..•.....•..•.••.....•......•...•.....•......•.......•.•...••
~ 8.24 - de '>7. de dezembro - R/i1LAÇÕI'B EXTERIORES - Approva o tratado que submette
a arbitramento a questão de limites entre ao Estados Unidos do Brazil e a Guyana
Ingleza, firmado em Londres em 6 de novembro de 1901
.
J ....
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N. 825 - ds 28 de dezembro - FAZENDA - Autoriza o Poder Executivo a conceder um
anilo de licença com o respectivo ordenado, a Eoéas Ferreil'a Valle, 2° escripturario
fI t AI fandega de Manáos, Est \do do Amazooas. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .
~ 8~6 - de')'l de dezembro - FAZENDA - Concede a D. Isabel Thompson Esteves, viuva
,'n Senador Justiniano Esteves Junior, a pensão mensal de 300$000..... .. . .•...••.•
» 827 - de 28 de dezembro - FAZENDA - Autoriza o Presidente da Republica a conceder
um anno de licença ao fiel de thesoureiro da delegacia fiscal do Thesouro Federal em
;,Iinas Geraes, Antonio de Santa Cecilia Junior....................................
:. 8'23 - de .28 de dezembro - FAZENDA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
.1A 477: 19 1$620, ouro, supplementar á verba 35, art. ')8 da lei n. 716 de ,)0 de dezembro de 1900
" ..•..... , ..•..............•............ " . . .. . . . . . . . . . . . . .. .•
• 829 - de .23 de dezembro - JUSTIÇA - Autoriza o Poder Executi vo a conceder ao bacbarel Manoel Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz federal na secção do Paraná, um
, anno de licença, com ordenado, para tratar de sua saude..
..
:. 830 - de 28 de dezembro - JUSTIçA. - Restabelece, para. todos O' e1feitos, o decreto legislativo n. 657, de 25 de novembro de 1899......................................
:. 831 - de 98 de dezembro - JUSTIÇA. - Autoriza o Poder Executivo a abl'ir o credito
de 13:300$, para. pagamento do premio e impressão de mil exemplares da obra
- Tbeoria do processo civil e commercial - composta pelo Dr. Jolio Pereira
;'[onteiro.. • . •. . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • • . •. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • •• • •
» 832 - de 30 de dezembro - INDUSTll.L\. - Autoriza o Podei' Executivo a extinguir a
secção dilo Pagadoria da Estralla de Ferro Central fio BI·azÍI.......................
» 8:-n - do 30 de dezembro - INDUSTRIA. - Autoriza o Poder Executivo a conceder um
anno de licença, com ordenado, ao macl1inista de :.... classe da Estrada do
Ferro Central do Brazil Acbilles Arnaud Coutinho......... .•. ......•. ...•...•...•
» 834 - de 30 de dezembro - FAZENDA - Fixa. a de:>peza geral tIa Republica dos Estados nidos do BrazH, para o exercicio de 1902 e dá outra providencias........
» 833 - de 31 de dezembro - RELAÇÕES ExTERIORES - Autoriza o Poder Executivo a
abrir o credito extraordinario de 100:000$, ouro, para. occorrer ás despezas com a
Missão Especial que deve tratar da questão de limites com a Guyana Ingleza......
» 836 - de 31 de dezembro - FAZENDA - Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito
de 2.954:500$.32, papel, e 2:676$445, OUI'O, para attender ao pagamento de dividas
de exercicios findos..............................................................
> 837 - de 31 de dezembro - FAZENDA - Eleva a 100$ mensaes a pensão que percebe
O. Cybele de Mendonça. Souza Monteiro...........................................
» 838 - de 31 de dezembro - FAZE:\DA - Concede a D. Maria. Isabel de Castro Pernambuco, viuva do ex-senador da Republica Dr. Joaquim José de Almeida Pernambuco, a pensão mensal de 300$000............................................
l)
839 - de 31 de dezembro - FAZENDA. - Concede a O. Am3lia Cavalcanti de Albuquerque a. pensão mensal de 100"
» 840 - de 2 de janeiro de 1902 - FAZENDA. - Concede á "luva do jurisconsulto e exSenador Joaquim Felicio dos Santos a pensão mensal de 500:' 100 .•.••.........••• ,
l)
841 - de :3 'de janeiro de 190~ - GUERRA. - Autorisa o Porler Executivo a abrir o
credito extraordinario de 13:939~336 para pagamento ao marechal Jo,é de Almeida
_.
Ba ., eto, em virtude de sentença do Supremo Tribunal FederaI.
l)
842 - d') :J de J neiro de 1902 - GUERRA - Autoriza. o Governo a abrir o credito exlr<iOctlinario de 8:000~, para o~correl' ao pagamento a Cllmillo Jos~ Monteiro dos
Santo~ e Joaquim Gonçal ves da Costn, contra-me, t~'e e mandador da. extincta oílicina
de corr<leiroB do Arsenal de Guerra. desta Capital, da. gratificação de exercicio a
que teem dirJi lo. . . . . . . • . . . • • . . • . . • . . • •• . . . . . . . • . . • . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . •
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N. 8!3 - Ile 4 de janeiro de 1902 - JU3TIÇA - Autoriza o Governo n. abrir o ct'edito de
53:580"140, para pagamento de diversas obras e melhoramentos no edificio do
Lyceu de Artes e Officios ••••.•.•.... ,
.
:. 844 - de 4 de janeiro de 1002 - JUSTIçA. - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
credito de 16:010\ para pagar ao bacharel Umbelino de Souza Marinho os seus
ordenados como juiz de direito em disponibilidade.......•.....•... , ..........•.• , .
> 845 - de 8 de janeiro de 1902 - INDUSTR.IA. - Crêa varias cargos na Repartição Geral
dos Correios e marca-lhes os respectivos vencimentos .•.........•......••...••.•..
:1> 846 de 10 de janeiro de 19 :.. - GUERRA. E MA.RINHA. - Estabelece que, para o
efi'eito da percepção do meio-soldo e montepio, as filhas casadas do official fallecido
ficam equiparar:las ás solteiras ou viuvas e aos filhos menores de ~l annos, legitimas ou natut'aes legitimados ...•..•.••.•....•.....•••.•.....•.....••....•.••. , .•.
~ 847 de 10 de janeiro de 190B - GUERRA. - Autoriza o Poder Executivo a abrir o
credito extraordinario de 6S: 105$189, para execução da sentença que condemnou a
Fazeuda Nacional a pagar ao tenente-coronel Procopio José dos Reis, por prejuizos
causados durante a revolta de 6 de setembro de 1893 .. ,
,
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LIV ROS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS
Obras adq II i ridas por doaçã:'.l ........•.....••..••..•..••.•..•...•....•. , ...•.. , . . . . . . • • •
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EXPOSIÇÃO

ReI. do Seo:lclo -11
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•

•
DO o que determina o nosso Regimento interno
em seu art. 13 n. I3, cabe-me ainda uma vez a honrosa
iocumbencia de informar-vos sobre os trabalhos por esta Casa
.
realizados na ultima sessão legislativa, ministrando ao mesmo
tempo uma succinta noticia das principaes occurrencias relativas, não só
ao periodo a que me refiro, como ao decorrido até esta data.
A solemne abertura da 2" sessão da 4" legislatura do Congresso
Nacional realizou-se no dia designado pela Constituição, sendo ella presidida pelo Vice-Presidente do Senado, Sr. Manoel de Queiroz.
os dias 8 e 10 foram eleitas as Commissões permanentes, ficando a
Me a constituida do seguinte modo: Manoel de Queiroz, Vice-Presidente;
Joakim Catunda, Alberto Gonçalves, Henrique Coutinho e Generoso
Ponce. l°, 2°, 3° e 4° Secretarios.
Como tem succedido em annos anteriores, o Congresso foi obrigado a prorogar os seus trabalhos por quatro vezes, por decretos legislativos de 31 de agosto, 28 de setembro, 30 de outubro e 29 de
novembro, sendo em 31 de dezembro encerrada a longa sessão, presidindo a solemnidade do encerramento do Sr. Manoel de Queiroz, VicePre idente, que fez a resenha dos trabalhos das duas Casas do Congresso.
Encontrareis nos quadros annexos a este relatorio indicações minuciosas que vos habilitem a conhecer os assumptos de que se occupou o
Senado, relativos não só mente aos iniciad03 nas duas Camaras, mas aos
que a esta corporação foram affectos já pelo Prefeito do Districto Federal~
já pelas autoridades e corporações do paiz e pelos cidadãos de todas as
classes.

•

Em o annexo B encoutrareis igualmente todos os actos legislativos
promulgados e relativos ao anno findo .
. Celebrou o Senado quatro sessões secretas, para resolver sobre nomeações do Poder Executivo, a saber:
Em IS de maio, dos Srs. Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo e
. . . . . José de Almeida e Vasconcellos para enviados extraordinarios e ministros plenipJten~iarios,.aquelle na Inglaterra e este na Suissa; e do
Sr. Jberto Martins Torres para juiz do Supremo Tribunal Federal;
Em 2 I do mesmo mez, do Sr. Augu:3to Olympio v iveiros de Castro
para director do Tribunal de Contas;
Em 16 de setembro, do Sr. José Hygino Duarte Pereira para enviado extraordinario e ministro plenipotenciario do 1exico, emquanto alli
Fermanecesse como representante do Brazil no Congresso :Pan-Americano ;
Em I I de outubro, finalmente, do Sr. Joaquim Xavier da Silveira
para Prefeito do Districto Federal.
Foram reconhecidos Senadores da Republica os 1'5.:
SilveFio
ery, elc;ito' pelo mazonas, reconhecido em S de matO e
imi11ediatamente empossado;
Herculano Bandeira, eleito por Pernambuco, reconhecido em 10 do
m::smo mez e empossado no, dia seguinte;
Gomes Ribeiro, eleito por Alagâas, reconhecido em 20 de junho
de 190r.e empossado em II de maio do anno passado;
Martins Torres, eleito pelo Rio de Janeiro, reconhecido e empossado em 2 o de junho.
E' c·Jm o mais vivo pezar que rememoro o passamento do illustre
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, Sr. José Thomaz da Porciuncula,
fallecido em Petropolis no dia 28 de setembro.
SLlperfluo me parece encarecer os serviços prestados por tão distincto patriota; elles estã/) na consciencia de todos nós, admiradores
- que fomos de suas virtudes civicas.
A eleição para preenchimento da vaga aberta no Senado foi feita
fn1 6 dF. abril deste anno e á Secretaria foram entregues as respectivas
authentie::ts, já pela mesma repartição classificadas para serem presentés
as commissões competentes.
I o correr do anno solicitaram e obtiveram permissão do Senado
para n~o comparecerem ás suas sessões os S1's. Pedro Velho, Herculano
B:l11deira e Ramiro Barcellos.

•

A requerimento do Sr. Virgílio Damazio, as duas Casas do CO.1gresso accordaram na nomeação de uma commissão mixta para o fim
de estadar as questões attinente5 a reforma da instrucção superior e secundaria, ficando ella composta dos Srs. Senadores Virgilio Damazio,
Moraes Barros e Jonathas Pedrosa e Deputados Valois de Castro, Augusto de Freitas e Eduardo Pimentel.
Em 28 de junho, o Senado nomeou, para representaI-o na commemoração ClVlca do Marechal Floriano Peixoto, a seguinte commissão
especial: Pinheiro tIachado, Lauro Sodré, Benedicto Leite, João Cordeiro
e Cleto Nunes; e em 27 de julho, a convite do Sr. encarregado de negocias da Italia, outra, composta dos Srs. Moraes Barros, Siqueira Lima
e Rodrigues Jardim, incumbida de represent3.r o mesmo Senado na
missa. do primeiro ann.iversario do fallecimento de S. 1. o Rei Humberto I de Italia.
Foram inseridos nas actas dos nossos trabalhos os seguintes votos:
De reconhecimento e de congratulação a armada e ao exercito, que
cobrir m de gloria o raiz, em I I de junho de 1865, requerida pelo
S ... Arthur Rios em I I de junho;
De pezar, pelo fallecimento do Presidente da Republica do Chile,
r. Dr. Frederico Errazuriz, requerido pelo Sr. Joakim Catunda, em
13 de julho;
De louvor, ao aeronauta brazileiro antos Dumont, pelo seu recente
im'ento, requerido pelo Sr. Gonçah-es Cha, es em I7 do mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Dr. José Avelino Gurgel do Amaral,
Deputado pelo Ceara, requerido pelo Sr. Joakim Catuuda, em 22 de
julho;
De pezar, pelo fallecimento dos Sr~. generaes Tude eiva e Savaget, requerido pelo Sr. Pires Ferreira. na mesma sessão;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. Dr. Gaspar da Silveira lartins,
ex-Senador do Imperio, requerido pelo Sr. Pinheiro Machado em 2 I do
mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. D. Joaquim Godoy, ministro ple!1i~
potenciario da Republica do Chile, requerido pelo Sr. Arthur Rios, em
23 ele agosto'
De reprovação, pelo attentado contra o Presidente dos Estados
Unidos da America do Norte, Mr. lVIac.Kinley requerido pelo
r. Viente Machado, em 9 de setembro;
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De pezar, pelo fallecimento do mesmo presidente, requerido pelo
Sr. Vicente Machado, em 14 do mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. Rodolpho Dantas, requerido pelo
Sr. Barata Ribeiro, em igual data;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. Francisco Gomes da Rocha Fagundes, ex-Senador da Republica pelo Estado do Rio Grande do arte,
requerido pelo Sr. Ferreira Chaves, em 24 do mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. José Thomaz da Porciuncula,
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, requerido pelo Sr. Manoel de
Queiroz, em 28 do mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. Dr. Francisco de Castro, requerido pelo Sr. Arthur Rios, em la de outubro;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. João Baptista Lapér, ex-Senador
da Republica pelo Estado do Rio de Janeiro, requerido pelo Sr. Antonio Azeredo, em 14 do mesmo mez;
De pezar, pelo fallecimento do Sr. Dr. Paulino José Soares de
Souza, ex-Senador do Imperio, requerido pelo Sr. Gomes de Castro, em
14 do mesmo mez;
De homenagem, devida ás excepcionaes virtudes civicas do mesn~o
illustre morto, requerido pelo Sr. Barata Ribeiro, em igual data;
De pezar, pelo fallecimento do Dr. Joaquim Pereira dos Santos,
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, requerido pelo Sr. Manoel de
Queiroz, em 26 do mesmo mez.
SECRETARIA
Em sessão de 8 de junho approvastes o parecer da Mesa, opinando pela demissão do 2° official Manoel Alvares de Azevedo Sobrinho
e nomeação do cidadão João Pedro Carvalho Vieira, para o lagar que
aquelle exercia.
Nenhuma alteração, além desta, houve no pessoal da Secretaria, que,
no desempenho dos trabalhos que lhe foram confiados, correspondeu
ao que era dado esperar de seu zelo e pratica do serviço, agora mesmo manifestados nos trabalhos preparatorios da apuração da eleição
presidencial, a que se tem entregado desde que começaram a ser en,viados á Secretaria as authenticas e mais documentos relativos ao pleito
de I de março.

7

BIBLIOTHEOA E ARCHIVO

•

Já tivestes certamente occasião de verificar quanto ganharam em
commodidade, conforto e hygiene essas duas dependencias da Secretaria.
Os novos compartimentos accrescidos á bibliotheca permittiram a collocação methodica de centenas de volumes até ha pouco tempo occultos nas
antigas estantes, onde, por deficiencia de espaço, eram accumulados em
duplas filas.
O archivo tambem passou por algumas reformas, attendendo-se,
quanto possivel, a melhor disposição das ~stantes e ao isolamento das
salas onde se acham guardados importantes documentos, que são verdadeiros subsidios para nossa historia parlamentar, no antigo e actual
reglmens.
Em o annexo - C- estão mencionados os livros e mais publicacações nacionaes e estrangeiras, obtidas por compra e offerecimentos a
bibliotheca. E' sem duvida alguma lisongeiro o impulso dado a esse
grande melhoramento, que data apenas de poucos annos, pois a bibliotheca do Senado deve sua existencia a iniciativa de meu ilIustre antecessor. Como continuador de tão util instituição, fiz o que era possivel
para elevaI-a ao ponto a que chegou.

OBRAS DO EDIFICrO
Terminaram as obras que haviam sido projectadas e para as quaes
votastes os necessarios creditos, de accordo com os orçamentos feitos
pelo engenheiro que as executou.
Si não foi completa a transformação do edificio, póde-se affirmar que
elIa melhorou consideravelmente sob todos os pontos de vista, permittindo a sua utilisação por muito tempo, até que possa ser construido
um predio digno do Congresso acional.
São estas as informações que me pareceram dignas de menção;
entretanto, a Mesa está prompta a ministrar-vos quaesquer outras que se
tornem necessarias.
Senado Federal, 8 de maio de

1902.

PRE~lDENT3 DO SENADO.
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ANNEXO
A

QUADRO N. 1

•
Rcla~ão'

ESTADOS

aos Srs. Senadores da 4a legislatura

NOMES

OBSERVAÇÕE!l

o
<A
A

Amazonas

Joaquim Jo é Paes da Silva Sarmento. 1902 Reeleito em 1 de março de 1894, por haver
. terminado o seu mandato, foi reconhecido
e tomou assento em 3 de maio do mesmo
anno.
Jonathas de Freitas Pedrosa......... 1905 Eleito em 4 de setembro de 1897, por haver
terminado o mandato o Sr. José da Costa
Azevedo, foi reconhecido e tomou assento
em 7 de julho de 1898.

»

rará

.......... Antonio Constantino Nery........... 1908 Eleito em 14 de novembro de 1900, para a
vaga aberta em virtude de renuncia do
Sr. Silverio José Nery, foi reconhecido e
tomou assento em 8 de maio de 1901.
Laura Sodré........................ 1902 ELeito em 23 de junho de 1897, por haver
renunciado o mandato o Sr. Antonio icoláo Monteiro Baena, foi reconhecido em 24
e tomou assento em 25 de agosto do mesmo
an~o.

» .•. '" '" .. , .•. Manoe1 de Mello Cardoso Barata...... 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1896, por
haver terminado o seu mandato, Ibi reconhecido em 2 e tomou assento em 24 de
maio de 1897.

:.

Justo Leite Chermont

1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi reconhecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.

Maranhão ...•. , .... Augusto Olympio Gomes de Castro... 1902 Eleito em ~ de março de 1894, pOr ha"er
terminado o mandato do Sr. José Secundino
de Gomensoro, foi reconhecido e tomou
assento em 25 de junho do referido anno.

»

~

Piauby

»

" .••..•.. Benedicto Pereira Leite .. , . .....••..• 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1896, por
haver terminado o seu mandato, foi reconhecido e tomou assento em 6 de maio
de 1897.
'" Manoe1 Ignacio Be1fort Vieira

' 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi reconhecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.

,. Firmino Pires Ferreira.............. 1902 Eleito em 1 de março de 1894, por haver terminado o mandato do Sr. Elyseu de ouza
Martins, foi reconhecido em ;3 e tomou assento em 20 de maio do referido anno.

II

Joaquim Nogueira Paranaguá........ 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1896, por haver
terminado o mandato do Sr.AntonioCoelho
Rodrigues, foi reconhecido e tomou assento
em 14 de maio de 1897.

» .••.•..•...... Alvaro do Assis Osorio Mendes....... 1908 Eleito em 31 de dezembro de 1899, por haver
terminado o mandato do Sr. Joaquim An·
tania da Cruz, foi reconhecido e tomou assento em 28 de abril de 1IJOO.

•
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OBSERVAÇÕES

E;;Tj.DO~

11--------1--------------

Ceará ..... , .. , .... ' José Freire Bezerril Fontenelle.,. , , . '.

»

, .. João Cordeiro

- - . 1 - - - - - - - - - - - - - - - -11

I
abril do mesmo flnno, o Sr. Antonio Pinto I
ogueira Accioly, foi reconhecido e tomou I
assento om 7 de maio de 1898.

1902 Eleito em 16 do agosto de 1897, por haver
renunciado o mandato, por officio ue 16 de

1905 Lleelei to em 30 de dezembro de 1896, foi re- I
conhecido e tomou assento em 2 de maio
de 18\17.
I

,

I

••.•.•.•.• , .•..Toakim de Oliveira Catunda .. ' ... , ...

1908 Reeleito em 31 Ile dezembro de 1899, foi reconhecido e tomou as ento em 28 de abril
de 1900.

I Rio Grande do Xorte .Joaquim Ferreira Chaves .. ,. , . , .. ' ..

190'.> Eleito em 26 d.e a"'o~to de 1900 para a vaga

»

II

a.berta em virtude de renuncia rio Sr. Fmn·
cisco (Jomes la Rocha Fagllnde foi reco·
nh~cido e tomou a sento em 4 d~ outubro
do mesmo anno.

Pedro ,"elho de Albuquerque Maranhão 1905 Eleito ~m 30 e dez mbro de 1896, por haver
termmado o mandato do r ..10 é Pedro de
Uli veira Gal vão, foi reconhecido e tomou
a sento em 15 de maio de 1897.
José Bernardo de Medeiros, .. , •.... ,.

I
I

I

I

1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899 foi recúnhecido e tomou a sento em 21 'de abril
de 1900.

I p<l.rahyba. •... ,." .. Abdon Felinto Milanez .. , .•...•.•. ' •.• 1902 Eleito em I de março de 1894, por haver

terminado o mandato o Sr. Firmino Gomes da Silveira. foi reconhecido em lu e
tomou assento em l7 de maio do mesmo
anno.

I

I

»

.... , .•.. , AIvaro Lopes Machado". , ..... , .•.• , 1905 Eleito em 30 de dezembro de 1 96 por haver
terminado o mandato o Sr. João oares
Neiva.. foi reconhecido e tomou assento em
6 de maio de 1897 .

»

..... ,', •..José de Almeida Barreto".,......... 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi reconhecido em 23 e tomou asseuto em 25 de
muio de 1900.

III Pernambuco, ... , .• José Marcellino da Rosa e Silva
II

I

, 19 2 Eleito em 30 ue abril de 1899, por ter 3.SS11·
mido a Více·Pre idencia da RepubliC'1J, o
Sr. Fra ncisco de As'i Ro;t e Sll Vfl. foi
reconhecido e tomou assento em "9 de
julho de 1890.
1905 Eleito em 9 de julho de WOO para. a va"'a

»

., , .•.. Segismundo Antonio Gonçalves.......

»

.•. , ..• Herculano Ban(!eira de Mello •.. ,. , .. , 1908 Eleito em 25 de março de 1901 para a vnga
aberta em virtude de renuncia do SI'. JoaQuim orl'êa de Araujo, foi reconhecido em
!O de maio ele 1901 e tomou assento no dia
immediato.

1

I

aberta em virtude de renuncia do SI', AOn.
tonio Gooçal ves Ji'erreira. foi recon hecido .
em 21 e tomou assento cm 2t de agosto
do mesmo 1.10no.

I'

II

i

I'
,I

;:
i.

,

-

" EST.\.DOS

Alagôas

5 --

NOMES

OBSERVAÇÕES

Manoel Gomes Ribeiro............... 1902 ELeito em 29 d~ abril de 1900 para a vaga I,
aberta em vIrtude do fallecimento do Sr.
João da Sil va Rego Mello, foi recon becido
em 26 de junbo do mesmo anno e tozr.ou
assento em 11 de maio de 1901 .

. . .. . . . .. . . .. Bernardo Antonio de Mendonça. SoEleito em 30 de dezembro de ]896 por haver
brinho ......•.... '
' . . • . . 1905
termiua<!o o mandat~ do Sr. l\1a~o 1Messias
de Gllsmao Lyra, fOI recouh'~ciúo e tomou
aEsente em 15 de maio de 1897.
............. Manoel José Duarte............ ...... 1908 Elei.to ~m 31 de dezembro de 1 99, por baver
termIDado o mandato do Sr. Franci co de
Paula Leite e Oiticica. foi recollbecido e
tomou assento em 2 de abril de 1900.

I

Sergipe"

1902 Elei~o em I de março de 1894, por haver terIDlQado o,mandato do Sr. Tbomaz ROl1riO'ues
l'UZ, fOI reconhecido e tomou assento em
18 de maio do mesmo anno.

Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel

............. Jose Luiz Coelho e Campos.. .

..•.......... Martinho Casar da ilva

Bahia

})

I

1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1896 por
have,r terminado o seu mandato, foi 'reconheCido e tomou assento em 14 de junho
de 1897.

Gar~ez.. .....

1908 Eleito t:m 31 de dezembro de 1899, por haver
termmado o mandato do ~r. Mancel da
Silva Rosa Junior, foi reconhecido e tomou
assento em 5 de maio de 1900.

Artbur Cesar Rios................... 1902 Eleito em 25 d,e dezembro d€l 1898, pOI: haver
o 'r. everJDO dos Santos Vieira assumido
o cargo de Ministro, da. Industria, Viação e
Obras PublICas. fOl reconhecido em 4 de
maio de 1899 e tomou assento na mesma
t1ata.
••.••........ Ruy Barbosa

" .. ' .•. ...•. 1905 Reeleito em .30 de dezembro de 1896, por
haver termJDado o seu mandato, foi reco- ,
n hecido em 2 e tomou aEsento em 6 de .
maio de 1897.
,

~

Espirita Santo

Virgilio Climaco Damasio............. 190" Reeleito ,em 31 de dezembro de 1899. foi 1'0- '
coube Ido e tomou assento em 28 de abril :
de 1900.
Cleto Nunes Pereira ..............••. 1902 Eleito em I de. março de 1897 para. a vaga
aberta, em vIrtude .elo tal~ecimento uo r.
Eugemo de AmorIm, tOI reconhecido e
tomou a~sento em 23 de maio de 1898.
...... lIenrique da Silva

I

outiuho.......... 1905 El ito ~m 30 de dezembro dA 1896. Jlor hn.ver
terml nado o ma.ndato do Sr. Gil Diniz Goulart, foi recon hecido e tomou assento em lo
dejulho de 1'97.

....•. Luiz Siqueira ela • il va Lima

, 190

Eleito em 31 de dezembro de 1899, por haver
termlllado o mandato do Sr. DomiDO'os Vicente Gonçalves de ouza, foi reconuecido
e tomou assento em 28 de abril de 1900.

I
I,

.

f
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Minas Geraes

1905 Vago em virtude do fallecimento, em 28 de
setembro de 1901, do Sr. José Thoml1z da.
Porciuncula, pro edflu·se a. nova eleiç- o
cm 6 de abril de 1\:J02.

ManoeI Martins Torr:es............... 1908 Eleito em 31 d março de 1901 para a vaao.
aberta em virtude de renunci do r. Q.I\
Bocayuva, foi reconhecido em 20 de junho
e tomou as 'ento no mesmo dia.

Distl'icto Federal. .. Jos Lopes da Sit va Trovão.... . . .. . ..

,.

1902 Eleito em 5 rio maio· de 1895 para a vaga.
aberta. pelo fallecimento do Sr. carla Fre·
derico Castrioto, foi reconhecido em 19 e
tomou a <ento em 30 de julho de 1895.

II

1902 Eleito em 20 ti jllnho de 1 95 para o. vaga
abl'rta pelo fll.llecim nto do 1'. JoaquIm I
'llauhu. Marinho, fui reconheoido em _9 e
tomou assento em 31 de ago to do me.mo
anno.

Thomaz Delfino dos antas...........

1905 Eleito em 30 de dezembro de 1896, por haver
tel'minado o eu mandato, tin reconhecido
em 22 dI:! maio e tomou a sento em 1 de
junho de 1897.

Candido Barata Ribeiro

1908 Eleito em 3l de dezembro de l899, por haver
terminado o eu ma ndato o Sr. Eduardo
Wandenkolk, foi reconhecido em 2- de
maio de 1900 e tomou assento em 26 de
junho do mesmo anno.

'"

Antonio Gonçalves Cha.ves............

I

1902 Eleito em 1 de maio de 1894, por haver tGr-1
minado o mandato do Sr. Americo Lobo
Leite Pereira, foi reconhecido em 19 e
tomou assento em 20 de junho do mesmo I
anno.
I

...... Feliciano AugUllto de Oliveira Penna..

Julio Bueno Brandão

»

S. Paulo

o..... 1008 Reeleito lm 31 tle dezembro de 1899, foi re-

CaD hecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.

João Francisco de Paula e Souza......

I
»

.. , ....... iBernardino de Campos...............

I

1905 Eleito em 30 de dezembro de 1896, por haver
terminado o mandato do o r. Christiano Be·
nedicto Ottoni, foi reconhecido e tomou
assento em 2 de maio de 1897.

,

1902 Eleito Em 15 de abril de 189:-, por ter a suo
mi~o (l cargo de mini tro ue Estado o S['.
Fl'ancisco de Paula. Rodrigues Alve, foi
reconhecido em 28 e tomou assento em 30
de maio do mesmo anno.

I
I

1905 Eleito em 16 de abril de 1900, por ter renun-II
ciado o mandato o r. Francisco de p"ulal
ROlll'igues Alves, foi reconhecido em 1 de
junho e tomou &~8ento em 10 de julho do
referido anno.

I

-:.7-

•
EST..lDOS

OBSERVAÇÕES'

NOMES

.
S. Paulo.•......... Manoel de Moraes Barros............ 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi re·
conhecido e tomou assento em 21 de abril
de 1900.
Paraná•............ Vicente Macha.do da Silva Lima....... 1902 Eleito em õ de janeiro de 1895, por haver
terminado o mandato o Sr. Generoso Marques dos Santos, foi reconhecido e tomou
assento em 14 de maio do mesmo anno.
»-

•• ' ••••••••• Alberto José Gonçalves... •... . . ..•...

1905 Reeleito em 30 de dezembro de 1896, por

•

. ....•..... Brazilio Ferreira da Luz.............

1908 Eleito em 31 de dezembro de 1899, por haver

Santa Catharina

Gustavo Richard.............

baver terminado o sen mandato, foi reconhecido em 2 de maio e tomou assento
em 12 de junho do mesmo anno.

terminado o mandato o Sr. Joaquim Rezende Corrêa de Lacerda, foi reconhecido
e tomou assento em 21 de abril de 1900.

1902 Eleito em 9 de setembro de 1894, por haver

terminado o mandato o Sr. Luiz Delfina
dos Santos,foi reconhecido e tomou assento
em 23 de outubro do mesmo anuo.

,.

•.•. Hercilio Pedro da. Luz............... 1905 Eleito em 10 de junho de 1900 para a vaga
aberta por ter fallecido o Sr. Antonio
Justiniano E teves Junior, foi reconhecido
em 13 de julho e tomou assento em 31 de
agosto do referido anno.

~

.... Laura Scveriano Mimer............. 1908 Eleito em 31 de dezembro de 1899, por haver
terminado o mandato o SI'. Julio Adolpho Horn, foi reconhecido e tomou assento
em 21 de abril de 1900.

Rio Grande do Sul.. Julio Anacleto Falcão da Frota....... 1902 Reeleito em 10 de outubro de 1894, foi re·
conheoido em 17 e tomou assento em 18 de
maio de 1895.

Goyaz

•

" José Gomes Pinheiro Machado........ 1905 Reeleito em 30 de dezembro de 18gB, foi re·
conhecido em 2 e tomou assento em 14 de
maio de 1897.

~

.. Ramiro Fortes de Barc911os.......... 1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi re·
conhecido em 21 e tomou assento em 28 de
abril de (900.
José Leopoldo de Bulhões Jardim.... 1902 Eleito em 1 de março de 1894, por haver
terminado o mandato do Sr. Antonio da
Silva Paranhos, foi reconhecido e tomou
assento em 3 de maio do mesmo anno.

......••.•..• Fl'uncisco Lope Rodrigues Jardim .•..

1905 Eleito em 31 de dezembro de 1899 para a.

vaga aberta em virtude do fallecimento do
Sr. Antonio José Caiado, foi reconhecido
em 10 de maio do referido anno e tomou
assento no dia immediato.
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Goyaz., ... , ...... ,. José Joaquim de Souza, ....... , ......

0

<Q
A

1908 Reeleito em 31 de dezembro de 1899, foi reconhecido em 10 de maio do mesmo anno e

tomou assento no dia. immediato.

li

Matto Grosso, ....•. Generoso Paes Leme de Souza Ponce .• 1902 Eleito em 1 de maro:> de 1894, por haver ter·
minado o mandato do Sr. Antonio Pinheiro
GueJes, foi recon hecido em 18 e tomou assento em 31 de maio do mesmo anno.
I

I
,I

»

li>

li>

li>

. .....

Antonio Francisco de Azeredo .. , "'"

1905 Eleito em 30 de dezembro ne 1896, por haver

.......

José Maria Met9110., ••.... , .• ,', •...

1908 Eleito em 31 de dezembro de 1899, por haver

~

terminado o mandato o Sr. Joaquim Duarte
~urtinho, f(li reconhecido e tomou assento
em 2 de maio de 1897.

terminado o manrlato do Sr. Aquilino Leite
do Amaral Coutinbo, foi reconhecido em 15
de maio de 1900 e tomou assento em 22 do
mesmo mez e anDo.

j
Secretaria do Senado Federal, 10 de março de 1902.- O lo omcial, Aristides dos Passos Oosta,-Conforme() director, Jose B. da Sen'a Belrort.

J

QUADRO N. 2
!Pl'oposiçlies ÍniciadaB na ,Gamara dos Deplltados, que foram approva~as e dirigidas pelo Senado á sancç[o ao Pre idente da Republica,
na sessão ordinaria de 1901

EMENT.AS

ANNOS.

DATAS

1899

1 de set ..

60 Autoriza a transferencia do 6 de junho de 12 de junho de
capitão de fragata Carlos
1901.
1901.
Accioli, do corpo de engenbeiIlos navaes para o da
Armada.

N. 763-de 12
de junho de
1901.

1900 19dejulho.

12 Autoriza a abertura dn cre- 5 de novembro 7 de novembro
dito extraordinario de 630$
de 1901.
de 1901.
para pagamento de diarias a
que tem direito Candido da
Cunha Villela por serviços
prestados na linha telegra-I
phica de CuyabiL a Corumba.

N. 800-de 15
de novembro de 1901.

N. 759-de 25
de maio de
1901.

»

19 de'julho

13 Autoriza a abertura do credito 15 de maio de 25 de maio de
1901.
de 14:237$216 para paga- 1901.
mento de vencimentos devidos ao capitão da Brigada Policial Dr. Arlindo de
Aguia r e Souza.

»

22 de set..

50 Mantém o titulo de engenheiros 15 de maio de
geographicos aos alumnos 1901.
da Escola Po1ytechnica que
terminaram o curso geral,
pelo regulamento de 1896.

»

9 de dez •.

»

98 Autoriza o pagamento do que 10 de julho de 22 de julho de

for devido a Carlos Galdino
Leal e outros, auxiliares e
serventes dos trabalhos de
exames no Externato do
Gymnasio Nacional, em janeiro, fevereiro e março doe
1900.

1901.

1901.

N. 774-de 22
de julho de
1901.

13 de dez•.

108 Autoriza a concessão ao enge- 27 de maio de 27 de maio de

N. 762-de 2;
de maio de
1901.

15 de dez..

116 A'utoriza a concessão de Um\15 de maio de 21 de maio de

N. 758-de 21

19 de dez..

118 Autoriza a abertura do credito 13 de junho de 18 de junho de
supplementar de 72:761$947 ~\:l0I.
1901.
'para o materiaJ da Casa da
Moeda.

N. 767-de 18

fL9 de dez ..

120 Autoriza a abertura do credito 15 de maio de 25 de maio~de
extraordinario de 2 :650$ 1901.
1901.'
para pagamento de gratificaCê o devida ao preparador da
Escola Polytechnica, Jayme
Carlos da Si!va Telle8.

N. 760-de 25
de maio de
1901.

ReI. do Senado.

nheiro Pedro Luiz Soares de
Souza. de uma estrada de
ferro do rio Branco á. fronteira ~Offi a Guyana lngleza.,

anno de licença ao 2" escripturario do Tribunal de Contas, Antonio Corrêa Leal.

1901.

1901.

1901.

1901.

de maio de
1901.

de junho de
1901.

I

r

-
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ANI\OS

DATAS

1901

21 de dez.

124 Autoriza a abertura. do credito 14 dA junho de 22 de junho de
extraortlinario de :304$166, 19:)1.
1901.
para. pagamento (le venim entos devidos lias herdeiros do finaria escri vão do
juizo seccional do Paraná,
Damaso Corl'êa de llittencourt.

N. 769-de '.>2

21 de dez.

125 Autoriza

a abertura do credito 13 de junho deliS de junho de
extramdinario necessal'i(l ID01.
1901.
para pa~ar a Ga, tavo 0.boya & C., em virtude de
~entença. a Quantia de ...
11 : 636 490, juros e custas
proveDlentes de impOSIO&
que pagaram a mais.

N. 766-de 18
de junho de
1901.

N.76 -de 20

EMENTAS

I

»

27 de ma.io

2 Suspende o decreto n. 164, de 6 de junho del( V id e quadro

»

31 de maio

7 Concede um anno de licença 14 de junho de 15 de junho de
com totlos os vencimentos ao 1901.
1901.
Dr. Antonio Augusto Ribeil'o de Almeida, ministro
do Supremo Tribunal Federal.

17 deJaneirorle 1890, na
parte relativa li. liquidações
rorçadas, em favor dos ban-,
cos nacionaes tia capital do
Estado da Btlhia.

1901.

de junho de
1901.

dejullho de
1901.

n.3.)

N. i65-de 15

de junho de
1901.

I

»

14 de junho

I

II Concede um anno de licença:? ele agosto de 10 de agosto de

ao 1)1'. Alfredo Moreira ne
Barros Oliveira Lima, Jente
rla Facilidade de lJireito de
S. Paulo.

IDO 1.

1901.

»

S de junho

12 Autoriza a abertura do cre- 26 de agosto de 10 de agosto de 5desetemdito Axtraol'lJinario de "'11901.
1901.
bro de
120:473:;;.:>21 para pagamento
hOl.
de vencimentos a. funccio·
narlOs dos Correios, Que estiveram privados de seus'
cargos por actos do PodeI'
Executivo.

»

IOde junho

14 Autoriza aabertura do credito 21 de setembrc 23 de setembro
extraordinario de 837 '472 de 1901.
de 1901.
para pagamento de ordellllrlOS do fiel aposentado do
extincto Arsenal de' GueJ'I'a
de Pernambuco, João Leopoldina do Rego.

li

~.

7S0- de 10
de agosto de
1901.

N. ';93 -

de 4
de outubro
de 1901.
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18 Autoriza o Goyeroo li. extor- 20 de setembro 30 'le setembro
nar da consig-naçào - Ma- de 1901.
de 1901.
terial- da 4" di visio da
Estrada ne Ferro Central
do Brazil. <lo orçamento
para 1900, a somma ele
71 ;728S23:.\ do credito de
2.200:uOO$, ouro, para a
parte correspondente em
papel. sornma equivalente
a 237:902$460. que foi paga
a Lage & Irmãos por fornecimento de carvão.

-

19 Autoriza a concessão de 8eis 23 de agosto de 2 de setembro
mezes de licença R.O condu1901.
de 1901.
ctor geral do aba tE'cimento
d'ag-ua ii. Capiml Fpderal,
Alceu 1\-1ar;o de 'ii. Freire.

-

-

»

10 de jun.

20 Manda equiparar, pafa a. per· 28 ,le dezembro 2 de janeiro de
cepcão do meio soldo e de 1901.
1902.
montepio militar. as til has
casadn . do omcial t'allecido
á solteiras Oll VIU vas e aos
filhos menores de 21 :mnos
legitimos ou legitimados.

»

15 de jun.

23 Autoriza. a abertura. nos cre- 2 nA julho de 9 da julho de
rlitos supplement:nes de 1901.
1901.
150:000.~ e d,
45:997"'03R,
par>1- pag-"mento de nota;, e
~ellosadhesiv05 cocommendados pcl:\ Caixa de AmOl'tizacão e pela Casa da
Moeda..

I

N. 777-de 29
de julho de
1901.

:'oro 794-de 4
de outubro
de 1901 .

I

N. 790 A-de
2 de setembro de 1901.

I
I

-

X. 846-de 10
de janeiro
de 1902.

N. nO-de 9
de julho de
1901.

I

15 dejun.

24 Autoriza a cOl.lces,ão de seis 5 de julho de 10 de julho de
mezes de licença, com tudos 1901.
1901.
os vencimentos, ;10 capitão
de mal' e "uerra José
Fraoci~co
da
Conceiç;lo,
commis~ario geral da. armada..

-

~

15 de jun.

25 Concede a D, Erlleslina. Fon- 5 de julho
toura ~erreil';L Souto, viuva 1901.
do ca.pitf\o Saiu -Liano Fel'l'eira ::louto Sobrinho e à
sua ti llia. uma pellsüo men·
liaI de 100.:·UOu.

de 9 de julho de

-

.

~c:l

I

l'>

1901.

~~
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IOdejull.
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o
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",;;l

00<

16 Autoriza O Governo a compn- 19de julho de 22 de julho de
tal' para li. aposentadoria do Hiül.
1901o
director ele cOllta.bilHJade da
Secreta.ria. da Inrlustria, engenheiroJose de NllpolesTelles de Mene7.es, todo o tempo
que serviu em com missões
dos <litrerelltes minislerios.

lO de jun ..

'-':0

~1~

<<:.»
:::l-<l

.
10 d e Jun.

.

»

~.

O

;-<1
Zo

771-de 10
de julho de
}901.

)lo

N. 772-de II
de julho de
1901.

j

\
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»
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2tl Autoriza a conce ão de um 5 de julbo de 13 de julho de

anno de licença ao amanuense da Secretaria do Tri·
bunal Civil e Cl'iminal, Augu to Moreno de Aragão.

I

Aril
l1)~
e:;ril

.

1901.

1901.

»

25 de jun.

5 de julho

,
»

5 de julho

°ó

-<l~
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llIl~
00

aJ<
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~
O

~~
rxlp..

S<
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-

N. 773-de 13

ue

julho de

HlOI.

..

27 Autoriza o Governo a riis- 3 de setembro 9 de setembro
pen ar á «The Leopoldina de 19U1.
de 1901.
Railway CompanY2> da obri·
gação de construir o trecho
de linha ferrea comprehendido entre Glycerio e a
serra do Frade, da E trada
de Ferro Central de Macahé.

