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Actos do Poder Legislativo 

DECRETO. N. 1 

Autorisa o Prefeito a providenciar para o abastecimento do 
mercado de carne do Districto Federal 

O Prefeito (lo Districto Fedem! faço saber que o Conselho Municipal 
c1ecrctou " cu sancciono a seguin te resolução : 

Art. 1.• A loteo<lencin ;IJunicipnl deixo. de :1bater por coot11 propria, no 
rnatn<lonro de Santa Cruz, o gndo necessario ao abastecimento desta c11pital, 
con tinuaml o co1nple tamentc livre a ~'ltn n ça .. 

Art. 2. 0 Os possu idores de gado abatido pagnrlio n taxa tle 4S por cabeç.a , 
e proviso riamen te, com 50 °/0 ele abatimento, emqu:mto a carne não puder 
ser fornecida a preço baixo á população. 

Art. 3. 0 Alim ele evitar a falta de gndo pnra o abastecimento dtl popu
l:içlio, falta est11 que possa ser produzida pela liberdade de matança, por 
pre\'ençiio . ficn o P refe ito Mun ic ip<1l nutorisado rL fnzer as operuções de 
credito necessnrias para a importnçiio, de\'endo préviamente dar conheci
mento no Consellio. 

Art. 4.0 .A fiocnlisnçiio e o se rv:ço do matadouro de S. Diogo serão re
g ult1cl os pela i\lnnicipali<lade , 

Art. 5. 0 Hevogam-se as disposiç.ões em contrario. 
Districto Fe<leru l, \J <lc J ,meiro de 1803, 5° lla Rep•1blicn. -D1. Candida 

Barata Riúc1ro . 
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DECRETO N. 2 

Autorisa a cobrança dos impostos que passaram para o Dis
tricto Federal e manda pag:ar todas as despezas exigirias 
pelol'l serviços a cargo do Conselho Municipal, atê ser pro
mulgada a lei do orçamento 

O Prefeito do Distl'icto Fede ral faço snber que o Conselho M:trnicipnl 
decretou e eu snncciono " seguinte resolução : 

Art. \.• Ficn o Prefe ito nutorisaelo: 
§ l. 0 A enten der- se com os p oderes competent es pnra n cobrança dos 

impostos que pnssnrnm para o Districto Fedeml, nn conformidade dn lei 
n. 85, de ~O do Setembro <le 1892, faze ndo os ttccOrdos que se tornnn·m 
prec isos. 

§ 2.• A mnnilar pagar todas as despezas que forem exigidas pelos 
se rviços n cargo do Conselho :\funicipnl, até ser promulgncla a lei do orça
mento. 

Art. 2.° Ficarão em vigo r até ulterior deliberação do Conscll:o Muni -
cipal os regulamentos ex ped id os pelo Governo Fedem! para a a rrccndnção 
dos impostos de que trntii o§ 1° do art . 2° desta resolução, e bem assim 
os regulamentos de todns as repartições que passam para a l\lunicipnlidade 
em virtude da lei n. 85, el e 20 de Setembro de 18\J'2 . 

Art . 3.° Ficnm revogadas as elisposições em contra rio. 
Districto Federal, !J de Janeiro de 1893, 5° d~ Republica. -Dr Candida 

/Jarata Ribeiro 

DECRETO N. 3 

Prohibe a salga de carnes verdes nos açougues nos mezes de 
Novembro a Março, Inclusive 

O Prefeito elo Distri cto F ederal fnço saber IJ.tle o Conselho l\lunicipal 
elecreton e en sancr iono a seguinte resolução: 

Art. I.º Fic;1 proh ibicla, nos rnezes ele Novembro a l\lnrço inclusive, a 
snlga de carnes ve rdes encnlhndas nos nçongne;. 

Art. 2.• O iufrnctor inc.:.rrerá nn 111ult" <le lrintu n1il réis (30$000) e 
no dob ro na reincidenciu. 