-

28 Autoriza o Governo a elevar a 23 de agosto de 26 de agosto de
1:800$annuae, ar pensão con- 1901.
1901.
cedIda ao coronel honorario
do exercito Antonio Bezerra
Cabral.

-

:N. 78B-de II

31 Autoriza a concessão de seis 24 de julho de 29 de julbo de
mezes de licença a Antonio 1901.
1901.
Franci co de Oliveira Furtado, eonductor de trem da
Estrada de Ferro Central do
Brazil.

-

N. 778-de 29

-

N. 779-de 29

36 Autoriza a abertura do cre- 24 de julho de 27 de julho de
dito neces.ario para des- 1901.
1901.
apropriação da ca.a em que
funcciona a estação de Bombeiros á rua Humaytâ..

-

N. 776-de 27

34 Autoriza a abertura do credito 24 de julho de 29 de julho rie
especial de 20:750. para in- 1901.
1901.
demnisar o Estado do Ceará
da somma que recolheu aos
cofres da União para conservação das linhas telegraphicas que a elIa tran.feriu.

N. 784 - de 9
de setembro
de HlOl.

I

.

»

<,<
f-o
«o

O

1-<
zo

O

<

-

1901 15 dejun ..

OH
000
om

mo

o

Ul
llIl

de setembro
de 1901.

de julho de
1901.

de julho de
1901.

de julho de
1901.

»

8de julho

37 Autoriza a concessão de um 9 de agosto de 17 de agosto de
anno de licença ao Dr. Sa- 1901.
1901.
muel da Gama Co ta Mac. DowelI, lente ria Faculdade
de Direito do Recife.

-

N. 7S1-de 17
de agosto de
1901.

l>

10 de julho

39 Autoriza o Governo a confir- 22 de novembro 23de novembro
mar no primeiro posto do oe 1901.
de 1901.
exercito os alferes graduados
que tiverem obtido as approvações plenas de qUb trata
o regulamento da Escola Militar.

-

N. 805-de 2(}

22 de ag .•

'45 Autoriza a abertura do ere- 12 de setembrJ 12 de setembro
dito de 150:000 ,ouro, para de 1901.
de 1901.
a represen tação do Brazi1
no Congresso a reunir-se em
outubro de 19:>1 na Capital
do Mexico.

-

N. 790-de 12

»

de novembro de 1901.

de setembro
de 1901.

,

E~fENTAS

,

ANNOS

DATAS

1901

4 de Bet.

48 Restabelece para todos os etrei· 24 de dezembro 28 de dezembro
tos o decreto n. 657, de 25 de de 1901.
de 1901.
novembro de 1899, relativo
aos juizes de direito nomeados depois de promulgada a Constituição.

N. SSO-de 28
de dezembro
de 1901.

24 de set.

51 Autoriza a concessão de um 27 de novem· 28 de no vem·
anno de licença ao 3° escri· bro de 1901. bro de 190 I.
pturario do Tribunal de
Contas, José de MJraes.

N. SOS-de 28

53 Autoriza a concessão de um 26 de outubro 4 de novem·
bro de 1901.
anno de licença com ·venci- de 1901.
mentos ao Dr. Manoel José
de Queiroz Ferreira, prepa·
parador da cadeira d~ phy·
sica da Escola Polytechnica.

N. 79a - de4

14 de out.

55 Autoriza a abertura do credito 13 de novem· 16 de novem·
extraordinario de 4 :806$630, bro de 1901. br o) de 19JI.
para pagamento de venci·
mentos devidos ao major Df:'mocrito Ferreira da Si! va,
lente em disponibilidade da
Escola Militar do Rio Grande
do Sul.

N. S02-de22
de novembro
de 1901.

18 de out.

56 Autoriza a abertura do credito 28 de dezembro 4 de janeiro
de 53:5S0 940 para paga· de 19JI.
de 1902.
menta de diversas obras e
melhoramentos no edificio
do Lyceu de Artes e Otli·
cios.

N. 84S-de 4
de ja.neiro
de 1902, .

59 Autoriza a abertura dos cre· 14 de novem· 20 de novem·
ditos de 8:000" para paga· bro de 1901. bro de 19J1.
mento do aluguel do predio
em que funccionou a Dele·
gacia Fiscal do Rio Grande
do Sul, e de 20:000 supple·
mental' :í. verba - Caixa da
Amortização-do orçamento
vigente.

N.801-(le20
de novembro
de 1901.

23 de out.

60 Autoriza a abertura do credito 23 ·de dez~mbro 26 de dezembro
de 6:000" para pa.gamellto -de 1901.
de 1901.
de "Vencimentos devidos ao
secretario do extincto Ar·'
senal de Marinha de Pernambuco, João Sabino Pe·
reira Giraldes.

N. 820-de 26
de delembl'o
de 1901.

1 de no"V.

62 Autoriza a abertura do credito 14 de novem· 15 de novem·
de 100:000' para ser en· bro de 1901. bro de 1901.
tregue ao Sr. Alberto Santos
Dumont, como prAmio na·
cional pelo resultado das
expAriencias que fez em
Pariz, com a sua aeronave
dirigivel.

N. 799-de 15
de novembro
de 1901.

»

2G de sel.

! ~

~

23 de out.

,

denovembro
de 1901.

de novembro
de 1901.

.
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1901

1 de novo

63

Concede ao Dr. Amaro Rodri- 24 de dezembro 26 de dezembro
guea de Albnquerque Figuei- de 1901.
de 1901.
redo. medico da armada, invalirlado em serviço, uma
pensio meusai de 300'000.

-

X. 818-de 26
de dezembro
de 1901.

»

4 de novo

64

Autorizi1. a nbertura do credito 23 de dezembro 24 de dezembro
extraordinarlo do 4:225$800 de 1901.
de 1901.
para pag-amento de ordenados a que tem direito o
almoxariftl do extincto Arsenal tle Guerra tle Pemambuco. Juão Climaco dos Santos Bernardes.
Fixa a despeza do Mini terio 30 de dezembro 30 de dezembro
da Justiça e egocios IntA- de 1901.
de 1901.
riores, para o exercicio de
1902.

-

K. 822-de 27
de dezembro
de 1901.

'.
-

22 de novo

66

» 27 de novo

69

Autoriza a abertura do credito 21 de dezembro 24 de dezembro
de 100:000. supplementar á. de 1901.
de 1901.
verba-DIligencias policiaes
-do orçamento vigente.

-

DOV.

70

-

N. 823-de 27
de dezembro
de 1901.

3 de dez.

71

Autoriza a ahertura do credito 24 de dezembro 24 de dezembro
de 736:424.• supplementar de 1901.
de 1901.
á verba - Etapa - do orçament(l vig-ente, do Ministerio
da Guerr-d..
Fixa a despeza do Ministerio 30 de dezembro 30 de dezembro
da MarlDha para o exercicio de 1901.
de 1901.
de 1902.

-

lN.

21 de dezembro 21 de dezembro
de 1901.
de 1901.

-

lN.

19 de dezembro 21 de dezembro
de 1901.
de 1901.

-

24 de dezembro 30 de dezembro
de 1901.
de lUOI.

-

lN.

30 de dezembro 30 de dezembro
de 1901.
de 190 l.

-

N.

Autoriza a concessão de um 24 de dezembro 28 de dezembro
a.uno de licença ao 2° e~cri- de 1901.
de 1901.
tu ral'Í o da Alfandega de
Manáos En éas Ferreira
Va.lIe.
Autoriza a concessão de um 23 de dezembro 28 de dezembro
anno de licença ao bacharel de 1901.
de 1901.
Manoel Ignacio de Carvalho
Mendonç')" juiz seccional do
Par,lua.

-

N.

-

lN.

»

'>

:I>

28 de

f

»

3 de dez.

»

3 de dez.

,.

3 de dez.

»)

4 de dez.

~

4 de dez.

78

li>

4 de dez.

i9

73

Manda contar ao capitão de
frHgata Francisco Carllon a
antiguidade da data da promoç..'i.o áq uel le posto, em 26
de abril de 1890.
74 Autoriza. n. concessão de um
anoo de licença ao Dr. Hen·
rique ue Toledo Dodsworth,
prepaI'>ldol' da cadeira de
operaçõ s e apparelhos, da
Facul-Jade ue Medicina do
Rio de Janeiro.
76 Autoriza a concessão de um
anno de licença. ao machinista LIa Eskada de Ferro
Ceutral do Brazil, Acllilles
Arnaud Coutinho.
77. Fixa a despeza do Ministerio
das Relações Exteriores para
o exercício de 1902.

K.834-de3
de dezembl'o
de 1901.
N. 816-de '>4
de nezembro
de 1901.

834-de 30
de dezembro
de 19 I.
819-de 26
de dezembro
de 1901.

N. 812-de 21
de dezembro
Lle 1901.

833-de 30
dedezembl'o
de 1901.
834-de 30
de janeiro
de 1902.
825-de 28
rJerlezembro
de 1901.
821i-de 28
de dezembro
de 1901.
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4 de dez..

80

Autoriza 3 cnncessão de um 24 de dezembro 28 de dezembro
l:lnno de licenca a Antonio de 1901.
de leUl.
de Santa ecilia JunioI'. liel
do thesoureiro da Delegacia
Fisca.l de Minas Gerae~.

N. 827-de 28
ele dezpmbro
de 1901.

6 de dez•.

82

Autoriza a abertura do credito 28 de dezembro 4 Ile janeiro
de 1902.
de 16:060" para pagamento de 1901.
de ordenados devidos ao
juiz de direito em disponibilidade, bllcharel Umbelino
de Souza Marinho.

foi. 844-de 4

»

ti de dez•.

83

Autoriza a nbertura do credito 28 de dezembro 2 de jnneiro
de 1902.
de 68: 195$189 parl!. paga- de 1901.
mento do que, em vil'tude
de sen tença, é devido ao
tenente-coronel Procopio Jose dos Heis.

N. 84i-de 10

»

6 de dez..

85

Crêa varios cargos na Repar- 28 de rlezembro 6 de janeiro
tição Geral dos Correios.
de 1901.
de 1902.

Il".

»

12 de dez..

87

Autoriza a abertura do credito 24 de dezembro 28 de dezembro
de 477: 121$620, ouro, sup- de 1901.
de 1901.
plementar á verba n. 31 do
&I't. 28 do orçamento em
vigor, para cunhagem de
moedas de nickel.

12 de dez..

88

Autoriza a abertura do credito 24 de dezembro 28 de dezembro
de 13: ::100 '. pa.ra pagamento de 1901.
de 1901.
do premio que compete ao
Dr. João Pereira Monteiro,
pela sua obra - « Theoria
do Processo Civil e Commercial» ,

N. 831-de 28

»

13 de dez..

89

Fixa a despeza do Ministerio 30 de dezembro 30 de rlezembro
da. Gnerra para o exercício de 1901.
de 1901.
de 1902.

N. 834-de 30

»

13 de dez:.

90

Fixa a despeza. do l\1inisterio 30 de rlezembro 30 de dezembro
ria Industria, Yiação e Obras de 1901.
de 19U1.
Publicas para o exerc:cio de
1902.

N. 834-de 30

»

14 dedez..

91

Concede uma pEnsão de 100$ 28 de dezembro 28 de rlpzembro
mensaes a D. Amelia. Ca- de 1901.
tle 1901.
valcanti de Albuquerque,
viuva do capitão de engenheiros Antonio Cavalcanti
de Albuquerque.

N. 839-de 31

Autoriza a abertura. do credito 26 de dezembro 28 de dezembro
extraol'dinario de 13: 939 '335 de 1901.
de 1\.01.
para pagamento ao marechal Josl\ de Almeida. Bar·
reto do que a mais foi
descontado dos seus vencimentos.

N.841-de 3
de janeiro
de 1902.

Hl01

de ,iflneiro
de 1\)02.

de janeiro
de 1902.

845-ce 8
de janeiro
de 1902.
N. 828-de 98
de dezembro
de 1902.

de dezembro
de 1901.

de dezembro
de 1901.
de dezembro
de 1901.

de dezembro
de 1901.

I

14 de dez..

92
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Concede a viUVét do juriscon- 28 de dezembro 2 de janeiro
suIto e ex·senador Joaquim de 1901.
de 1901.
Felioio dos Santos a pensão
mensal de 500$000.

-

N. 840 -

de2
de janeit'o
de 1902.

»

14 de dez.

93A Approva o tratado celebrado 26 ne dezembro 27 de dezembro
com a Inglaterra submeto de 1901.
de 1901.
tendo a arhitl'agem do rei
da ltalia a questão de limites com a Guyana ingleza.

-

N.824 -de27
de dezembro
de 1901.

»

14 de dez.

94

Autoriza a abertura do cre· 28 de dezembro 31 de dezembro
dito extraordinal'io de ..••. de 1901.
de 1901.
100:000 • OUI'O. para as despezas com a missão especial
encarregada da questão de
limites com aGuyana ingleza

-

N. 835 -de 31
de dezembro
de 1901.

»

19 de dez.

98

Eleva a 100 mensaes a pen- 28 de dezembro 31 de dezembro
são que percebe D. Cybelle de 1901.
de lUOI.
de Mendonça Souza nlonteiro.

-

N. 837- de 31
de dezembro
de 1901.

'>

20 de dez. 102

Autoriza a abertura dos cre· 28 de dezembro 31 de dezembro
ditos extraordiuarios de ... de 1901.
de 1901.
2:676$445. ouro, e .•......
2.954:500 332, papel, para
pagamento de dividas de
exercicios findos.

-

N. 836- de 31
de dezembro
de 1901.

D

20 de dez. 103

Concede a pensão mensal de 28 de dezembro 31 de dezembro
300$ a D. :Maria 1zabel de de 1901.
de 1901.
Castro Pernambuco, viuva
do ex-senador Dr. Joaquim
Pernambuco.

-

N. 838- de 3J
de dezembro
de 1901.

»

20 de dez. 104

Fixa a despeza do Minislerio 30 de dezembro 31 de dezembro
da Fazenda para o exercicio de 1901.
de 1901.
de J902.

-

N. 834- de 30
de dezembro
de 1901.

,

Secretaria do Senado Federal, 10 de janeiro de 1902,- 02° omcial, L. O. GuiUon Ribeh·o.- ConformeO director, Jvse B. da Serra Bel{ort .

.
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QUADRO N. 3
Proposições iniciad:ls na Ci~mm, dos

.
I A:-l":-l"OS

D~putallos

ea ella remiallils pelo Slll:ldo

~om

CJlen las ou

aJ,Jiçü~J

na

s~ão

ordinaria de 1901

I
DATAS E~I QUE
FORAM REE1'\Vl.\DAS
Á CAMARA

E)1ENTAS

DATAS

I

1899 16 de ll.gosto .•......

50

Reorga.niza o m mtepio dos funccionarios publicas civis 20 de nov. de HlOI.
da União.

1900

6 de setembro......

44

Autoriza o Governo a reintegrar no Serviço activo da 29 de julho de 1901.
Armada o capitã.o de fra.gl~ta graduldo Francisco Augusto de P..liva Bueno Brandão.

»

10 de dezembro.....

104

Autoriza o pagamento da garantia de I :837:'680 ao 9 de julho 'de 1901.
primeiro tenente r forma lo Collatino ~[arques de
SOUZl\, por tlifl'erença de sol:.Io que deixou de receber.

»

13 de deiembro .....

109

Fixa em 7:200$ os ven::imentosdoauxiliar do auditor. 13 de dez. de 1901.

»

14 de dezembro

III

Reorganisa o quadro dos machiniBtas navaes

»

14 de dezt3mbro. ....

112

Reorganiza o quadro do Crpo de Saude da Armada. -. . ,. 10 de agosto de 1901.

1901 28 de maio ..•••••...

4

Autorisa a abertura do credito .neces5ario para paga- li de julho de 1901.
mento do premio que compete ao peofessor da Escola
Naval, capitão-tenente Dr. 1 arciso do Prado Carvalho
pela obra - Lições de Batistica - de que é autor.

»

10 de junho.........

15

Fixa a força naval para o exercicio de 1902, , , ...... , ,. 9 de julho de 1901.

»

13 de junho.........

21

Reforma alei de faUencia."

»

15 de junho.........

2'2

Autoriza o Governo a conceder ao engenheiro Joaquim 9 de out. de 1901.
Huet BaceUar a constrncção, uso e gozo de uma. estrada de ft3rJ'o de Ylanaos para o rumo goraI do
uOI'te.

l>

25 de junho.........

30

Extingue a secção da pagadoria da Estrada de Ferro 8 de nov. de 1901.
Central do Br<l.zil.
'

»

10 de julho.........

38

Autoriza. a abertura do credito nece sario para paga- 29 de agosto de 1901.
m nto de ~1'3titicaç(je devid,ls a amilJo JoS) Montell'o dos Santos e Joaquim Gonçalves ria Costa, contl'a-mestre e mandado I' da eXLil1cta oficina de correeiros do Arsenal de Guerra.

»

10 de julho

.

40

Autoriz'\ o Governo a c nceder ao engenheit'o Ricardo 9 de Gut. de 1901.
de ~lenezes a cOllstrucçào, uso e ~ozo de uma estl'ada
de ferro da Vi lia de Alag h do ~IonLeiro. no Est:t.Jo
da PUI'ahyba. a en tr'Ollcar em ~ 'U1h lré ou em
outro ponto coma E~trud:.l de Ferro Ctlutl'al de Pernambuco.

~

17 de julho.........

41

Autoriza a abertura do ct'erlito neces ario para paga- 24 de agosto de 1901.
mento. no cOl'rent~ exercício. dtl um ch"fe de secl,:ào
incumbido da bibliotheca da Camarl:t. dos Deputados e a
um conservador da mesma bibllOlheca. nomeados por
deliberação daq uelll:t. Camam, em se:sào dó 6 de julho
de 1901.

»

22 de agosto..... • . . .

46

Fixa as fOl'Ç1S de terra para o exerci cio de 1902, •...... 19 de set. de 190 I,

5 de setembro ...•..

49

Exlinlllle o posto de tenente no corpJ do Eshdo·Maior 30 de set. de 1901.
do Exercito.

ReI. do Sennd o

, .. ,

\l de nov, de

1901.

, .. '20 de novo de 1901.

3

-18 -

DATAS E:.I1 QUE.
ANNOS

DATAS

1901 18 de setembro......

EMENTAS

FORAM REENYlADA.8
A. CAM ARA

50

Proroga por um anno a licença concedida a Manoe1 12 de novembL'o de
Joaquim Ferreira, porteiro da extincta Inspectoria
1901.
de Estradas de FelTo, addido á Secretaria da Industria
e Viação.

»

14 de novembro.....

65

Orça a Receita Geral da Republica. para o exercicio 17 de dezembro de
1901.
de 1[02.

»

22 de novembro.....

66

Fixa a despeza do Mirlisterio da Justiça e Negocias 1n- 18 de dezembro de
teriores para o exercicio de ]902.
1901.

»

22 de novembro.....

67

Suspende o decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890, na 28 de novembro de
parte relativa ás liquidaçõe forçadas, em favor dos
19L1 I. (Victe quadro
bancos nacionaes de Pernambuco.
n. 2.)

»

3 de dezembro......

75

Autoriza a abertura do credito de 12:550.':;. supple- 21 de dezembro de
1901.
mental' á verba 9n do orçamento vigente - Ajudas de
custo a Senadores e Deputados.

»

4 de dezembro......

77

Fixa a despeza do Ministerio das RelaçõesExteriores para 18 de dezembro de
1901.
o exercicio de 1902.

»

6 de dezembro•..•••

84

Autoriza a abertura do credito necessario para paga- 24 de dezembro de

mento de uma pensão ao ex-empregado da Estrada
de Ferro Central de Pernambuco Luiz Affonso Ferreira.

1901.

Secretaria do Senado Federal, 9 de janeiro de 1902. - O 2° omcia1, L. O. GuiUon Ribei,·o. - Conforme
--O diTeeto!', JOle B. da Serra Belfort.

QUADRO N. 4
Pl'opo~ições

iniciadas na eamara dos DfJiutados, que, adovt~das pelo Scnado, foram por tste enviadas ao Presidente da RepuLlica pm a
for malidade da publicação, na ~essão ordiuaria de 1901
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DAS RESOLUÇÕES

EMENTAS

pSl

NUMEROS E DATAS
DA PUBLICAÇÃO

zm
lZl

A

--

1901 27 ele agosto ••.•

47

Proroga a sessão legislativa até o dia 2 30 de agosto ........ 782-de 31 de agosto.
de outubro.

l>

25 de setembro .•

52

Proroga novamente a sessão legisla- ;28 de setembro ...... 791-de 28 de setem·
tiva até o dia 1 de novembro.
bro.

:.

23 de outubro •..

57

Proroga novamente a sessão legislativa 29 de outubro ....... 797- de 30 de outuaté o dia 30 de novembro.
bro.

,

Secretaria do Senado Federal, 17 de janeiro de 1902.-0 I· amciaI, Fml'lcisco Jose Calmon da
..conforme-O director, Jose B. da S~rra Belfort.
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QUADRO N.5
Proposições iuicilidas na Ca.mara dos Deputados enviadas á sancção eque, não lendo sido sanccionadas nem veladas pelo, Presidente da Republica
foram promulgadas pelo Prcsidente do Senado, de accordo com oart. 38 da Constituição, na Scssã9 orJinaria de 1901
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1901 27 da maio ....
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22 de novembro
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OBSERVAÇÕES

;:>AO>

,

2 Suspende o decreto n. 164, de 17 de fi de junho de N. 768-de 20 Enviadaásan·
janeiro de 1890, na parte relativa 1901.
de junho de cçãopeloSe·
ás liquidações forçadas, em favor do~
1901.
nado.
bancos nacionaes com séde na Capital da B~hi:l.
67 SuspEnde o decreto n. 164, de 17 de fi de dezembro N. 811-de 21 Enviada,ásanjaneiro de 1890. na parte relativa. ás de 1901.
de dezembro cção pela Ca.liquiriações forçadas, em favor dos
de 1901.
mara dos
bancos nacionaes com séde na CapiDeputados.
tal de Pernambuco.
I

Secretaria do Senado Federal, 13 de janeiro de 1902.- 02° ofilcial, L. O. Guillon
director, Jose B. da Serra Bel{ort.

Ribeiro.-Conforme-O

QUADRO

. ô

Projectos iniciados no Senado epor elle approvados eremettidos á Cilmara dos Deputados na Sl'..~ão ordinaria de 1901

A ;NOS

EllE:'\TAS

DATAS

DATAS E)I "UE

1899 16 de junho.........

8

Substitutivo do de n. 30. de 1896. que transfere para 017 de julho.
dominio d{)s respectivos Estados os proprios nacionaes
que serviram de residencia aos antigos presidentes
de provincia.

1900 26 de novembro.....

22

Impõe a multa de 500~ aI :000$ aos medicos que deixa· II de maio.
rem de communicar ás autoridarles sarutarias os casos
que observarem de molestias de notificação compulsoria.

1901

17 de junho.........

5

Confere privilegio para. pagamento de divida prove- 19 de agosto.
niente de salario de traballio rural.

2>

24 de junho.........

6

Substitutivo da proposição n. 104, de 1900, que auto· 9 dejulho.
riza o Governo a m:Lndar pagar ao lo tenente refor·
mado da Armada Collatino )Iarques de Souza
1 :837$680, diffeJ:ença de soldo que dej,xou de receber
de 1870 a 1897.

II

FORA~1

RE~IE'ITIDOB

:I>

24 de setembro ....•.

8

Autoriza a concessão de um anno de licença com o orde- 3 de julho.
nado ao Dr. Manoel Victorino Pereira, lente da Faculdaçl.e de Medicina da Bahia.

»

28 de junho ••••..•..

9

Substitutivo do de n. 3, de 1901, que crêa mais umlldejulho.
omcio de registro de hypothecas no Districto Federal.

»

20 de dezembro••.••.

10

Substitutivo da proposição n. 44, de 1900, que autoriza 29 de julho.
a reversão do capitão de fragata graduado Francisco
Augusto de Paiva. Bueno Brandão, para. o serviço
activo da Armada.

»

16 de agosto.........

15

Concede um anuo de licença ao 20 escripturario 24 de agosto.
da Delegacia Fiscal do Paraná., Manoel Pereira
Mendes.

»

23 de agosto.........

16

Eleva a lOO;t mensaes a pensão de alferes honorario do 9 de setembro.
Exercito AntoniO Paes de Sá. Barreto.

de setembro ...•.•

17

Autoriza a concessão de um anno de licença ao Dr. Za· 18 de setembro.
ch:\rias do Rego ~10nteiro, juiz do Tribunal Civil e
Cl'iminal.

»

17 de setembro ...•..

19

Releva a prescripção em que incorreu D. Anna 3 de outubro.
Coelho de Figueiredo para receber a difl'erença
entre o meio soldo que tem recebido e o que lhe devia
'Caber.

~

23 de setembro......

20

Substitutivo da cnnclu ão do parecer n. 108, de 1901, 9 de outubro.
equiparando os vencimentos dos empregados dos 901'reios do Rio Grande do Sul aas de Igual categorIa de
S. Paulo.

~

26 de setembro......

21

Substitutivo da proposição n. 5a, de 1899, que reorga- 20 de novembro.
nis.t o montepio dos funccionarios publicos.

~

9 de outubro.. . .•..

22

Concede aos engenlleh'os Carlos Cesar de Oliveira Sam- 29 de outubro.
paio e Antonio Julio de Oliveira Sampaio a construcção, U50 e gOBO de uma estrada de fen'o subterrauea.
I tubular, de tra.cção electrica, entr a Capitál Federal
I e Nitheroy.

!

2>

~

I

24 -

I
ANNOS!

EMENTAS

DATAS

1901 21 de outubro.

DATAS EM QUE FORAM
REMETTJDOS

24

Substitutivo da conclusão do p:trecer n. 127, de 1901, 8 de novembro.
autorizando a abertura do c~edito necessario pal'a P' .
g'lmento do meio. oldo a. que tem direito O. BalblOa
Maria Netto da Costa, mãe do fallecido alferes José
Netto Simões da Co Ü.

»

26 de outubro, ...•. ,

25

Substitutivo da propo-ição n.'111 ne 1900, que reorga· 9 de novembro.
nis3. o quadro dos machinistas navaes.

»

5 de novembro......

27

Autoriza a prorogação por G mezes da licença concedida 20 de novembro.
ao DI'. Pedro ne Alcantara Nabuco de Abreu, juiz do
Tribunal Ci vil e Criminal.

»

25 de novembro.....

33

Substitutivo da proposição n. 67 de 190\, concedenuo 28 de nov mbro.
mOI'aloria aos bancos nacionaes de Pernambuco.

»

26 de novembro .....

34

Concede a D. Isabel Thompson Esteves, viuva. do ena- 10 de dezembro.
dor Antonio Justiniano Esteves Junior, a pensão
mensal de 300$000.

»

26 de novembro.....

35

Concede a O. Leopoldina de Figueiredo Accioli, viuva 10 de dezembro.
do capitão de fragata graduado Carlos Accioli, a peno
são mensal de 200$000.

»

26 de novembro•....

36

Concede a D. Adelia Emeatina Diniz, viuva do ajuclante 13 de dezembro.
machinista guarda-marinha Simplicio Antonio Diniz,
a pensão mensal de 100 000.

»

28 de novembro .....

37

Substitutivo da proposição n. 109, de 1900, fixando 'lS 13 de dezembro.
vencimentos dos auxiliares dos auditores de guerra e
de marinha.

»

lO de outubro.......

40

Substitutivo da proposição n. 117, de 1900, determi- 28 de dezembro.
nando que na liquidação do tempo de sel'viço para.a
conca são de meio soldo e montepio de otIlClal do
exercito não será descontado o que for passado no
g030 de licença para tratamento de saude.

Secretaria do Senatlo Federal, 17 de janeiro de 1902.- O l°
-Conforme-O director, Jose B. da Sen-a BeZ(ort.

officbl, Francisco Jose

Calmon da Gam:l.

QUADRO N. 7
Projectos iniciados no Senado, que não foram ll}lprOvados ou foram prejllllicados na se3são orJllI'l.l'ia de 1901

o

%
%

DATAS

EMENTAS

OBSERVA.ÇÕES

<:

1894 19 de maio ..... , ...

1

Manda cunhal' uma medalha de bronze commemorativa Rejeitado.
dos feitos da defesa legal contra a revolta de 6 de
setembro, e, bem assim, duas de ouro e palladio destinadas: uma ao Presidente da Republica dos Estados
Unidos da America do Norte, e outra ao marechal
Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brazil.

1896

7 de julho•......••.

12

Passa á administração da Santa Casa de Misericordia o Idem.
serviço do Hospicio Nacional de Alienados e das colonias de alienados.

»

8 de agosto ...•..•.

30

Transfere ao dominio dos Estados os proprios nacionaes Prejudicado p e 1a
Que serYiram de residencia aos antigos presidentes de approvação do d
provincia.
n.8 de 1899.

1897 27 da novembro.....

31

Determina Que os orçamentos de despezas dos diversos Rejeitado.
ministerios podem see iniciados tanto na Camara dos
Deputados como no Senado.

1900 22 de setembro......

11

Determina que os bancos que negociarem em cambiaes Idem.
pagarão á Fazenda Nacional 1/4
dos depositas que
tiverem e regula o modo por que deve ser feito o
pagamento.
%

»

20 de setembro......

13

Determina a quantia dos depositas que poderão ter os Idem.
estabelecimentos bancarias de qualquer natureza.

»

24 de setembro......

18

Sujeita a registro os titulas de obrigações de que trata Idem.
o art. 20 do decreto n. 917, de 24 de outubro de 1890,
e crêa oflicios de justiça para esse serviço de registro.

1

Muda para o dia 2 de julho de cada anno a abertura Idem.
da sessão legislativa.

1901 14 de maio

..

»

31 de maio..

2

Suspende a execução do codigo de ensino que baixou Idem.
com o decreto n. 3890, de 1 de janeiro de 1901, continuando em vigor o decreto n. 1159, de 3 de dezembro
de 1892.

»

12 de junho..........

3

Crêa mais um oflicio de registro de hypothecas no Dis· Prejudicado p e 1a
tricto Federal.
approvação do de
n. 9 de 190\.

»

25 de junho.........

7

Autoriza o Governo a incluir como addido, no quadro do Rejeitado.
magi teria supedor da Escola Naval, o bacharel João
Cordeiro da Graça, até ser aproveitado na especiali·
dade de que fez concurso.

»

11 de julho.........

11

Substitutivo da proposição n. 44, de 1900, que autoriza Prejudicado p e 1 a
a reversão do capitão de fragata g-raduado Francisco approvação do de
Augusto de Paiva Bueno Brandão para o serviço n. 10 de 1901.
acti vo da Armada.

»

mdtl

30

Institue medalhas de bronze, prata e ouro pa.ra pre- Rejeitado.
miar os bons serviços dos otliciaes e praças do Exercito e Armada.

novembro.....

Secretaria do Senado Federal, 16 de janeiro de 1902.- O lo oflicial, F'mncisco Jose Calmon da Gama.- Conforme -O director, Jose B-. dt SeITa Betfort.
ReI. do Senadn •

"

QUADRO N. 8
Requerimentos approvados na sessão ordimiiL de 1901

o

z
z

AUTORES

DATAS

E~IF.:.'\TA

<

I

Al'lhur Rios...•.•.... Solicita do Governo copIa do accordo celebrado em
Lond~es para a encampaçii.o da Estrada de Ferro da
Bahia ao S. Francisco e do Recüe ao S. Franci coo

o

5

Gonçalves Chaves ...•. Substitutivo dos de ns. 3 e 4 - Requer que a Commissão de Instrucção Publica, examinando a reforma do
ensino ultimamente decretada pelo Governo, apresente em projecto de lei as modificações que entender necessarias.

18 de junhoo .•••••

6

Barata Ribeiro •..••... Requer que, ouvida a Commissão de Constituição e
Poderes, o Senado resolva sobre a legalidade dos
actos do actual Conselho :JIunicipaI.

18 de julho .••.••.

1I

Arthnr Rios •• _. _•.... Pede ao Governo informações sobre o numero de 2°9 tenentes da Armada, de gnardas-marinha confirmados
e de alumnos matriculados na Escola ~aval.

»

30 de julho ..••••.

13

»

2 de agosto •••••.

15

Vicente Machado ..•..• Pede ao Governo cópia dos documentos e depoimentos
que instituíram o conselho de investigação a que
respondeu o coronel Torres Homem, ex-director da
Colonia :Militar da Foz do Iguassú.
Commissão de Instrucção Pnblica•••.••••. Pede a nomeação de uma Commissão Mixta composta
de tres Senadores e tres Deputados para estudarem
a reforma da instrucção publica.

»

12 de agosto ~ •••••

17

Barata Ribeiro .••••••. Requer que se solicitem as cadernetas de frequencio.
dos alumnos da Escola de Medicina desde que foi promulgado o novo codigo de ensino.

»

27 de agosto .•••. _

19

A. Azeredo ...••••••.. Pede ao Governo informações sobre um contracto celebrado entre a Estrada de Ferro Central do Bl'azil e
a Leopoldina Railway, em maio de 1900.

27 de agosto......

20

Arthur Rios ..••••.••. Pede cópia das sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em questões de reintegração de
funccionarios dos Correios, demittidos entre 1893
e 1895.

25 de setembro ..•

22

Arthur Rios .. _•••• _•.. Pede do Governo informações acerca do contracto da
Companhia Internacional de Docas e Melhoramentos
do Brazil.

1901 27 de maio ••••••••

»

»

»

5 de junho ..•..

o

o

»

19 de outubro ••••.

23

Gomes de Castro .•.•.• Pede ao Governo informações sobre os emprestimos
contrahidos pelos Estados com a União.

»

28 de outubro ••..•

24

A. Azeredo .•.•..•.•.. Pede ao Governo informações sobre o que tem occorrido em Matto Grosso com a familia do Senador
Ponce.

»

7 de novembro •..

25

»

7 de novembro .•.

26

Pires Ferreira •..•••.. Pede ao Governo informações sobre o custo de cada
uma das Estradas de Ferro da Uuião.

20 de novembro .•.

27

A. Azeredo . . •• . . . • . .• Pede ao Governo informações sobre o fuzilamen to de
17 individuas que foram aprisionados na u ina qConceicão », em Matto Grosso, pelas torças do Governo
do Estado.

)T.

Paranaguá........ Pede ao Governo informaçõeS Sobre a. repte entação
do Brazil na. Suíssa e de ta no Brazil.

Secretaria do Senado,9 de janeiro de 1902. - 02° olficiul, Jo!io Ped?'o de C. Vieira. - Conforme
director, Jose B. da Se/ora Bel{OI"t.

-o

I

QUADRO N. 9
Requerimeutos

o
Z

z

re~ra[los,

rejeitados ou prejudicados, na sessão ordiual'ia. ao 1901

AUTORES

DA.TAS

EME 'TAS

OBSERVAÇÕES

<

1901 28 de maio

.

2

Martinho Garcez .... Solicita do Governo cópia d>\s propostas Rejeitado.
apresentadas "pela Brasilian Coal C. a
Limlted e por Lagoo & Irmão para fornecimento de 70.000 toneladas de carvão
do pedra á E. de Ferro Central do
Brazil.

29 de maio

.

3

Barata Ribeiro .•.... Solicita do Governo informações sobre a Prejudicado.
reforma do ensino superior decretada
por eUe no corrente anno.

»

4 de junho.......

4

Laura Sodré •..•...•. Substitutivo do de TI. 3 - Requer a no- Idem.
meação de uma commissão de cinco
membros para tomar conhecimento dos
decretos do Governo promulgados este
anno sobre eBsino e das representações
contra elle dirigidas e formular um
projecto de lei organisando o ensino.

»

21 de junho .......

7

Arthur Rios

»

8 . Arthur Rios

,.

22 de junho.......
26 de junho.......

9

A. Azeredo •••••••.•• Pede ao Governo informações sobre si foi Idem.
municiada a guarda nacional nos dias
18 e 19 do corrente.

~

1 de julho ........

10

Arthur Rios •••••••.• Pede ao Govorno cópia das informações Idem.
prestadas pelo inspector da Alfandega
da Bahia sobre os requerimentos de
isenção de direitos feitos pelos Srs.
Sylvio Anacleto de Souza Bastos, Barão
do Assti da Torre e Passos, Cardoso &
Leite, para apparelhos destinados ás
suas usinas de assucar.

»

20 ue julho., .. ,...

12

Moraes Barros •..... Pede que a Commissão ue Constituição, Idem.
Poderes e Diplomacia indique o meio
de poder o Senado ter tempo sufficiente
para discutir regularmente os orçamentos.

»

30 de julho

.

14

A. Azeredo •.•.••... Pede ao Governo informações sobre di- Idem.
ver os factos occorridos na Repartição
Geral dos Telegraphos.

3 de agosto .......

16

Segismundo Gonçal- Pedem ao Governo informações acerca Retirado.
voo o José Marcel- do arrendamento de varias estradas
de ferro do norte do Brazil á Great
lino.

»

»

.

Solicita do Governo informações sobre a Rl'jeitado.
mobilisação de contingentes da guarda
nacional nos dias 18 e 19 do corrente .
Identico ao de n. 7 .•••••.•...••.•••••. Idem.

Westel·n.

»

))

.

18

A. Azeredo e Gene- Pedem informações ao Governo sobre o Rejeitado.
raso Ponce.
fornecimento de arm s e munições ao
E'tado de Matto Grosso.

5 de setembro ....

21

A. Azeredo ...•..•.• Pede ao Governo informações sobre a Retirado.
mobilisação de forças de mar e terra
em Matto Grosso.

26 de agosto

Secretaria do Senado, 9 de janeiro de 1902.- 02° ofilcial, 10,,9 Padro de C. Vieira.- Conforme - O director,
Jose B. da Serm Belfo/'t,
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1901

2 de julho .•.....

i

I

A. Azeredo ......•..... Congratulando-se com o povo brazileir:o pelo restabelecimento dos nossos pagamentos em especie.

set~mbro .....

3

Vicente Machado ....... Propõe que se dirija um telegramma ao Senado norteamericano, manifestando o pezar do Senado brazileiro
pelo attentado de que foi victima o Presidente McKinley, em Buralo.

»

14 de setembro .•..

4

Vicente Machado ......• Propõe que se consigne na acta um voto de pezar e se
telegrapbe ao Senado americano apl'esentando condolencias pelo fallecimento do Pre~idel1 te MacKinley.

»

4 de novembro .•.

6

Barata Ribeiro ........ Indica que o Senado. profundamente sentido pela morte
do Sr. Paulino José Soares de Souza, lance na acta
um voto de pezar, significando assim as suas homenagens ás virtudes civicas de tão grande cidadão.

»

25 de novembro ....

6

Moraes

1»

9 de

I

B~rros ......•..

Indica que o Senado, mediante parecer da Commissão
de Policia, resolva que o art. 9Z do Regimento não
impede a acceitação de projecto que tenha qualquer
difi'erença de outro rejeitado ou não sanccionado na
mesma sessão.

Secretaria do Senado, 9 de janeiro de 1902.- O ~, official, JoãoPedro de C. Vieir(t - Conformé - O director,
Jose B. da Serr.' BeZ{ort.

I

I

QUADRO N. 11
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1901 21 de junho '" .•.•

1

Ruy B:1rbosa ........ Indica que o Senado se dirija ao Presidente da Republica lamentando os monstruosos crimes praticados
nos dias 18 e 19 contl'a as leis, a Constituição e o Povo
e dizendo que o Senado confia nelle para a reparação
cabal, sejam quaes forem os culpados.

»

1 de outubro .•..

5

ManoeI de Queiroz... Indica que o Senado autorize a Mesa a rever os arts. 1:32
e 133 do Regimento para tornaI-os mais claros.

»

4 de novembro, ..

7

A. Azeredo......... Indica que se faça saber ao Presidente da Republica que
o Senado confia em que elle tomará as providencias
necessarias para que seja assegurada a vida de todos
os membros da familia do Senador Ponce, perseguida
em Matto Grosso.

.

Secretaria do Senado, 9 de janeiro de 1902. - O 2°official, João Ped,'o de
<!irector, Jose B. da Serm Belfol't.

a.

Vieira. - Conform~ - O
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3 de etembro ...

95

p"""Pçiln.lo ",mimoo"
Figueiredo, para vo1toude novo

.

Finao'os ........... fPma POla "I"ação da

D. Anna Coelho de
receber a diiferença do meio-Eoldo de
seu marido o capitão Joaquim Soares
de Figueiredo.

á Commissão
que deu novo
ob
parecer
n. 107de 1901.

Secretaria do Senado, 10 de março de 1902. - O l° oflicial, João Carlos de O/iveú:a. - Conforme director, Jose B. da Serra Bel(ol't.

O

ANNEXO
B

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. 758-DE 21 DE

;\fAlO

DE 1901

DECRETO

. 700 - DE 25 DE

:lIAlO

DE 1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
:rniciado na Camara dos Deputad~s e pelo Senado enviado á
sancçâo
sancçao
Autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias
Autoriza o Poder Executivo 3. conceder um anno de licença, oom
Interiores o credito eoxtraordinario de 2:650$ para pagamento da
ordenado, ao 20 escripturario do Trihunal de Contas Antonio
gratificação devida ao prepara10r da cadeira de cbimica industrial
d" Escola Polytecbnlca Jasme Carlos da Sih'a TeIles.
Corrêa Leal.

O Presidente da Republica 408 Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso ::\Tacional decretou e eu sancciono
a resolução soguinte:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um
anno de licença, com ordenado, a Antonio Corrêa Leal, 2° escripturario do Tribu'lal de Contas. para trabr de sua saude,
onde lhe conYier,
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 21 de maio de 1901, 13° da Republica.
M.

FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Joaquim 1I1ul·tinho.

O Presidente da Republi a do Estado~ Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congre so Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1. ° Fica. o Governo autorizado a abrir ao Ministerio
da Justiça e r egocios Interiores o credito extraordinario de
'>:650~ para pagamento da gratificação annual de 1:200
ao
pi'eparador da cadeira de chimica industrial da E cola Polytechnica de ta Capital Jayme Carlo da Uva Telles, por haver
accumulado o exercicio da cadeira de phy ica industrial da
mesma E cola, no prazo de vinte e sei mezes e meio que vae
de IOde janeiro de 1896 a 15 de março de 189 ; fazendo para
isso as necessarias operaçõe de credito.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrll.rio.
Ca.pital Federal, 25 de maio de 19 1, 13° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

DECRETO N. 759 - DE 25 DE

:\lAIa

DE 1901

Epilacio Pessôa.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

i61 ~ DE 25 DE :uAJO DE 1901
DECRETO
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Ju~tiça e Ke·
gocios Interiores o credito extraordinario de i4:237$2L6, para pa· Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á
sancção
gamen.to de vencimentos ao Dr. Arlindo de Aguiar e Souza.
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao i\1inisterio da Justiça e • egocios Interiores o credito de 4: 100~ para pagamento do premio
O Presidente da. Republica dos E tados Uni.dos do Brazil:
devido ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral pela obra
Faço aber que o Congres o :'\acional decretou e eu sane iono
que publicou e da respectiva impressão.
a resolução eguinte:

Artigo UDico. Fica o Poder Executivo autorizado a abl'ir ao
o credito extraol'diuario d quatol'z contos duzentos e trinta e sete mil duo
zentos e dezeseis réis (14:237 '>16) para occorrer ao pagamento
dos vencimentos relativo ao periodo d 1 de ago to de 1894 a
3l d dezembro de 1 06. que deixou de perceber o capitão
medico da brigada poli ial desta Capital Dr ..Arlindo de Aguiar
e ouza que, tendo sido exonerado por decreto de 30 de maio
de 1804, foi pelo d 22 de fever iro de 1 97 mandado reverter
ao quadro e:ITectivo, visto haver pro,ado que não olicitara a
demi~são que lhe foi dada; fazendo as necessarias operaçõ ~
de credito e revogadas as dispo içõ
em contrario.
apitaI Federal, 95 d maio de 1901, 13° da Republica.
'Mini terio da Ju tiça e Negocios Interiore

M.

FERRAZ DE CAMPOS

ALLE

Epitacio Pessôa.

O Pre idente da Republica do E tados nidos do BraziL
Faço aber que o Conrrl'osso Nacional decretou e eu sancciono
a r oluç.ão eguinte:
.
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
~Iinisterio da Justiça e e"o io Interior
o credito de quatl'o
conto e cem mil réis para occorrer ao pa!!amento ao Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaml, lente ca.thedraiico da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, do premio arbitrado.
na conformidade dos arts. 3 e 39 do codigo do ensino snperior.
pela obra que publicou, intitulada J."\oções elem.entares dechimica O1·ganica. e da ünpre~são da mesma; fazendo as operaç·ões nece sarias e revogadas as di po içõe em contrario.
Capital Federal, 25 de maio de 1901, 130 da Republica.
M.

FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Epilacio Pessôa.

-4DECRETO N. 762 - DE 27 DE MAIO DE' 1901

DECRETO N. 764 - DE 14 DE JUKIIO DE 1901

viado á Iniciado no Senado e pela Gamara dos Deputados en nado 5.
Iniciado na Gamara d os D epu t a d os e pe I o Senado en
sancção
sancção
Manda contar a antiguidade da promoção do tenente-coronel João
Autoriza o Governo a conceder ao engenheiro Pedro LtlÍz Soares de
Leocadio Pereira de Mel1o, a esse posto, de 17 de março de i894.
Souza, ou :í. empreza ou companhia que organizar, a consbruoção de
O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brn,zil:
uma estrada de ferro a partir do ponto onde acaba a franca naveFaço sn,ber que o Congresso Nacional decretOll o eu sancciono
gação a vapor do rio Branco ao ponto mais conveniente da. frona resolução e"'llinte:
teira com a Guyana Ingleza.

O Presidente da Republica dos Estados Unio.os do Bl'azil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou eu sancciono
a seguintv re lução:
Art. 1.0 Fic), o Governo autorizado a c:mceder ao engenheiro
Pedro Luiz Soares de Souza, ou á empl'eza ou companhia que
organizar, sem onus algum para o Thesouro l<ederal, a con::ltrncção, uso e go o de uma e trada de ferro de um metEo
entre tril1l0s, a pl),rtir do ponto ond~ ac ba a .franca navegaçao
a vapor do rio Branco ao ponto maIS convemente da fronteIra
com a GUJ'ana IngJeza.
.
_
.
§ 1.0 Os ponto inicial ou termmal erao determmados definitivamente e bem as, iro as condições technicas, á vista dos
estudo apre enéados o de accordo entre o Miniséerio da Indu tria, Viação e Obras Publicas e o da Gu r1'a.
§ 2.0 E"sa estrada continuará a 2a secção da que figura no
plano geral da viaçã~, partindo da cida.de de Manáos á fl'onteira pelo valle do 1'10 Branco..
.
§ 3. 0 Obrig' r-se-ha o conce lOnarlO a apresentar os estudo
definitivo,' d ntro do prazo de dous annos a conta:r da data_do
decreto do Poder Executi"l'"o, fazendo-lhe a respectIva conc sao;
e a iniciar o trabalho da con. trucção dentro do prazo de dou
anuos a contM da data da approvação do estudo.
Art: 2. 0 O prazo da concessão será de cincoenta anuos
contado da data em que fôr a estrada aberta ao trafego,
revertendo esta ao dominio da União, ao TIl1dar- o o referido
prazo.
.
Paragrapho unico. Serão concedidos ao conce~onarlO tod,9
os favores e vantagens inherentes a taes conce 'soes e que nao
tra"'am onns para o Thesouro Federal.
Art. 3.° Revogam- e as disposições em contrario.
Capital Federal, 27 de maio de 1901, 130 da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Artigo llllico. A antiguidad.e de promoção do tenente,coronel
Joã,n Leocadio Pereira de Mello a este posto de\"o seI: cOllbda.
de 17 de março de l894. em que foi a prImeim vez a eUe promo\"ido ; revogando-se as di posi~'õe em contrario.
Capibl Federal, 14 de junho de 1901, 13 0 da Republica.
M. FERRA.Z DE AMPO SALT,E
J. ,N. ele Medeil'os J.1laUct.

DECRETO N. 755 -

DE

15 DE ,JUNHO

DE

1901

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado á.
sancção
Concede ao Dr. Antonio Augusto Ribeiro de Almeida, ministro do
Supl'emo Tribunal Federa] um anno de licença, com todos os ven·
cimentos, para tratar de sua saude.

O Presidente da Republica dos E"tado Unidos do ,Brazil :
Faço aber que o Congresso Nacional decretou e eu snncciono
a seguinte resolução:
Artigo unico. E' concedido ao Dr. Antonio Augusto Ribeiro
de Almeida, ministro do Supremo 'rribtlnal Federal, para
tratar de sua saude onde lhe convier, um anno de licença com
todos os vencimentos; revogadas as disposições em contl'tl.rio.
Capital Federal, 15 de junho de 1901, 130 da. Republica.
M. FERRAZ

DE

CAMPOS SALLES.

Epitacio Pessôa.

Alfredo Maia.

DECRETO N. 756-DE 18 DE JU:-mo
DECRETO N. 763-DE 12 DE JUro.-no DE 1901

DE

1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ã
sancção

enado enviado á Autoriza o Poder Executivo a ahrir ao Ministerio da Fazenda o credito preciso J.?ara pagamento do que for devido a Gustavo aboya
& Comp. em virtude de sentença do Supremo 'l'ribunal Fedel'al.
Autoriza o Governo a transferir do Corpo de Engenheiros Navll.es pal'a
o da AJ.·mada o capit.i.o de fl'agata graduado Carlos Accioli.
O Presidente da Republica do Estatios Unidos do Bl'azil :
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo
sancção

O Presidenta da Republica dos Esta.dos Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a transferir do Corpo de
Engenlleiro Navaes para o da Armada o c,Lp"itão de fragata
graduado Carlos Acoioli, ficand~, porém, aggregado ao quad,ro
até que nelle haja vaga, exclUldas as que occorrerem, em VIrtude de qualquer reorganisação.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 12 de junho de 1901, 13° da. Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
José Pinto da Luz.

Faço sab.l' qlIe o Congresso acional tlecretou e eu ancciono
a segui.nt resolução:
Artigo llDico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Ministerio da Fazenda o crúdito extra rdinal'io da quantü~
que necessal'io for para cumprir a sentença do upremo Tribunal Federal, que condemnou a Fazenda Fed.eral a pagar a
Gustavo aboya & Comp. a quantia de 11:636 '490,juro e cu. tas,
prJveniente do imposto a mais pago á Al1andega do Rio de
Janeiro pela importação de al em 1896; fazendo as nece, o.rias
operações e revogadas as disposições em contrario.
Capital Pederal, 18 de junho de 1901, 13° da. I epublica.
11. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
Joaquim MurUnho.

5
DECRETO N, 7Gi-DE I

DE ,JrXIlO DZC

HJOI

DECRETO N. 769- DE 22

DE

Ju:xrro

DE

1901

Iniciado na Camaro. dos Deputados e pelo Senado enviado á
Tniciado na C:1marn. dos Depuhdos e pelo Senado enviado ã
sancção
sancçio
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao ')Iinisterio da Justiça e _-egocios Interiores o credito extraordinario de 30-i;L66 para pagamento
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao )Iinisterio da Fazenda o credos vencimentos do finado escrivão do juizo sl'lcccional !lO Estado do
ditO de 72,761~9.J.7, suppIernentar á \'el'iJa n. 10 do art. 43 da lei
Parani, capilão Dam'tso Corrêa C:e BiLtencourt.
n. 652, de 23 de novemiJl'o de 1 '99,

o Presidente da

Repuhllca do Est1.dos Unil.1os do Brazil :
Faço sct.ber que o Congresso ~acional decretou e eu ancciono
a seguinte re oluc:ão:
Arf,i:ro un ico. Fica o Poder Expcuti 'o amorizaJo a alll'i:' ao
Ministerio da Faz nda o Cl'edi o de 72:751. 'U"7, :5llp)lemontJ>r á
verba n, 10 do al't. 43 da loi n. (]52. de 23 de Do,em IJI'O ue
1899; fiZondo a' necos aria, opCt'a~'ões e revol.·adas as dispo ir;õe:5
em contl'ar:o.
C~.iJital Federal, 18 de junho de 1901, 13 0 da. R3publica.
M, FERRAZ

DE

C,\)IPO

O Presidente da Republica. dos E'tados Unidos do Bl'azil :
Faço saber que o ongrasso Nacional decretou e eu ancciono
a re>olução 'eguinte:
Artigo unico, Fica. o Poder Executivo autorizado 30 abrir ao
:\finisterio da Justiça e NegoclO InreriuI'es o credito extl'aordiDario ue ~04!'166 pa.ra p?gam~n&o dos vencimento~ de,'ido . no
periudo de 10 de setembro a 22 de novémbro Je 1894, ao herdeit'o do finado e c1'Ívão dojuizo 'eccional no E tado do Paraná,
capitão DaméJ.tio Conêa. de J:li&&encourG; fazendo as Deces 'arias
operaçõe: e revogadati as dispo~jções em contrario.
Capital Federal, 22 de junho dc 1901. 130 da Republica.

~ Al.LE •

M.

FERRAZ DE CA:\IPOS

Joaquitn JIu;'t,:nho.

DECRETO
LEI

I

.

7G8-DE 20 DE J1::xno DE lDOl

ALLE.

Epito.cio Pes.8a.

~.

770 -

DE

9

DE

JL"Lno

DE

1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ii
sancção

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Presidente do Senado ,\.utoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda os
promulgada ex-vi do art, 38 da Constituição Federal
creditos supplementares de 150:000"" ouro á verba -fCai:l:a de
Amortização - e de 45:99-$03 . ouro. á verba - Casa da Moeda Su pende telJlporariamente o decreto n. 164. de 17 de janeiro de 1890
do cOrren te e:Iercicio.
na parte relativa ás liquidações forçada. para os bancos nacionaes,
com séde na capital do Estado da Bahia.

O Presil.1ente da. Republica do' Esta.dos unidos do Brazil :
Faço ab8l' que o Congl'e:!so Nacion'tl decl'etou e eu ancciouo
a l'esolaçao seguinte:
.\l'tigo unico. Fica o Pol.1er Executivo autorizado a abrir ao
~Iini't do da., Fazenda o
eguint s credito' supplementare ,
l'azenl.1o as nece~ a.l'ia operaçõe e rev O'ada:; as di 'po ições m
contrario:
Lei n. 746. dJ 29 de dezembro de 1900, urt. 2-;,
n. 9 - Caixa de AmortiLação - para encomillenda de notas ao cJ.mbio ue :!-7", .. , .. , .... ,. 150:000, '000
N. la - Casa da ~Ioe la - (m,tt rial) pal'a pag,tmento d 21.520.000 sellos ,tdhtJsivos encommendado a Bl'adbul'g, \Vilkin~on & Comp, ao
c<.l.mbio de 27 ... ,.............................. 45:907:'03
Capital Federal, 9 de julho de 1001,13° l.1a Repuulica.

Franci co de' Assis Rosa. e Uva. Pl'~sidente do Senado, faço
abe' aos que a prcs nte virem que o Cong.·es 'o ~acjonal ecreta e pl'Omulgit a seguinte lei:
O CODgrc~~o racional doc 'eta :
Art. 1.0Fi~a u pen o o de ret n. 164, de 17 da jane'i'o de
1 90, na parte relativa á liquidaçõ f,)~'çada pa:'a u bancos
nacionao , com MIl na capib, do Ellta.llo da Bahia. que <leclararem perante a respectiva JUDl.a Commel'cia.L denh'o de 30
rlia , a 'OUbl' da dat,L da pnblicação de ta Ipi, adoptaJ.' o l'eglmen que e,ja e'tab 'le. o,
Parag.'apho uni o. E-tasu pen ão um'a-';i sómente o tempo
nece'~ ario para o fim indi aclo no a.t. 2 0 de L'L oi e não pode.'ú,
excedeI' de quat:o mozes.
AI't. 2, ° E' pe.'mitGldo ao' mosmns ban 'OS faz '-'em accordo
:'I. FERRAZ DE A)IPO' ,\LLE.
xtl·a-.iudicia: com 'eus credores, l'o-de 'r1e obtenham annuencio. de·lc', l'epl'eS Ilt,ludo mal - de metade do valol' ujeiGo aos
Joaquim MIO,tinho.
eITeito ,10 mesmo accordo.
Art, 3, ° O accoruo de que trata o ao'ligo ",u &ecedente fic. Ó'
monte d Jpemlent J p \l'a pr .duzir sen efTcito . da llomolv,'ação
que 'rá dada pelo juiz do commel'cio da jnri dir'ção do b \nc, .
Al't. 4,0 HomolQgado o ac o.'dn. ~l'á eUe ub 'iO'd.torio para
DECRETO ~. 771 - DE 10 DE Jt:LlIO DE 190 I
todos o credore.- actuae , pr'o"ente' e ausente~. cnn((n'me:J ou
Iniciado na Cam:l.ra. dos Deputados e pelo Senado enviado á
dissi lentes. excepttl'ln.lo- e O~ ue dominio, o' privilegiaJu' e o
sancção
hypuLhccal'io' e u letra hpotbec,da'.
Al't, , 5,O.\. sentença que bomo,ogar o accn~'do pa sará em Autoriza o Pod r Exe utivo '" conceder ao commissario geral da
jul!!ad . no praz tle 48 lt 11'(1.,-. que c.);:,'e.'ão no ca '&0 'io. e delta.
Armada, capitão de mar e guerra, chefe da -ia secção do Quartel
só pode ..á. lW:VC,'l'dCU.'SO ri.' agg:avo ue in't~· nncnto pur.L o triGenet'al da Marinha, Jo;;é Fl'anciscJ da Conceição, seis mezes de
bunal su pe:ior do di:tricto do ba.nco,
Art. 5.° A recusa tle ,tccordo pelos credores chil'og,'upharios
licença, com todo os v n-cimentos, para tratar d~ sua saude onde
não induz liquidação fOl\'ada,
lhe convier.
Art, 7,° Revogam-se as di pO,iições em cont 'ario.
O Pre ideute da Republica do E'tados Unido do Brazil:
enado FeJ.el'at, 20 de junllO J 1001, 13° d," Republica.
Faço -aber qu o Congl'es'o _ aciollal decre~ou e eu sancciono
DR. j1"IUi'\r!. CO DB A" l, ROSA E • lLVA.,
a seguinte re:5oluçiio:
Presidente do enado.
Art. 1. ° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ei'
meze de licença, com todos os vencimento , ao capitão de mar
e guerra Jo,'é Fl'ancisco da onceição, commi &'\,rio geral da
ReI. do

enndo

G

-6Armalla, e chefe da -ia secç'ão do QIl",rtel lenoral d", ~Iarinha, pre Gado dllrélnte os meze de jttncil'o, I'eícreiro e março do
anno passalto ; ützcndo pal'n, i~ o élfl nece: 'Il'ia, OpCl'aC;ÕC de
p.na r,mtar de sua. aml onde julO"ar conv niente.
er dito e l' íogadas as úi."po':iiçu 's em contl'ilrio,
.\rt, '), o Reíogam-.'e as di'posiçõe" cm contrario,
Capital Feder.ll, 22 de julho de 1901,1:3 0 dit Pepubliea.
Capital Federal, 10 dI' julho d" 1901, 130 da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPO

ALLE,

José Pinto da Lu::.
Epilacio

DECRETO X. 772 -

DE

Pes,~;a.

II DE JULHO DE 1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

DECRETO N. 7i5 -

Concede a pensão de 100.' meosaes, rcpartidamentc, á viu\"a e filha
do capitão de engeobeil'os alu t,ano Ferreira, outo sobrinho.
Iniciado no Senado e pela

DE

:..2

Cam~T'

])8

JVLllO

dos De

DE
u~a

100 i
os envi tdo ;i.

sn.n~ção
Pre ülcnte da Republica do' Estado' Unido do Brazil :
Faç'O :1,]) t' que o Cono"rcsso r acional decretou e cu sancAuloriza o Governo n. conceder ao Dr. ~1 ,n'el Vic[llrino P rei 'a, lente
cíono i1 resoll1çi1o seguinte:
dn 2" cadeira de clinicil cil'ul'"icll da Faculdarl lle :'I~,llcina dn.
ll.rt, 1. o E' concedida a D, Emestina Fontoma Fel'l'eir.t
Bahia, um anno de licença com o re>p"ctiv,' o,'denado.
,'outo, ,-illía do capitão de engenheiro' alustiano F rreira
souto obrinho. e ii sua. nUm, UJUn, pen'k'io men 'aI de 100,',
repwüdamente, em prejuizo do meio 01110 que lb~ compet'~
O Presiuen (la Repnblica du E't'llos l,;niào' ú BI'nU:
por lei.
Faço
aber que o Con"'I'e "I) Xacional d Jl' túu e eu ,'aoe.\I'L, .2,0 Revogam-se as di. pO.'ições em
onte.trio.
ciuno a re 011lção S l{uiuw:
C lpital Federal, 11 de j~,lho úe 1901, 13° da. Repllhlic:1,
Artigo unico. E' o Podrr E' rutiYo a Itol'izad} a con 'cder
um anno de li ença com o I'e P' tivo ol'(lfln' 11) ao Dr. ~lalloel
~r. FERRAZ DE CAMPO
'ALLE
Yict wino Per ira. 1 nt' Ih ) r;1 (pjl';' d' clinica cÜ'ul'gica
Joaquim i1Iurliilho.
da Facuhhir ue ,Il'lli ina d.l ha II I; t' '\ O;5<ilh a
dispo.:içõcs em COll l'a ['ia,
Capital FcJ ral 22 d jltlIJo le 1031, I' > da 1 epublica.

DECRETO

~.

773 -

DE

13

DE

JULHO

DE

19 I

M. F 'n

Iniciado na Camara. dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancçã.o

:.\Z

DE

C.\l\fPO

ALLE,

Epilacio Pes ôa.

Autoriza o Poder E:s:ecuti'\"o a conceder a Augusto ;\loreno de Alagão,
amanuense da ecre'~aria do Tribunal Civil e Criminal, um anno de
licença., com ordenado, para trabr de sua Baude. '

aPre idente da Repuhlica dos Estados 'Cuido do Brazil :
DECI ETa.', ii6 - DE 2i DE J1:Lnl) DF, 1001
Faço aber que o Congresso _ acional decretou e cu ancciono
a .. egninte re. olnçiio :
Iniciado na C..mara dos Deputa os e palo Senado enviado ã.
.\rt. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um
s .ncçi:o
anno de licença., com ordenado, a Au"'usto :Mor no de Alagão.
ama.nuen e da Secretaria do Tribun1l1 Civil e Criminal. pal';J, Autoriz:l o PoJeI' E:s:ecut:vo a ahri ao :\finis crio da .Justi a e _·ek'atar de sua saude onde lhe coo,ior.
gocio' Interiores o (;l'edilo np es'" rio para ;l dl'>apropriaç;'o da casa
"\.rt. 2,0 Reíoo"am-se aS di jJo'Í(;ües em ontrario.
em q'le funcciona um'l da. e ta'õ~s do cor[lo de hombeir-s. Fila;i.
Capital Federal, 13 d~ julho do 1901. 13° da Republica.
M, FErmAz DE CAMPOS

rua

Hllma~·tá,

nesl" Capilal.

ALLES.

O Pri), ietente dlt Republica rlo, E'tado
ni.los do Brazil:
Faço abar fJu o Congre 'o. -,L.::Í n",l decretou e Ol1 ancciono
a re,'olnç'io seguint :
Artirro uni '0, Fi '" o P der EX""lltivo alltorizal0 a ahril' o
'J>íinistol'io (1.t ,Jns .içli e .' ':ro' : lue 'I'io!',,)s o cl'CtlitJ que rOl'
DECRETO X, i7.J. - DE: 2~ ])E JULHO DE 1901
nece.'s'U'io lnr<l. pr 1I1OVL't' n de apl'lJpl'Laç:i d'i cas:t JI1 q n
Inici:ldo na Camara dos Deputa los e pelo Senado en viajo â i'nneciuna um, LIa, c L:tl,'0":,) d", ll'lJ l fi 111 l"il' • liita ii l'n:t
sancçl0
Hum tyL;l. ne.' a cid,\ll" pOl' tl'" a ;i1IL H'! .1 'ã l, llU pai' l tuL
.\ulorlza o Poder Exec'uLi\"o a mandut, ]l1gar a. Carlos Galdino Leal c Um foi darItt pl'lo a.t'L 1° da lei n, I:;~, d \ I !J,l. caducado l'um
o eneL'l'l'an1euto do ex I'cicio [e lU 11: f,lZ -o lo ,S pl'cci:lU' OPCI"tutros, auxiliares e -er,entes no, tl'ab, lhos de exames prl'paralorios C;Ü '8 " l'e,ogalla' no- di 'po. içu 's em eon L 'l.l.l'io,
no Externato do Gymnasio :\acional,
Capit LL FeriL'l'al, 27 d jl111lJ de !DOI. 1: d t I l mlJlic,1
O Presidente da RepnbliClt dos K,;tados Unidos do 13eazil:
;\[. FEIUUZ DE: C.\MI'OS ~.\LLE '.
Fltr: saber que o Congre so _Tacional decretou e eu sancciono
are: lw,:ão seguinte:
Anirro unico. Fica o Poder E.·ccutivo autorizado n mandar
Epit(lcio Pas.<ôa,
pagar a. Carlos Galdino Leal e outl'OS, auxilia~e e ser,ente
no tr,tb I1hos de exames pl'3paratorios no E"{t rnato do GymnrL~io Nacional, a rluantia. a que tiverem direito pelos 'el'viço'
Epilacio Pessôa.

Q

-7DEc[ ETO N. i77-DE 2g DE J"CLIIO DE HJOl

DECRETO :'i. 780-DE 10 DE .\.GOSTO DE 1901

Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Sena10 enviado á
Iniciado
ôancçiio

na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ao
sancção

Autoriza o Poder Executivo a compuLar, para a aposentadoria do di- Concede ao Dr. Alfredo i\Ioreit'a de Barr.,s Oliveira Lima mais um
rector de Contabilida,le da 'ecretaria da Industria, Viação e Obras
anno de licença.
Publicas, engenb il"O Jo<;é de _'apoIes Tellps de i\lenezes, o tempo
O Presidente d~t Republica dos Estados Unldos elu Brazil:
que o mesmo sel'vin em varias commiss'es dos lIinisterios da
F,tço sabor que o Congl'(j o Nacional decretou e eu ,aocciooo
Guerra, Agricultura e fndustria, Viação e Obras Publicas.
ares luçãu seguinte:

O Pr" itiente da Republica do' Estauo~ Unido' do Bl'azil:
Faço SI b !' que o Congl'c'so _'acioo1-l uecretou e eu sancciono
a seguint re u1ução :
Art. 1.0 E' o Pod. r E.-ecuü,o autoriz'vlo a compu~ar, para a
apo:en ;adorüt do dil'ector d Cont:lbilidaue, ia. '(V·, ,ta.ria, da.
Indn tria, Viaç'ão e O Il'as PublIca , eng'~nlIeÍl'o Jo é J.J • Tapole~
TeUe" d ,)lenezr, todo o tempo que o me. mo servÍJ. em "dria, cUJnmi si"íl",' do !inlsterius ún Guerra, Agricultura e IndusGria, Viação e Obras Pu1Jlieas.
,Art. 2.° l{(~voga1U<e ao; di-po::lições cm contra.l'io,
Capital FoderJ.l, 29 d julho l1e laOI, 13° da Republica.
?II. FJ:;RR.\.Z DE CAMPOS SALLE
.1l{redo Maia.

Art go l1nico. E' cooced,dü ao Dr. Alfl'elo ~Iore'ra ue Barro,:
Oltveü'a Lima, 1 ate cathelratico da Faculdade de Direilo dI:}
S, Paulo, mais um anno ue li 'ença com t'-lJ o arden do, para
tl'atar ue, ua sande ond Ih convier; l'03VO"'J.d,J" as di 'p'-lsiçõe
em contrario.
o
Capital F(deral, 10 de agosto de 19) 1, 13° da Republica.
;VI. F.ERRAZ I,E C.\)IPOS S.\.LLI:,.

Sabino Bal'l'oso Juníot'.

DECRETO X. 7SI-DE 17 De AGOSTO DE 1901
Iniciado na Gamara dos Deputa.dos e pelo Senado enviado á
sancção
Concede ao Dr, Samuelda Gama Costa 1hc-Dowelí um anno de licenç'

DECRETO 1-.77 - DE 29 DE .T'CLIlO DE 19:11

O Pre'idente da Republica du li tal1o' Unidos do B 'azil:
Iniciado na Gamara dos D3putado5 e pelo Sen:l.do enviado á
Fa.ço saber que o Con;resso •Tacional decretou e eu a.ncciuno
sancção
a resolu~'.ão .-gainte :
Art. 1.0 Fica o Poder Executi,o autoriza lo a. conceJe: um
Antorizt o Govec'no a concedel'a cOILiu~tor de trem de ia classe da E trada de Férro entraI do BL'azi! AnLonio Francisco de Oliveira anno de iicenç.1. com ordenado, ao Dr. lmuel da Gam<L Costa
Ma..:.-Dowell. Lente subs&ituto dn. Fa ulda.(le de Direito do Recife
1<'urtar1 , seis mezes de licença com o respectivo ordenado, para
para. tratar de sua saude onde lhe convier,
tratar de sua 6au1e.
Art. 2.° Revogam-se a' disposiçõe' em contrario.
Ca.pital Federa.l, 17 de agosto de 1901, 13° da Republica.
O Pre idente da Republica, dos Estados Unidos do Brazil:
I. FERR.-\..Z DE CAMPO SALLE
Faço sab I' que o Congl'es;o Xacional decrclõOu e eu sane~iono a re-olução eguinte:
SabÚlo Ban'oso Junior.
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a conceder
seis mez,s de licença., com o respectivo ordenado, a _illtonio
Fralwis.: de Oli"eira. Furta o, eonductor de tI' m de la cla se
DE RETO ~. 789 -DE 31 DE Aba TO DE 1901
da ESbr<.lda de Ferro Cemral do Brazil para tratar de sua saude.
Capital Federal 29 de julho d 19D1, l' ° da. Republica,
Iniciado na Gamara dos Deputados e pelo Senado enviado para.
M. FERRAZ DE CA:\IPO SALLES,
..ll{l'eclo JIaia,

a formalidaie da publicação
Publica a resolução do Gongresso Nacional que proroga a actual sessão
legislativa aLé o dia 2 de outubro do corrente anno,

O Presidente da Republica dos Estado Unido do Brazil :
Faço saber que o Congresso lTacioll.I, em confJrmid1.de do
Iniciado na Camara dos Depu ~ados e pelo Senado enviado á di po "o no § lodo art. 17 da Constituiçã Fedel".!. resolv u
prorogar a actua.l se ';;ão leJi~Lati.va at,: o dl<l, 2 de outubro du
saucção
corrente anno.
Autoriza o Poder Executivo ~ abrir ao UinJsterio ria Industria, Viação
Capital Fede_'a.l, 31 d agosto de 1901. 13° da Republica,

DECRETO N. 779 - DE 29 DE JlJLHO DE 1901

e Obras Publica o credito espe'Jial de 20:750'000, para indemnizar
o E-tado do eará da somma que re"olheu aos cofres da União
• para conservação das linhas telegl'aplJicas.

?II. fERRAZ DE CAMPO SALLE
Sab:no BmToso ltmior•

O Presidente da Repilblica do Estados Unidos do Brazil:
Façu s1ber que o Congl'e so Né\cional decretou e eu sancciono
DECRETO _, 7 3 - DE 31 DE AGOSTO DE 1901
Do resoluçiio eguinte:
Iniciado
na Gamara dos Deputados e por elIa enviado á sancção
Artigo unie . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Mini. teria <lli Indu tl'ia, Viação e Obra Publica o credito
espschl de 20:75 ..000, pum inLlemniz<Lr o E tado do Ceará da Autorizao Poder Executivo a abril' ao Iinisterio da Jnstiça e _'egocios
Interiores o credito supplemenlar de 15:627$754 â yerba - Pes oal
Eomma que recolheu aos cofl'e da Uuião p \l'a con ervação das
da crelaria da Camara dos Deputados- do actual exercicio.
linhas tolegraphica que tl'u n feL'Íu a e'ta, no tel'mos do acoruo de 16 de fevel'eirv de 19 O; fazendo as nece.si:\ria ope'
rações e revug .da as dispo içõv em contrario.
O Pre,'dente da Repub!.ka. LIas E::itado.' Unidos d.o Brazü:
Faço saber que o Congre so a 'ioual Jeeretou e cu anl'dono
C;xpital Federal, 29 de julho de 1901, 13°ua Republica.
a ..e olução seguinte:
M, FERRAZ DE C.LIPO SALLES.
Arti..,.o unico, ]j;' o Governo auto.l'izltUo a. abri.. o ('.'edito
supple~lentar de 6:727. '754 á. vel'ba-PessJal da 'cl'etaria da
rllfl'edo JIaia,
l'amara do Deputauo -1 ara pagamento, no corlante e.-ercicio,

a um chefe de seeção incumbido da bibliothec:t da Camara,
dos Deputado e a um conservador da biblioth"ca, nomeadüs
por deliberação da mesma Camara, em es~ão de G de ju!l.Jo
do conente anno, o primeiro c m o yencimento ,LDnual de
9:000:-> e o s gundo com o de 5:000~. endo dru Le1'~'OS de ordenado fixo e um terço de f.:"l'atiti<:açã.o; l'eyrgadas ltS disposições em contrarlo,
Capital Fede-'al, 31 dt' agosto de 1901, 130 da Republica.
U. FERR.\Z DI' C.\:\lPO
Sab~no

ALLES.

Art. 3. ° O tempo, em q u o omciae upel'iores do Corpo de
aude da Armada ser,irem nos logares de chefe de clinica
do bospitn.l e do ar enae d marinha, cle, 01' comput,Ldo,
piU',t todos os em~ito', como i e os üLcultaliYo exercesscm o
logares de chefe de -aude de forças navaes.
Art. 4.° Os medicos que tenham per'tencido ao Corpo de
Saude da ..'u'mada, mediante concur o, poderão reverter no mesmo
corpo ind pedente de nova lrovas.
Art. 5. 0 H,evogam·se as disposH}ões em contr·ario.
Capital Federal, II de etembro de 1901, 1:3" da Republica.

Ba?TOSO JUn.i01·.

M, FERRAZ DE CA:\lPOS SALLES.

Jose Pinto da Ltl;.

DECRETO N. 7 -1 -

DE 9 DE

ETE~1BRO

DE 1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado
sancção

enviado á

DE RET

K. i"G - DE 11

DE

ETE~rnRo

DE 1901

Autoriza o Poder ExecuLiyo a dispensar a Leopoldina Uailway Com· Iniciado na Camara dos Deputado;; e p3la mesma enviado á
sancção
panl' da obrigação de con -truir o trecho entl'e Glycerio e erra
do Frade, da Estl'(lda de FelTo CenLral de Macabé.
Autoriza o Poder Executivo a reintegrar no serviço activo da _\rmada
o capitão de fragata graduado Franci co Augusto de Paiva ilueno
o Pre"idente da Republica dos E'Lado' Unidos ú.o Br3ziI :
Brandão.

Faço saber que o CongrJsso Nacional decretou e eu sancciono
a re olução seguin te:
Art. 1. o Fica o Govern ) autorizado a displ'n ar a Leo)Jold:'na
Ra:'hcay C01l1pany da nbrigação de construir o tI'eCnO entre
Glrcerio e Serr:L do Frade, dR Estendn. de Ferro Central dr: :\Iacahé, ficando limitado o capital ubre que rc'ahe tt "'araDtia
dejur s d 6 0 / . ao já fixado par n, linha em trafego.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrar<o.
Capital Federal 9 de sctemhro de 1901, 13" dn. Repu1Jlica.
:\'1. FERRAZ DE C..DIT'OS

Al{"edo

ALtE.

ilIa~a.

O Pro idente da Ropublica do E·;tauo' l.:nido do Bl'azil :
F,\ço 'aLeI' que o COlJO'r ';;:0 • 'acional dOv:e~ou e eu sanc·
cionu a rl'suluç'l ...''''uin, :
ArGi"'o unico. Fica u Podel' Exccntiyo autol·jzall n. l'ey rtel
pat'<lO '01" içu ac&i \'u eh Arma!l,l da ;I11'al' JW quadro pocja.l
do ualcia.es úo marinha, 11nl' ..ei vom no COl'pJ elOCCllIoe da E col:L _·antl. o capitão-tenente. gl'lLdllaclu em c,q)itã de fragata.
Fl',uwisc AugI (O de P,tinl Gu no Bl'andão.
1ll IJlIt.l'U, van·
tilg Jll mais, ,L nâo e1' a d,L cont'L!{ m do telUpO!lU tom ol'vid,
como lente, pura ulto:ior l'efunDa ; l' vugadas a' dispo içõe,
cm cOlltrariu.
.' Capital Federal. 11 de etcmbro de 1901, 13° da Ropublica.
)f. FERRAZ DE C..L'1PO

DECRETO

~.

785 -

ALtEs.

Jo tJ Pi,,/o di LI';;.

DE 11 DE ETE)IBRO DE 10)1

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesm3- 611VladJ á
sanção
Reorgamsa o quadro do Corpo de Sande da Armada

•

O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brazít:
Faço sabar que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
:.t resolução seguinte:
Art. 1. ° O quadro do Corpo de Saude d3. Armada ficará assim
constituido:
1 inspectaI' de saude nnsal, contra·almirante
2 cirurgiõe;, capitãe' de lllar e O'uel'ra ;
6 cirul'giões, capitães de fragata;
1 cirurO'iõe, callitães-tenentes ;
20 cirurgiões, l°S tenentes ;
20 cirurgiões, 2 05 tenente.,; .
1 chefe de pharmacia, capitão de fragata;
2 pharmaceutico~, capitãcs-tenent :; ;
3 phal'maceutico~, l°' tenentes;
3 phal'maceuticos, 205 tenentes;
3 pharmaceuticos, guardas-marinha.
§ 1.0 O po to de contra-almirante. in, pector d saude naval,
como posto de acces,;o que é. será semp1"" preel)chiflo por cirurgião de 1" cla se, capitio de mar e O'uerra. de conformidade com o art. S5 da Con tituição e com as leis c regulamentos
Vigente'.
§ 2. 0 Fica eXLincto o quadr J extrttllumerario, trn.l)sferidos
o oillciaes medico nelle existentes pa1'a o q ualro ordinario,
de (lua trata este artigo.
Art. 2. 0 A i~ade para a reforma compul'oria do contrn.almirante inspector geral de saude eh. Armada e do capitJo de
fragata chefe de pharmacia , erá de 66 annos para aquelle e de
64 pn.ra e~te,

DECl ETO X. iSi -

DB

11 DE ETEliDRODE 1001

Iniciado na C mara dos Deputados e pela mesma enviado á
sancção
Autoriza o Poder Executho a abrir ao l'Ilnisterio da Marinha o credito neces al'io a satisfazer o. de.peza com a iropres~10 da 001'0.r,ições de Balistica - do lente sub tituto da Escola 'aval, capitãotenente Karciso do Prado Carvalho.

O Pre 'dente da RepulJlic,t do E ttl;d s 'C'nidos do Brttzil:
sa11er qnc o Congl'e-~o -;,).ciünal decrota e eu ancclono
a rcso1uç'ão cgnillte:
Art, l. ° Fica o Pod r Execniiyo autorizado a abril' ao "linistori d'L Iarinln, de ac urdo com i1 re pect.;ya, di po ição do
Cndi"'o do En ino, o credito nece",;tl'io ]1wa a impr ,;,5:0 da obra
lo lcOnte ubstituto d:L I~s ola l\av;tl apitão·tcnonte .r, l'ci do
IJrad Carvalho - LIÇÕO tI Bali'Lica- doyidamente appr vaJ.a pela ong-l'cg:!L~'à.o di1fluell:1 e,' uI , ou no ('a o ue já, ot' l'
impra Sl a reforid I obra. pura indemnizar o _,eu uutor da do peza lue hou,cl' feito com a impl·e.são elo num 1'0 de yolum '"
de que trata o itado Codigo de Ensino.
Art. 2,0 I e"ogam- v a - di po ições em contl'l1l'io.
C,tpita.l Federal, 11 u s~tcmbro de 1901, 13 0 da Republica.
Faç'~

M.

F~;RRAZ

DE CAl\lT'O

ALLE

Jos: [,i71/0 da LH;.

9DECRETO N. 788 - DE 11 DE SETE;\mRO DE 1901
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo
sancção

DECRETO N. 790 -DE 12 DE

SETE~fBRO

DE 1901

enado enviado á Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Autori7.a. o Gov'lrno a elevar a 1:800.' annuaes a pensão concedlda ao
coronel honoral'io do Exercito Antonio Bezerra Cabral.

Autoriza o Governo a abrir ao :àlinisterio das Relnções Exteriores o
credito da quantia neces al'ia, até 150:000 em ouro para occorrer
ás de~pezas com a repre entação brazileira na seg1lOda conferencia
internacional americana.. que se reunirá no ~Iexico.

o Presidente da Republica dos E tados Unidos do Brazil:
o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o ~acional decretou e eu sancciono
a seguinte re olução :
Faço saber que o Congre ~o Nacional du~retou e eu sancciono
ArtiO'o unico. Fica o Govel'Uo autorizado a elevar a 1:800 . a resolução seguint :
annuae' a p nsão concedida ao coronel honorario do Exer ito
,\rtigo uni o. Fica o Go>arno autoriz1.do abrir ao ~Iinisterio
Antonio Bezerra Cabral, por decl'eto de 2G de oUtubro de 1860, da; Relaçõo. E -teriores o eredito da quanth neces aria até
em attenç'ão aos relevantes servions prestado~ mt campanha 151):000~ em ouro. pal'a occoner á d peza com a representação
do Pal'uguay; revoga la qualquer disposição em contrario.
brazi!eira na egunda conferencia internacional americana que
Capital Federal, 11 de setembro de 1901, 13° da Republica. e rennirá 00 mez de ou;nhro úeste anno. na -tpit LI da Repllbiica dcs I!; tado' Cnidos Mexicanos; revogada as di,;po içüe,
(m contrario.
M. FERRAZ DE C,urPos SALLE·.
Capital Federal, 12 de setem1Jro de 1901, 130 da Republic[L.
~I.

Joaqui.m Jlul'linho.

FERRAZ DE CA)rPO SALLE
OlYH/ho ele Mogalhites.

DECRETO X. i89 - DE 11 DE

~ETE~IBRO

DE 1901

DECRETO X. 790 A - DE

12~DE

ETEi\IBRO DE 1901

IlÜciad) na Camara dos Depu tados e pela. mesma enviado á Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
s:lncção
s:lncção
Autoriza o GJverno a garanti,- os juros e amortiza ão. durante quinzE'
annos, do mprestimo de õ50:000$, que elrec uar a ,\ssociação do /
Cent>nal'io do Brazil, para o fim de construir o eJillcio destinado á
Academia do BeIlas A.rLes.

Autoriza o Poder Executi,o a conceder ao conductor geral do abastecimento de agua á Capital Fedual Alc~o )Iario de Sá Freire sei
mezes de licença_

o Pre,idente da R~publica do" E'tados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres'o Kacional decretou e eu sancciono
a re olução -eguinte:
Art. 1. ° Fica o Poder Executi,o autoriz:J.do a conceder ei
mezes de licença com o ordenado a que th-er. direito a Alcêo
~Iari(l de Sá Freire, conductor O'eral do abastecicimento de
agua á Capital Federal, para tratar de sua saude. onde julgar
conveniente.
.
Al't _ ') _o Re,ogam·se as di 'po~ições em contrario.
Capital Federal, 12 de etembro de 1901, 13° da Republica.

o Pra idente da Republica dos Estado Unidos do Brazil:
Faço o.ber que o Congre o Nacional decretou e eu s:mcciono
as güiute l'e olução :
Artigo unico. E o Governo autorizado a garantir o juro e
amortização, durante quinze anno , na importa.ocia allDual de
etenta e um conto- e quinhentos mil réi (71 :500. ) correspondente ao emprestimo de 650:000 " juros de ete por cento (7 %),
amortiza,ção de quatro por cento (4 %), que elfectuar a Associação do 4° Centenario dó Brazil, para o fim de construir o
M. FERRAZ DE CAMPO SALLE
edificio de. tinado â Academia de Beilas Artes.
§ 1.0 A A 'ociação obrigar- e-ha a con:struir o referido edificio
Alfredo Maia.
no prazo de dezoito meze.. a d-\tar de 1 de janeiro de 1901.
1'l 2.° E e edificio será incorporado ao bens do dominio
federal pertencente ao Ministerio do Interior, e uma vez con·
struido o edificio em que funcciona a actual aCl1demia,
rá
entregue ao Mini. teria da Fazenda. afim de aproveitaI-o como
DECRETO
791-DE 2 DE ETE;\IDRO DE 1901
dependencia do The ouro.
s ..0 O ediflcio da academia. erá con'~truido de accordo com Inicia o na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado para
o projo to que ao ~Iini terio do Interior ,:ubmetterá a As'ociação
a formalidade da publicação
rio 4" CentcoarLJ. a qual se obrigar,t a terminal-o com o
producto do empre timo, ~em direito ,L qualquer outro paga- Publica a resolu,ão do Congl'esso ~a.cional que proroga 110vamen te a
mento, a qualqll r titulo que 'eja.
actual se são legi lativl1. até o dia 1 de norembro do corr<?nte anno .
. 4.° A rendas c emolumento d·t Academia de BeUa. Arte
'erão de tinado' á~ de p za' do referido empl'e:,:timo; e o Goo Presiúente da Republica dos E'tado. Unidos do Brazil:
,.erno fica aulorizado a abril' o creditu necess,n'io a, e~te ser,iço
durante o exorcicio desta lei.
Faço saber que o Congresso Nacional, em conformidade do
Capital Federal, 11 de setembl'o de 1901 13° d:t Republica. di posto no § lodo art. 17, da Con t.ituição F doral, resolveu
proroO'ar no,am nt a actual sessão legi ltttiva até o dia 1 denovembro do corrente anno.
~I. FERRAZ DE C.UIPO
ALLE
Capital Fede:al. ')'I de etembro de 1901, 13° da Republica.
T.

Joc.quim !Jful'linho.

. r. FERRAZ DE CA)IPOS ALI.ES.
abino Baj'j'oso J!l 11io I" •

10 pondento a ')37:9')9 'l60, que nest:~ o p~cie foi po.!.(,~ a Lage
& Lrmãos, proveniento de fürnecilUc:mGO do carvão, quando
Iniciado no Senado e pela CJ.mara dos Deputados enviado á uevio. 01' na1luollét j 1'0vogt\lLa' as tlispo -içõe' l'IU contrario.
sanc',ão
Ullpital l"euero.l, 4 do outubl'o do 1901, 1:3° da Repuhlica.
DECRETO :'{. 79 9

-

DE:

1 DE OUTt:BRO DE L901

Concpde um ann de li >nçn. C m o l' spectivo ol'uenado. :\0 2° escl'iptural'io d, Dd 'gacia Fise,l do The Ollro Federal. no Estado
do Paraná, :\IanoeI Pereira :\Iende

~I. FERR, Z lIE

CA:\IPtl S.\LLE

Alfredo ,1IaiCL.

o Pre i lente da. epublica dos E~t~tdo;; Ullid S do Brazil:
Faço s lbor que o OnQTdS o • acional decI'otou eu. ancciono
a soguint l'esolu~'ão:
LEr N. 795 - m: 16 DE oUTemo Dg l'OL
Artig-o u!lico. E" conclido ao 20 e~cl'ipturo.rio da Delgn.ci~t Fi cal n ' R tado do Paranà. ~la,no I P l'oil'o. \1 !lU '. um Iniciada na C:l.ma.rJ. dos Depn~ados e por
11·.1 env
a.
anno de Ue .nça, em pl'or Iga.ç·10 á de uuu. moz." 'm cujo go
sancção
e acha. co'u o re"p cciT'O orlÍonad , p'lI'a tl"l tar' do ~ua HlJO
Fixa n. Força naval para. o ,\n:1. de .'.)02
onde lho convie.. ; reT'ogéluas a rlispJ::>iç303 em contrario.
Capital FederJl, 1 (I ouLubl'ü do 1. 101, 1:1° u:t Republica.
O Pl'O ide ato ua [ epllhU '0. u')S E ta lu:! Uniu
d·) '.Lzil :
~1. FERRAZ DE C.UIPO' ALLE
Fn;ço sab81' que o C,Il1!.(ress:J Jacio.lal decro, u o C't ,"10 cciono are' JluÇ<1.0 seguinte:
Joaquim JIl'rtinl1o.
Arf;. 1.° A Força naval no Mno d 19 2 COo ·ta.l':~ :
~ 1. ° Do otIici le !la Al'mula e cLl~' JS o.noexa, confurm
o l'e pectivo lluaul'o ,
§ 2.° De 1:30, 110 llltxi UI), :t pinnt.; a guarll:t'HU1.rillha.
§ :3.° De 4.0 O pl'o.Ç:L' ,lo CÜ"Pl I hrillllÍl'o' .'lf'ionn. ,
DECRETO :'{, 79:3 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1901
inLu i"e 300 pl'aça.~ p l'Jo <lo' c lU,> Lnbhs u,' f Jui 'ta' e 10 para
a comp'\.nhia do Est tdo do JI,\tI.) Bt' l.' ;n.
Iniciado na C3.mara dos Deputados e palo S3n':Ido enviado á
§ 4,° De 700 foglli'ta
ontl'a.d:ul·, d~ cOnfJrllliua.u com
sancçilo
Oregul:tm nto prJilluLJ do P:U'it o~ r ';\uSGu.· oxtrJ.ortlin Lrios.
§ 5. ° De 1.50 a.prendiz ; I1nrinhoil'o~.
.
Autorisa o Poder Executivo a abrir ao ?l1ini<tprio da Guerra o cre§ 6.° D 45 pl'.1ç1.~ dJ G)'P l IL'
'tl}' rü ,1- :'1 tt'inlt t.
dito e:s:traordinario ,la qnantia d" 31' t72 para pagnmento do or§ 7. ° Em tcmp dc guorl'J" do dobt'o do pJ~ ·oo.L dJs.
denado do fiel aposentacio do e:>:tincto Ar-enal de Guerra do Es- 4°,5°060 •
•
Art. 2. ° As praça e e:-pr ça quc e ooO'aj' rem _pqr. m.ai
tado de Pern1.mbueo João Leopoldino do Rego.
de tres anoo e em eguida pw dou'. p lo mono" terJ.o direito
em ca.da enO' jamento ao va.lor rec bi ) m dinheiru da peças
O Pre iuente da Republica dos E tad05 Uniuo do Brazil:
de faru mento gl'atuitamente di f;l'ibuidu.' ao' recrut'-l.S.
'
Faço saber que o Congees o Nacional decretou e eu sancArt.3.0 ão revogada- as disposiçãe lU cootrario.
ciono a seguinte resolução:
Capital Fed eral, 16 de outubro de 1901, 13°da Repllbli a.
Artigo unico. Fica o Podor Executivo autori ado a abrir ao
11inisturio da Guerra o credito oxtraorJinario de 3 .'472 para
M. FERRAZ DE CAMPOS SáLLE
pagamento do oruenalo do fiel apo enta.lo do extincto Arsonal
. JosJ Pi,l/O da Lu::.
de Guerra UO E tado de Pernambuco João Leopoldino do
Rego, a contar de 19 de janeiro de 1899 a 5 de fevereiro de
1900 visto não haver sido contf)qlplado nos re:>pectivo orçamentos; fazendo·se as nece'sarias operações c revogauas as
úispo içõe~ em contrario.
Capital FeJeral, 4 de outubro de 190L, 13° da Republica.
LEI N. 796 - DE 25 DE OUTUBRO DE H10I
}lo

FERRAZ DE CAMPO' SALLES.
J. -V. de Medeiros JIallet.

Iniciada na Camara dos Deputa.dos e
sancção

por ella enviada. á

Fixa as Forças de terra. para o eureicio de 1<,)02

DECRETO
Iniciada

:n~

1 •

794-DE 4 DE OUTUBRO DE 1901

Camara dos Deputados e p310 Senado enviado
á sancção

Autoriz\ o Governo a exL rnar da consignação - :JIaterial - da la
divisão da Estrada de FeITO Centl'al do Brazil, do or amento para
1900, a somma de 7l:72S;232, .Juro, para a parte correspondente
em papel.

O Pl'esidente da Republica dos Rotados Unidos do Brazil:
Fa.ço s tber que o Congl'es'o Nacional clecretou e eu ..ancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a extornar do. consignação-Material-da 4'" divi -âo da E'trarla
de Ferro CeniTal do Brazil, do or~ameuto para 1900, do Ministerio da Indu tria, Viação e Obras Publicas, a somma de
71 :728$232 do credito de 2.200: 000 • ouro', para a parte corre·

O Presidente da R publica du E-ta.do. Uni,]o dü BI'azil :
Faço !:laber que o Congres o Naeion,\l elecl' tau e eu ancciono
a seguinte Lei:
Art. 1.0 1 Forças de terra p:.l.rJ. o exo 'dcio de 10 2 consto.rã.o:
§ 1.0 Dos officiae da. differeotes la. e do EXOl'rit .
.' 2.° D . aLumnos rln. e coLa m lit L'o até O) pl'aç ~ .
§ :3.0 De 28.L60 [JI'açJ,; do p:et, dHtt'ibllil1ttl de aceol'lo com
a organi::.aç'io m viO'or, a - qll<l.t1 p.) L 1'1 Sul' e!c\tl.uas 3.0
dobl'O ou mais em circum~t~ncias Oxtl'it )l'.lina.l'ir\~.
Art. 2. ° Esta prac s serão ob·ti,la.~ p la [Ol'm:l. expre; a no
art. 87, § 4°, da OonstituIQio e n~ [li D. 2.550, d> i6 de, tembro de 1874. com <loS modifi t õe e t lb~1ecil~::l no- a.'C . 3°
e 4° da lei u. 39 A, de 3 de janelr (le L892, contil1lnndo em
vig r o para.grapll unico d al't. ')0 o art. 3') da lei n. 394,
de 9 de uutubl'O de 1896.
Aet. 3.° Emquj,n,o não für exoluG;tdo
or,oio miLit:~r, ()
tempo de el'viço parf~ os v )llln~lI'i;J
orá. de tI' s anno."
podendo o eorrajamento d . quo tiverem concluido os'o tilmpo
lle serviço ~er logar por mais de um'\. voz e por tempo ULUlca
monor de tres annos de cada vez.

11ArL 4." As pr3.(;as qne, findo o seu tompo do s31'íiç ,
continnarem em interrupção D1.S fileira.·. com engajamentJ de
trcs ann s, pelo menos, terão dÍl'ci o á impol't<J.n h cm dinlleil'o
tia::> pens dI' fal'damenuo que ,.e ah Ilam O'r~tuitamónte' os recruta.' no ensino, e bem a: im ii gntificação diaria de 25 réis,
o:stipulada na. lei n. 247, d 15 de dezembro de [891.
Art. 5. 0 A';; ox-pl'aça~ que de novo se alista.rom cum engajamento ou reengajamen to, por tres anDaS. terão direito áS p ças
de C,trllam nt.o que são abonarIas aos rer:l'ubts nu en,.;ino, gl'atuitamenre, e â. gratificaçã rlifl. 'ia de 1251'éis.
Art. 0. 0 O Governo pruYidenciará. p tL'<t que uas c lonüt militares sejitm convenientemcot localis·'.da" a::> praças que o
desejarem quando forem e:xcusas do serviço por conclu ão de
tempo, g;u'antindo·as na posso dos respectivos lote.
AI't. 7. 0 O ~Iin;ster:o da GueI'm terá. um re,!d"tro dos voluntario , sc,!!'undo o E-;tado r)nde tonlUl.'l1 verificaria pl'aça, p~T'a
o fim de dntluzÍl'- e annualm nte do con Jingent·) ü. :ser ::>orteado
em cad:t E t.a lo (Cou titlliç'-w, art. 7 e cus pal'a.grttphos) o
numor daoqueilo' voluntal'ios.
Art. 8. 0 O GJverno anima.:á a creaç.'io do til'o nacional. intitllinuo premio pecnnií1rios
medalha~ de disl,iucç,1.o para
serem conferida' annuaLlllente. em CJn '111".1 :>0 emne. <tOS melbore" utimdores, d duzindo- e upp ..tllll<tmpnte ria verbu
-ln ;ruc ão militar - d orça.mento do ~liui'teril) da Gl1el'ra,
a impo.·tancia qne for ncce·~a.l'h ti, l'ea.'izar;ão de e serviç'o.
An. 9. 0 R ,o,!!um·.e 3.' disposiç'õOJ em contnrio.
Capital FederaL, 25 de outubro de 19 li, 13 0 da Republica.
M. FERRAZ DE

CA~IPOS

SALLES.

J. N. de Medeú'os Jfal/el.

DECRETO N. 799 -

DE

17 OE

:-\OVE~1FlRO

DE 190 I

Inichdo na Camara dos Deputados e palo S3n:Ldo enviado á
sancção
Abre ao àIinisterio da InrlustrLl. 'Tia ão p Obr<L~ P,blicas ocre lito de
LOO:OO,I~, eom o fim de se,· __ ntregue ao
r. Alher~J SanLos
Dumont, como pl'emio pelo result!1do de sua experiencia de um
balão clirigivel.
O Pl'Psiiente da Republica no" E ado~ Uoi lo do Brazil,
uhando I a antoriz'lção contida no decreto Je.;i Latlvo n. 799,
dL" J5 (Lo corl'ente meíl, decreTa:
Al'tigo unico.
Fica aberto ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publica' o cl'/"dito de 10'):000,', com o li;n de
pr eutregllc ao Sr. Albel'tl) antos Dumont. como premio pelo
re ~Itado rle sua esperiencla de um balão rlirigivel h"lto em
Pal'lz, a 13 de outubl'o do corrente anno' revL,gaJa ,;' di. 1'0 içõ . em contrario e fazend Bd a
npcc"sarla' opel'açõe' de
credito.
Gil pita I Federal, 17 de novcmbr de 19 I. 13' da. Republica.
M. FERRAZ

DE

CAMPOS

ALLES

Alfredo Jlfaia.

DECRBTO

_-o

SOO-DE 15 DE l\úlE)IBRU DE 1001

Iniciado na Cama.ra dos Deputados e pelo Senado enviado á
sa.ncção

Autoriza o Poder Executivo a abdr ao )Ilnist~rio da Guerra o credito e:\:tl'aordinario de 63D." para oecorrer ao pagamenLO da diaria
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado envia10
de 3' a Candido da Cunha Ville1a, por haver servido na compara a formalidade da publicação
m1ssãc enearreóada da con'truc1ão da _liuha telegraphicn. de
Publica a resolução do Congresso Xacicna1 que proroga novamente a
Cuyabã a Corumbã.
actual ses.ão 1egislath'a até o dia 30 de novemhro do corrente
O Pre idente da Republica dos E tados Unidos do Brazi1:
anno.
Faço saber que o CongressJ Nacion:ll decretou e eu sancciono
O Presidente da Republica dos E tado Unido do Brazil :
ao segu:inte 1'e ulução:
Faço saber que o ongre so Nacional em conformidade com
Artigo lmico. Fica o Poder Executi,o autorizl.do a abrir ao
o di"po to no § lo do art.· 17 da Con tituição Federal, resolveu
prorogar no,amente a actual essão legi lativa até o dia 30 de :l1inisterio da Guerra o creditú extraordinario ue 630, ' para P3.gamenLO da diaria de 3.' qu competia, de 14 de mn.io a 9 de
novem1Jro do correnL anuo.
u~zembro de 1. 9-!.. ao 'an ido da. Cunha \"iLela.. por haver
1'0
C3.pital Federal, 30 de outubro de 1901, 13 da Republica.
VIdo lia comml~ ao encarregala da con trucção da linha telegEaphica de Cuyabá a Cúrulllbá; fazendo-se as nec ssarias operaM. FERRAZ DE CA:llPOS SALLE-.
ç'oes e re,ogadas as dispo ições em contrario.
,
Sabino Bu?·,·oso Juniol·.
, pital Federa!. 15 d3 novembro de 1901, 13 0 da Republica.
DECRETO K. 707 -

J;>E 30 DE OUTUBRO DE 1901

M. FERRAZ DE C.U1PO
DECRETO N. 79 - DE 4 DE ]'\OYDIORO DE 1901

\.LLES.

J, X. de Jlec e·;:,·os MaU 'I.
'

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Ssnado enviado a
sancção
Concede um anno de licença ao Dr. :\Ian ·el Jo-é de QUPÍI'cz FerDECI'ETO ,\.201- OE 20 DE .-OYE:I1BRO DE 1901
reira, praparador de physi a da Escola Pol:it~chniea do Rio d~
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
Janeiro.
s.tncção
O Pr~siden te da Republica no': Estados l;nidos do Bruzil:
Faç) s:\ber que o COllgrcssocional decretou e eu an ciono .\.ulorÍla o Go\"el"llfl a abril' ao i\linisterio <.ia Fazend.. o credito extraorJjnal'io d ",:00)3 para pa!!am nto do alu.:'uel da casa em que
a r ulução e'guinte:
An. 1. ° E' oncedÍLlo ar) Dr. \[ano L .Ia é ue Queiroz F r- funcciC'nou :lo Del~~acia Fi ,ai no Rio GrJ.!lll do uI, ,iurante o
mezes de .etembro a dezembl'o d~ t ()tl, e o ue 20:000:, upplel'eira. preparadol' de p!l:lsica da E cola Púlyte llllicJ. do Rio de
.IttucÍL' . um .tuno do LIlJ nç':1, com touo o vencimento", pal'a
mentir:í. verba 9. al't. 28. lei n. 7-í6, de 29 de dezembro ultimotratt1.1' d sua s,mde onda Lhe cJuviel'.
.
".signa~llra Ue notas.
Art. :!. ~ Pevogam-sc as di p ..ições cm contL't1.l'io.
apittl1 Federal, 4 ele no,embro de 1901, 130 Jtt Republica.
iiI. FERRAZ DE

CA~IPO'

.\LLES.

Sabino BC'lTOSO Junio)·.

O Pr 1, ilent" da. Republica 2.0 EstadJs unidos llo Brazil:
Faço sabei' que' o Congre::,so "-acionai uec:'o-ou e eu 'ancciono
a egumte reso ução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Mini.,tel'io li" FazenJ,t os Cl'elito abaixo designa Los; razeudo

-L
o

as nece- a,:ia' operaçõe e reYJgadas as di'::l)O;içüos om conDECRETO N. 04-DE 29 DE NOYE~rBR DE 1\)0
trario:
Iniciado na Camara dos Deputados e por eUa enviado para a.
Extraordinario para pa,g-ameoto no aluguel da casa
.
formalidade da publicaçiio
em que fuoccionou, de selembro a ti. zembi'O de
1899. a De,egacüL Fucal no Estado uo I ia Gran~e
do SuL
000,,'000 Publica a re oluçã di) Congl'esso Nacional rjU pl'oroga novamente a.
actual sessão legislativa até o dia 30 de dezemiJro do corrente
Sup )lemental' á ve,'ba 9'-Caixa ue Amortizac:ãoda lei n. 746, de 29 d dezembro de 1900. art. :2
anuo.
-As'igncLtm'a ue nota'
2 :000.'000
O Pra 'ident~ da Republica dos E'tados Unidos do Bmzil:
Capital Feuera1, 20 ue novembro de 1901, 13° da RepubUca.
F<tç 'aber que o Congre o N~tcion,tl. em con1"urmirhtue do
ui'posto no s l° dú ar&. 17 d,t Con Gituição Federal, 1'0- Iveu
~I. FERRAZ DE C.\..\IPO
.I.LLE
pl'Ol'ogal' novamente a actual 'e-são legislativa at6 o dia 30 de
Joaquim MUl'linho.
uezombro do corrente anno.
Capital Feuel'al, 29 de novombro do 19 1, 13° da Republica.
o
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M. FERRAZ DE C..\.)IPO

ALLE

Sabino Banoso Juniol·.

DECRETO N. 8'
Iuiciado

ll3.

i> -

DE 22 DE

NOYE~illRO

DE 1901

Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

DECRETO N,

05- DE 29 DE

NOYE~LBRO

DE 1901

A.utoriza o Poder Executi\'o a abrir ao :lIini terio da Guerra o credito
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
eXLraordinario de 4: 03 630: para cumprimenLO da sentença do
sancção
Supremo Tribunal Federal, que mandou pagar ao major DemoA.utoriza o Governo a confirmar no primeiro po, \ de oflicial do E:l:ercrito Ferreira da ~ilva os ,'encimentos que deixou d receber.
cito o alfere graduados que tivel'em a approve..;ões plenas de que
o Presidente da Republica uos E tJ.do Unidos do Brazil:
trata. o arL. 03 do regulamento que b:l.ixoll com o decreto n. 2,ç 1,
Faço saber que o Congresso :Xacional decretou e eu -ancciono
de 1 de abril de i 03.

a seguinte 1'e olução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorjzàdo a a1lrir ao
Ministerio da Guerra o cre ~ito extraordinal'jo de 4:R06 630,
para cumprir a entença do Supre/llo TrIbunal Feueral que
mandou pagar ao major Democrlto Ferreira da Silva os yencimentos que deixou de receber na qualiuade de leute m di ponibilidade da Escola ~Iilitar do E ta,do uo Rio Grande do ui;
fazendo as necessaria operações e revogada' aoS di posições em
contrario.
Capital Federal, .22 de novembro ue 1901, ISo da Republica.
).01. FERRAZ DE

'AMPOS -'ALLES.

J. N. de iIlecle',:,'os iIlallel.

O Presidente da Republica dos Estados Cnidos do Brazil :
Faço saber que o Congre 'o Naciou'1l decretou e eu 'anccion
a soguinta re~olução :
Art. 1.° E' o Governo autorizado a confirm'l1', attend ndo 6
neces'arias va)!a , no primeiro posto ue um iiI do Exel'ci&o o
alferes graduados q ua ti verum ob ,ido a a~lpro\'aç -e' p!ena" de
qne trata o at·t. 05 do regUlamento que bJoL-ou com o decreto
n. 2. I de 18 do abril de 1 9'.
Capital FeJeral, 29 de novembro de 1901, 13° da R }Iublica.
~I.

FERRI.Z DE C.uro:> ..I.LLE '
J. N. de Jledeiros Hallet.

DECRETO [. 06-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1901
DECRETO N.

03 - DE 28 DE NOVEllilRO DE 1901

Autoriza o Poder Executivo a conce ler um anno de licença, com ordenado, ao 3' escripturari do Tribun;ll de Conta. J03é de Mornes.

O Presidente da Republica dos ESGados Unidos do Brazil:
Faç saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resulução:
Artigo i Inico. Fica o Poder EXi:cuti \'0 autorizado a c:mcede r
um anno de licença, com o oruenauo a 'lu ti ver dirpiro, ao
30 e'cripturario do TrI!mD<LI de Contas ,José de ~Iol'aes, afim de
tratar de ' ua saude fóra desta Capital; revogada a~ uispusições em contl'ario.
Capihl Federal, 28 de noyembro de 190), 13° da Republica.
~I.

FERRAZ DE CAMPO SALLE

A.utoriza o Poder Execu ÜYO a prorogal' por um anno, com ordenado,
a licença concedida a llanoel Joaquim Ferreil'a, porteiro da e:cLincta.
Inspectoria Geral de Estradas ue Fel·ro. arldido:i eCl'etaria do .\linislerio da IndusLl'ia, Viação e Ouras Puulica ,

O P 'e idente da Republica do' E'l,atlos UnlJ.os do Bmzil:
-Faço sabeI' 'Iue o ongI'ess Nctciu0'11 U· l'et ti e eu sancciono
a resolução se!ui 11 te:
Art. 1. ° Fica o Polier E.'ocuti v autol'iz d a p 'Ol'O":1.r por
um anno a. licença c nc 'dida. COd1 ol'Jenado, p,Lra &ratal~ de ua
saude, a Manoel JOttlllLÍm For'l'Jir,L, portejl'o ti. L extincta ln peetoda Geraldo Estrada d Fllrro, addid ii.' 'cretarilL do Ministerio da Industria, Viação OObra Publil·us.
J~l't. 2.° RevJgam-seas dispo.:liçõc; em contrario.
Capital Federal, 6 de dezembro de 190 l 13° dt Republica.

M. FERRAZ DE AMPO
Joaqu':m

iI1w·t~nho,

ALT.E'.

Alf,· do .1Iaia.

13 DECRETO N. S07 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1901
Iniciado no Senado e pela Camara envhdo á sancção
.Autoriza o Governo a concedeI' ao Dr. Zacharias do Rego Mon teiro,
juiz do Tribunal Civil e Cl'iminal, nm anno de licença, com ordedenado, para tratar de sua saude.

O PresidcntJ da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fac:o saber que o CongI'es 'o Nacional decreta e eu sancciono a
. eguinte resoluo:;ão:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a coneetier ao
Dr. Zachal'las do Rego Monteiro, jLlÍZ do Tribunal Civil c Criminal, um anno de licenca" com o respec~ivo orJenatlo, para
tratar de sua aude, onde lhe convier; revogadas a, disposio:;ões
em con trario.
CapItal FeleI'al, 7 de dezembro de 1901, J3° da Republica.
M. FERRAZ DE CA..1I1POS SALLES.
Sab:no Ban'oso Jtln·:·or.

maior, podendo então prolongar os prazos a mais um anno, ~o
maximo.
Ari. 2. ° O prazo da. concessão 'era de cincoenta anno.., contad , da data da a ignatul'a do contracto, revertendo a e trada
ao dominio da União ao findar-se o referido prazo .
Paragrapho unico. Serão concedidos ao concessionario todos
os f,Lvores e vantagens inherentes a taes concessões qu não
tragam onu' para o Thesouro Federal.
_
Art. 3.° O Poder Executivo, alêm da clausulas que lhe parecerem conveniente', ostabelecerü, no contracto o minimo de
kilometros a construir-se annualmente.
Art. 4.° Revogam-se as disposicões em contrario.
C:J.pital Federal, 16 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
A.lt,'edo Maia.

DI,:CRf<:TO N. 810 - DE IS DE DEZEMBRO DE 1901
Iniciado na C3.mara e por eUa enviado á sancção
Reorganisa o quadro do Corpo de Machinistas Navaes

DECRETO )'J". SOS - DE 7 DE DlOZE1IIBRO DE 1901
Iniciado no Senado e pela Camara enviado ã sancção

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolucão seguinte:

Autoriza o Governo a pro rogar por seis mezes, com o respectivo ordeArt. 1.° O quadro dos machinistas navaes passará a ser o
. nado, a licença concedida ao Dr. Pedro de. Alcantara Nabuco de seguinte:
Abreu, juiz do Tribunal Civil e Criminal.
Capitão de mar e guerra.....
I

Capitães de fragata..... ...•
2
O Pre idente da Republica dos Estado Unidos do Brazil :
Capitães-tenentes...
5
Primeiros-tenente
. . . . . IS
Faço saber que o Congre so Nacional decreta e eu sancciono
Segundos-tenentes....... .......•.. . .... 50
a. eguinte resolucão :
Guardas-marinha ..•... '" ..•...•••... . . SO
0
Art. 1. E o Governo autorizado a prorogar por seis mezes,
Sargento~-ajudantes .. '"
90
com o respectivo ordenado, a licenca concedida ao Dr. Pelro de
Praticantes, primeiro '-sargentos.
...• 44
_\lcanéara ~abuco de Abreu. juiz do Tribunal Civil e Criminal
Art. 2.° Os officiaes machinistas do quadro extraordlnario,
desta Capital.
que fica extincto. serão transferidos para o quadro ordinario na
Art. 2. ° Revogam-se as ilispo..içõe em contrario.
ordem de antiguidade.
Capital Federal, 7 de dez.,-.mbl'o de 1901, 13° da Republica.
Art. 3.° A idade limite para a reforma compul 'oda dos ofilciaes deste quadro será a seguinte:
li. fERRAZ DE CAMPOS, ALLES.
Capitão de mar e guerra.... ..•.
64 annos
Sabino BalToso Junior.
Capitão de fragata.............. . 62 »
Capitão-tellente.... . . . .
60
»
Primeiro-tenente. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 »
Segundo-tenente
"
55 »
DECRETO N. 809 - DE 19 DE DEZE~mRo DE 1901
Gual'da-marinha........
50 »
Art.
4.°
Na
reforma
os
officiaes
do
quadro
de machinistas
lniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção,
terão as mesmas vantagens que competem ao do quadro ua
Autoriza o Governo a conceder ao engenheiro Joaquim Huet Bacellar, Armada.
Art. 5.° Revogam-se as disposicões em contrario.
respeitados o, direitos adquiridos, a construcção, uso e gozo de
Capital
Federal, 18 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
~ma estrada de ferro de Manâos até a foz do rio lIlahü.
M. FERRAZ DE CAlIfPOS SALLES.
O Presidente da Republica do;; Estados Unidos do Brazil :
Jose Pinto da Lu:;.
Faca saber que o Congre '80 Nacional decretou e eu sane·
ciono a 'eguinte resolução;
Art. 1.0 [i'ica o Governo autol'izado a conceder ao engenheiro
Joaquim Huet Bacellal', resp3itados os direitos adquiridos, a
DECR.ETO N. 811 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1901
conl:ltrucção. uso e goso de uma e"trada de fe1'l'O que. partindo
de Manáos. siga o rumo geral, do nOl,te até a foz do rio Mabú. Iniciado no Senado e pelo Presidente da mesma Camara pro§ 1. ° As condições technic,~s do tracado e tolos o' s LI pontos
mulgado ex-d do art. 38 da Constituição Federal
obrigado serão fixados definitivamente pelo Ministerio da Inuspende
e proroga por seis mezes os vencimentos das letras, notas
dustria, Via<:ão e Obra' Publica', ouvido o da Guena, á vista
compromissorias e quaesqu8r outros titulos commerciaes da responnos estudo" que lhe torem apresentadoE:, respeitado o direito.
sabilidade dos bancos nacionaes com séde .no Estado de Pernambuco,
de conces õcs anteriore .
e dá vutras providencias.
§ 2.° Obrigw-se-ha o concessionaria a apre entar o estudos
definiti,os dentro do prazo de dous anno , a contar da data do
Francisco de Assi Rosa e Silva, Presidente do Senado:
decl'eto do PodeI' Executivo, fazendo-lhe a respectiva conce ão,
Faco saber aos que o presente virem que o Congre 80 )'J"ae a iniciar os trabalho da conitrucção dentro do pI azo de dous
cional decreéa e promulga a seguinte lei:
annos, a, contar da data da a.pprovaçlto dos e, tudos.
§ 3. ° Findos esses prazos, caducará a conces ão, salvo s i o
Artigo unieo. Ficam suspenso e prorogados por seis mezes,
Poder Executivo julgar attendivel alguma consideração de força contados de 2 de outubro ultimo, os vencimentos das letra ,
Rei. do Senado

7
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notas promi oria e quaesquer outros titulo commerciaes da
raspon abilidade dos bancos nacionaes cum Me no Estado de
Pernambuco, comprehendidas as ua caixas filiaes ou succur aes
cm outros Estados, que desde então tiverem su pendido, ou
até a data desta lei suspenderem os aus pagamentos; e
tambem suspenso e prorogado pelo mesmo tempo o prute tos,
recur os em garantia e prescripçõcs dos referido titulas; revoga,das as disposiçõe<: em contrario.
DR. FRANCISCO DE A SIS ROSA E ILVA.

Ouro

Papel

Addicionaes

8. 10

%
sobre o expediente dos generos livres de direitos de
importação, pharóes
e dócas
.

90:000$000

INTERIOR

9. Renda da Estrada dl:l
Ferro Central do 81'80zil. ..•.........•..•
10. Dita das estradas de
fer~.? custeadas pela.
Unlao .............•
11. Dila do Correio Geral
DECRETO r. 812 - DE 21 DE DEZElIlBRO DE 1901
12. Dita dos Teleg-rapbos,
nos termos das leis
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
em vigor e do disposto
sancção
na preseute lei .....•
Renda da fazenda de
Concede um anno de licença ao Dr. Henrique de Toledo Dodswol't. 13.
Santa Cruz e outras
preparador etrectivo dn cadeira de operações e apparelbos da Faculde propriedade ela
União ....•.•.......
dade de Medicina do Rio de Janeiro.
14. Dita da Casa de Correcção
.
O Pra idente da Republica dos Estaclus Unidos rlo Brazil:
15. Dita da Imprensa NaFaço aber que o Congresso Tn.cional decretou e eu sancciono
cionaleDia"ioOfficial
a resolução eguinte:
16. CitadoLaboratorio aAl'tigo unico. E' concedido um anno de licença com todo o
cional de Analysesnos
ordenado ao Dr. Henrique de Toledo Dodsworth, preparador
termosdapre entelei
effectivo da cadeira de operações e apparelhos da Faculdade de 17. Dita dos Arsenaes ...•.
~.[edicina do Rio de Janeu'o, para tratar d' ua sande onJ.e lhe 18. Dita dft Casa da Moeda.
convier; revugadas a' disposiçõe em con traria.
19. Dita do Gymnasio Nacional
,
Capital Federal, 21 de dezembro de 1901, 13° da RC'publica.
20. Dita do Instituto dos
urdús-Mudos e Me·
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
ninas Cegos
.
Sab{no Ba?"l'oso Junio7·.
21. Dita do Instituto Nacional de Musica....
22. Dita das matricula nos
estabelecimentos om·
ciaes de instrucção
superior .....•.•.•.•
23. Dita da Assistencia a
LEI N. 813 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1901
Alienados .••..•.••••
Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á 24. Dita arrecadada nos
Consulados•..•..••••
sancção
25. Dita dos proprios nacioFixa a receita 'gera.l ~a Republicadfs Estados 1 !ridos do Brazil para
naes..•.•.•.•.....••
o exerClClO de 1902, e da ontras prOVidencias.
26. Imposto do sello...•.•
27. Dito de transporte ...•
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono 28. Dito. nos termos das
leis em vigor. sobre
a lei seguinte:
o capital das loterias
Art. 1. o A Receita geral da Republica dos 'Estados Unidos
e do sell0 adhe,i voo
do Brazil é orçada,para o exercicio de 1902, em ouro 42.876:666$637
papel 257 .461 :000$ e será realizada com o producto do que for 29. Dito sobre vencimentos
e subsidio , inclusive
arrecadado dentro do mencionado exercicio, sob os seguintes
os vencimentos dos
titulas:
juizes federaes. não
comprebendidos os
ORDINARIA
membros do Supremo
Tribunal FederaL ..
Importação
30. Dito sobre consumo de
agua
.
Ouro
Papel
31. Dito de 2 1/2 % sobre
1. Direitos de importação
dividendos dos titupara consumo
.
33.000:000$000
123.750:000$000
los das compao.hias
2. Expediente dos generos
ou sociedades anonylivres de direitos de
mas ...............•
consumo
.
1.600:000$000
3. Dito de capatazias .• :.
1.150:000 000 32. Dito sobre casas de s1JO'"
4. Armazenagem
.
3.700:000$000 33. Dito sobre annuncios.
5. Taxas de estatistica...•
270:000$000 34. Contribuição das companhi(\!l ou emprezas
Entrada, sahida e estadia de
de estradas de ferro
n!tvios '
e de outras compa6. Imposto de pbaróes ..•
300:000$000
nhias. inclusive a
7. Dito de dócas
.
130:000$000
20:000$000
Oity bnprovements ••
Presidente do Senado.

·............

29.000:000$000

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

400:000$000
/L 000 : OQO. '000

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

7.000:000 '000

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

60:000 000
15:000S000
300 :000$000

· ............
.............

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

80:00 '000
30:000.. 000
25:000'000

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

130:000$000

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

5:000$000

·............

2:000 000

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

250:000 000

......•......

200:000 000

1.000:000$000

.·............
.............
·............

150:000 000
15.000:000 000
4 .300: 000$000

·............

1.;00:000 000

3.400:000

00

1.700:000",000

1. 300: GOO. 000
20:000 '000
2:000$000

I .400: 000$000

15 Ouro

35. Fóros de terrenos de marinha •.......•.•...
36. Laudemios
.
37. Premio de deposi tos publicas ..•......•.•..
38. Taxa judiciaria •...•.
39. Dita de aferição de hydrometros
.

Papel

Ouro

56.
30:000$000
50:000$000 57.
40:000$000 58.
150:000$000
59.
5:000$000

Montepio dos empregados publicos••
Indemnizações...••••
Juros de capitaes nacionaes .......•••
Remanescentes dos
premios de bilhetes
de loterias ......• ,
60. Imposto de transmissão de propriedade
no Districto Federal
61. Dito de industrias e
profissões do Districto Federal ....•

Consumo

40. Taxa sobre fumo, de
accordo com as leis
em vigor, modificadas
a taxas para o charuto cujo preço não
exceder de 30 . o milheiro, cada charuto
Fi réis e para o fumo
desfiado, picado ou
migado, a saber: o
do preço de 1$200
por kilogrammá, por
25 grammas, 20 réis
De I ~OO a 2$ o kilogramma. por 25gramma 30 réis ...•....•
De mais de 2. o kiloO'ramma,por 25gramma 40 réis ......•..
41. Dita sobl'e bebidas ••.•
42. Dita sobre phosphoro•.
43. Dita de 25 réis por
kilogramma sobre.
sal de qualquer procedencia, nacional ou
e trangeira, sujeito á.
elevação de mais
cinco réis quaudo refinado ou beneficiado
DO paiz ..•..•.....••
44. Dita sobre calçado ..•
45. Dita obre velas
.
46. Dita sobre perfumarias
47. Dita sobre especialidades pharmaceuticas
nacionaes e estrangeiras ....••.•.•..••
4.8. Dita sobre vinagre .•..
49. Dita sobre conservas
de carne, peixes, doces, fructas ou le~u
mes em latas, cai·
xinhas, frascos
ou
outro envoltorio, de
qualquer
proc dencia, não com prehendidos esse imposto o
peixe secco, a carne
de porco e o peixe salgado ou em salmoura, aconrl icionados em
tinas, barricas ou a
granel, quando
de
produccão nacional,
e mantida a i enção
de que goza o bacalbá.o
50. Dita obre cartas de
jogar,..••........••
51. Dita sobre chapéos •.•
52. Dita obre benga.la~ •.• '
53. Dita sobre tecidos ...•
EXTRA.ORDINARIA

54. Montepio de Marinha ..
55. Dito Militar
.

Papel

850: 000$000
I .000: 000$000
90:000$000

600:000$000
15:000$000
2.000:000$000
2.800:000$000

RENDA COM APPLICAÇÃO
ESPECIAL

Fundo de resgate:

7.000:000 000
5.000:000"000
6.000: 000$000

62.

5.000:000.
I .300: 000.
4.00:000
500:000

000
000
000
000

700:000$000
150:000 000

1. ° Renda em papel
proveniente do
arrendamento
das estradas de
ferro da União
2.° Producto da coo
brançada divida
activa da União,
qualquer que
seja a sua natureza, inclusive as sommas
proven ientes
das liquidações
dos bancos e dos
emprestimos feitos ás industrias
3.° Todas e quaequer re n d as
eventuaes percebidas em papel
pelo Thesuuro,
inclusivea emissão de moeda de
nickel
..
4.° Os saldos que se
apurarem no orçamento ...•. '"

320:000. 000

600:000. 000

2.000:000$000

Fundo de garantia:

I l.0
I

Quota de 5 %
ouro, sobre todos os direitos
de importacão
para con umo.
2.° Os saldos d3S taxas arrecadadas
em ouro, deduzidos os serviços
que nesta especie o The ouro
é obrigado a
.
63. 3.° Ocustear
producto in00:000$000
tegraldo arren·
damento das es·
100:000'000
trada de terro
l. 000 :000 000
da União, que
20:000 000
tiver ido ou
7.000:000 '000
fôr estipulado
em ouro
.
4.° Todas e quaes·
\
quer rendas
130:000 000
250:000$000

~~:~~~~~.. ~.~

8.250:000$000

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

26:566$667

80:000.$000

'16
Ouro

Fundo de amortização dos
emprestimos internos:
fI. ° Receita proveniente da venda
de g en e r o s e
proprios nacio·
naes, arrendamentos e afora64.
mentos
.
...............
Deposito :
2.° Saldo ou excesso entre os
recebimentos e
restitu ições ..•.
65. Fundo destinado ás
obras de melhoramentos de portos.
executadas á custa
da União:
Maranhão
..
Fortaleza
.
NataL .......••.....
Parahyba
.
Paranaguá
.
Reciftl ..........•...
Maceió (Jaraguá) .
Florü100p n lis
.
Rio Grande do Sul .
66. Fundo destinado ao
serviço de soccorro
naval no portodo Rio
de Janeiro:
10 % addicionaes sobre o expediente dos
generos livres de di'reitos de importação.
pharoes e dócas, cobrados no dito porto.

§ 3. o Para accelerar a execu!:.ão das obras refel'idas, poderá
o Governo acceitar dODa.tivo , ou me mo auxilio a titulo oneroso, offerecidos pelos Estados, mUDiclpios ou associações interessados no melhoramento, comtanto que os encargo resultaDtes de taas auxilias não excedam ao producto da taxa indicada.
VI. A modificar paragrapho unico do art. 10 e o arL II do
re~ulamento sobre impostos de consumo, na parte referente ao
registro do seguinte modo:
«Paragrapllo unico. Aos fabricantes, commerciantes por
1.000:000$000 grosso e retalllistas e aos mercadores ambulantes de vinagre
velas, plJosphol'o , con erva, cartas de jogar, s'll, Jlerfumaria ,
ca.lçado, beDgala ,chapéo e especialidades pharmacelltica erão
fornecidos gratuitamente os r gi tro, i já stiverem registrados, para o fabrico ou commercio de genero sujeito ao impo to
5.000:000$000 de consumo e tiverem pun-o a maior taxa. Serão tambem fornecidos n-ratuitameute o I'egistro dos deposito que e tiverem
situados dentl'o da circnmscl'ip ão ti cal das fabricas.
</. Art. II. Pela expediçiio do cel'til1ca.do ou patente do registro cobrar-se· hão os seguintes emolumentos:

Papel

°

150:000$000
200:000$000
130:000$000
100:000, 000
100:000S000
800: 000$000'
100: 000. 0110
150:000'000
800:000:;;000

a) fabricas

.

b) depositaS de llJ.bl'icas e casas commerciae por

grosso
,. ' ..........•.
casas commerciaes retalhista, exclusivamente de
pro Incto tl'ibutado, quaudo de I" classe ..... "
as d>mai ............................•......
d) ca_a" com merciaes retalbi tas com ou tro~ ramo
de negocio atem do d pr'oducto tributado, excepto charutaria .•..........................
e) ca as commerciae.; l'etalhi tas de mui de um
producto tributado, por' cada p tente a.té tre .
f) mel'cador ambulante (101' conta propria ou alheia.
g) pequeno' fabricante trabalbando ó ou com um
nUlI1e,'o de operarias que não excerJa a. ei .
de mais de G a 12
..

20'$COO
100. 000

c)

50

oon

3U':-000
30$000
20.~OOO

20 ODe

20,'1)00
5l 000
«Paragrapho unico. Fica isento do registro o pequeDo fabri·
cante que não e5tiver sujllito a impo to de induslriu e profis~ões. »

i2:000"000

42.876:666$667 '258.061:000 000
Art. 2.° E' o Governo autorizado:
I. A emittir como antecipação de receita, no exercicio
desta lei, bilhetes do Thesouro até a 'somma de 25.000: 000 ,
que erão resgatados até ao fim do mesmo exercicio.
II. A adoptar uma tarifa diíferencial aggravll:da atê 50 %
sobre a ordiDaria para um ou mais geDeros de producção de
paizes que se recusem a beneficiar a entrada de productos bra·
zileiros com os favores da nação mais favorecida.
.
III. A conceder. a quem se proponha realizar as obras dos
portos de Manáos e Pará, os favores de que goza a Empreza
Dócas de antos, CODstantes da clausula 6a. dos annexos ao decreto D. 966. de 7 de novembro de 1890, não comprehendida a
l1rorogação do prazo de duração da referitla concessão.
IV. A mandar adoptar um sello especial com o qual seja
porteada toda a correspondencia omcial.
§ I. o Toda e qualquer correspondencia de caracter omcial,
que não tenha o referido seIlo, não sera porteada, salvo si
ti,er o sello ordinario correspondente.
§ 2. ° Da i enção de taxas postaes Dão goz'lrá corre POD'
dencia alguma a que esse favor não tenha sido concedido
expressamente em lei, ficando, desde já, revogadas todas as
cooces_ões feitas. fóra. dessa r gra.
V. A cobrar dos Davios que se utilizarem dos porto. em
que forem executadas, á custa da União, obras tendeDtes ao me·
lhoramento aas respectivas entradas e ancoradouros, a taxa da
um a cinco réis llor kilogr-amma de mercadoria que ior por
el1es de carregada, segundo o seo valor, destino ou proceut:ncia.
§ 1.° O producto desta taxa, que será tambem proporcioDilda
ás necessidades do serviço, \lonstituira, para cada. porto, um
fundo especial, destinado exclusivamente ao respectivo melhorameDto.
§ 2.° Exceptuam-se desta taxa as mercadorias que soffram
baldeação devida á superioridade de calado dos navios que as
transportem sobre o permittido Da zona directamente beneficiada
pelas obras em execução.

VIr. A modificar a tarifa interior vigente da Repartição Gerados Telegraphos :
a) concedendo uma reducção ne 30 a 50 0/. sobre as taxas 01"
dinarias para os telegramma' particulal'es que tragam o. índio
c~ção - preterido - os quaes serão traDsmittido depoi da terminação do 'erviço sujeito ás taxa normaes.
Essa reducção sera elevada a 75
sobre as taxas ordinarias
para os telen-rammas de impr'en a;
/)) reduzindo a t;lrifa na::; pl'oporções nece sarias em zonas em
que o Telegrapho Federal som'er concurrencia na exploração do
serviço ;
c) Elntendendo·se com a 1Vestem Telegraph sobre a elIectivi·
dade do pagamento em especie da contribuição de que tr·ata. a
clausula UI do contracto de 30 de julho de 1893 ellminando·se
a clausula IV d. mesm'J con tracto ;
d) ell'ectuaDdo em francos, ouro, as liquidaçõe das conta
de deposito proveniente de trafego mutuo telegrll.phico com as
administrações estrangeiras.
P<1ragl'apho UDICO. FIca. uniformislda a taxa pOl' palavra. do.
telegramma exteriores destinados ou pro~edeotes do Brazil
parl1 ft'anco~ 1.25. média das t,lxas de francos 1.00 e I'r,1nco:>
I.GO actualmente cobradas par'L os telegrammas em percurso
"m uma ou duas zonas. mantida a taxa. de traDsito e as teI'millaes com as Republicas limitrollhes con tantes do arts. 525,
%

521<

5~9.

VIl!. A isentar de dil'eitos

material importado pelos E .
tados lIU Muuicipalidades com IIpplicação ao abastecimento de
lIgU;1 e o material metallico para rê e de exgotto; bem como
as road·lccomotivas com vHg'ões importados para serviço de
tracção em estradas em trilhos, o os instrumentos destiDados
;10 en"ino profissional e apparelhos para a instrucção technica.
importados pelos institutos de ensino profis ional o1Ilciaes dos
Estados e o matel'ial importado pal'a o::; ln titutos prof! sio'r
naes manti ios pelo GoVel'110 do Distr'icto Ftlderal.
ParagrapllO unico. Ficam üentos de impostos e outra
quaesq uer contri buições os navias e embarcações nacionaes que
se empregarem exclusi vamente na pesca, e bem as im os <Lp'
parelhos, instrumentos e artigos importa.dos para. exploraçl0
daqllt:lla industria e para conservaçã'J do pescado.

-
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IX. A moditlcar o regulamento sobre o imposto de consumo, Analysequaliflcatiyade calculose concreções animaes
providenciando para que os agentes fiscaes da União forneçam Iriem idem de essencias artlficiaes ..........•.....
guia aos charutos nacionaes destinados á exportação, iudepen· Idem idem de pel'fumaria
.
dentem ente do pagamento tle consumo federal, acautelados os Idem idem de saea minerae em medicamentos
.
interesses do fisco.
Idem idem de alcaloides idem
"
.
Art. 3. ° Fica revogado o disposto no a1't. 5°, 1etlra b), da Idem idem de tecidos de sed" lã, algodão, etc
.
lei n. 640. de 14 de dezembro de 1899, o a1't. 43 do decreto Determinação da densidade do leite. extracto a 95°
n. 3529, de 15 do mesmo mez e anno, prevalecendo na mae falsificações
.
teria de que tratam esses artigos as disposições da Nova Consoo Investigação de substancias estranhas no queijo
lidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas d<:>. Re·
pão. {'1'inbas divers<l.s. ma"sas de tomates .....
publica.
Dosagem do acido salicylico nas substancias aliArt. 4.° Da. data da presente lei será obrigato1'ia a remes a
mentare~
.
ao Laboratorio de Analy es de todas a bebirlas e producto~ ali- Idem do cobre idem idem
'.
menticios importados pela ,\Ifandega da Capital Federal, sem Idem do clJUmbo idem idem
.
25$000
interrupção de partidas.
Iriem de zlnco idem idem .................•......
§ 1.° O boletim de analYile só poderá servil' ao importador IdeuI de um sal idem idem. _ ,
.
do productp analysado.
Idem de cbumbo no vasilbame estanhado
.
2.° Quan lo as partidas de vinho forem aconrlicionadas em Idem de um metal em mineraes
.
volumes de diiferentes capacidad s, rleverão ser .remettidas ao Idem do acido sulfurico nos oleos e gor luras
.
Laboratorio de Analyses amostras correspondentes ao' referidos Idem do acido clúorhyJrico irlem idem .... " '"
.
volumes.
Idem da glucose na urina e densidade desta
.
§ 3.° O Laboratorio Nacional procederá ás analyses áns pro- Idem da albumina idem
.
ductos importados, depois da entraria dos mesmos no laboratorio Idem da uréa idem.............. .
_
.
_
.
e de exbibido o talão de pagamento da respectiva t;)xa deana- Idem do acirio urico
lyse ,no SE'guinte~ prazos:
.
Idem da gorJura. idem
_..•...............
De seis dias uteis, no maximo. pnra a analyse qualitativa Idem do acido pho-pborico idem
.
de vinhos, cervejas, cidra'. vinagl'es, bitters, vermouths, li· Idem rlos cblorureLOs idem
.
monadas gazo as, aguas mineraes. azeite doce, lIcores e xu- Idem dos sulfatos
.
ropes communs:
Investigação de substancia' toxicas ou nociva sem
todas as malel'ias alirnentar·es. aguas mineraes \
D 15 d a9 uteis, no maximo, para a analyse qualit.1ti v a de
farinhas, ma SilS alimentícias, cha, chocola.t-e, coalho para leite,
artdiciaes, brinquedos, p'i[J6is pintados, tapeçaconservas de carne. de peixe. de leite, legume,; e fructas. oleos
rias. perfumaria. etc
_
,
para lubl'ificação de machilla e outros fiu indu'tria~. sabões. Idem de substancias estr'i1nlHI.S em preparados pbar.
tecidos di verso, essencias naturaes e artificia
e ligas memaceutico'
, .. ,
" .. ,
tallicas;
Alcool (iuvestigacão dos alcooes estr~LDhos)
.
De 30 dias uteis, no maximo, para as. anslyses (qne exi- Agua (analyse sob o pOlltO de vista. de sua pot.1obigem -empl'e algumlls do.ageni:l) de ma.ntelga~ bunl1::ts, s bos e
lirlarIe, resirluo total)
.
out.1'os. productos g-raxos de natureza complexa, c?gnacs, rhums, _Assucal', glycose, melaço, mel, xarope', licores,
wbl k.le , aguardentes~ alcooe~ e outra substa.nclas fOl'tsmen te
dlces de conservas, bitter, cognac, v0rmoutb, etc.
40$000
alcoo~lCas. pr()~n~to- ~ao Cl~sslficados..
.
Ca.~ (detel'~inação dn.s cinza~, da chicorea, do fei§ J O La?~l ~torlO e ~.brlgado.a dar aos ln tere sa~os certlfi·
Jao, do milho e das materlas empreo-adas para
cado daexbl.blçao do t~Lao dA pagamento da resEectlva tax.a ~e
dar-lhe brilho e augmentar·lbe o pe o)
.
analy e, deSignando dla' e boriL dess~ apresentaçao. e a restltUlr Ovo (inyestigação das materias que servem para
o valor da m~sma taxa no caso de nao ser procedlda a analyse
sua consel'vação)
.
n:> pr~zo ~a leI..
_
.
Productos de confeitaria. e de pastelaria, fructas
§ 5.
I, terI!llnado o prar.o, uao houve! o L'1boratorlO proseccas e confeitadas, chocolate, cacào, cbá, mate,
cedldo ou termll~arlo a ~~aly e, pod~rá o lDtere_sar!o despachar
tubaras, especiarias diversas ................•.••
a sua me~.cadorla, exhl~lIldo o certificado do.§ 4° a Alfa~d.ega, Dosagem do azoto em uma amostra de sangue .•••.
que levara no mesmo dla o facto ao conbeClmento do Mllllstro Analyse qualitativa d uma liga metallica
,.
da Fazende.
..
_
Sal de cozinha (dosao-em da agua e sal estl'anhos) .•
. § 6.° Os prazos rlas .analyses quautltatlvas serao fixados pelo .
o " ,
dlrector.do Laboratorlo, tendo em vista :lo maxima brevidade. E~tractos de carne,. conserva" de peIxe, de carne
§ 7.° Não serão comprelIendidas nos referi ri os prazos as anae de leite.: .. : .............•...........••......
IYlles qualitativas de pl'oductossu peito de contel'em sub;;tancia;; O~eos comestlvel e outros. ~ .... : .... : .... :~ ... : ...
nociva. sobre os qnaes for neces·a.rio repetil'em-se exper-iencias Vl~ag!e (do~agem de eu" prlllClplOs e enClaes,
por serem duvido o ou pouco accentuados os resnlta.dos da
~alslftcaçõe,,)
.
pri meira obre elles e:lfectuadas, e baja nece:;sidade tam bem da Leite e crem~
:
'.'
- : .. .- '.'
'..
reme a de nOVi! aUlo tra .
VI?ho, cerveJa, .Cldra. do.~g-ern dos P::lD?lPIOS mal
Art. 5.0 Entl'ará em vigor desde janeiro de 1902 a seguinte
lInportantes, lllvestwa.çao da . ma"~l'las corantes
50$000
. tabella:
_estl·<lD.has, m~taes tOXICOS, falslfic:lçoes):
:
Pao, farlOhas dIversas, gordura, manteIga~, quel'
jos (dosagem de seus principios mais importantes,
TABELLA A
fa1'ifica\õe )
- ..........•
Analyse quantitativa de um tecido
.
Idem idem de pixe de alciltrão
"
.
Taxas de analyse3 a que se refere o regulamento que baixou Idem qUi!litativa de um producto de a pecto terroso
com o decreto n. 1257, de 3 de fevereiro de 1893
Idem quantitativa de um sabão
..
Idem de uma plan ta
,
.
Idem quantitativa de uma a""ua potayel ou mineral.
Investigação de acido salicylico nas substancia' \
Idem idem tle argilla. kaolim
.
Dosagem .do aci,lo borlco em um coalbo para leite.
'd'é
Alimento paraanil118es, compo tode divel'cias hel'va3
200$000
Idem de metal idem idem
.
(valor nutritiyo) ...........................•..
Idem de um sal idem, idem
.
15.'-000 Analyse comp\et.a de uma turfa
.
Idem de acidos minera.es, idem, idem
.
Idem completa de um cognac ................•....
Idem quantitativa de um oleo
.
...
.
Observa.ção - As taxas das analyses de substancia que não
Idem de glucose e o.lbumlllfl na urllla
'"
Idem <1e gOl'dura e sangue idem
.
6gurarn na presente t~lbella. serão fixadas pelo director. com
Idem de pigmentos biliares idem
.
PI pprovação do Ministro da Fazenda..

I

Id:~"à~n~:::~i'a~' ~~~~;t~~

~~'iÜ';~ 'irl~~ 'id~m:::

Id~~c~fn~~~ ~~~.~~~~s_.~ ~~~'~~.r~~. ~~~~. :~.b~.i~~~~
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TABELLA B

Art. 15. A lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, será executada com a seguinte modificação:
Taxas das analyses dos productos importados. a que se refere
« Art, 3° § l° - Charuto, cujo preço não exceder de 30$ o
o regulamento que baixou com o decreto n. 1257, de 3
milheiro, cada charuto 5 réis. »
de fevereiro de 1893
Art. 16. São do dominio dos Estados os proprios nacionaes que
no rt>gimen tran8acto e ram de tinados a serviços que pa_saram
Investigaçãú de substancias nocivas nos proLluctos
para os E tados com a nova org'~1Di ação politica, e bem assim os
alimentares, bebidas alcoolicas e outros liquidas •.
que naqueUa época já eram utili ario~ para serviços que estavam
Analyse qna.litativa de oleos comestiveis, 0le08 para
a cargo das antigas provincias e continuaram a cargo dos Eslubrificar machinas e outras substancias graxas.
tados.
20000
Idem idem de preparados pharmaceutico
.
Art. 17. Revogam· e as disposições em contrario.
Dos;lgem de um sal. de um metal em ubstancias
Capital
Ferleral, 23 Je dezembro de 1901, 13° da Republica.
alimentare' e outros productos ..........•.... '
Exames (le tecido de eda, lã e algodão .....•....
M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES.
Productos não clas'ificados .............•.••...•..
Joaquim .1ltu,tinho.
Analyse qualitativa de alcaloides, seus saes e
de outros compostos chimicu~ organicos

I

l
Id:~i~d:l~ . ~~. ~~~~~~ .S.i~~~~s.. ~~. ~~~~~~ ~~~~t~~.~ I
Idem idem de productos chimicos mineraes

10"000

.

Observação - As taxas das analyses de substancias, que não
figuram na presente tabella, erão fixadas pelo director, com
approvação do ~l'1inistro da Fazenda.
Art. 6.° Ficam isentos de impostos de importação os in~tru
mentos da lavoura e machinismos para fabrico e beneficio de
productús agricolas quando directamente importados por lavra·
dores e bem a8sim os appal'elhos para fabriCO de lacticinios.
Paragrapho unico. O despacho pal'a tal fim
rá. dado pelo
Ministro da Fazenda. mediante listll, que lhe será apresentada,
especificanrlo os objectos, uma vez verificado que são importados directamente por lavradores.
Art. 7.° Fica SUjeito apenas á taxa fixa de.c 2 todo e qualquer
vapor ou navio â. vela, seja qual for a sua tonelagem ou carre·
gamento, que demandar qualquer rios portos da União, com o
fim exclusivo de receber ordens e seguir o seu de tino, podendo
demOl'ar·se por 10 dias sob a fiscalisação das alfandegas, respeitados os reg'ulamentos de saude e policia do porto, receber provisões, agua e combustíveis.
§ 1.0 Na referida taxa serão comprehendidos todos os imposto
aduaneiros com os demais a que estiverem sujeitos os referidos
navios.
§ 2.° O prazo de 10 dias poderá. ser prorogado por mais cinco
dias pelo inspector da alfandega, salvo caso de força maior,
que deverá ser justificado.
Terminado o prazo de cinco dias, ficará o navio ou vapor ~ub·
mettido ao mesmo regimen dos que dão entrada por inteiro
franquia ou arribada.
Art. 8.° A cobrança dos 25 % , ouro, sobre a importação, dos
quaes 5 % continuam a ser destinados ao fundo de garantia,
continuará a ser feita nos termos da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900.
Art. 9.° O seilo de dóçumentos continuará a ser applicado
na fórma e s3gundo as prescripções da legi Iação em vigor, com
as seguinte5 modificações:
§ 1.0 Nos casos de omissão, terá logar a revalidação:
a) pagando-se 10 vezes o valor do sello, até 30 dias da data
em que o mesmo se tornou devido;
b ) pag-ando·se 25 vezes o valor do se110, até 60 dias da. data
em que o mesmo se tornou devido;
c) pagando-se 50 vezes o valor cio sello, de 60 dias por diante,
a comar da data da omissiio,
§ 2.° Ficam revogados o § 2° do art. 10 da lei n. 559, de 21
de dezembro de 1898, e demais disposições correspondentes.
Art. 10. Ficam sem efl'eito as autorizações para arrendar ou
alienar a Estrada de Ferro Central do Brazil.
Art, II, A transférencia de titulos da divida publica interna
da União só paga o sello proporcional, nos termos do n. 11 da
tabella A do actual regulamento do sello, ainda que elle se
opere em virtude (]e doação inte-r vivos ou causa mm·tis.
Art. 12. Na vigl\ocia do actual exercicio financeiro, a selIagem das bebidas alcoolicas será cobrada no duplo.
Art. 13. São isentos do imposto do sello todos os papeis,
documentos, justificações, etc., referentes ao casamento civil.
Art. 14. Ficam extensivos a Companhia Internacional de
Dócas e Melhoramentos no Brazil os arts. 24 e 25 do decreto
n. 4228, de 6 de novembro de 1901, que autoriza a organisação
da Comapanhia Dócas do Rio de Janeiro.

DECRETO N. 814 -

DE 24 DE DEZEMBRO DE 1901

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado
á sancção
Coucede a D. Leopoldina de Figueiredo Accioli. Tiu,'a do capitiio de
fragata graduado Carlos Accioli a pensão mensal de 200" 00.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos Jo Brazil:
Faço saber que o Congresso acioual decretou e eu sancciono
a. s.eguinte resolução:
Artigo unico. E' concedida a D. Leopoldina de Figueiredo
Accioli, viuva do capitão c1e frllgata graduado Carlos Accioli,
dUI'ante a sua viuvez, em prejuiz do monteoio e meio oldo do
eu marido, a pen ão men aI de 200 00 com reversão, no caso
de morte, para suas filhas emquanto solteiras; revogadas as
disposições em contrario.
Capital Federal, 23 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Joaquim Mm·tinha.

DECRETO N. 815 -

DE 24 DE DEZEMBRO DE 1901

Iniciado no Senado e pela Camara enviado á sancção
Eleva de 60" a

100~

a pensão mensal do alferes honorario Antonio Paes
de á Bar,'elo'

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fa.,o saber que o Congresso acional decretou e eu sancciono a
seguillte re olução:
Artigo unico. E' elevada de 60 a IQO. a pensão men aI do
alferes bonorario Antonio Paes de "á Barreto; revogadas as
disposições em contrario.
capital Federal, 24 de dezembro de 1601, 13° da. R.epublica.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
Joaqtllm .l1ltwtiflho.

DECRETO ...

16 -

DE

24

DE DEZEMBR

DE

190 I

Iniciado na Camara dos Deputados e por ena enviado
ã sancção
AuLoriza o Poder ExecuLivo a abrir aa Ministerio da Justiça e Keg"oios
InLeriores o credito de 100:000$. supplementar ao n. 14 do al't. 20
da lei u. 746, de 29 de dezembro da 1900 - Diligencias Polici(les.

O Pre idJnte da. Republica dos Estado Unido Jo Bl'azU:
Faço saber que o Congress Nacional d cretou
u sancciono
á resolução seguinte:
Artigo unico. Ficu o Poder Execlltivo ,~utol'jzado a abrir 0.0
Millisterio da. Justiça eNeg-ocios lnteriure' o credito de 100:000'"

-

i9 ---;

supplemontaraon. 14doa,rt. 2° da lei n. 746,de29dedezem- data da promoção do referido ofilcial áquelle posto, em 26
bro de 1900 - Di Ugencias policiae' -; fazundo·se a" neces arÍi.t de abril de 1890; revogada.s as disposiçõe' em contrario.
operações e re,ogatlas as dispo ições em cúnirario.
Capital Federal. 26 de dezembro de 1901, 13° da Republica..
Capital Federal, 24 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPO' ALLE
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
Jose Pinto da Lu:;.
,sabino Ban'oso Jun:m·.

DECRETO N. Sli - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1901
Iniciado na Camara dos Deputados e por elIa enviado á sancção

DECRETO N. 820- DE 26 DE DEZE)rBRO DE 1901

Autoriza o Poder Execulivo a mandar pagar ao capi tão de f"agata hono' Iniciado na Camara dos Deputad03 e pelo Senado enviado
á sancção
rario 1° Lenente reformado C l1atino Marques de ouza a diIferença.
de soldo que deixou de receber durante 05 cinco annos que pre- Autoriza o Pode EX<Õ!ClltiVO a abrir ao ~linisterio da Ulal'inha o credito
cederam ó. sua reclamação 80bre contagem do tempo de sel'viço
especial de 6:000. , para pagamento de vencimentos ao ex-secretario
do extincto Arsenal de lIIarinha de Pel'DamJmco João abino Pereira
O Pl'esidcn te da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Giràldes ..

Faço 6a1)er que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Go,el'.no <tutorizado a mandar pagar. ao
capitão de í'raCTata honorarlO lu tenente reformado CollatlOo
Marque de Souza, a quantia em que importar a diITerenç.:'t de
oldo que deb:ou de receber durante os cinco anno que precederam á ua reclamação sobre a contaCTem do tempo de erviço,
apresentada no auno de IS9i ; fazendo-se as necessarias operaçõe
de credito e revogada as dLpo"ições em contl'ario.
Capital Federa,l 26 ue dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRA,Z DE CA:llPO

ALLE

JOS6 Pinto da Lu;;.

O Presidente da Republica dos E:ltados Unidos do Brazil:
Faço aber que o Congresso I acional decretou e eu sancciono
a re'olução seguinte:
Artigo ullico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Ministe~io da :\Iarinha o credit? .especia.1 de 6:000 , para pagar
os venClmem~s que, n~' exerCIClO de 1900 e 1901, competem
ao ex-secre&arlO do extmcto Arsenal de :\Iarinha de Pernambuco
Joã Sabino Pereira Gira1des, como funccionario vitalicio em
di ponibilidade até 31 de dezembro úe 1900, e addido á 'Contadoria da Marinha. a contar de 1 do mez de janeiro proximofindo em deante; fazendo·se a neces'arias operações e revoCTada
a di po ições em contrario.
o
Capital Federal. 26 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRA..Z DE CA)fi>OS SALLE

DECRETO N. 81 - DE 26 DE DEZE:ill3RO DE 1901

Jose Pinto da Luz.

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
á sancção
Concede uma pensão men aI de 300$ ao Dr. Amaro Rodrigues de Al.
buquerque Figueiredo.

DECRETO K. 821-DE 27 DE DEZEMBRO DE 1901
O Presidente da Republica do E tados Unidos do Brazil:
Iniciado na Camara dos Deputados e por elIa envia.da á
Faço saber que o Congresso racional decretou e eu sancciono
sàncção
a resolução eguinte:
Art. l.°E concedidaaoDr. AmaroRodrigue de Albuquerque Determina que os Tencimentos dos alU:Ílíares dos auditores de marinha
Figueiredo, medico civil contractado para ervir como cirurgião
e guerra Da Capital Federal serão correspondentes aos de capitão
de 5& classe, 2° tenente da armada, invalidado em razão de
dos corpos arregimentados do Exercito e equipara aos vencimentos
erviço urna pensão mensal de 300. '000.
daquelles os dos auditores de guerra dos 40 e 6 0 districtos miArt. 2.° Fica o Governo autoriz,tdo a. a.brir o credito neceslitares.
ado para imrnediata execução desta lei.
Art. 3.° Revogam·se a' di pO'içõe em contrario.
O Presidente da Republica dos E tados Unidos do Brazil :
Capital Federal, 26 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
Faço saber que o Congres 'o acional decretou e eu 'ancciono
M. FERRA.Z DE CAMPOS SALLEs.
a seguinte re.olução:
Art. 1. o O ,encimentos dos auxiliares dos auditores de
Joaquim Mm·tinho.
Marinha e Guerra na Capital Federal serão correspondent
aos de capitão nos corpos arregimentados do exercito em ser·
vivo activo.
Art. 2.° Os ,eneimento dos auditore de :ruerra dos 4° e
DECRETO K. 819- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1901
6° districtos militares ficam equiparados ao dos auditores de
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado !!uerra e marinha na Capital Federal.
Art. 3.° Fica. o Poder Executivo autoriza.do a abril' o credito
á sancção
nece aI'Ío para a execução de ta lei.
Autoriza o Governo a mandar contar ao capitão de fragata Francisco
Art. 4.° Revogam·se as di posições em contrario.
Car1ton a antiguidade de sua promoção áquelle posto de 26 de
Capit:l1 Federal,27 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
a bril de 1 90.

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congres o Nacional decretou e eu anceiono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a mandar contar
ao capitão de fl'agata Francisco Carlton a antiguidade da

M. FERRAZ DE CA.\1POS SALLES.
J. N. de Mede·:ros Mallel.

Jbse Pinto da Lu:::.
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DECRETO

1.

22 -

DE 27 DE DEZElli3RO DE 1901

DECRETO N.

25 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1901

Iniciado na Camara dos Deputados
ii sancção e pelo Senado enviado Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ii.
sancção
Autoriza o Governo a abril' ao Ministeris da Guerl'a o creclito extraAutoriza o Poder Executivo a conceder um anno de licença com Q
ordiuario de 4:225'800 para occorrer ao p1gamento de ordenado
respectivo ordenado a Enéas Ferreira Valle, 20 escriptural'io da Alque compete ao almoxarife do extincto Arsenal de Guerra de Perfandega de :\lanáos, Estado do Amazonas.
nambuco João Clímaco dos antos Bernarde .

O Presidente da Republica. do E'tado Unidos do BrazU:
aPre idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu :I.llcciono
Faç-o aber que o Conglesso ~acional decretou e eu ancciono
a seguinte re olução:
a :seguinte resolução :
Art. 1. o Fica o Poder Executi'"o autorizado a conced r um
Artigo unico. E o Poder Executivo autorizado a abrir ao Linist~rio!.la Guerra o credito de 4:2'25,' 00 pam pagar ao almo- anno de licenç,t, com o r poctivo ord nado, a En~a FerI' ira
xarife do extincto _\1' enal de Guerra de Pernambuco, João Valle, 2° escriptlll'ario da Alfandega de Manáo , para trata.r de
Climaco do' Santos Bernardes. o ordena.do que'lhe compete, ua saude onde julgar conveniente.
Art. 2.° Rev gamo e a dispo ições em contrario.
durante o tempo em que e-teve respon:lenJ.o a processo no fôro
criminal. por crime cuja denuncia. foi julga.da impl'ocodont.e·
Capibl Federal, 2 de dezembro de 1901, 13° da Republica..
fazendo-se as neces,arias operações e revogada as disposições
11. FERRAZ DE CAMPOS SALLE
cm contrario.
Capital Federal, 27 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
Joaquim llIurtinho.
:'1. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
J. N; ele Meeleiros Mallet.

DECRETO N. 826 DECRETO N. 823 - DE 27 DE DEZE.lIBRO m; 1901

DE 28 DE DEZE)IBRO DE 1901

Iniciado no Senado e pala Camara dos Deputados enviado
á sancção

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
Concede a D. Isabel Thomp on Esteve. viuva do enador .\.tllonio
á sancção
Justiano Esteves Junior, a pensão mensal de 30 '000.
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao ~liDisterio da Guerra o credit{)
de 736:424$, supplementar á verba lO" - Etapas do art. 15 da lei
n. 746, de 29 de dezembro de 1900.

O Presidente da Republica dos Estados Unido do Br.1zil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
a seguinte resolução :
Artigo unico. Fica o Poder Exe utivo autorizado a abrir ao
lIiuisterio da Guerra o credito de 736:424~, supplementar á '\el'ba
lO"-Etapa '-do art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900;
fazendo-se as necessarias operações e revogadas as dispo~içõe'
em contrario.
Capital Federal, 27 de dezembro de 1901, 13° da Republica.

O Presidente da Republica. do E tado 'Gnidos do Bra.zil :
Faço saber que o Congre 50 r aciana1 decretou e eu 'ancciono
a seguin te re olução :
Artigo unico. E' concedida a D. Isabel Thompson E'teve
viuva do ,enador Antoni Justiniano E'te'\e~ Junior a pensã.~
men aI de 300', com reversão á sua filha Regi na E 'tevo', emquanto olteit'a; r vogadas as dispo içõe em con rario.
Capital Federal, 28 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
M. FERRAZ DE CAMPO

ALLE

Joaquim J1Itwti nho.

:NI. Fr.;RRAZ DE CA"lIPO S.\LLE..
J. N. ele Medeiros Mallet.

DECRETO N. 827 - DE 28 DE
DECRETO N. 824 - DE 27 DE DEZE)ffiRO DE 1901

DEZE~IBRO

DE 1901

Iniciado na C3.m'l.ra dos Deput!l.dos e pelo Senado enviado.á
sancção

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado a Autoriza o Presidente da Republica a conceder um anno d licença
sancção
ao fiel do thes:>ureiro da Delegacia Fiscal do The ouro Federal e~
Approva o tratado que submette a arbitl'amento a questão de limites
Minas Geraes Antonio de anta Cecilia Junior.
entre os Estados Unidos do Brazil e a Guyana lngleza, fil'mado em
O Presidente da Republica do Estado Unidos do BrazU:
Londres em 6 de novembro de 1901.

Faç.o sJ.ber que o ongre o acional decretou o eu ancciono
O Presidente da Republica dos E tados nido' do Brazil :
a seguinte re'olução:
Faço s'\ber que o Congresso Nacional decretou e eu sanc·
Artigo unico. E' o Pre idente da Republica autorizado a
ciono a resJlução seguinte:
conceder ao cidadão Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do
Artigo nn!co. E' ~p:prontdo o irJ.tado de arbitramento que, thosoureiro da Delogacia Fiscal do Thesow'o Fedoral, no
para a fixaçao do;; limItes entre o Brazi1 e a Guyana britanni a, E tado de Minas Gemes, um a.nno de licença par.1 tratar
fui celebrado na cidade de Londres entre os p!euipotencial'ios de sua. saude onde lhe convier; revogadas as dispo ições em
da Repub;ica dos Estados nidos do Brazi! e o da Grã-Bre· contrarIO.
tanha, aos 6 de novembro <.Leste anDO.
Capital Fedel'aI,28 de dezembro de 1901, 13° da Republica •
•Capital Federal. 27 de dezembro de 1901, 13° da Republica.~
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLE
M. FERRAZ DE CAMPO. S.\LLE5.
Joaquim Mw·tinho.
Olyntho .ele Magalhães.

-

21 -

DECRETO N. 828 - DE 28 .oE DEZEMBRO DE 1901

DE RETO N. 31- DE'

DE DEZEMBRO Dr; 1901

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado
sancção
sancção

a.

Autoriza o Podei' Executivo a abl'il' ao MinisLel'io da Fazanda o cre- Autoriza o Poder Executivo a abril' ao Ministerio da Jus Liça e Nedito de 477: 121'620, ouro, sUJlplt:mentar :í. vel'ba 35", art. 28 da lei
gocias Interiores o credito de 13:300$, para pagamento do pI'emio e
n. 146, de 29 de dezembro de 1900.
impressão de mil exemplares' da obra" Theoria do processo civil e
commercinl », composta pelo Dr. João Pereira Monteiro.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
FaÇO saber que o Congresso acionn.l decretou o eu sancciono
a seguinte re 'olução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo :wtol'izado a abrir ao
fini:torio da Fazenda o credito de 477: l21$020, ouro, supplemental' á verba 35a , ad. 28 da lei n. 746, do 29 de dezembl'o
de 1900: fazendo-se a, nocessarias operações e revogadas as disp:>siçães em contrario.
CapiLal Fedel'al, 28 de dezembro de 1901, 13° da RepulJlica.
M. FEltRA.Z

DB

CAMPOS SALLES.

Joaquim lJIt!1'tinlto.

O Presidente da Republica dos E 'tados Unidos do Brazil:
Faço s~ber (lU e o Congressu Tacionn.l decr ,tou e eu sancciono
a resolução seguinte:
Artigo unico. Fi a o Poder Executivo autorizado a n.brir ao
Ministerio da Ju tiça. e T('goniDs Interiores o cc'edito de 13:300 ,
para pagamento do premio e impl'es.:.ão de mil exemplares da
obra «Theoria do PI'OceS 'o civil e eommercial», comp sta pelo
Dr. João Pereira Montoiro, 1 nte cathcdratico da Faculda,de de
Direito de S. Paulo, de accOl'du com os n.rts. 35 e 36 do Codigo
do Ensino, promulgado pelo decl'eto n, 3.890, ue 1 de janeiro
de 1901 ; fazendo·se a.; neccssarias operações e revogadas as di pJsiçães, em contrario.
Capital Federal, 28 de dezembro de 1901, 13° da. Republica.

M, FElUl.\Z lJE
DECRETO

A~fPOS

SALLE •

. 829 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1901

Sab:'no B!!I'l'oSO Jtmiol·.

Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Sanado enviado á
SllllCçàO

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao bacharel Manoel Jgnacio
Carvalho de Mendonça, juiz fedel'aI na secção do Paraná, um anno
de licença com ordenado, para t~atar de sua saude.

DECRETO

832 -

DE 30 Df!: lJEZEM13RO bE 1901 .

O Pre idento da. Republica dos Estn.dos Uoidos do Brazil:
Iniciado na Camara dos Deputados ê por elia enviado á sanc"
Faço saber que o Congresso Nacional decreton e eu sancciono
ção
.
a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a cOIJceder Autoriza o Poder El:ecutlvo a eYlill"'l.tir a secção da Pagadol'ia da
um anno de licença, 'com o ordenado a que tiver direito, ao
Estrad(\ de Ferro Cenlral do Brnzil.
bacharel Ma.noel Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz seccional
do Paraná, para tratar de sua aude onde lhe convier; revoO Presl(lente da Ropubli~a do Eshdo Unido do Brazil:
gadas as disposições' em contrario.
Faço, a1Jer queo Congl'es o Nacional decl'etou e eu sancciono
Ca.pHal Fedorn.l, 2 de dezembro de 1901, 13° da Republica.
a seguinte 1'e olução :
M. FE,RRAZ DE CAMPOS SALLES.
Art. 1.0 Fica extincta ." secção de Pagadoria da Estrada de
Ferro Central 0.0 Brazil.
Sabi1'lo Banoso .Ttmio1·.
Art. 2.° O quadro do pe oal da i1~esouraria da mesma.
estrada nca a sim coo"tituido :
1 ~h~01:!.reU:o, vencimento de .. '" ...••••.....
1 E crlvao, Idem
, .......•.......•
I Fiel pagador, id~m
..
DECR ETO N. 830 - DE 28 DE DEZE~IBRO DE 190 I
6 Fieis a 4:500", ..........•..................
5 Ajudantes do fiel a 3:900 ... , ..... , .. , .....
• ln iciado na Cam ara dos Deputados e pelo Senado enviado á 2 Ajudante de e criv1io a 4:20 ..........•...
sancção
34 E crip urarios a 2:700"
.
2 Continuo a 1: 00$
.
Reetabelece, para todos os encHas o dec~elo legisla ti 1'0 II. 657, de 1 Servente .................................•
.

25 de novl'mln'o de 1 '99.

12:000$000
5:400$000
7:20 000
27:0 000
19:500$000
8:400 000
8: 100 000
3:600 00
1:460 000

Al't.·3.0 A fLIncçõe' da Pagadoria. ficarão a Ca.l'go do thesoureil'o, que di trilllliní pelo tlel-pagaflor o mais auxiliares o
O Pre 'idento da Republica do Estados Unido do Bl'azil:
sJrviço de paga.mento ao po,' aI na Capital e no interiOl·.
Faço sabeI' que o Congl'o.sO Nacional decretou o eu aocciooo
Art. 4.° O Poder Ex cllLivo expedirá. as providenci . regua re~olução .eguinte:
lament,tr s nece ariu,' (~ xocoção dLL presente lei.
1\l't. ::;.0 ROVOa-.:llll-,' a lispusi~'õe' em contral'Ío.
Artigo unieo. Fica l' stabeleeido, pa.L'a todos of: eUàit ,', o (10creto legi lativo n. 657, do 25 de nu\"embl'o de 1899; revoga.das
Capital .Federal, 30 de dozombro de IVOl, 13° da Republica.
a' dispu iç-õo em contrario.
Capitt~l l"cd 'ral, 28 do lozombro do 1901, 13° di~ Ropublica.
M. FERRAZ DE Mll'OS ALLES.
M. FJ'RRAZ DE CAMPOS

ALLES.

Sab:'no Ba-I'l'oSO Jwtim·.
nel. <10 Sebado

8

DECRETO N. 833 -

DE

30

DE DEZE1IlBRO DE

22-

Iniciado na Camara,dos Daputa~os e pelo Senado enviado á
sancçao
Autoriza oPoder Executivo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao macl1inisla de 2·' clasõe di\ Éstl'ada de Ferro Central do
Brazil Achilles Amaml Coutinho.
O Prosidenée da Republica dos Esta,d s Unido' do nrazil:
Faço ,'aber que o ConOTe o l'acional dccrctoll c ou anccioTIci ét seguin te rc'oluçiío:
Art. 1. 0 Fica, o Poder Execulivo autoriza,do a 'oncedor um
anno uo licenç-a., coro ordenado, itO ma 'l1iniséa <lc 2" classe da
Estrada. de l?Ol'ro Central do 131'azil _\.chUlo Arnaud Coutinho,
para trata.r de sua saude.
Art. 2.° Rcyogam·, o as dl..posiçõe' cm contrario.
Capital Foderal, 30 de uezcrnbro de 19 1 13° da Republica..

:III.

FERRAZ DE

ALLI~S.

.\1011"'0

. "llfrcdo 1IIaia.

LEI N. 834 -

DE

30

DE

Dil.ZEMBHO DE

Papel

1901

1901

.
Iniciada na Camara dos Depu.tados e pelo Senado envia d a. a
sancçiio
Fixa a despe7.a. geral da RcpuLlica dos Estados Uoidos do Brazil para
o cxcrcieio de i\)02, e dá oull'as pro~ideneinB.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço saber q ue o Crngresso Nacional decreta e eu sancciono
a lei seguinte:
Art. 1. 0 A despeza geTol da. Republica dos Estados Unidos
do Brazi[, para o exercicio de 1902, Ó fi xada na quantia de
237.921:888$054, papel, e 33.592:l7l$~80, OUI'O, a sim di tribuida
pelos respectivos Mini. lerios, na fórma. e3pecJ1icacla nos artigos
seguintes:
Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado (\, des·
pender pelas repartições do Mini terio da. Justiça e Negocios
Interiores e com os erviços designados nas seguintEs verbas a
quantia de 16.45!:611$236.
Page1
1. Sub5idio do Presidente da Republica ... , • ,.
120.000$000
2. Subsidio do Vice·Presidente da. Hepublica ..
36:000.000
3. Dfspeza com o palacio da Presidencia da
Republica .. , ...•............... , :
.
101 : 440i!000
4. Gabinete do Presidente da RepubliCá ', ..
33:000 000
6. Subsidio dos Senadores
,:
.
567: 000 '000
6. Secretaria do Senado
'"
.
324:53~'118
7. Subsidio dos Deputados'
..
1. 908 :000$000
8. Secl'etaria da Camara dos Deputados - reduzida no pessoal de 2:000 , van'círrien tos
de um porteiro que faUece'U, e augmeu':
tada de 21 :200 , sendo: 14:000., para
pagamento de vencimentos a um cllefe
de secÇão incumbitJo da Bibliotheca ela
Cama1'a dos Deputadc. e a um conservador Ja bibliotlleca, nomeados por deli·
beração da Camara, o primeiro com o
vencimento de 9:000$ e o segundo com o
de 5:000$; e 7:200$ para pagamento ue
vencimentos a um omeiaI dispensauo do
serviço., .......•.................. , ...
447:0Li8:!i118
9, Ajudas de custo aos membros do Congresso
Nacional
.
00:000$000
10. Secretaria de Estado - Augmentad,L no
material de 6:000:' para pagamento de
telegrammns officiaes para o oxterior •..
362:803$118

11. Justiça Fedel'nl- Reduzida. de 300$ pela
suppres ão ele um oficial de justiça do
Juizo Seccional do Ceará, cargo incluido
no orçam nto sem dispo ição legal que o
tivesse crendo; a.ugmentadn de 6:000
para a remuneração provisoria de erviços na Procura.doria Geral da R publica ..•..•.•........•. ,
, ..•... ·.·, •
12. Justiça do Districto Federal.
, ..• , .•
13. Ajudas de custo a magistt'ados •.......•..
14. Policia, do Di:;tricto Fellera.I •..•....•..•..
I, . Casa de Correcção,
,. . .
16. Guarda Nacional sem a. re tricção da tabella, supprimida a gratiticaçáo para o
.
chefe do E lado·Maior
17. JunLa CommerciaJ..,
·
18, Archivo Publico - Elevada de 2:1 0$ a
consignação destinada. a s rven tas. Diminuicla de 2: 160,' a consianaçáo destinada á compra de caixas para guarda
rle documentos, moveis, e tanles, etc ..•
19. Assi Lencia a. Alienarlos ...•......•. , •.••
20. Directoria Geral de Saude Publica-Augmentada de 4:600$ por ser elevada a
10:000 a rubrica. - Gratitica\ão - e tab lecida no art. 65 do regulamento respectivo, e de 70: 000, p ra o serviço
quarentenario e desinfecção no E tado
de Malto Grosso ...•.......•........ ··
21. Faculdade de Direito de S. Paulo ......•..
22. Faculdade de Direito do Recife
.
23. Faculdade de Iedicin. do Rio de Janeiro.
2.j. Faculdade do IIedicinll. da. Bll.hia.
, .•
25. Escola Polytecbnica
.
~G. Escola de Minas - Augmentada de 3:GOG
para. grntificação a tl'CS lentes á. razão
de 1:200, n. plda um, por trabalhos de
ga.llin te ou labOlatorio
.
27. Gymnasio Nacional - Malen!ta·"e a restl'icção - sómente duran te quatro mezea
- estabeleoida. na applicação da importunci destinada. ás de~pezas com os
exames dd proparatorios e expediente
dos de madureza, inclusive pJgamento
toen a.1 do pes oaI indi peDSi vel a esse
serviço e os respectivos auxiliares, li
razão de 200$ por mez ao directol', 150,
ao vice-diL'Gclor, 100. ao ecretario, 50$
ao escrivão, 50 a um inspector servindo
de amanuense,5 diarios a.o auxiliares
e 3, ao servente" que servirem nos
mesmos exam,lls •... '" ..• ,
, ..•
28. Escola Nacional de BelIas Artes .........•
29. Instituto Nacional de Musica
· ..•
30. lnstitulo Benjamin Conslant ·
..
31. Iru tituto dos SUI'dos-Mudos - Elovada de
. 1:800,~ ll. consignação - Material para
omcinas - ficando assim rediç,idll. - Material para ofliciuas e gra.tlt!cação ao
mestre da offloina typograpbicll - Reduzida de 1:800$ ::lo consignação destinada.
á 1l.Iimentação e combustive!. ........•.
32. Bibliotheca Nacional - Modificadas as 30guintes sub-consignações do materinlEm logar dei: - Acquisição e conser·
vação de livros, jorna.es e revi tas,
22:000, - Idem, irlem de manu:;criptos,
pl1otograpbias, estampas, moedas e mo·
dalhas, 9: 000$; diga-_e - Acq uisiCão de
li vros, revistas, jornaes, manuscriptos,
estampas, mappas, moedas, medalhas,
sellos, 1:):000$- Conservação de livros,
revista., Olanuscriptos, etc., inclusive
Olontagem e cllsleio do uma pequena
oíllcina. de encadernação, 10: 000,' . , ..•
33. Museu Nacional ........•...............•
..
34. SeL'ventuarios <lo Cul to CallJ.olico
35. Soccorros publicos
.

~g:OOO$OOO

31 :346$118

70:510"118
663:565, 298

1.064:059$000
282: 900$000
208:440$000
615:800$332
63:5:000$000
480: 131$1 18

229:060..000

5'5 488$354
171 gJ.1 336
127 632. 118
205418:;;1l8

117: 863..' 118

185:312. I
1-16:673$111
182: 9 60$000
100:000$000

2:1 Pltp 1

•

36. Escola Quinze de Novembro - Para. ma·
nutenção até o maximo de 60 menores
orphãos existentes ou que forem recebidos, á. razão de 700:' cada um, de accorJo com o []. V, do art. 3", da lej
u. 740, de 29· de dezembro de 1900 •...
42:000$000
31. Obras - Eleve·se a 065:639 '698, deslinados
- 150:000,' para fundação ou adaplação
de um edificio para a M;\ternidacle e escQla pl'oftssional de enfermeiras, na Capital Federal; 200:000.' para estabelecerEe uma estação sanitaria de ln c1asse, a
clla adaptando-se as obras feitas em
Tamandaré; e 40: 287, 580 para as obras
do Senado Federal ..........•..........
665:639$698
38. Corpo de Bombeir03
.
777:448$01:0
30. Magistrados em disponibilidade ....•......
400:000$000
40. Eventuaes ...•.........•...........•.....
100:000$000
Art. 3. 0 E' o Governo autorizado:
A pagar ao Dr. Clovis Bevilaqua o pl'emio de 3:500 " conquistado com a sua obra Direito das ~ttCCI.J ·õ~s, e mais a quantia de
4:600:', como indemnisação da impressão de 1.000 exemplares
da obra mencionada, abrindo para isso os neces.5arios creditos.
Art. 4.° E o Gover·no autorizado:
A e1fectuar o pagamento da installação de novo material
electrico na Brigada Policial com o saldo do credito para esse
fim aberto pelo decreto n 419-l. de 5 de outubro do corrente
anno, si o prazo para a terminação das obras exceder de 31 de
março de I 902.
Art. 5. 0 E' concedida uma matricula gratuita no Internato
do Gymnasio Nacional em favor do pae que tivllr tres filhos
alumnos contribuintes, no mesmo estabelecimento.
Art. 6. 0 E' o Governo autorizado a mandar imprimir na Europa ou em paiz onde houver maior vantagem, /lo obra Sertu1l1.
palmarum do botanico brazileiro Dr. Barbosa Rodrigues, abrindo
para tal fim o necessario credito, e de accordo com o autor.
Art: .7. ° E' o Guverno autor2zado a mandar illuminar por
electrICidade a Casa de Detençao e a de Correcção, abrindo o
credito necessario á. respectiva iuatallação.
Art. .8 ..° O ~residente da .!lepublica ~ autorizado a uE!spender
pelo MlmsterlO das Relaçoes ExterIOres a importancia de
926: 500$. ouro, e 737: 920,., pape I, nos serviços designatlos nas
seguintes verbas:
Papel

I. Secretaria de

2.
3.

4.
5.

EstadoAugmentada de 11 :000$
para pagamento de telegrammas exteriores.• , •
Empregados em disponibilidade
.
Extraordinarias no interior..•..............••
Commissão de limites•...
Leg-:tções e Consulados Diminuida de 28:000:'
para as representações
dos ministros no Perú,
Bolivia, Paragu-ay, Suissa, Santa Sé, Belgica e
Hespanha. - Augmen·
tada de 65:000', seado :
30: 000' para um 2,0 secretario em oadll. uma
das legações dos Estados
Unidos da America, da
Republica AJlgentina, do
Uruguay, da ltalia, de
Portugal e da AUema·
nha, a 5:000,' cada um
(2:500$ de ordenado e
2:500$ de gl'atiflcação);
7: O $ para nm con~ul
em Trieste (2: 500, de
ordena.do e 4: 50 $ de
gratificação) ; 7: 000, pn.ra um aonBul em N,lPO-

222:920$000
70:000$000
45:000. 000
400:000$000

J

Ouro

Papel

Ouro

los (2:500. do ordel/a!o
e 4 :500.~ de gratifica·
çãú); 4:000$ para 11m
"ice-consul em Posad'l;
2:000$ para um cOll3ul
geral em Nova-York;
7:500$ pal'a vencimentos
de um consul no Cuilo;
7 :500$ para o restabelecimento do consulado
geralde 23 classeem Gellebr.\. .............•.•
786:500~000
6. Ajuda~ de custo
.
80:000,000
7. Extraordinarias 110 exterior...................
00:000$000
Art. 9.° O PreRidellt~ da Republioa é autorizado a despender
pelo Ministerio da Mal'inha. com os serviços desig.nados nas seguintes rubricas. a quantia ce 24.379:297$'254, papel:
.
1. Secretaria. de Estado: Augment:lua de
3:000~, no material, para pagamento de
telegrammas offlciaes para o exterior....
aJ8:667$000
2. Conselho NavaL •....•..................•
46:000$000
3. Qual'tel General. .....•........•.•.•...••
90:231$000
4. Supremo Tribunal Militar ......•...••.•.•
26 040$000
5. Contadoria
:
.
227 932 500
6. Commissariado Geral da Armatla •.•.....•
43760'000
7. Auditoria
.
If 800$000
8. Corpo da Armada e classes annexas: Augmentada a verba de 32:400$ pela annul·
lação da reforma de um capitão de fra.gata, incluido no quadro da reserva por
decreto de 21 de agosto ultimo; de um
capitão de fragata graduado reintegrado
no serviço acti vo da armada, no posto
de capitão-tenente do quadro especial,
corpo docente da Escola Naval, por decreto n. 786, de II de setembro de
1901, e de um capitão· tenente promovido
no quadro extraordinario, por (lecreto de
5 do mesmo mez de setembro, e de tres'
101 tenentes incluidos no quadro da. re·
serva. por decreto de 18 de etembro, e
pela inclusão de quota par/lo o possoal do
Corpo do Saude, reol'g-anizado. em virtude do decreto 11. 785, de Ilda referido mez de setembro j reduzida de
4:800$, de um capitão de mar e guerra
do quadro extraordinario, reformado
por decl'eto de 28 de agosto findo .....• 2.930: 620.$000
9. Corpo de Marinheiros Nacionaes
. L 399 :400$000
280:063 200
lO. Corpo de Infanteria. de Marinha .•........
11. Arsenaes: Augmentada de 100:000$ para
pagamento das pensõell í1 que tiver~m
direito os operarios dos arseuaea de Per.
nampl1co e -da Bahia, e de 3:600 para
pagamento dos vencimentos devido aO
ex- ecretario do extincto Arsenal de "Pernambuco
. 3.795:334~650
352:239'000
12. Capitanias de portos
" .. :
.
50:000 000
13. Bali~amento de portos
"
.
14. Força NavaL
. 3.919;9\ 1.050
15. Ho pitaes: Augmentada de 22:000$, sendo:
10:000$ a quota destinada a roupa, cal·
chões. camas, trave seiros, etc., pa.ra
doentes do hospital e enfermaria de Copa·
cabana; IO;OOO~ para medicamentes e
358: 125$000
2: 900., para utensilios
.
16. Repartição da Carta Maritima: Augmentada de70:000$ para conclusão d,t montagem do pharol de GurullY e montagem
dos pequenos pharóes de imão Grande,
Tatuoca, ilha das Flechas e Ponta do
Caeté
.
690: 100$000
17. Escola Naval e estabelecimentos cieutitloo :
AugmontadlL de 9:5':0$, sendo 8:000.'
para publicação d:t Revista Jl.fal'ili1l1a e
1:500, p l'a acC]uisição de obm. me-

-
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i) a fazer embarca.l' omciaes da. armada em na.vios de linha!!
318:000$000 subvencionadas, no intuito do propol'0Íonar-lhe pratica do mar
o conhecimonto do. costa, sem perda dos vencimentos que pel'ceberem, nem de antiguidade, sendo·lh38 contado es e tempo
como de embarquc, não percebendo, porém, gratificação alguma
das resl ecti vos empl'ezas e sendo obrigados a apresentar reI aorio' das viagens flue fizerem;
.
j) a nbr-ir credito neces'o.1'io para occorrer ás despezas com
as villgeos do navios da armada, que, pOI'ventura, sejam fpilas
lJ, portos estmngei 1'0 , na vigoncill do exerci cio ;
h) n fazer em barca r ofllciaes da. al'lnada em na vios (lo guel'ra
(!e marinha estrangeil'll, nté o maximo uo seis, obtida a prévia
sentenca tios re pectivos governos, correndo a despeza. pejas
bricns 8", lt n e21", e devendo a escolllll recnhir entre o omciaes
subalternos.
Art. II. Continua em VigOl' no exel'cicio dt3 1902 o dispo to
68~:4 2$108 no art. 16 do. lei n. 6;:);), de 2'3 de novembro do I 99.
110:000,000
Art. 12. las di versas verbas do orç.\mento do Mini terio da
70:000 000
Marinha seja l'ealizada economia até a importancia de LOO:OOO$,
para sel' applicada á con~trucção dos monitores Maranhao e Pel"
nambuco.
Art. 13. O Pl'esidenle da Republica é autorizado a. despender
cvm os diversos erviços a cargo do Minislerio do. Guerra a
quantia de 46.295:602. '033, a,sim distribuida :
4 973:591 '746 1. Admi oistração Geral da Guerra ...•..••
202:61 000
129:800 000
2. Supremo Tribunnll\hlitar e Auditores.•..•
1.200:000 000 3. Direcção Geral de Contabilidade da Guerra.
238: 330:'000
750:000$000 4. Iotendencia Geral da Guerra
26 I ; 725$000
.
5. Instrucção Mil i t a r - Augmentada de
10: OOO~ a BU b·ru brica Tit·o Nacional
para organização dos concurêOS de tiro.
Reduzida de 3:600 , nns Dirersas vania!tens., a consignação referente á. gratificação para regencia de turmas e prelecções obre hygiene militar... . .••. . ..
I.C02: 494$500
6. Arsenaes e depositos - Substituida porArsenaes, deposit~ e fortalezas. Augmentllda de 14:710$ para o pessoal
encarregado da luz electrica nas fortalezas de 1mbuhy e Santa Cruz, sendo
em cada uma deU as um electricista com
4:800$ annuaes de gratificação e um
foguista com a dlaria de 7 000.........
1.144:385.$000
7. Fabricas e laboratorios - Diminuida de
19:170,,' por extinguir·se o Laboratorio
Pyrotechnico de - Matto Gros o e au430:000 000
gmentada em 6:000' a sub-rubrica.FalJrica de Polvora de Coxipó - para
25. Combustivel: Augmentada a do·
350:871$300
diarias a operar'lo a 6 666 cada nma .
tação de. . . ... .. . . . . . . . • . .... 259: 000$
900:000 000
335: 100$000
..
26. Fretes, etc ..••......••...•...••........•
250:000$000 8. S rviço de saude
27. Eventuaes••......•...•..•........•.••. '"
200 :000$000 9. Solcios e gr a ti fi ca ç õ e s - Diminuidade
10:000,$ na sub-rubrica. - gratificações
Art. lO. Fica o Poder Executivo autorizado:
diversas, especiaes..................... 14.650:222$900
a) a rever os re"'ulamentos das repartições do Ministerio da 10. EtapaJl - Accrescentem-se de p o i s (1 a s
palavrns - Ama.onas, Pal'fi e Mcttto
Marinha, sem augmento de de peza, creação ou suppressão de
Grosso - as seguintes:- e Rio GI'ande
e.Jllpregos, augmento ou diminuiç'.ão de vencimentos;
do Sul somente em S. Borja, Sant'·
b) a vender o material reputado inutil, aproveitando o proAnna do Livmmento e Colonia do Alto
duc~o da venda nos reparos do material fluetuante e proprios
Ut'uguay .•.....•.......•.•...••...•.•• 15.797:054.000
naclOnaes;
I .90 I :36!:i 956
c) a desenvolver o serYiço de soccorro naval com os recursos 11. Classes inacti vas ..........•..•.........•
200 : 000$000
para esse 11m destinados na lei da receita ;
12. Ajuda de custo .......•.... , .. ,
.
97:908. '>i7
..
cl) a dotar" dentro das forças do orçamento, as escolas de 13. Colonias militares
aprendizes marinheiros, com o material fluctuante nece~sario 14. Obras militares-Aogmentada: de 100:000$
para dar aos aprendizes a instrucção pratica d' grumete;
para continuação da consti'ucçi\o das
e) a applicar aos uovos pharóes, que tenham de ser inau"'u.
linhas telegraphicas eslrategicas nos Esrados dentro do exercicio, os creditos volados para pessoal e
tados de Matto Grosso, PamnIÍ. e Rio Grancusteio Ilos que não estiverem montados e I'unccionando ;
de do Sul; de 700:000$ para continuação
f) a a~rir eredito supplementar á verba - Corpo .de mari·
da reconstrucção da fortaleza da Lage; e
nheiros nacionaes- easo venha a preencher-se o numero de
distribuida a importancia de 110:000$ do
praças ma.rcado na lei de fixação de forças, para attender ao
seguinte modo: 40:000 para a estrada
pagamento de vencimentos e material;
de Guarapuava á Colonia do Iguas Ú ;
g) a enviar omeiaes competentes como addidos navaes a
40:000$ para a linha telegrapllica em
paizes estrangeiros, não excedendo de trell, correndo a despeza
construcção á foz do Igua sli; 30:000$
pelas rubricas 8~, 14' e 21" ;
para a linha telegraphica em construcção
h) a. mandar construir. para experiencia, um submarino de
á colonia do Alto Ut'uguay, no Rio
invenção nacional, que for julgado acceitavel, depois de ouvidas
Grande do Sul. Inclusive 20:000$ para.
e pJ1blicadas a.s opiniões dos competentes sobre o melhor typo
a conclusão de trabalhos urgentes no
a adoptar, abrindo o credito necessario ;
quartel de linho. de S. João d'El·Rey... 2,00Q:QOO$000

morias, etc., do. sub-con~ignação Bibliotheca e Museu da Marinha ..•.... , .....
18. Reformados: Augmentado. a verbo. do
9:000.~ po.l:1\ attender ao soldo o quolas
rio um vic -almil'ante gl'aduado reformado com o soltlo de contra-almil'untC',
por decreto de 28 de ago to de 190 I, não
ob tante a reducção de 9:312$, provenienle do 01110 do 11m cal itão de frll.I1;I'atIl.Quepas'ou pal':l.o 'erviço nOQuadro
lh\ re-CI'VIl. o tio um capitã.o de fragala
gratlun.do reintcgrad01amuam no el'viço
da. armada., no quadro f:special, pOL'
decreto n. 786, (1e 11 de setembrode HJU1,
e tres los tenentes cuja reforma' f01'd.m
11.onulladas por decreto de 18 de setembro de 1901.
,
.
19. Companhia tle Invalid.os ....•......... , .
20. Armamento
.
21. Munições de bocca : Augmentada. de
28:871$500 para aLtender ás etapas dos
omciaes promovidos em virtude da 1'1301'·
ganisação do corpo de sa.ude por decreto
D. 785, de II de setembro de 1901, e n.
dos tio quadro extraordinario do COI'pO
da armada .......•...............•....
22. MUD'ções nava.os: Elevada a consignação
de 400: OOC$........•......•...•..•..••
23. Material de construcção navaL ..•... , ..•
2~ Obras:
Para acquisição de uma portabatel destinada ao dique Santa
Cruz....•.......•..•........ 200:000,$
Para reconstrucção da doca do
.irsenal da Bahia
. 50:000
Para os concertos necessarios:lO
edificio onde funcciona a Contadoria da Marinha.......... 35:000:~
Para os concertos de editicios, for·
talezas e quarteis j acquisição
do respecivo material e obras
novas, incluida nesta verba a
q ~antia necessaria para os
concertos de que precisa a
E cola de Aprendizes Milrinheiros de Pernambuco, ajuízo
do Governo.......... .•...... 145:000$

~
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15. Material - Reduzida de 139:!)35$ por ser
supprimida. a suo consigoação destinado.
:l. Correios -l'eduzi·
ao Laboratorio Pyrotrchoico de Matto
das as segui n tas
Qrosso, na. importaocia de 18;000$; por
consignações:
serem assim diminuidas as s<guintes !lubveneimen tos o
con-igoaçõas : de 81 :935$ a destinada ao
gl'ati ficaç5es fixn.dos aos agenfardamento e calçado par.... 16.387 praças,
tes,
aj udan tes
por el' "eduzida a 215$ n, mérlia do custo
thesoul'ei I'OS no
respectivo; de 40:000$ a destinada li.
territorio (la Reremon la de cavallos. mua1'es e outros
puhlica
a
nntmnn paro o cx rcito. Augmentada de
t.600:000~; 20S
58:354 pelo accl'o~cimo de 30:000$ li.
conductlll'es, es~ub-consignação
üestina,Ja a mellicatafetas e empregados das lanmontos, drogas.etc., p:l1'aa o Labo·
cha • e caleres e
ratorio PlIarmaceutico 1ilitar; pelo de
corrieiros,
20:00 $ á ub-consignação destinada
a
1.100:000';
o. luz pal'a quarteis e e tabelecimerHos
Ajudas de custo
militares, etc.; pelo de 1: 55? para cone passagens a.
certo do motor da omcina de machioas do
30:000$ ; CombtL~
Arsenal de Porto Alegre; pelo de 6:000$
tivel e outros objectos necessapara a compra de machinas para a otIlcina
rios ao serviço das
de carpintaria do mesmo arsenal e pelo
lanchas e escade 700:' para pagamento de telegrammas
leres e slla couexteriores. • . • . . . • . . . . . . . •. . . • . . . . . . . . 7.983: 727.:000
servação no Districlo Federal e
Art. 14. Fica o Governo autorizado:
em diversos Esr, a rever, na vigencia desta lei e sem aogmento de de peza,
tados, a 60:000$,
as tabellas de gratificações de exercicio e abono de ajuda de
Publicações poscusto aos omciaes do exercito, tornando·as mais equitativas e
taes, annuncios,
oditaes e relatóapplicavei' aos ofllciaes do quadro e classes annexas da armada,
rios diversos. a
conforme di poem o art. 85 da Constituição Federal e o art. 30,
40:000 ; Despezas
ns. 2 e 3, da. lei ·n. 247, de 15 de dezembro de 1894 ;
miudasedepromH, a mandar iostallar em lagar conveniente, ouvida a Direcção
pto palremen to a
de Saude do Exercito. uma ou mais enfermarias destinadas aos
70:000 ; Evenomciaes e praça aITectados de tuberculose;
tuaes a 40: OOOS ;
m, a enviar otIlciaes competentes, como addidos militares, a
ac cres ceo ta das
as seguin tes conpaize estrangeiros, não excedendo de quatro, correndo a despeza
signações: lnspela rubrica !:.'l. - oldo e gratiflcaçõe , e 10' - Etapas;
ta Ilação e cusleio
IV, a continuar, na vigencia desta lei, os estudo necessarios
de seis soccurá urgente construcção de uma ferro-via. que ligue o E tado do
saes do Correio
Paranâ. ao de Matto Grosso, a qual ser a fei ta por praças do exerda CapiLaldaRecito,sob a direcçã;o de engenheiros militares;
publica, custo e
V, a extinguir o Labol'3.torio Pyrotechnico de Matto Grosso,
conservação dos.
vehicuJos, . a l' aproveitando o m3.terial e pessoal no arsenal de guerra e fabrica
reias, animaes,
de polvol'a do mesmo Estado e oedificio para aquartelamento de
etc., 109:200';
um batalhão;
Ma terial r-ara. o
VI, a mandar ervir nos exercitas estrangeiros, por espaço de
transporte das
um anno, até dous oillciaes por arma e corpos especiaes, obtida a
malas naCapital
prévia. li.cença dos respectivos governos, correndo a despeza por
Federal, em carconta das rubric scompetentes;
ros apropriados.
33:600$; Te 1 eVIl,a reformar o arreiamento dos corpos montado do exercito,
grammas extepodendo, p.ara e se fim, dispor das sobras que se verificarem nas
riores, 600, e
outras rulJricas do art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro de
podendo d e s t i1900.

.

Papel

2.

ecretaria Je Estado - au"'meutada de 1:000$
para pagamento
de telogrammas
oxtel'Íores um·
ciaos o elevada a
gl'atificadto para
fal'Ulll11ento do
corl'eios a 300'
para cada um .. :
Estatistica -redu·
zida a 180 :OOO~
a
con ignação
destinada ao l'eenseamento de
1900............

205:280$000

332:G!l2.'~00

Ouro

001'0

nar-se da sub-

Art. IS. Ficam vigorando como c1'e1ltos especiaes, para os
consignação" Umesmos fins pnra que foram votados, os saldos dos creditos contensi li os ,. a t é
cedidos pelos decreto 08.141, de 5 de julho de 1893, e 1923, de 2!~
30:000-. para estabelecer-se o fede dezembro de 1894.
chamento de vaArt. 16. Continúa em vigor o ~rt. 20 da lei n. 552, de 23 de
lores e de malas
hovembro de 1899.
pelo systema do
Art. 17. O Presidente da Republica é autorizado a despender
empregado Alpelo Mini terio da Indu trio, Viação e Obras publicas a imporfredo Iarques de
tancia de 66.878: ::19;-;622, papel, e 10.770:614$422, ouro, Mm os
Souza .... ," .••.
serviçu desiO'nados nas seguintes verbas:
4. Telegraphos - i 11i.

Papel

cluindo-se na
con si fua çãoPessoa - da Administração GeraI, dous 20& escri ptu r a r i o s
7:600', em virtude do regulamen to approvado
p e I o de cre to
n. 4053, de 24
de junho dal90!;
na. consi~nação
-Pessoal das tinhas-, elevado
o nomero de en~enhei I'os-clle [(·s
de districto a 17

10.330:582$300

i.I2:000$OOO

26 I"apel
i53:000 , supprlmidos dous aju~
dan tes, reduzido
o nUmero de rei to·
I'es a 78, 168: 480 ,
o nu mero de
guardas de 10.
classe a. 140,
252:000$, o numero de guardas
de 20. classe a.
335,482:400$,
substi tuida acon·
signação - 720
trabalhadores a
4$ diarios (300
dias),864:000$-por esta - Trabalhadores e em.
preitadas de con~
MI'vação das linhas, 840:000';
no material das
.linhas, su bs t ituidas as con signações - Emprei tadas e conservação das linbas, 40:000$- e
- Renovação e
consolidaçiio das
linbas,120:000$,
papel e84:445$500
0111'0 respectivamente por
estas - Empreitadas de conservação das linhas
ao longo das estradas de fe r l' o
40:000~ -e-Renovação e consoo
lidação da linba
(pessoal e material) papel,
120: 000$ - Renovação e consolidação das linhas (acquisição
de material no
estrangeiro, )
ouro. 84:445$500;
-na consignação
-Pe.soal- das
estações, reduzido o numero de
telegraphistas de
i n classe a 75,
360:000$, de tetelegraphistas de
30. classe a. 292,
876' 000$, de telegraphistas de 40.
classe a 2 6 4 ,
5 :0005, de estafetas de 10.classe a 63, H3:400~,
incluindo-se 20
te le gra phis tas
r eg i o n a e s •
28:800\ tudo de
accordo com o
citado re gu la mento de 24 de
junho de 1901;
l'eduzida a consignação-Transporte de pessoal
- a 50:000$; no
- material daI!
estações, - substituindo o enun·
ciado - Con si·::
gnações do art,
43 do re gu lamenlio, 125:000$
- por este;Consignações do
arl, 36 do regu-

Papel

Ouro

s-

6.

7.

lamento 125:000
~' no «escriptol'l~ da2,'dl vlsãolf,
substituido o en"
genheil'o - ajlldànle pelo subhe f~ da secção
technica, 9:000$
(art. 339 do l'eguIamento); red uzido no pessoal
do almoxarifo.do
o numero de 2°'
escripturarlos o.
um, 3:800$ (art,
358 do regulamento) ; organizado o quadro do
pessoal da 30.
divisão, de ac~
cordo
com o
:lrt, 373 elo regulamento e elevada a consignação
respecHva a
232:000'; na4" di vi são - ,
substituido oenunciado - Gratificações exlraordinarias, ajudas de custo e do
art. 9 do regulamento por motiyOS deserviçopor este - Gratifioações extraordinll1'ias, comprehendidas as
dos arts. i 8
548 do regulamento 8 ajudas
de ouslo,
.
Auxilios á agrieullura - reduEida a consignação Conclulião do ??Iuro do
Jardim Botanico
a 8:000$ e dizendo-se na mesma
consignação em
vez de 30 trabaIhadores, 27:000$,
tr a ba lha do re 9
27:000$. Acerescentado na. consignação Contribuição para a
Flo,'a B,-aoilicmis dc M al"tÚtS
-:« e seus supplemen tos", .• ,.
Agasalho e transporle de immigra n les espon taneos -reduzida
a 6: OOO~ a consi·
gnação para con·
certo e continua·
ção do cáes do
lado de 1é s te.
elevadaa 12:00015
para a repara ão
e conservação do
material fiuctuante, elevado a
qnatro o numero
de tripulantes de
batelões e a respectiva ver b n.
a 3:679$200 .••• ,t ••.. · •.•
Subvençõesâs
companhias d e
navegaç ãoaugmentada de
24:000$ para o
serviço de rebocagem dos portos

.

.

7.435: 320$000

H2:500$001)

195:25 700

Ouro

307:586 l22

15. 00

Papel
de Sergipe; supprimida a coosi g n aç ã o de
36:000$ para subvenção á T h e

8.
9.

tcrial rodante

•

•

li

Papel

Ouro
E-Porto do Natal:
Pessoal e mnterial •.•• 2H:040$000
lt'-Açude do Quixadá:
Pessoal e material •••• 299:600$000
G-Porto do Mara-·
nhão:
Subvenção á Companhia
G. r &. I de Me·
Ihoramentos do
Maranhão ..•... 150:000$000

Royalllfail
t e a m Paollet
Oompany e ele-

vada a subvenção aos serviços
que eslâoa cargo
do Lloyd Brazileiro. de 139:500$
para o serviço de
navegação conss tan te dos coutractos da exCompanhia Bah ianll, ficando o
Governo autorizado a contem.
plal' na escala
do Norte o porto de Aracajú,
pelo menos com
uma y ia ge m
mensal
,.... .
'"
GaranlJa de juros. " .••••.•.
Estrada de Ferro
Central do Brazil
- na 4Jt divisão
in crevendo- 'l a
consignação Acquisição de ma

27-

2.772:140$000
3.718:563' 30

de u-açiio, sem
a discriminação
da p ~ o p,o.s ta,
1.880.00{): , re·
duzindo-se a verba - Obras nova s, melhoramont{)s nas ofcinas, etc., a
450:000$ ; na 5"'
di visão reduzida
a consignação
para 12 machinistas de lastro,
de 3" classe, e
12 f,,~uistas a
55: 600 ; reduzida a consignà·
ção - Gratificação de 25 % aos
empregado,; destacados para 10gares in alubres
a 100:000 000
.. 31.308:86SS270
10. Estrada de Ferro
Paulo Alfonso .•..•.••. , .•.•
116: 756$500
ii. Obras federaes nos
Estados:
• A - Porlo de Pernamhuco:
Pessoal.. .. ... 2.26; 752$500
Ma terial . • . . . . 150: 000$000
13 ~ Barrli e porto
do Rio Grande do SUl:
Pessoal....... 369:272$000
Material..... 4171970$000
C-PorLode SanLa
Catbarina:
re sOaI...... 85:615 00
Materia!.... 75: 15 '000
1J - Porto da Paraqyba:
Pessoal (Lei n. 652 de
23 de nevem b1'0
de 1890) ....... H6:74U$500
Material (idem, idom). 105:242$000
Reconstl'L1cção da ponte anhauã ••• ,. 100:000$000

12. Obras publicas
na Capital Federal:
1a divisão - reduzidas
as consi~nações
- l!:xpedlentee o necessario para o serviço a
6:400$; r e p a r o s
de prorios nacionnes a 15:000;
aI uguel de apparelhos telephonicas a 2:000$000. 258:105$000
9.865:)3 638 2- divisão - r e c t i ficada, na proposta, adiaria
dos t e i t o r e s
da conservação
das tlorestas, que
é de 5$, sem aI·
teração da con·
signação r e s p e·
cLi Vil.; red tlzida
a de jardineiros
a 8:100'" ; substi.
tuindo-se na rubrica «Repararão e melhoramen t08 da rêde
de di s t r i b u ição" 12 O t r ab a I h a d o l' e s.
153:300$ por 10Ó
trabalhadores, a
4$.146:000 ; recti ficado na rubrica «Aferição
de hydrometros lO
o erro typographico,em virtude
do qual e s tão
indicados 50 officines, em vez de
cinco; reduzida
acoDsignação
« Pl'osegLlimento
da rêde de distribuição,. de
300:0005 a
250;000$; eliminada a consignação de 191:000$
para a ligação do
reservatorio d o
Pedregnlh{)ao do
Morro da Viuva,
elevan.do-se a
consignação para trabalhadores
d a ti-o r e s ta
daTijucaa
19: 162 560;
accrescen ta ndo-se um feitor
da conservação
de collec\ores e
galerias de
aguas pluviaes,
1: 00$000 ....... 930:~060
3" divisão-corrigindpse na r U b ~ i c a.
fPesspal da proposba a designaçã"O «con tado~
geral» por _conduelol' g e r a1Jt;

2.307:401$000

Ouro

Papel
accrescontando se à consiglll.ição
" Cons,rvação
da3 co. n ali zações" 12 guardai,
15:360$, á consignação "Mananciaos e florestas",
i O g li a r das,
12:720$ no pessoal do. conSllrvação do.s canalizações, dizendo-sll
um amanuense,
em vez <1e um
escrevente.••..• 127:462$500
4" divisão- Novas ca·
nalizações .....• 250: 000$000
5a di visão-corrigindose a diaria do servente estafeta do
escripl.orio centraJ,queéde
accresce ntandó-se ao pes500.\ da estação do
Cajú um guarda
de a r m az e m,
diaria de 5$,
1:825::;, rectificada a somma da
c ons ignaç ão
"Pessoa),. da via
permanente, que
é H9:i72$500 ... 506:759$500

Ouro

28
um ramal ligando as cidades de Sant'Anna e Acarahú á de
Sobral, no Estado do ceará, ficando autorizado o. despender até
40:000$000.

ramaos de linha terrestre para as cidades de Maracanã, Marapanim, Odivelas, Vigio. e S. Miguel do Guamã, na E~tado do
Pará j
de Oeiras a Parnag~á, com. ~m ramal de Oeiras para as
cidades de Valença, PICOS e Jalco , fica,odo autorizado a despender até a quaoti~ ~e 60:0qO 000;
Cachoeiro do ltallemmm a RIO Novo e Alfredo CLaV8El, no
Estado do Espirito Santo, ficando autorizado ao de pender até
40:000$000 j

linha para Campos Novos, passando por Corytibano, em
Santa Catharina, ficando autoriza.do a despender até 30:000$QOO;
de S. Benodicto, no Ceará, 0.0 ponto mais convenionte da
rêde geral;
III, a despender até o. quantia de ICO:OOO$ com a acquisição
de sementes e plantas para serem distribuidas pelos agricultores
e com o paO'amento de passagens e seguro' de animaes de raças
cavallar, bovina, suina e lanigera, reproductores destinados a
estabelecimentos ngricolas ou pastoris, devendo as requisições
para importação de~ses animaes ser feita directamente ao Governo, que terá muito em vista a distribuição mais equitativa
possvel pelos Estados j
IV, a despender até 300-000 com a propaganda dos productos agricolas e minoraes do Brazil. nos paizes estrangeiros;
V, a adherir á. convenção internacional (le B rne para. a
defesa efficaz da viticultura;
VI, a conceder franquia postal para a correspondencia, publicaçGes e semente distribuidas pela Sociedade Nacional de
Agricultura, para o. corre pondencia do Instituto da Ordem dos
Advogados Brazileiros
2.073:236$060
VII, a reorganisal' os serviços do navegação qu tcem
eslado a cargo do Lloyd Brazile\ro, distribuindo as respectivas
3. Esgoto da Capital
4.524:59- 000
subvenções nos limites do oredito consigoado nesta lei e ficando
i
Federal........ ••••••.••••
14. I1luminação publiestipuladas, no co tracto com a companhia que tomar a si
ca na C a p i t a I
esses serviços, a diminuição
48i
:273$662
578:288$662
FederaL........ • •.••••••••
dos actuaes preços de tran'porte para 011 genepos de producção
15. Fiscalização-suboacional e a obrigação para a companhia de fornecer vapores
stituindo-se «Esextraordinarios, afim de transportar as mercadorias dos portos
trada de Ferro
intermediarios desde que a requisição lhe tenha. sido feita com
Corcovado e
a antecedencia de dez dias e os navios ordinarios não possam
Ferro-Carril Haguahy" pelo seelfectnar o trao porle ;
guinte:
VlU, a renovar, sem augmento de despeza, o aotual conEstrada de Ferro
tI'acto com a Companhia Pernambucana de Navegação para. o
Corcovado e esserviço de navegação entre o porlos do Recife e Camocim e os
tatisticada
do Recife e Aracajti, com a clausula de fazer duas viagens
viação ferrea:
meosaes ao porto da Amarração ou ao de Cajueiros;
Engenheiro
IX, a contractar de novo, nas condições da lei n. '351, de II
8:600$000
fiscal
..
50$000
Expediente
.
de dezembro de 1895, o serviço de navegação por eBa e taFerro-C a r r iI
belecido, devendo. porém, as viagens começar dcs portos de
de ltaguaby :
Grajahú e Floriano, sem o.ugmento da actual ubvenção;
En ge n h e i 1'0X, a prolongar a nave~ação da linha do Araguary até o
3:600$000
fiscal. .•...••.
3:600$000 Oyapoc mediante as ubvenção que julgar conveniente, de
502:760$000
50$000
Expediente ......
accordo com a Companhia do Amazonas;
16. Observatorio A s81 :600$000
XI, a applicar da renda liquida produzida pela Estt'ada de
tronomlco..... • ••.•.•...•
.Ferro Central do Brazil, no exercicio ue 1901, até aquantia
17. Repartições e
logares exti n2.500:000 naconstrucção do prolongamento da linha do centro,
ctos...........
92:560$000
de Silva Xavier a Curvello, e na conclusão do prolongamento
18. Eventuaes.........
100:000;000
da bitolo. do ramal de ~. Paulo, sendo 1.500:000$ na. pt'imeira
obra e 1.000:000$ na segunda.
.
Art. 18. E' O Poder Executivo autorizado:
§ 1. o O respecti vo credito serlÍ. aberlo no começo do exercicio.
I, o. mandar imprimir na Imprensa Naciona~ os t~abalhos
organizados sobre correios pelo amanuense da DIrectorIa Geral por conta do saldo a liquidar.
Alfredo Marques de Souza, caso esses trabalhos mereçam o.
!§ 2. 0 A execução das obras será. subordinado. a directoria da
Estrada de Ferro Central, podendo S,et' constituida uma divisão
ll.llllrovação da mesma directoria;
.
provisoria, para a construcção do prolongamento de ::iilvo.
II, a construir as seguintes linhas telegraphicas :
Xavier a Curvello j
de Bomjardim a Taquaretinga.,' no Estado de Pernambuco ;
de Cuyabá a Corumbá, ficando autorizado a despender a
Xll, a peorogar o prazo para a conclusão das obras da. Estrada de FerI' Mogyana, no tl'echo de Ar.lguary a Catalão;
quantia de 100:000$000 ;
de Porto de Cachoeira de Santa Leopoldina n. villa Alfonso
XIlI, a prorogar por dous annos o prazo da eoucas ão da
Claudio,no Estado do Espirito Santo, ficando autorizado a des- Estrada de Ferro da Praça da Republica. á barra de Gua-ratyba,
sem onus algum j
pender a quantia de 40:000$000;
de ltabira a Sant'Anna de Ferros e Guanhães, ficando autoXIV, a abrir ao Mioisterio da Indu Ll'ia, Viação e Ouras Pu·
rizado a despender a quantia de 30:000$000 j
~lic~~ o credito de 600:000
para occorrer ás despezas com a
da estação de Boquim á cidade de Simão Dias, passando pelo. revIsao da rêde de encanamentos do ...ba tecimeoto Ue agua da
villa de Campos e cidade do Lagarto, no Estado deSergipe ;
Capital Federal, acquísição de novos ml\nanciaes e outros me·
de Lavrai, no Estado do Ceará, a Souza, no da Parahyba, lhoramentos reclamados pelo mesmo serviço j
passando pela cidade de Cajazeiras e villa de S. João de Souza;
XV, a abrir ao Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu·
de Peripery à cidade de !tamaraty, no Estado do Piauby ;
blicas o credito de 40: 000$, para oecorrer ás despezas da re· '
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presentação dos productos brazileiros na exposição Pan·Americana de BUfi'alo;
XVI, n. entrar em ~'lccordo com a Companhia Victoria a Minas 8. Recebedoria da C,~[!ital
Federal.
.
parn. quo a conces:ao a que se refere o decI'eto n. 1082, de 28
.
do novembro de .1890, cOl1?ece na cidade da Victorin., passe por 9. Caixa de Amortização
Peçanh~ e termlDe cm Diamantina, mantidos para o começo e 10. Casa da Moeda, diminuida
a verb/t de material para
conclusao das obras os prazos constantes do contracto celebrado
a fabricação das moedas
p~ra a execução do decreto citado, ficando exlincía a concessão
de nickel e bronze, de
feIta pelo decreto n. 574. de 12 de julho de 1890'
13:000:' p3.ra 10:000$; a
XVlI, a revor, em beneficio d~ lavoura da canna,' a concessão
de combustivel, de
dos engenhos centraes de. fabricaI' aSSUCé11', de Iguape e Rio
80: 000:' para. 60. OOO.~ ;
FUnd?, no Estado da Balua, parn. o fim de re"'ularizar o seu
a de p:lpel, tinta, oleoB,
~ILU~clonamento.; podendo, n? ca~o de não conseguir a restau-vernizes, gomma ( para
Iaça.o ?as fabricas oecessarJas a deCe a e salvação da lavoura,
selIos, estam pi Ibas, etc.)
resCIndir o. contracto, sem prejuizo para a Uniã.o do reem1.Jolso
de 80:000$ para 60 :000. ;
das quantias arleantadas pelo Governo a titulo dJ n-al'antia de
e a de materiaes para
juro, credito determinado no decreto u. 635, de 9 de agosto
as obras de 30:QOO,' partL
do 1890;
15:000";'000
.
XVIlJ, a entrar em accordo com as em prezas de estra(las de
forro, que gozam de garantias de juros do Governo Federal no 11. Imprensa Nacional e Dia·
rio O/ficial, inclusivo n.
sentido_ de ~tel"lr os l'espectivos traçados, comtanto que d~ssa
impressãode 2.000 exem·
lllteraçao nao resultem novos onus para a. União, firando antes
piares do Boletim de
d~l:nonstl'ado quo os novos traçados oiferecem melhores probaLegisl oção n rozileim, or~Ilidades de kafe a, tendentes a diminuir a importancia dos
ganizado pelo cidadão
Juros a pagar durante o prazo das respectivas conces~ões;
Paulo Tavares. Desse Bo·
XI~l a, razer contar o,prazo para fi conclusão da construcção
letim, publicadoem
do pl'Ime1ro trecho da I'. tra!.la de Ferro de Catalão a Palmas !.la
12faEciculcs, J.OOOexemdata da inauguração da estação ue Cal lão da Estr,·da do F~rro
piares ficarão par,L o
Mogyalla, obrigando·se a concessionaria a' entrar cm accordo
GOVcll no e 1.000 Eerão
c m a Etitrarla cle Ferro M02yana para conclusão elo trecho de
dados como unica recom'
Araguary a Catalão;
pen a ao seu organiXX, a contractar o estabelecimento de um apparelho de carga
zador, que, si desejar
e descarrta, 110 porto .da Fortaleza, mediante o pagamento de
fazrr maior tir(lgem,
taxas pré~Iame.nL e tlp~lndas e ~Em privilegio;
poderá fazei-a medianto
XXI, a melulr nas vlllgeus do Lloyd o porto de Santarém,
pagamento do papel ne·
n~ Estado do Pará, .utilisando·se para. isso das viagens qu são
cessa.rio. ,
.
fel tas a. porto de Obldos, as l'Juaes passarão a ser feitas alter12. Laboratorio Nacional de
nadamente;
Ana.lyses na Alfandega
XXll, o. renovar; sem augmento de despeza, o contracto da
da Capital Feleral, ele·
Companhia de Navegação do Maranhão, por r azo não excedente
va da a 15:200, a verba
ao da clausula XXIlI do decreto n, 1835, do 10 de outubl'O <.le
destinada ao material,
I 91, podendo .supprimir portos de escalas e crcar outras, insendo: pal'a, livros,
cluindo nestas o porto de AcaraIJú, e r~peitada 11 di.posiç:1o do
jornaes cientificos e ob·
art. 18 da lei n. 939, de 26 de setembro d ~ 1857.
jectos de ex pedico te,
Art. 19. Aos engenbei['os resi<.lentcs da Estrada de Ferro
tatõ es e publicaçõa •
C~n~ral do Beazil erá a~onarla, para despezas de vla"'om, a
4:500 ';acqUisição de redlar1a de 5 '0 O, que sera paga mediante attestado do runc·
activos e instrumento:;
cionario immediatamente superior.
e conservação destes,
Art. 20. Ficam mantidas as disposições constantes do n. XII
8:000S; consumo de gaz,
do art, 22 da lei n. 652, de 23 <.le dezembro ue 1899, dos ns. IX,
1:200$; despezas extraXII, XIV, XVIIl, XIX, XX, XXII .. XXV e XX.VIl do art. 22
orJinarins e eventuaes,
da lei n. 746, de 29 <.le dezembro de 1900, e dos arlS. 23 e 24
incl usi ve asseio do edida mesma lei.
fido, 1:500 ; para os tI'es
Art. 21. Fica prorogado, por mais oito mezes, o prazo para
serventes, 3 :600$; e mais
o começo das obras do porto da. Bahia,
18:000 , importancia de
Ar!. 22. A despezas de fiscalisação das estradas arrendadas,
80quota á razão de 15 n/o
a que se refere o n. 25 do art. 29 da l~i n. 746. de 29 de
sobre a renda. at6 o ma·
dezembro de 1900, serão pagas pelas quotas fornecidas para este
ximo de 120:000$...•..
fim constantes doa contractos do arrendamento.
Art, 23. O Presidente da Republ,ica é autorizado a despender 13. Administração e cu teio
dos pl'opl'ios e fazendo.
pelas repa.rtições do l\1inisterio dilo Fazenda, com s serviços
nacionaes, deduzidos
de ignados nas sertuinte verbas, em ouro, 21.895 :057, 158;
6: 000.' pedidos p a r a
em papel, 83.178:617~909.
pagamento do fiEca1 da
PlIpel
Ouro
Companhia ue Sanoamen to do Rio de Janeiro
1. Jm'os e mais despezas da
divida externa
· 17.034: 466. '667
14. Delegacia do Thesouro cm
Londres
, .
2. Juros e amortização dos
.
emprestimos interuo,'...
2.286: 065:'1)00 9 . 600 :000,:000 15 . Delegacias Fiscaes
16. Alfandegas: augmentada
3. Juros da divida interna
de 4.: 000$ para o mate·
fundada .....•.•......•
25.756: 084 "000
ria.1 da Alfandega do Rio
4. P e n s i o n i s tas, sendo
Orande doNorto, sendo:
300: 000 ~OOO para des2:000 para Il.cql1bição
pezas de funeral, novas
de um escalar e 2:000:'
4.388: 179~949
pensões....•.. ,.,., ..••
pltra compra. do mate2.708: 653:'374
5. Aposentados
.
rial fixo e rodante oa.ra
6. Thesouro Federal, augmeno serviço das capatazias ;
tat1a de 9: OOO~ para telede 7:600$ para a Alfang'l'ammas no exterior ..•
,
. • 1. 003 :945 "000
dega de Sant'Anna do
403: 000,;'000
7. Tribunal de Contas., .•.•
,
ReI. do Senado

~

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

Ollro

100:000$000

Papel

350 : 70~ :'000
2\l2:742$~00

678:540 000

I . 160 :340$000

88:000~000

71:2

000

36:600 '000
I.512:718~OOO

OU1'O

LiVl'amento, no E tado
do Rio Grande do Sul,
sendo: 1: 600" de ordenado do administrador
das capatazias e 9 quotas, I: 200"' para 2 serven tes e 4 :800$ para
aluguel da casa em que
funcciona a repat'tição
e elevado a 174 o nu·
mero de quotas ne ta
alfandega; de 9:600$
para a Alfandega de Penedo, Estado de Alagôas,
sendo: 6:000$ para coucerto do w!tef' pertencen te á mesma alfandega
e 3:600 para compra
de tubos para a lauchn.
Onclina e reduzida de
75:320', importllncia das
quotas, de confoemidac1e
com a tabella. infea.

8:658$200

30 llro

Papel

27. Porcentagem pela coul'ança executiva pelas dividas da União
.
280 Commissão e corretagens
29. Despezas eventuaes .....•
30. Reposições e restituições.
3!. Exerclcios findos ... " ....
32. Obras, endo na Capital
FedemI 180:000' e nos
E tados 600:000.', comprehendendo-.e nesta
verba: de 200:000$ para
con trucção de uma
poute de de carga na
Alfandega do
ear.1,
2:000 para coustrucção
de um po-to 11 cal em
Parapuca, Estado rle
Alagõas e 1:500' para
construcçfio de outro
posto fiscal no pontal da,
Bana de S FC'ancisco,
no Estado de Alagôas ..
9.415:849. 100 33. Creditos especiaes. . .. .•

50:000$000

Pap 1

100:000 000
<:0:000$000
120:000$OCO
. 450 :000$1)00
2.000:000$000

780:000$000
2.379:267 '?91

APPLlCAÇÁO DA. RE DA CO~I
DESTINO ESPECLAL

Tabella l1a cotas que \le\6Ul lJCl'c~bcr o cmpl'egivlos \las Alran lUCIa
34.
ALfANDEGAS

:N:anáos
.
Belém ..•...•••..•
Maranhão
.
Parnab lla
.
Fortal~za
.
Natal
.
Parabyba
.
Recife •..•...•....
~acei6 ..•..•..•.•
Penedo
.
Aracajú
.
Babia ....•.•...•.
Victoria
..
Macabé
.
Capital Federal .
Santos
.
Paranagui.......•
Florianopolis .....
Rio Grande do Slll
Porto Alegre .....
Uruguayana.•.•.•
Livramento ...••.
Corumbá
.

l'ORCEWfAOENS

LOTAÇÃO

7.000:000$000
17.000:000.'000
4.000:000 000
500:000'000
2.600:000. '000
100:000'000
900:000 000
18.000:00 :000
i. 700: 00 000
140:OuO,;OO

300:000'000
14.000:000 000
250'000 000
60:000.'000
65.000:000 000

27.000:000~ODO

i. 500: 000'000

850:000;.000
8.000:000:-000
-1.000: 000.'000
600:000'000
300:000'000
1. 400: 000 ~OOO

U!O

1.30
1.40
2.70
2.00
10.00
2.10
0.91
2.20
12.00
3.50
0.95
6.09
20.00
0.75
0.57
1.9J
2.60
0.65
1.30
5.00
4.00
3.10

17. Mesas de rendas ..•........•....••..•. '"
18. Empregados de repartições e logares oxtin·
ctos.•.......•.............•.•..•.....•
19. Fiscalisação e mais despezas dos impostos
de consumo
20. Commiasão de 2 % aos vendedores particulare de estampilhas
'" ..
21. Ajudas de custo
..
22. GraWicações por serviços tempararios e
ex traor,li narios......................•.
23. Juros dos bilhete do TheRouro ......••...
24. Juros do empl'estimo do cofre dos orpbãos.
25. Juros das Caixas Economicas e Monte de
80ccorro.......•.•..••••..•.••...•.•.•.
26. Juros diversos .. ,
o,

t.

t

o

•••••••••

o •••••••

•••••••••••••••••••••

DESPEZA PARA

1()02

126: OOOsaOO

impor ta ne i fi
da receita
orçada sob
Fuudo de
e ta rubrire ",ate! ?a •.......
"
maIs metade
dos saldos
fllle se operarem uo
orçamento

2.020 : OOO.~OOO

$

221:000.000 35. Fundo de amortização dos
56:000 000
empre.slimos internos:
13:500 00
40'000·' O
importancia
10:000'000
da receita.
1 :00'000
6.000:000,,000
01'\'0.180 ...•
169:200 000
37:400..:.000
16: 800:,000
Papol ... ,,(maiS metade
10:500)000
dos saldos
133: 000, .( 00
queseapu15:000-000
r arem no
12: 000;'000
$
orçamento. • . . .. •.•....•
'187: 500. '000
153: 900)000 36. Obras dos melhoramentos
28:500~000
dos p )1'tos executadas
22:100:1)00
á. custada. União, impor52:000'000
tancia orçada
,. •....•.•......
2.530:000.;000
52:000:000
30:000~OUO
37. Serviço do soccorro navaI
12:000$000
no porto do Rio de Ja41: OOsaOO
neiro, importancia 01"
çada. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .
72: 000$000
Art.
24.
O
fundo
de
amortização
lIos
emprestimos
iutel'Oos,
1.702: lllO"OOO
papel, será constituido com os seguintes re'.mrsos:
a) as ap01ices adquiridt1s com a receita proveniento da
venda de generos e proprios naciol1l\6 , arrendamentos e ar 724 :226:'000 ramentos determinados no art. 3" üa lei n. 741, de 26 de de·
zem bro de ruoo;
IJ) as apolices adquil'ida.s com o saldo ou excesso entre os
82:950. 986
recebilLlento e as resti tuiçõ s de depositos;
c) as apolices já adqnirida e as que o forem sendo pela.
2.84.9:4.00. '000
Caixa de Amortizaç[o com os jUl'O não reclamados. nos termos
150:000 000 tia lei de 2a de outubro rla 1848, art. 48. a regulamento n. 9370,
40:000, 000 de 14 da ~ v reiro de 1885. art. 94,
d) as apoUcas adquiridas com a verbas que para esse tIm
30:000. '000 forem vota1as anullaJmenLe pelo Cougresso.
Al't. 25. Toda as apolices l.... llluil·itlas pela. Cól'JW1 indicada
4.80:000$000
650:000$000 110 art. 2" serão escripineada.s na Caixa na Amol'iização ob
o ti tulo «Ftmdo dc amorti:;açcío dos empl'cstimos inte1'l'lOS, papel»
5.700:000$000 e os respectivos juros serão elYLpregntlos na compra de novas
50:000. '000 apolices, que irão augmentar o dito fundo.

'.

-

"

."

e
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Art. 26. Da renda do Laboratorio Nacional de Analyses intuitivo nas escolas pl'imarias, de .Julio Cesar Pinto Coelho e
será abonada ao seu pessoal, em ell'ecLivo exercicio 0 sem Albino Alves Filho.
prejni7.o de s,~us vencimentos actuaes, n quantia de l!) n~ sobre a
§ R. ° A elevar á categoria de I' ordem. Eem augmento de deslotação de 120:000$, dividida em 80 quotas, assim distribuídas: peza, a Mesa de Rendas de Camocim, no Estado do Ceará.
§ 9.° A relevar a Mesa administrativa da Santa Casa de Mi1 Di rector
10
2: 250., 000 s ricordia
e H03pital dos Lazaro~ de S'l.bará (Mina.), da obl'il{ação
2 Chimico~, I' cla so 7 cada um.........
14
3: 150.'000 do pa"amento
da quantia de 1:736. '?50, correspondente á liqui4
»
2a
» 6 »
».........
2t
5:400.1)00 dação
das tres quintas partes do extincto vinculo do Jagllára.
4
»
3'» 5 »
». . . . . . . . •
20
4: 500. 000
10. A despender até a qualltia de 50:000, com a construcção
I Escripturario...........................
5
I: I25tOOO ou§acquisiçil.o
de um predio para a Alfandega da PnrnalJyba.
1 Amanuense.............
3
Ô75.'000
~ II. A pagar ao cidadão Apnlchro Malta, a quantia de
I Porl'3iro·c0nsorl'ador...................
4
900!';OOO
6:530,"107, que deixou de IlJe ser paga por falia de verba e cujo
direito lhe foi reconheciúo por despacho do Ministerio da Fa80
zenda de 10 de outubl'O de 1899.
Art. 27. 03 trabalho go.raphicos e acce soritls das repar§ 12. A mandar pagar aos empl'egados das Alfandegas a portições e e taoelecimentos publiccs ela. ('apitnl Federal, para cuja ceutagem rl'lativa ao augmcnto da renda veriilcado no excrcicio
despE'za sãq consiguadas \'erllas uesta lei, serão executados, ex- de 1901, comparado com o exercicio anterior, de conformidade
clusi vamente, pala Imprensa Nacional, não devendo ser 01'- com a rloutrina estabelecida no art. 41 da lei n. 428, de 10 de
denada nem paga del!pez,\' alguma, por couta das mencionadas dezembro de 1896, abrindo para. esse fim o necessal'io credito.
verba.~, sinão de conform.idade com es;e preceito. Exceptuam- e
§ 13. A relevar o tbesoureiro do papel-moeda da Caixa da
desta l'dgra os serviços peculiares da Alfandega da Ca.pital Fe- Amortiz\l.ção da responsabilidade e pagamento da importancia
deraI c os da Repartição de Estatistica, que continuarão a ser relativa ao desfalque dado pelo ex-fiel A·rnaldo Vieira. da Ga'
feitos nas oficinas typographicas dessas repartiçõe .
mara. Nessa relevaçilo não Ee comprehcnde a importancia de
Pll.ragrJpho unico . • ó por ordem expressa do Ministro (la 40:000, valor da fiança prestada pelo mesmo tlJesoureiro.
Fazenda e nos termos determinados no decreto n. 1541 ,de 31
§ 14. A despender até a quantia de 50 :000" para. auxiliar as
de ago to de 1893, poderá ser feito, na mesma Imprensa, qualquer trabalho para particulares, com o pa"amento a prazo, e, despezas feitas pela. Sociedade Nacional de Agricultura com o
Congresso Nacional de Agricultura, que se reuuiu nesta Capital,
gratuit-lmente, r,ó com autorização legislativa.
Art. 28. O" vencimentos por substituição dos empregados em setembro do corrente anno, podendo mandar publicar na
de Fazenda se regularão pela forma estabelecida na decisão do Impren~a Nacional os trabalhos apresentados e os steuogra·
phados, inclusive as monographias e memorias.
Minislerio da Fazenda, n. 234, de 23 de abril de 1879.
Art. 2!). As despezas com funeraes dos funccionarios publicos
§ 15. A tornar extensivas a todas as A1rande"a as disposições
ficam ujeitas ao regi tI'O a posleriOl'i do Tribunal de Contas, do art. 254, § 2° da Nova Consolidação das Leis das Alfll.ndegas
nos termos do art. 164 do regulamento que baixou com o e Mesas de Rendas, incluindo-se os vinhos em cascos entre as
decreto n. 2409, (le 23 de dezembro de 1896.
mercadorias susceptiveis de corrupção, a que se refere o dito paArt. 30. Ficnm approvados os creditos na somma de ragrapho.
9
1.020:03 019, ouro, e 12.329:83'2~ 6 papel, con~tantes da
§ 16. A rever o regulamento sobre facturas consulares para o
tàbella A, que acompanha esta lei.
fim do modificaI-o, eliminando disposições que a praticl tenha
Art. 31. Fica o Governo antC'rizado:
acopsellJado o adaptando·o de mouo mais conveniente aos fios a
§ 1.° A ampliar até 25 annos os prazos para arrendamento que se destina.
dos campos de pastagem da fazenda de Santa Cruz, insel'indo nos
§ 17. A mandar publicar na Imprensa Nacional a Historia
contl'actos que celebrar clau ulas que as"egurem o saneamento da guerra da tríplice aniaflça, e <::ripta pelo finado Arthur Mondos mesmo scampos, de conformidade com a autorização do tenegro.'
arte 3". lettras c, d, e, da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900,
§ 18. A eífectuar o emprestimo de 300:000$ ao Estado do
que continúa em vigo(·.
E pirito S:mto, fazendo para esse fim a necessaria operação de
• § 2.° A de pender, da quantia que tem de receber do cr·edito.
Banco da Republica, em pagamento de sua divida, a impor§ 19. A abrlr o credito na importanoia de 6:975: 680, devida
tancia necessaria para adquirir, por compra ou construcção,
pl'euio nece arios para serviço federal e objectos de valor ar- ao DI'. El'nesto Augusto da Silva Freire em virtude de sentença do Supremo Tribunal Federal de 16 de maio dll 1900, para.
tlStlCO para a Academia de BeIlas Artes.
3.° A abrir no exercicio de H)O~ creditos supplementare , pagamento de seus ordenados ue juiz de direito em ilisponiaté o maximo de 8.000:000 , ás verblS indicadas na tabella B, bilidade.
que acompanha a presente lei. A's vérbas - oecorros publicos
§ 20. A pagar á viuva de Manoel Soares Lisboa a importancia
e - Exercicios findos - poderá o Governo abrir creditos upple- das pedras fornecidas pOl' seu mar~do ao Governo para a con·
mentare em qualquer mez do xercicio, comt nto que slla tota- strucção da E-tradu. de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana,
lidade computada com as dos demni creditas abertos não ex- bem como o respectivo transporte.
ceda o maximo fixado, respeitada. quanto a verba - Exercicios
Ad. 32. Continuam em vigor, no exercicio desta lei, as diafindos _ a disposição da lei n. 3230, de 3 de setembro de 1881,
posições dos ns. 2, 9, 12, 23, 24 e 28 do art. 29 da lei n. 746,
art. II.
o ma.ximo fixado ror e te artigo não se comprehendem os de 29 de dezembro de 1900, bem como a do art. 32 da mesma lei
creditos aberto ao ns. 5, 6,7 e 8 do orçamento do Mini terio do e a do art. 2°, n. XIV, da lei n. 741, de 26 de dezembro de
1900, que permitte a venda de estampilhas aos fa.brioontes naInterior.
4." A liquidar os debitas dos bancos, provenientes de cionaes, a prazo de tres mezes.
Art. 33. Fica elevado a 15 nó O maximo de porllentagem de
nuxilios a \;\'voura.
§ 5. ° A conceder o premio de 50$, por tonelada, nos navios que tratt\' o llrt. 29, n. 6, da lei.q.ue fixou a despeza do l\linique forem construidos na Republica e cuj;\' arqueação sej,\, su- terio da Fazenda para o eXeL'\llCIO de 1901.
periol' a 100 toneladas, podendo, para isso, abrir o creuitos que
Art. 34. Fica revoga.da a disposição do n.6 do art. 29 da lei
forem necessario •
n. 746, de 2. de outubro do anno passado, que prescreve a di§ 6.0 A levar a credito do M.lledor das rendas federaes vi ão do vencimento dos collectores e escl'Íváes em quota fixa
da cida.de de Queluz, Estario de Ima Geraes. José Augu to proporcional, e considerado o dito vencimento sómente como
Moreira de Mendonça, a importancia de 2:700:'520, que lhe foi porcentagem.
debitada proveniente de estampilha.s de se1l0 adhesivo e do
CapitaL Fedoral, 30 do dezembro de 1901, 13° da Ropublica.
impostos' de consumo, roubada por meio de arl'Ombam8nto do
editlcio em que funcciona..-a. a collectol'ia, como ficou provado
pelo inquerito e pronuncia dos criminoso.
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
§ 7.0 A despender, me~iante aVIl.liação }leia ~mprensa Na·
cional, a quantia necessarla paro. a lmp~es~ao, a1, o nllm~ro
Joaquim MU1·tiflho.
de tres mil ~xemplaro.>, da - CJrta Descrlptlva - para o ensmo

...
"'>

TABELLA Leis II.

1l~9, ll~

9 llll

Dacreto n. 3827 - de 17 de novembro de

A

1900

(t~lllhI'O

dn 1850, :11'&. 1 . G n II. 3318, lIn 35
do ago LO, art 30

MinisGerio d:l. Justiça e Neg-0oios IUGerioras

Aure o craLlito ,upplamenll1t' ás val'iJus - Secretaria do Sdna.·lo - 32:7008 e SOlrctaJ'i.t
da Camara dos Deputado.> - 40:000$. do exo:'·
cicio cOrl'enle ...........•.................
Decre to n. 33:23 - de 17 de novembro de
19)0

EX.EI~CICIO

DE 1900

Decreto n. 3389 -de 9 de fevereiro de 19.)0
Abre o credito espe~ia.1 para pa.gamento de premio.> e d:l.s de3pezus do impressão da obra.s
-:- Doendireitamento forçado dos cyphoticos
Direito Penal do Exercito e Arm'l.da, Corligll
Penal eommentado e Compendio de Historia
Geral de Direito ....•.•...•...•......•....•
Decre~o

1900

26:460$000

8:000$000

4:200$000

. 880. u-!5

618:750 000

Ministerio das Relações Exteriores

Abre o credito especial destinado a oecorrer
ás despezas com a verificação da. nascente do rio Javary .........•.....•...•

')()ú:OOO 000

Abre o credito para liquidar d finiLivamcnte as
reclamações de di ver :\s legações estmu·
geil'a' pelo imposto sobre navios da 1'':"
spectivas nacionalidades, indevit.lamenLo
cobrado pelos Estn.dos de Pernambuco o
Alagôas .....•..••.•.........•........•

24:379"954
224:379,954

78:7CO$OOO

Ministerio da Marinha
E

1900

'ERCICIO

Decreto n. 3627 de 1900
618: 750:'000

Decreto n. 3814 - de 18 de outubro de
1900

D'~

1900

de 28 de ma.rço

Abre o credito paro. pagamento da di.ITerença do
salarios devida a opera.rios extraordiua·
rios dispensados do Arsenal de Marinha
desta capital. no anno de 1809 ...•....•

10:863$000

Decreto n. 3853 - de 12 de dezembro
de 1900
78:700. '000

Decreto n. 3823 - de 10 de novembro de
1900

,.

955

Decreto n. 3847 - de 6 de dezembro
de 1900

Decreto n. 3813 - de 18 de outubro de

Abre o credito supplementar á verba - Soecorras Publicos - do actup,1 exercicio ..•..•

216:361$310

Decreto n. 3750 - de 23 de o.gos to
de 1900

1900

ALra o credito supplementar ás verbas - Secpeiaria do Senado - 32:700.; e Secretaria
da Camara dos Deputados - 46:000.$, do
actual.orçamen to..........•...•......••..•

1901

EXERCICIO DE .900

Decreto n. 3767 - de 22 de setembro de

AbrE! o credito supplementar ás verba~ - Subo
sidio dos Senadores - 141 :750 e Subsidio
de Deputados - 477:000 I do actual orça·
mento .............•••........ : .....•.....

598: 125. 000

4.125:07~

190)

Abre o credito supplementar ás verbas - Secre·
taria do Senado - 32:700 e Secretaria dn.
Camara dos Deputados - 46:000S, do actual
exercido .................••.•............•

1900

Abre o credito supplementar á. verba - Soccorros Publicos - do actual exercicio
.

Decreto n. 3766 - de 22 de setembro de
Abre o credito supplementar pn.ra as verbas
- Subsidio de Senadores - 141 :750.' e li. Subsidio do Deputados - 477:000$000 ........•

78:700. 000

Decreto n. 3966 - de 23 de m'1.rço de

Decreto n. 3736 - de 11 de agosto de 1900
Abre o credito extraordinario para pagamento
dos vencimentos do preparador de histologia
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
Dr. Ernani Carlos de Menezes Pinto .••.•...

Abt'O o cretlito supplemen lar ás verbas - Secre·
tat'itl. do -·enn.do - 32:700Si o Secrotat'in. do.
Camal'a dos Deputados - lü:OOO. l ., do actual
exercicio ....• , ••.......•........ , '., •..•...

Abre o credito supplementnr ás vel'ba -Subo
.hlio dos S na'!ol'es - 137:(,25 e Sub icLio dos
Depu tados - 461: 100 .• do actual eXeI'cicio ..

: Decreto n. 3735- de 11 de agosto de 1900
Abre o credito extraordinario, ao cambio de 27,
para premio ao Dr. Tito dos Passo de- Almeida Rosas, quando alumno na Faculdade
de Direito do Recife •................... , .•

•

Decreto n. 3832 - de 15 de dezembro de
550: 000:'000

Decreto n. 3728 - de 4 de aJasto de {90)
Abre o credito extraordinario para indemnizar
ao Dr. João Paulo de Carvalho, de dospezas
que r.~z no. Europa, no desempenho de commissão ..••.....••.•.••...................•

611:7.)0$000

Deoreto n. 3831 - de 15 de d zo:ubl'o de

n. 3383 - de 16 de junh) de 190)

Abre o credito supplomenLar á verba - Soco
eorros Publicas - do exercicio de 19JO....

Abre o Cl'euito supplemontar ás vel ba.s - Subo
sit! io dos Senadores - 141 :750.. e subsid io dos
Deputados - 477:000$, dJ oxel'cicill corl't'nto
" "
,
,,
,
.

550:000.$ooa

Abre o credito para pagamento ao almirante
Jeronymo Francisco Gonçalves, da dlil'erença. de vencimentos desde a data de
sua refol'ma até a de sua. raversão ao
serviço activo da armada
,
.

'.

67:063$138
77:926$138

-

Minis terio da
E

•

De~reto

EnCICfO

n. 3705 de 1900

33 Decreto n. 3923 - de 16 de fevereiro
de 1901

Guerra

DE

1900

Abra o credito para oecorrer ás despezas com no
construcção da 1inha telegraphiea de Cuyabil.
:1 Curumbá ......................•....•.

de 2J de julho

Abre o credito extraorJinario para pagamento
ue diarias a que tem dil'eito o capilão
rerormado do exercito Carlos Augusto
Ferraira de Assumpção .••......••.....

Decreto n. &954-de 12 de março de
1901
3:350,~000

Decreto n. 3796 - de 11 de outubro
de 1900
Aure o crediLo para pagamento da graLíficuçã. de engajado ao ex-lo sargen to do
corpo de operarios militares do Arsenal
de Guerra desta Capital, Augusto C.\nditlo
Peroira Baptista de Oliveira .••.......•

30:660$000

n. 39155 - de 12 de março de
1901

194$875 Aure o credito, em ouro, para oecorrer ao paga-

mento da gratificação devida ao escriptura.rio da delegacia do Thesouro em Londres,
Dario Caetano da Si! va
,
..

1:643$740
1.961 :327$915

41 :557$600

Decreto n. 3970 - de 26 de março
de 1901
Abre o credito supplementar á verba 16"Material - consignação n. 34 - Transporte de tropas, do orçamento vigente.•

Abre o credíto plra ocoo['rer ao p:lgamento das
diarias de transporte dos engenheiros e
constructores teohnicos da Inspecção das
Obras Publioas da Capital Federal, relativas aos mezes de janeiro a dezembro do
exercicio findo de 189 ...•..•....•....••
De~reto

Decreto n. 3849 - de 7 de dezembro
de 1900
AbJ'e o <"redito especial para oecorrer ao pagamento de vencimentos atrazados do pessoal encarregado da conservação da Fabrica de ferro de Ipanema•...•..•.•..•

•100: 000$000

Ministerio da Fazenda
EXERCICIO DE 1900

154:030 119

Decreto n. 3643

190

ge 1E? de abril de

199:132$594 Abre o credito especial para oecorrer no paga-

mento do premio devido a Silva Moreira
& Comp •.•......•.......••....•..••.•••

Ministerio da Industria

. Decreto n. 3685 - de i9 de junho de
1900

E. ERCICIO DE 1900

Abre o credito para occorrer ás despezas com o
E'stabeleoimento da. Alfandega de Porto
Alegl'e .•........••.••....•••..•.•....•..

Decreto n. 3637-de 2 de abril de 1900
Abre o credito especial equivalente a cem mil
libras terlinas para oecorrer ao pagamento devido á Cea"à H/wbour OO'1Joration, Limited, nos termos do decreto
n. 3602, de fevereiro do co~rente anno .•
Decret

..

n. 3651 - de .abril de 1900

Abre o credito especial para occorrer ap paga·
mento das diLferenças que sotrreram nos
Seus vencimentos, durante o exercicio de
1897. os conductores de I a e 3" classes da
Estrada de Ferro Cen trai uo Brazil •...••

888:888$88R Abre o credito espeoial para pàgamento dEr
'" contas de fornecimentos feitos ao director
~ do Jardim Botanico .......•..........•..

Decreto n. 3857 - de 15 de dezembro
de 1900
Abre o oredlto afim de sa.ldar a indemnização
a.rbl trada ao herdeiros de Joseph Hancox

508: 00

Decreto n. 3852 - de 11 de dezembro de
1900
31: 162$007

Abre o credito espeoial para pagamento das
liespezas feitas com a. recepção do Sr. Presidente da. Republica Argentina ...•....••

12:345$810

Decreto n. 3905 - de 14 de janeiro de
1901
Abre o oredito para a liquidação do direito ore·
ditorio reconhecido a Karl Valais & Comp.,
Augusto Lenba & Comp. e Aretz & Comp"
por accordão do Supremo Tribunal Fede650:000$000
ral de 20 de outubro de 1900 ....•••••..•

Decreto n. 3773 - de 24 de setem bro
de 1900
Abre o oredito para o pagamonto devido a Alceste Pettarle pela empreiLada da estrada
de rodagem do Porto de Cima. a Figuoira.
de Bra~o, no Paraná .•.•.•...•.•.....••

184:262$505

Decreto n. 3821 - de 9 de novembro de
1900

Decreto n. 3672- de 4 defunho de 1900'
Abre o oredito especial destinado ao pagamento da indemnização de _50:000 ao
Banco União de S. Paulo e 400:000. ao
engenheiro Franoi co de Almeida Torres,
pela rescisão dos re pectivos contractos
da rUl}dação de nucleos coloniaes .......

9: 150 000

603:618:.798

Decreto n. 3909 - de 21 de janeiro de
1901
Abre o oredito supplementar ii. verba - Rece·
bedoria da Ca.pital Felieral, no exercioio
'"
de 1900
18:973 280
Decreto n. 3936 - de 25 de fevereiro de
1901

"40:000 000

53:950 '000

Abre o credito supplemental', em ouro, á vorba
- Caixa da Amortização, do exeroíoio de
1900..•••..•... , ..•..•.•.••.•• ; •.•••..••

125: 9 99$391

-

:31·
Decreto n. 3982 -de 30 de março de 1901

Ddcreto n. 3939 - de 25 de fevereiro de
1901
Abre o credito supplementar, á verba - Alfandega, Q,o exercicio de 1900
.

Abre o credito para liquidação da indemnização
devida ao Dr. Henrique Auguslo .de AI·
buquerque Milet e sua mulher em virtude
216:0858 299
do a.ccorclão do Supremo Tribunlll F~deraI.

Decreto n. 3961 - de 18 de março de
1901
Abre o credito para liquidação da inuemnizução devilln a Eduardo Martins & Comp .•
em virtude :lo nccordno do Supremo Tl'ibu·
unI Fedel'al de 23 de agosto (le 1899 ..•.••
Decreto n. 3972 - de 27 de março de
1901
Abre o credito supplementnr ii. verba. - Mesns
de Rendas, do exercício de 1000 .•.....•..

6.762:021$04.4
RESUMO

0010

Minislerio da Jusliça. o Negocias Interiores .•.........
Minislerio das Relações Exleriol'es.
»
da Marinlll1 .....•
»
da Gllen!l
.
»
da Industria ..•..
280; 000. '000
»
da Fazenda ...•...
33: 15587'73

4:200,000
'.

Capital Fole!'al, 30;de dezembro delOOI.-Jollquim Murlinho.

Abre o cretlito para. occorrer ao pagamento
devido a João de Aquino Fonseca e Fonseca
Irmãos & C., em virtude de sentença do
juiz federal de Pernambuco, confirmada
por /loccordão do Supremo Tribunal Fede-

1._ .........•....•...•

Decreto n. 3980 - de 30 de março çle 1901
/>.bre o credito para liquidação do direito creditorio reconhecido a Theodoro Wille & C.•
em virtude da sentença do juiz federal
confirma nesta secção. mado com o accordão
do Supremo Tribunal FederaL •........•

485: 179 824

Ministerio das Relações Exteriores
Err;tmorclin(lrias no ea;/erior.

Millisterio da Marinha
429: 919. '4130

Hospitae! - Pelos medicamentos e ulensis.
Refol'mados - Pelo soldo de officiaes e praças.
Munições de bocca - Pelo sustento e dieta das guarnições dos

navios da Armada.

Munições l'lavaes - Pelos caSai! fortuitos de avaria, nau,
fragios, alija.mento de objectos ao mar e outros sini tros.
Fretes - Pela.s pass!)gens e ajuda. de cu to a.utoriz,ttIas em
lei e com missões de saques.
Eventuaes - Por gratificações extraordinarias autorizadas
1. 797: 502 >'320 em lei e tratamento de praças om porlos ostrangeiros e nos •
Estados onde não lia hospitaes e enferma.rias, e p.tra. despezas
de enlerro.

Millisterio da Guerra
Hospitaes e enfermarias -

1.923:553"391

Decreto n. 3981-de 30 de março de 1901
Abre o credito' para liquidação do direito creditaria reconhecido a D. Maria Constança
de Gouvêa Soares e outros em virtude de
sentenças do Podel' Judiciario passadas em
jul~ad9 ..••....•.•..•••....••••••..•.••••

SOCC01'1'OS (Publicos.
Subsiclios aOJ deputados e senadores-Pelo que for preciso tIu·
Secl'eta"ias do Senado e da Camara dM Deput<ldo's - Pelo
serviço stenographico c de !'euacção e publicação dos debates du,
rante as prorogações.

Decreto n. 3977 - de 27 de março de 1901
Abre o credito para liquidação do dÍl'eito creditaria reconhecido a Souza. Filho & C. e outros, por sentença do juiz federal nesta
secção, confirmada por accordão do Supremo Tribunal FederaL ....•..•.•••.•.•

\erbj d~ or~alDeuto para. as qUile ° Govorno lioderá abrir mdilo lIjlplemeut:tr no oxmicio de 1900, de acronlQ CODl as leis u. 35 , de 9 do etembro do 1850,2348, de 25 ae ago lo de 1873 e ,128, ao 10 110 110zembro de 1896, art. 8·, II, 2, o :~rt. Z8 ~a lei II, 490, de 16 do ,lezembro do 1887.

ran te as prol'ogações.

Decreto n. 3978 - de 27 de março de 1901
Abre o credito para liquidação do direito cre. ditorio reconhecido a Sílva Guimarães & C.
e outros por accordão dú Suprem') Tribunal Federal de 10 de outubro de' 1900.

~BELLA-B

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
170;717S480

Decreto n. 3975 - de 27 de março de
1901
Abre o credito para liquidação do direito Cl'editorio reconhecido a Pires Coelho & Irmãos
e outrospor accordãodo Supremo Tribunal
de 21 de uovembro de 1900
.

T

401 :206$890

Decreto n. 3974 - de 27 de março de
1901

,

120:8iG~955

224: 379.:954

12 329:832"581

1. 919: 583. -OSO

ral

4.

77:926$138
199:13\?"59-!
1.070:705$287
G,6313:7.21$653

Decrdto n. 3973 - de 27 de março de
1901
Abl'e o credito p~ra liquidação do direito cre·
ditorio reconhecido a Pires Coelho & Irmãos,
por aCCl)rdão do Supl'emo Tribunal de 30
de janeiro do corrente anno
.

3:723"200

22:84~$380

praças de pret.

Pelos medicamenlos e ulensis a

Soldo e gratificações - Pelas gratificações de vai untarias e
engajados e premios aos mesmos.
•
Etapas - Pelas que occorrerem além da importancia consignada.
.
Classes inactivas - Pelas elapas das pra~,a,B in validas e soldo de
officiaes e pra~.a.s reformados.
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos omciaes que
viajam em commis~ões de serviço.
Mate?'ial - Diversas despezas pelo transporle de tropas,

•
-
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• Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas
•

DECRETO N. 836-DE 31 DE DEZEMBRO DE 1901

Garantia 'dejurol c!~ estradas de {lJrJ'o, aos engenhos centraes Iniciado na C3.mara. dos Deputados e pelo Senado enviado á.
e portos - Pelo que bxceder ao decretario.
sancção
Correio Geral - Pa.I'a conducção de malas.
Autoriza o Poder ExecuHvo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credil.o de 2.954:500$332, p pel, e 2:6i6"!45, ouro, para attender ao
Ministerio da Fazenda
pagamento de dividas de exercicios lindos.
Juros da divida interna fundada - Pelos que occorrerem no
O Pro jdente da RepubU a dos E5tados Unido.:; do Brazil:
caso de fundar-se parte da divida fiuctuante ou de se fa.zerem
operações de credito.
F~ saber que o Congl'es'o Nacional <.IecI'etou e eu sancciono
JU1'OS da divida inscripfa, etc. - Pelos reclamados além do a seguinte re:solução:
alp,arismo orçado.
Artigo unico. Fica o Poder E'{ecutivo autorizado a abrir ao Mi• Aposentarlos - Pela~'\posenta'lorias que forem concedidas além
njsterio <.Ia FazelJda os crelitos extraordinal'ios de 2.954:500$332,
do credito votado,
Pcnsimislas - Pela pensão, meio soldo do montepio e fu- papeL e 2:676 445, ouro, pa.ra attendcl' a, pagamento de dividas
de exercícios fin<.lo', egun<.lo a I tação abaixo, fazendo-se a neneral, quando a consignação não for sufficiente.
Cc.ia;a da Am?rli;ação - Pelo feitio ou assignatura de notas. cessaria' operaçõe3 e revogadas as di.;poiições em contrario:
RecebedOl'ia - Pelas porcentagens aos empregados e comOuro
Papel
n:Jissões aos cobradore~, quando as consignações não forem suili,
Mini:'terio
da
Ju:tiça
.
.........•
43:042$551
Ciente.
554:667$663
, ..........
A~fande[1as - Pelas porcentagens a03 empregados, quando as Mini.'terio da F<~zenda
2:471 133
Mini 'terio da: Relaçõas Exteriore' 2:676:'445
consignações excederem ao credito votado.
Mes IS de Relldas - Pelas porcentagens aos empregados, Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publica,
.. .. .. .. .. ..
82: 863$938
quando não basta.r o credito votado.
. .......... 1.125:172$596
Commissões dns vendedol'es particulal'es de estãmpilhas- Mi /lis \erio d'L Mal'j nha. ,
Quando a con ignação votada não chegar para occorrer ás des- Ministorio da Guerra ..........•. .... ... ... 1.146:2 2 '451
pezas.
Capital Federal, 31 de dezembro de 1901, 13° da Republiea.
AJuda' de custo - Pelas que forem reclamadas além da
quantia orçada.
M. FERRAZ DE CAMPO
POI'centagem pela coúrança executiua das di"idas da União Pelo exce so da arrecadação,
Joaquim Mtwtinho.
Juros di"81'SOS - Pelas importa.ncias que torem precisas além
da coosignadàS.
Jw'os dos bilhetes do Thesoul'o - Idem idem.
Commissões e con'ctagem - Pelo que for necessario além da
somma concedida.
J1,,,"os dos emprestimos cio Cofre dos Orphãos - Pelos que forem
837 - DE 31 DE 1)EZE~1BRO DE 1901
DECRETO
reclamados, si a Bua importancia excedel' a do credito votado.
Juros dos depositos das Caia:as Economicas e dos Montes de Soc, Iniciado na Camara dos Daplltados e pelo Senado enviado ã
corro -Pelos que forem devidos além do credito votado.
sancção
E.'cercicios (indos - ~elas aposentadorias, pensões, ordenados,
soldos e outros vencimentos marcados em lei e outras despezas, Eleva a iO').SOOO mensa8il a pensão que percebe D. Cybele de MenDOS casos do art. II da lei n. 2330, de 3 de setembro de 1884.
donça ouza Monteiro.
Reposições e restituições - Pelos pagameotosreclamados quando
a. ilJlportancia dellas exceder a consignação.
O Presidento da Republica do E tado Unido do Bt'azi!:
Capital Federa.I , 30 de dezembro de 1901.- Joaquim Murtinho.
Faço saber que o Congl'e3so Na.cional decretou e eu sancciono
a. seguinte resolução:
Al't. 1.° Fica olevada a 100 menS110S ao pen ão que porcebe
D. Cybele de Mendonça. Souza. Monteiro. viuva. do tenente !lo835 - DE :31 DE D~ZEMBn.o DE 1901
norario do exer ito Heleodoro Avelino de ouza Monteiro.
DIWRli:TO
Art. 2.° Revogam, e as <.Iispo ições em contrario,
Iniciado na. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
Capital Federa.l, 31 de dezemhr.:> de 1901, 13° da Republica..
sancçiio

'.

Autoriza o Podei' E>:ecuLivo :>. abril' a o MinisLer io das Relações Exte
0riores o crediLo e:dl'aordinario de 100:000$, ouro, para occorrer ás
despezas com a lIIissão Especial que deve trataI' da qllGS tão ue !imiles cr)1ll a Guyana Ingleza.

M. FERRAZ DE CAMPO SAcLLES.

Joaquim MUl'tin7w.

O Pl'esident da Republica do E,tados Unido t1.o Br<tzil:
VEÚIUi;TO~. 838_-DI:: 31 DE DEZJ::llBH.O DB 1901
Faço aber que o Congro so Nacional t1.ecrotou e cu sancciono
<l. resolução soglúnte:
Artigo ulJico. Fica o loder Executivo autorizado a abl'ir ao Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â
sancção
Hni t rio da' Relaçõe' Exteriol'c o croLlHo extraordioario de
100:000. , ouro, para. OCCOI'l'er ás despcza' com a !is ão Especitllqlle dove tratar da questão ele limites cOJU a Guy.wa ln, Concede a D. Mnrialznbel de Ca trú Pernambuco, viuva do 8X- nadar
da Republica Dr. Joaquim José de Almeida Pernambuco, a pensão
gleza, fazendo·se as neces.;<1I'ias operações o 1'0 ogada a disposiçõo.; em contrario.
nlensal de 300$000.
Capital Fodoral, 31 do dezembro <.lo 1901, 13° da Republica.
o Presidente da RepubUca do E 'ta los UnIdo do BraziL :
I. FERRAZ DE A~Iros ALLES.
Faço aber que o ongra o. racional decretou o eu sancciono
a 1'0 oIução seguint :
OlYlltltO de ;lÍagaZhães.
Artigo unico. E' concudida a. pensão de 300$ mensaes a.
D. lIIaria Izabel de Castro Pernambuco viuva. do ex-senado!'

•

-
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da. Republica Dr. Joaquim Jo c dó Almeid<lo Pernambuco; 1)a.r[l, pagamento ao lUar cha.l .To 6 d Alm ida Barl'oto cm
virtude de sentenç<1 do Upl' mo Tribun::tl FccLeral; revogada
revogada.s as disposiçoes em contrario.
as dispo ições em contrario.
apitaI Federal, 31 cle dezembro de 1901, 130 ua Re1mbllca..
Ca1lital Federal, 3 de janoü'o d 190_, I·io (1<t Hepublica.

r

M. FERRAZ DE CANI'O SALLES.

M,

Joaquim MUl'tinho.

FERRAZ DE CAMPO'

ALLES.

J. N. ele Medei1'os Maltet.

DECRETO •. 8"9 -

DE 0111E DEZEMBRO DE

101)1

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancç..'io

DECRETO N. 8·j':> -DE 3 DB

.1AI\'HJRO DE

1902

Concede a D. Amelia Cavalcanli de Albuquel'(lUe a pensão mensal
Iniciado na Cnll'l.ara dos Deputados e por eUa enviado ú. sancção
de 1 ~OOO.

O Presidente da. Ropublica dos Estados nido.; do Brazil.
Faço salJer que o Con~Tesso Nacional decretou o ell sane
biono a ,eguint<3 resolução:
Art. 1.0 E' concedid'1 a D. Amoli<t Caía1canti do Albnquerque, viuI'U do capilão de engenheiros Anl,onio l\YalcauLi de
Lbuquerque, fallecido em consequen llt de molestia.· adquü'ida,
no Amapá., onde se ac11a\'a em serviço do Est::tdo, a lLn:ão
men 'aL de 100$000.
Art. 2.° Fiea o Goyerno autorizado a. abrir o" rediLo
"ecessarios pa.ra immcdi<) La exc liçãO de 'ta. lei.
Art. 3.° Revogam-se a. dispo jções om contral'io.
Ca.pital Federal, 31 de dezembro de 1901 13° d<t Republica.
1[. FERRAZ DE C:\Mro '- .\LLE •
Joaquim Mu1'tin7w.

DECRETO N. 84.0 -

DE

2

DE JANEIRO DE

Auloriza o Governo n abrir ao Hui Lerio ela Guerra o cr dilo exLt'a·
ordinal'io de 8:000' para occorrer ao pngamento II C&millo Jos6 !llonteiro dos SlInlos e Joaquim Oonr,alves da Costa, conll'a·me,\re e
mandadol' da. extincta. omcina ele correeiro. do Arsenal de Ouerra
de~ta Capital, de graLificn~ão de exercício a que leem direito.

O Pr sideuLe da Republica. dos E tauos t /liLios do BI'a.zil :
Fa~o abe1' quo o C'ongl'osso • acionaL decl'ot u
ell ancciono
a seguinte r solução:
Al'tigo unico. Fica, o POUC')' Exccuüvo allt rizado a a.briL· ao
da Guerra o credito extraordin:H'io do 8:00(. p3.l'a
pagar a gmtificação de exor icio a Ilue t em dil' ito Camillo
Jo ~ fonto.r do anto
Joaquim Gonçalv da Co ta, contrame tre o mandador da extinct,t oficina d . c l'reoiro <10 Ar'enal
de GUCI'I'<t dest~ apibl, cujo ,erviço são apl'o\' i&ado' na
Iutendoncia GOl'al da Guorl';), ; fazendo a )) cessarias operações
e r vogatla as di"po icões om contrario.
Capital Federal, 3 ele janoiro d WO.2, 14" da Republica.
Mini~tOl'io

1902

I,
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

FERRAZ DE CAllPO

,Al.LES.

J. N. de J[edeil'os .1Iallel.

Concede á viuva do juriscousulto c ex senador JOllquim Felicio dos
Santos a pensão mensal de 500$000.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
DECRETO . 8-13 - DE 4 DE JAt'EIRO DE 1902
Faço saber que o Congresso acional decretou e II :1occiono
a seguinte resolução:
- Artigo unico. Fica, de de j;~, conced.ida á viuv!t do jurj.. 00· Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado el1viado á
sancção
sulto e ex-senador Joaquim Feljcio dos Santos a pensão men:al
de 500 ; revogada.s as di..posi çõe om contral'io.
Autoriza o Governo a abrir, pOl' conta do Minisherio da Jusliça e I e·
Capital Federal, 2 de janeiro de 1902, 14° da Republica.
M. FERR.\Z DB CAMPOB S_\LLES.

Joaquim Mtirtinlto.

gocios InterIores, o credito de
versas obras e melhoramentos
Omcios.

53:j80,~!)-10,

l1ara pagamento de dino edilicio do Lyceu de Arles e

O Presidente da Republica do, E'tado Unidos do BrnziL :
Faço Babor que o Congro, o
acional decretou o II aoc~ r.
DECRETO N. 8E - DE 3 DB JA 'EIRO DE 1902
ciono a 1'0 olução seguint :
~~·t. 1:° E' o Go~orno autorizado a abrir por conta do'
Iniciarlo na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado II IIDlsterlO
da JustIça <3 Nogocios Intel'iol', o cr dito de
sancção
53:58 "OiO pal'a. pagamento do flivorsas obras e molhoraAutoriza o Poder Executivo a abril' ao J\Iinisterio da Guerra o cre- mentos no eelificio do Lyceu do Artes e Oficioso
Art. 2.° Revogam-so as dispo, ições om contrario.
dito extraordinario de 13:939.$336 para pagamento ao marechal
Capital FedoraI, 4 de janeiro de 1002, 14° da Republica.
José de Almeida Barreto, em virtude de sentença do Supremo 'l'ribunal Federal.

aPre idente da Republica dos E:;tados Unidos do Brazil:
l~aço sabeI' que o Congresso acional decretou e cu ancciono
a seglunte resolução:
Artigo unico. Fica o Poder Executivo <wtoriz<.tdo a abril' j10
Ministerio d(l, Guerra o creuito exlraordiuario de 13:~39"336

,

M.

FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Sabi,w Dal'l'osO J1-miol".

•

•
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•
DECRETO

~.

RH- DE 4 DE JA. 'EIRO DE 190:..

A.cljj~;,tisti"aç<Io

de Pernambuco

Iniciado na Cam:t.ra dos Deputados e pelo Senado envi:l.do á Dez p1'aticantes ,le 20. classe, com o vencimento
sancção
annu:tl de .............................•...
Sete cal'teiro de 30. classe, idem, idem
.
AlItorizn. o Gover:Jo n. abril' pelo :mni terio da Justiça e ;':e"ocio In- Tres servente- de 20. class2, com a diaria de
.
teriores o credito de 16:060: para pagar ao bacharel Umbelino de
Administí'ação do Pará
OU7.a i\larinho os seus ordenados como juiz de c1ireit) em disponi'
bilidade.
S.üs praticJ.ntes de 2'" clas~e, com o vencimento

•

O Presidente da Republica do E'>~ados Unillos do Brazil :
o
Fa.ço saber que o Congresso ~acional de~remu e eu sancciono
a re luçãu eguinte:
..\rt. Ln Fica o G' vemo autorizado ,L ahrir pelo ~[ini terio da
Ju tiça e Xegocios Intcriol'e' o credito de 16:060' para
pà!!'ar ao bacharel Umbelino de OUZíl )[a 'inb os
us ordenados como jllÍz de dil'eitJ em disp nilJilidade, decurridos
de 22 de iLbril do 1894 a::Jl de dezJmbro de 1900, a que 1em
direit . c mu foi decidido pelo up1'emo Tribunal Federal em
.accórdão de 2:2 de etembro de 1900.
.-\.1' • 2.° Revugam·'e a di posições em contl'ã.rio.
Ca.pital Federa.l, 4 de ja.neiro de 190'), 1-10 da Republica.

•

iiI. FERRAZ DE CAlIPO

SALLES.

9008000
D10.-.;000
1. '500

annuaJ de
Nove carteiros de :J~ cla 58. idem. idem
.
Um ervente de 2'" cla, e, c ma dia.ria de .. , .

90 J. '000
900, '000
L '-00

Administraçeío da Bahia

Oito praticantes de 2" cla-se, com o vencimento
annua~ de. " "
,
,
, .....•
Xove carceiro Je 3'" ela se, idem, idem
, ..
Um erl'ente ue 2" elas e, com adiaria du
.

000 '000
900'000
1 500

Adminisl1'açúo de Minas GeJ'aes

Dez praticante' de 2" cla e, com o vencimento
annuRI de, .. , .. ,.,." ......•........... ,.,
ei - cartei 1'OS de 30. cl(J, se, idem. idem
.
"Gm serven te de 2'" clas"e, com adiaria de, . , ,

900."000
900.000
1.'500

Acl,llinist,-açuo do Paranà

Tr'" pI'<\tic'1.nte de 2" elasse, com o,-encimento
annual ue "
,
,
.
Tres carteiro de 2'" cla '3, idem. idem
Inicia10 na Camar? dos Deput3.dos e p310 ,enado enviado á Um el'vente de 'Ja. classe, com a diaria de
sancçii.o
DE RETO

~.

8-t5 -

DE

DE ,I.-I.:'\EIRO DE

1902

.
.

900 000
900. '1)00
1. '500

Crea varios cargos na Repnrtiçiio Geral dos Correio. e marcn.-lhes os
respecti,os vencimentos.

•

Quatro pratici1ntes de 20. cb. e, com o vencimento
annual de
, .......•.......
O Presidente da Republica do' E tado "Gnldos do BI azi! : Quatro carteiro de 2'" c!a's ,idem, idem
.
.
Faço ~<l.ber que o Congre so ~acional uecre"tou e eu sanccion3 Um servente de 2" ela .e, com a diaria de
li. 1'e oluçio seguinte:
A1't. 1. o Ficam creados 11a 1'epaniçõe._ postae os empre '0' con'tante do eguime quadro, com o vencimentos
Tl'es pratican~es de 20. classe, com vencimento
aqUI (I terminados:
annual de
,
, ..........•. , ..
Di;'eetol'tCt Geral
Dous carteir,r de;)'" ela "9, idem, Uem
.
Um servente de 2" cla se, com a diaria de
,'.
Oito praticantes de 20. ela 'e, com o ,-enci·
menta annnal de
,
,.
I: 100, 000
A.rlministraçlÍ!J do Jíaranhão
DOll continuo~ de 2'" classe, idem, idem
,
700.:00
.Dou servente de 2" elas e, com a diaria de
.
:2 000
Tl'es praticante de 2" cla. -se, com o vencimento
annual de
'.'
'"
,
'"
'"
Administraçcío do Districto Federal
Ters carteiro de 2" cla. e, com o ,encimento an•
es:>enta praticantes de 20. clas e, com o 'enci·
nua.l de
·,
,
,., .. , .............•...
• menta annual de
,.,
,
,
.
1:100,'000 Um servente de 20. clas-e, com a dia.ria de ....•
~itenta carteiro da 3'" ela. se, idem, idem
.
1: 100;.;000
Dou 'continuo de oJ'" classe, idem, idem
.
70(1$000
A.dministl·ação de A.lagôa
. " 00
"etc carimbatlol'es de 20. cla e, com a dial'ia de ..
Quinz servente de 2- ela e, c ma diaria de ..
2'000 Qu&tro pl'aticante" de 2" cla se, caIU o vencimento
• Nove carteiros rlll'ae- de 2" clãs e, com
"enannual de ,
,.,
,.,
.
o cimonto annua.! de .. ,
.
1 :200 000 Cinco carteiro de 2" cla~'e, idem, idem. ,
.
D us servente. de 2'" cla e, com a di:1l'ia de .

-

Admintsll'açiro de S. }Jaulo

..

Quacenta e cinco praticantes de 2" elas e, com
o vencimento annual de
,
.
Vin te e cinco carteiro de 3" clas:e, idem, idem ..
Umcontiouo de 2" cla e, idem, idem
.
DouscarimbadoI'e de2"'cla e,com a dial'ia de.
eis sOl'ventes do »0. clas e, com a dÜl.1'ia de ...
A.dmin:Stl·ação do Rio GJ'ancle do Sul

Oito pra icantos de 9" clas e, com o venci·
menta annua,l de ....•. , .......•.. '
, .. ,.
• eis carteiro do 30. ela se, idem, idem
.
Dous ervelltes de 20. classe, com a diaria de .
ReI. do Senado

.Administm;:uo de

900"000
9 0.'0 O
1:)500

900"'000
90'0 O
1$500

900. '000
900"000
1. 00

700:'000
700, 000
1 500

anta CathaJ'i"a

Tre praticantes de 20. classe, com o vencimento
annual de... , .. , .... , ..... , ................•..
Dou cadeira de 2'" ela 'a, idem, idrIU
,
m el'vente de 20. cla e, com a diarill. de
.

700'000
700....0 O
1 5CO

Administraç/To do Espil'ito Santo

Tl'e praticant3s do 2'" classe, com o vencimento
annul do
, ............•.....
Dou carteiro de 20. classe, idem, idem,
,.
Um sel'yen e de 2'" clas e, com a diaria de
.

ia) 000
~O

000
1$500

10

,., - - - - - - - - - - - - - '
L -_ _

~.

38
Adminisl"açüo da p(J,?'ahyba

I

Tres praticantes de 2" clas e, com o vencimento
annual de
oo,
oo
o.......•.....••
Tres carteiro de 2" cla~se, idem, idem
.
Um ervente de 2" classe, c m a dÜ1.l'ia de ...•.••
AclminúlraçcTo do Rio Grande do lYorle

Um praticante de ~" clas e, com o venciment()
annual de ..........•.......... o.........•...•.
Um carteiro de 2" cla se, idem, idem o.........••
Um. en-ente de C)" cla se, com a diaria de .....•.
Aclminislmçiío de Goya::

Um praticante de 2" cla~ e, com o vencimento annual de
o
o...•.......•...
Um carteiro de 2' cla se, idem, idem
.
m Cl"veU1ie de 2" cla se, com a diaria de .....•
Administraçiío do Piauhy

Um praticante de 2" classe, com o vencimento ano
nual de o
o.. o, ..........•....••........ ,
'm carteiro de 2° ela e, idem, idem
o .
Um ,eryente de 2° classe com a diaria de
o.: .

DEORETO N. 846 -

DE

la

DE J. NEIRO DE

1902

I

iOO 000 Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â.
700S000
sancção
1$500

"

Estabelece que para o elfeito do. pel'cepção do meio loldo e moutepio.
as filhas casadas do omcial fallecido ficam equipal'!ldas Íls .olt ira'
ou viuvas e acs filhos roeuore- de 21 :1Onos legHimos ou na!.
raes legi limados.
700 000

700 000
1'500

O Presidente tIa Republica do E'tados Unido do B!'azil:
Faço aber que o CouO'I'C,.. o Nacional decretou
eu a.ncciono a seguin te re'oluç'ão:
Art, 1. o Para o e il' ito da prrr pção do meio- ohl e moniOO O')(J tepio. as fillla, ca ada do OttiCli·tI fali,' ido ficam equíp,u'nda';1'
701000 oLeil'lt' ou \ iu,a e ao .tilllo' meuo:,.s de 21 annos,le'.Titimos
1:;;500 ou naturae. 1 O'itimltdo .
c
Art. 2. 0 Reyogam·;;o a' dis])o:içue. em contrario.
Capital Federal, 10 de janeiro de 1902, 14 0 da Rcpublica.
700::;000
700::;000

1\f,

'~OO

FERRAZ DE CAMPO

"

ALLE"

J. S. ele Jlcdeil'os jJI(lllet.

Administl'açüo do Sergipe

Jo:c PÍiilo da Lu:;.

Um prat,icanto de 2" classe, com o vencimento annual de
o
.
'[m carteiro de 2" classe, idem idem ..••••••..•.•

700:-0:000
'iDO 00

Adminislraçao ele Malto GI'OSSO

Um carteiro de 2" classe, com o vencimento ano
nual de ................••••..•..•..•• , ..•.•..•

700 000'

Um praticante de 2° classe, com o vencimento
annual de
o ,
, .•.....•.........• ,'
Um carteiro de 2" classe, idem,idem, ........•..•

10

!.l'

J.\:'\ElRO DE

1!J02

cre700. 'f)OO .\uloriza o POl] r Execllti>o a ( 1)1:'1' ao )finisterio da Guerra
'700,: 100
dito extl'ao1'dinal'io de 68:1.j·I~. pn1'a execu tio das ntença que
condemnou a Fazenda Xacionnl a paga" ao teuente-coronel Pro
copio Jose do Reis, por prejuizos causados durante a r volta de l:.
de setembro de 18\13.
•

Suà-Admi.1Ísll açcío ele Diamantina
o

m praticante de 2" clas e, com o vencimento
annua1 de
,., .................•.....•.
Um cadeiro de 2" cla~se, idem, idem. , , . ,
.

700...;000
700:;;000

Sub-Aclm{nislmçt70 rl e [Jberaba

Um praticante de 2" classe, como vencimento annual de
:
o. o.. o
o o...
iOO~OOO
Um carteiro de 2" classe, idem, id m............
700 '000
Art. 2. o O provimento des es emprego~ se fará segundo a
reO'ra' elltabelccidas no regulamento vigen te pi11'U, it nomeélção
dos. upplente . Os actuaes upplente pa... <irão ti. exerccl' o
110VOS logare e perceberão os eus vencimentos desde o começo
rlo ultimo emestre do anno de J9 J.
.\.rt. 3.° Ficam revogados o arts. 33 e 339 do reguli1'
menta de 1 de fevereiro de ltl96, e todi18 i1:3 disposiçõe em
contrario á presente lei.
Capiti11 Federal, 8 de ji1neiro de 190:2, 140 da Republica.
FERRAZ DE CAMPOS SALLl!:S.

Alfredo

DE

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á
sancção

Sub·Administraçao da Ca1'!lpanha

11.

DECRETO N. \ .r; -

~faia.

O Presidente da Republica dos E tados Unido. do Brazil:
Faço ,abcr que o ConO'l'e~'o XacionaL decretou e eu sanccion
a . eguinte re olução:
Ar1.iO'o unicoo Fica o PalIeI' ExecutiYo autorizado a a1)l'il' a
Mini'terio da Guerra o cl'edito xCl'aol'dma!'io de 6": 19.-:-;1 a
pari!. execução da ellten('a, em t1ltlm~~ inst:.tncia, que conde·
mllon a Fazendit ?\aclonal a p::l!!ar ao ~eneJ1te-e rOllut Procopio
José dos Reis, paI' si e corno repr s ntamc do UI·ma. 'omlno· "
rcial Proc pio Jo é dos Rei. ,,' Comp., paI' pI'ejuizo cansado em
seu e ~abelecimentO commerciaL e propriedado lU Mit~é E'tudo
do Rio de Jau il'o, pOl' OCC.1 ião d,~ l' volta de 6 d sctembro do
1 '0:5, quantia (lue lho l'á pa.ga in egralmentc ; fazendo as ne·
cc sarJa operaçõ('s o reyogada. a' di:po,içõe. em contrario,
Capital Fedc!'al, !O de janeiro de 1902, 14° da Republica.
M.

FERRAZ DE CAMPO

ALLE.

J. N'. de ilIec1eil'os Mallcl.

.
,.

ANNEXO
C
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LIVROS
E

PUBL1CAÇÕES PERIODICAS
ADQUIRIDO

PELA BIBLIOTHECA DO SE. ADO
DURA -TE O AN '0

DE:

1901

..•

•

•

.

•

.

,

•

•

,

•
•
•

r

•

OBRAS ADQUIRIDAS POR DOl-\Ç O
•
Do Ex.mo. Sr. Pr' identC' da Rel,ubJica:
1.

.
) • The New Brazil. Ph:(MI,ss Marie Robmson
1a.delphla.

~:rj,g'I.Lt

Do r. Director ela Se reteria elo
1. I'ardessus -

eoado:

Droit Commcrcilll, 6a edição, 4 vols.,

Paris, 1857.

19. RalDieez (Gonzalcz) - La taza deI impuesto eu la.
Republica Argentina y puebIos da Europa. Montevideo imp. de L'l Ra~on, 1901.
20

21. Reis (Alvaroi - O Tribunal de Cbristo. Rio, typ. Mu-i.
cographica, 19 1. .
22. Rodri,g'ues (J. Barbosa) - As IIevoas ou Seringuei.
ra::., informações. Rio, Imprens.L Nacional, HI01.

Do proprios autores:
·1. Andrade (Dr. Candido de) c.ontribl:lic~o ~ pratica da
serotherapia an tisepto~coClca na 1n1ecçao puerperal
- Rio. Imprensa i'laclOnal, HJOl.
2. BurJa.rnaqui (lo Tenente Alfredo) - Instr,uccõe para
Qb~ervação dos instl'umentos meteoroJoglCOs, em uso
a bordo dos navios nacionaes.
3. Barreto (DI'. Luiz Pereira), O Seculo XIX sob o ponto
.
de vista braziJeil'o - S. Paulo. Typ. do Estado de
S. Paulo, 1901.

23. -

5. Cnl'-vallio (Joaquim Pires l\funiz de), Contractos nullcs
de cambiaes - Bahia, 19DI.

2·1. -

(Fau to}. O vulto politico do gOOor. Martinho
Garcez. Rio. Trp. Mont'Alverne, I
.

:.l1-,-aJho (O. faria Amalia Vaz de), Vida do Duque
rle Palmella.. Lisboa. Impren~a ~acional, 1901,
2' volume.
\,. Duarte (ManoeI Jo~e), Di~curso em AI3gôas, Maceiõ.
Typ. Ol'iental, 189 .

10. Eg:aua (Rapbaei). La question Tacna y Arica. S:lntiago
do Chile, IVO •
.

•

• 11.. Est;e,'ão (José), CarIas em titulo. Rio, 1902.

•

typ. Leuzinger

Contributions du Jardin Zoologique de Rio de Janeiro,
par son directeur. Rio, 1901.

26.

enna (Ernesto) - O Jornal do Commercio. Rio. typ.
Jornal do Comme,cio, laOl.
Sil--ra (Antonio Alxes Teixeira da) - Observações sobro

o >alor angular de uma
Leuzinger, 1901. .

di,i~ão

28. '-ellozo (Honorato Ribeil'o) sumo.

de niveI. J

10,

Irpe

O Imposto de Con-

De d.i\"ersos :
I. Arr g-los de limites entre la Republica
Chile. T.'·p. Buenos Ayre., 189B.

Arg~ntin:t y

2. Bauque de Belgiqne - Oocuments omciels re1atif: à l~
propagation rio cetie institution. decrete por la 101
Llu 20 mai 1 I~. BruxeUes; 1872.
3. Barr to (TobiaJ - Oi"cul'-o-. Publ'cação i1irigida por

Ilvio Romero. Rio, typ. Laemmert, 1901.

-1. B."ésil (Le) -

Retrato e biographia do Dr. Joaquim
Murtinho. Pal'is, 1901 •

5. Bulleti:u. de la Societé Xationale d'Education. Paris.

12. França Almeida e S·:t, (LllÍ7. deI, ProJ!lptuario
commel'cial, civil e mili tal'. . Paulo, I 9 .

•

Rio,

25. Sá Vianua (~ranoeI .Uvaro de ..ouza. e) - Arbi ragem
1ntel'nacionaI (2° Congre,so latino americano). Rio,
ln1fJí'ensa Sacional, 1901, ') .ols.

6. Carrasco (G.). La verdadera poblacion de Rio de Ja·
. neiro en II:lOu, 1901.

Ca,rd~so

Palmre Hasslerianro XOire.
19JO.

4. Coelho (Dr. Jo é Fernandes), Vacanc'a do" bens da
primeira ordem franCiscana •.

i.

angoni (Domenico) - T.;mLerto l°. Rio, 1901.

6. -

demog-raphiq ue sanitaire suisse.

de

7. CiI·cnhLl.' sobre' la que tion Tacna y Arica - do mi·

14. Loreto (Sergio). Estudo obre o instituto da fiança. T,rp.
Aldina, 1901.

8. Estado (O) e a Religião (prece1lcncia. obrigat~ria d:>
casamel to cinl). lUO. T'S'P. Jo.'aal do Bra::.~[., 1901.

15. Lisboa (Coelho). DiscuI'so obre o e tado de 'itio. In:preusa NaclOual, I 98.

9. Gallois (L.)- Le Andes de Patagonie-Paris, livraria
Armlwd Colin. 1901 ..

13. L"t co (Luiz Arrego). Lo pr1bJemas internacionale
Chile - A que tion boti iauna.

16. Lobo (Antonio') - A Bibliotheca
19U1.

eo= Muranhão- ~.

17. Lacerda IJoaqnim F:ranco de) - Estnd .
do preço uo caCe. • Pulo typ.do DI
HIOl.
18. Pint.o (Alf. Morcir,l) Cidade d
impre,sões de riao-em.

Luiz

nbtro da relações extl.'riores do Perú.

10. Guxana -Limites do Brazil. Mem'lrias, documento e
. c~!·ta- apl'eselltadt\ pelo' barão do Rio Branco, ao
governo da. Confederação Suissa.
ll.O Dr. Jo-b ~aes
Iyantlléa, 1897-1901, Para.

11. IIolllenng m.

12.

nl

oe Carvalho - Po·
.

'naje al Presitlente Campos Salles. Bueuos Ayr~, Typ. Jacob Penser. 1901.

n
-6
Bu,}nos Ayres, imp.

IS. -

mensal do Observatorio do Rio. Rio. Impre:1sa. Na
cional, 1901.

(O. Martin Garcia) - EI Brazll lnte!lectual.
Buenos Ayres, typ. F. Lajouane, ed. 1000.

19. -

seme trai rIa Repartição da Carta jlaritima do Bl'azil.
outubro de 189U aml1rço de 1900 e abril a. setembro
de 1000.2 vaIs.

20. -

trimensal, do Centro Ceal'ense B,'asll 1901.

13. 1:rig'oyn (Articulas dei Doetor) Juan Alcina, 1895.

:u -:'rou

lJ.

1-. _.rorei~·a (jI. Santos) - Uma explicação. Recife, typ.
Estado ete Pe1'nambuco, 1901.
~ ery

(Barão de Sant".~nna) Le Pays des . Amazones,
l' el·dorado, les terres ii, cautchouc. Pari5, 18I:J9.

15.

li. Oliveira (bacharel Antonio Espindola Ferreira de)
Defesa documentada. - Maceió, typ. Oriental,
1901.
17. Orzali (Io-oacio) - La prensa argentina, com retratos e
pbototypias.
.
19. Question (la) de 1'01'. Extrait du rapport et des document officieL, publié en 1 59.

21. Brfl.,.:il (O) Nautico.

22. Braziliull (Tho) Revlew.
23. Capital (A) paulista, anno III, com o retrato do Dr.
jliraoda .\zev do.

24. CO(lig;o Civil (.\.cla, dos trabalho da commi..são revisora do) - Rio, Impren..;a Sacional, 1901.
25, -

Civil Bruzileil'o (Projecto de trab, lho da Commis ão
espeCial da Camara rIos Oer utados - Rio, Imp"ensa
SacioHal, lU 12,8 volums.

26. -

dos ln titutas officiae de ensino superior - Rio, Imprei1sa Nacional, 9 fc.Lsc.

20. Re.i,.:ta politica e parlamentaria. Anno III, os. 31
e 32. :\Iadrid.

21. 'l.:'our (Ie) du monele, de 1864 a 1 72, 10 vols. Pari, Ha·
chette.

22. Tratados, convencionees, protocollos e demas actos
internacionales vigentes, celebrados por la Republica Argentina. Bueno Ayres, 19tH.
'

Va.rella (O. Luiz V.) Historia de la demarcacion de
sus frontera:>. (Repub. Al'gentina). Buenos AYSeB,
imp. Biedna, 1899.
~·L

~ag'ner

(Adolphe) -

Finanwissenschn.lr. Leipsig

1901.

Rio, Oili. Jon1al do

'2.7. Co lho (DI'. Henrique) -.\. Constituição do Esté\llo
de S. Paulo, de 14 de julho de 1901.
2

Collecção do jornaos da Cnpital Federal, no dia
I de janeil'o de 19 2 (seculo XX,).

29. -

de Prol-i..ões do Conselho upremo \[ilitar, da Ju liça.
do Imperio do Hrazil, de 1 23 a 1856.

3 . Con O'res:",o (lO) Braz.Ieiro de jI'3dicioa e Cirurgia,
em 1900, l° ,"01.
Cri~e

1

31.

1. -"O\..I.í'andega do Rio de Janeiro (estatistica da) em
1900.

32. ConSl.1.l ta,.: do Con olho rle Estado l'f'lativas a ne'
gocios díL g'uerrR. de I .j;J a lS66, 67 a ,2, 7;] a ,7
78 a. 86, 87 a S9.

a Imprensa Kacional e outra rapartiçõe. officiae
da Capital e dos Estados:

3:'. Deci ões do Tribunal rie Justiçn. do Rio Grande do
Norte, em I '95 a 1 99 - Natal, typg. do üepublicn., 1901.

2. A.1Jllanak da Marinha de 1900.

B. 4.

(A) da Indn tria ..\.ssucareira no E'tado de Pernambuco - Rio, 1901.

do :\Iinisterio da Guerra em 1891.

_~nnaes da

Academia de Medicina, tomo 66. Rio. ImJlrensa _ acionul.

5. -

da amara dos Deputados de S.

6. -

do Cong-re,so do 'Paraná, de 1895,1"96, 1897 e 1 'OS,
sessão extraordinaI'la, lS9 e 1899 - Curytiba.

Faul0, em 1900.

34. -

elo Govp,rno da Republica dos E"tados Uniria do Brazil
em 189 i - Rio, Imp"cnsa Nacional, 1l00.

35. Decreto n. -tOlO no Brazil.
36. -

do PodeI' Executivo de :\fatto Grosso em 190 -Cuyabá,
Ga~ela Officiat, 1901.

7. _ nnexo ao relé'.tprio da Fazenda de 19D1.

8...t\.. ulluario do Observatorio do Rio de Janeiro, para
lQOI. Rio. Imprensa Nacional, 1901.
9. Allnaes do Senado de S. Pa.ulo, em 1900. S. Paulo,
1901.
10. Anouario da Escola Polytechnic~ de S. Paulo, 2°
anno. S. Paulo. Typ. i3razil, 1901.
11. -

UO Observatorio do Rio de Janeiro, para 1901. Rio. Imprensa. ~aciooal, 1901.

12. Balanço da Recei t:-. e Oespeza da Republica. em 1 9.j.

37. -

Regula o ceremonial diplomatico

do Pre iclente do E'tado do E"pirito Santo, em 1892
e 1 93. Victoria, typg. Estado do Espidto Santo,
I 9' .

3S. Escola (A) Rel'm 1901.
39. Expo içá
da Proposta da receita e de peza
exercicio de 1902.

do

ta tu tos da Sociedade Phenix Caixei1'al, da Forteleza.

40. E

41. IllS trucçõe. pn ra o serviço das estações da E. F. '.
do Brazil. Rio. lmp. Nucional, ,901.
42. Jornal (O) dos Agricultores.

13. BoletiD1. da. Alfandega.
1-1,. -

da Directoria de Meteorologia. do Rio de .Janeiro.
Imprens'l. Nacional, 1901. N . 1 e 2.

Rio.

]5. -

da Intendenci(l, :\Iunicipal.

16. -

das abservações meteorolo~ica e dos resultados magne·
ticos obtidos no ffi9Z de maio de 1901.

17. -

do servico de Estatistica. Commercial da Republica dos
E. U. do Brazil, l° tr'imestre de 1901,

43. Lei orç'amentaria do Piauhy para. 1il02.
44.

-

que organi a o Poder
Maná,os, 1901.

Judiciario do

Amazonas.

45. Leis, decretos e regulamenlos do Amazonas. Tomo 1",
1900.
46. -

da Para.hyba, em 1S99. ParalJyba. Imprensa Officíal, IÇOI

47. -

do Maranhão, em WOO •.
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49. 50. -

de Matto Grosso em 1901.

80. -

da Fazenda em 1901.

do Piauby, em 1901.
do Pará de 1901 a 1990, precedidas da Consto do Estado.

81. -

da Guerra., em 19 l, Rio. Imprans>\ Nacional, 1901.

82. -

da Marinha, en 1901. Rio. Imprensa Nacional.

83. -

das Obras Pubiicas do Estado do Rio, em 1900. Rio.
Typ. Jeronymo Silva.

51. Lavou.ra (A) anno IV.

52. MOlnol"ial sobre moillllOS Lie ftlrinha de trigo. Rio,
84. -

da Viação, eill 1901.

53. McnsageJn do Governador da Sahia, em 1901. Bahia.
Typ. do Diario da Bahi./" 1901.

85. -

da Associação dos Empregados no Commercio do Rio tle
Janeiro, em 13 de abril de 1901.

do Governador do Amazonas em 10 de junho de 1900.

86. -

do Interior, do Amazonas, em julho d'l 1900.

87. -

dos Correios em lS99. Rio. ImprenS:L Nacional.

1900.

54. -

55. - do

Governador do Amazonas, em julho de 1901.
Man&us, Imp. Officia~. 1001.

56. -

do governador do Ceará, em H/aI. Fortaleza.

57. -

do governedor do Espirito Santo em 2a de setembro de
1901.

89. -

do Prefeito do Districto Federal, em 1 de março de
1901.

90. -

do Interior, de Alagôas, em 3 de março de 1901..

91. -

do Interior, em 1901. Rio. Imp1'ansa Nacional, 1901.

arte, em I de outubro

9:). -

do Interior e Exterior, do Rio Grande do Sul, em 15 de
agosto de 1901.

do governador de PeT'oambuco, em 1901. Recife, Typ.

93. -

do Interior, em 1901. Rio. Imprensa Nacional, 1901.

94. -

do Montepio geral de Economia dos Servidores do Estado, em 1901. Rio. Typ. Leuzinger.

95. -

do Pre idente do Senado, em 1901.

96. -

dos trabalhos do Tribunal de Appellação e Revista, da.
Blthia, de julho de 1899 a j unho de 1900.

07. -

e Synopse dos trabalhos tio Senado de S. Paulo, em 1900.
S. Paulo 1901.

58. -

do governador do Marahhão, em 15 de fevereiro de
1900. S. Luiz.

59. -

do governador da Parahyba do
de 1901.

fiO. -

FigucMia & Filhos, 1901.
01. -

do governador do Piauhy, em I de junl10 de 1901.

62. -

do governador do Rio Gr.l.Ode do Norte, em julho de
1900. Natal.

63. -

do governn.dor do Rio Grande do Sul, em 10 de setembro
de 1901.

61. -

dogoveruador doRioGranle rio NOl'te, em 14 da julho
de 1901. NLtal.

65, - do presidente do Eiltado do Rio, em 15 de setembro de 1901
66. -

88. - do Exterior, em 1901. Rio. Imprensa Nacional.

presidencial em 3 de maio de 1901.

67. Notas e declarações relativas ao funccionamento das

98. Regula.mento da Escola Normal da Parahyba do
Norte, em 1901.
99. -

1901.

Companhias de Seguros Européa, na Republica 100.
dos Estados UnirIas do Bl'a H-Rio. Typ. Lell::.inger.
1901.

68. OrçaDJ.ento Geral da receita para 1902.
69. Ol-çalDen-to da guerra, para 1902.

das Capitanias de Portos. Rio. Imprens a Nacional,

Reichs-Gaseiblatt,~

1900

101. Revista Academica da Faculdade de Direito do Recife,

anno IX - Recife. Imp. Industrial.
102. -

do Archivo Publico Mineiro.

103. -

do Club de Engenharia.

70. -

do Interior, para 1902.

104. -

do Commercio, Rio.

71. -

da Justiça, para 1902.

105. -

Industrial e Mercantil, Recife.

106. -

Marit.ima Brazileira.

72. OrdeDJ. do dia do Estado faior do Exercito.
73. Piracicaba-De cripção e vistas da cidade.

107. - Militar.
74. Proj ecto de uma estrada de ferro estl'ategica de Ma· Ias. Revue politique et parlementaire.
mias á fronteira do Rio Branco. Rio. Typ. do Jo~··
109. Repl"e8ent.açâo dirigida ao Senado sobre direitos
nal elo Commercio, 1901.

75. -

das fal'inhas de trigo.
de orçamento para 1902, apresantado pelo Ministro da
Fazenda.
110. Barata Ribeiro (C.) - Tarifas da Alfandega.

70. -

do orçamento do Exterior, para 1902.

lll. R08a Oruz - Revista.

77. Relatorio (annexo) do Ministerio do Exterior, em 112. Santa Orllz, revista.
1900. Rio. Imprensa Nacional 1900. Parte 1" e 2a •
113. Synopse dos assumptos pendentes da deliberação do
78. - da Agricultura de S. Paulo, em 1901. . Paulo, typ:Senado Federal, em 1900. Rio. Imp. Nacional 1901.
graphia do Diario Official, 1901.
1I4. - dos trabalhos da. Camara dos Deputados, de S. Paul(l,
79. -da Estatistica e Al'chivo Publico, do Amazonas em 1901.
em 1900.

Rei. do Senado
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OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPR
li. Leon Caen et Renault ~ Tmité de Droit Commercia1
Paris, 1899.

l. Al.manak de Gotha, 1902.

2. - Laemmert, 1902.

3. Almeida (Candido Mendes de)-Atlas do Imperio do
Brilzil- Rio de Janeiro, 1868.

18. 1\:1 rtens (G. FI'. de) ouveau recueil général des
traités etc. continuatioll du Gl'and recueil, elc

4. Araujo Costa (Cons.Orlanno de)-Codig-o cornmercial
do Brazil, 6a e ição - Rio, typ. Lrlemmerl, 1896.

I g. ~[endon a (Jo ó X,wier Carvalho de) das fullencins,
2 vols. S. Paulo, I 99.

5. Bailly (M.)-Dictionnaire Grec-Français-Paris .
cllette & C., 1899.

20. Picard (E'dllard) - Le Droit puro P..lris, 1879.

Ha-

21. ReVll.e des deux mondes, 1891.

6. Bevilacqua (Clovis) - Direito da Familia.

7. Brice (James)-La Republique Américaine ; vols.II,
e IV - Paris, V. Giard.

m

8. Oarta Cadastral do di tl'icto federal, mn.ndada
ol'ganisal' pelo Dr. João Felippe Perp,ira, 1901.
9. Encyclopedie (La Grande) vol . 29 030 - Paris.
'lO. Ferrei ..;"'(José Dias) - Codigo Civil.Portuguez -

•

Lisboa

- Imp. Nacional, 1870, 5 vols.
II. Fuzier Herman.-Repertoire ~énéral:llphabelique
du Droit Français - Paris, [901, vols. XXI e XXIL

12. Illustration (L') Française, de 1893 a 1900.
13. Ilh,l.stracion (La) Sud-Americ:lna, Buenos Ayres.

14. Labaud(Paul) - r.e Droit de l'Empil'eAllemand-Paris
V. Giardet, vol. 2°.

-

des deux Mondes, de 18

La Revu (Revue ue

l'

,j

a. 1 90.

vues) , 1891.

Ribas (Cons. Antonio Jonquim) - COD.Solido,t:ão da leis
doproces ocivJl. Vol. 1" 1879.
Ribot -Ef11uete sur l'en'ei l7 nemtmt secondaire -Paris,
189 I, 6 vols.
anto

um.ond (Histoirede3tllrigibles), Paris, 1901.

')7. SIIlnner-~.Iain -

E'ludes UI' l'hi toit'e d institutiolls primltne . rr-.ld. franceza.. Paris, I 9.

28. "Wolovv ky - Rev\'ta. de Legi l.lção e JlIri prudencllL P,ms, 1835-185,,),45 vais.

99. Uuiv rl!'al (.\) Revi ta das Revi a , 1891.

15. Lavisse (El'Uest) - Bistoire géuérale du IVo je;:le a
nos jours -Paris, 901, tome Xl!.

30. Veiga (Didimo
Rio, 1898,

16. Laurent (F.) - Avant projet de revision du côle
civil. Bruxellas 1884, 7 vols.

31. V éra. (Rubbatino) Codlgo civil ue Chi! . Sa.ntiago, lmp.
Gttllenúel'g, I 92.
•

AgJ.pito da) - Direito Bypothecario,

•
•

•
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