Art. 3.• Ficam revrgaclns as disposições cm contrario , 
Districto F edernl , 9 de Jnueiro de 18()3, 5° du Republica .-Dr. Car1did-0 

Dara/a nibeiro . 
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DECRETO N. 4 

Restabelece nu epoca propria o diYertimento denon:Íinado Car
naval 

O Prefeito do Districto Federal fo;'O saber que o Conselho l\Iunicipal 
decretou e eu sancciono :i seguinte resol ução : 

Art . 1.° F ica r es tabelec id o na é po~.n provria o divertimento denominado 
-Cnrnnvul. 

Art. 2. 0 Revogam-se ns di spos ições em cont rario. 
DisLricto Federal , 14 de J aneiro de 1893, 5° da Republico . - Dr. Candido 

/Jat•ata Ribeiro. 

DECRETO N. 5 

Providencia sobre a abertura de ruas, beccos, avenidas e p raças 
no Districto Feder al 

O Prefe ito do D is tricto Fecleral faço saber que o Conse lho Mun icip al 
decre tou e eu snucciono a seguinte resolução : 

Art. 1. 0 Da data da prom ulgação ela presente lei em dinnle nenhuma 
rua, becco, ave nida on praça se poderá abrir sem es t11r ele nccórdo com as 
res oluções que o Conselho neloptar. 

A rt. 2. 0 Revogam- se as dispos ições em contrario. 
Dist ri cto F edernl, 11 ele Jane iro ele 1893 , 5° ela Rep ublica.-Dr. Candido 

Barn ta Ribeiro. 

DECRETO N . 6 

P rovidencia sàbre a desapropriaçao e concertos de predios com· 
prehendidos pelas ruas de S . Pedro, Nuncio e General 
Ca.mara e praça da Republica, e a concurrencia para a 
npresentaçao de projectos do futuro palacio da prefei tura. 

O P refeito do Dislricto Feclernl faço sab er que o Conse lho Municipal 

decretou e en sancciono a seguinte r cso luçii.o : 
Art . l. 0 Autorisar 11 cl csu.p ropria~iío, por utiliclnde publica, de todos os 

predios existeut s na q unclrn comprehenelida pelos trechos ellls mas ele São 
P edro, Gener.1\ Carnura, Nnncio e praça <ln Rr pnblic.1, que ainda não 
tenlrnm s irlo desnpropriudos . 

o 
o 
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Art. ·~.• Autorisar os repnro• necessnrios nos predi os d.1 citada qunrlra, 

já desapropriados, pnrn a insta]\,.ç>10 proviso l'ia d ns diffe rcntcs repartições 

municipnes. 
Art, 3.• Abrir concurso , por 11111 :mno, pnrn a ncqni;içiio de um pro

jecto com totl os os deta lhe; , para o pahtci o da Prefeitura, que deverá ser 

constrniílo n,1 quadru a dernprn[Hiar e que co111preliea la todas ns salas 
neces$arinR ús repartições mnnicip:tes e no Conscllio. 

Art. 4..° Conferir ao auto r do proj ccto que ftlr l"' eFe ri Llo e nceit.u ]IOr 
um jury de peritos ele nom•nçào da lnlendencia, a quantia de dez centos 

de réis ( IO:OOOS) como pre111io e i111portan~1a relntirn ao trabn lt10 que pnssa 
n ser propriedade <ln Intenrlencia. 

Art. 5. 0 Revogam-se as di spos ições e111 contr,trio. 

Districto Fe ,ieral, 1G de Janeiro tlc 1893, 5° da Itepublicn.-Dr. Caii 
«udo·Jlamtci nibeirn. 

DECRETO N. 7 

Autorisa a execuç!Lo de obras no Jogar dei1ominado Campo do 
Sacco, em Guarntiba 

O Prefeito do Di stricto Federal faço saber qne o Cunse\bo ~Innicipn l 
decretou e cu sancciono a seguinte reso lllçào : 

Art . 1.° Fic.1 o PreLito auctorisado a 111anrlar fazer. me<linn te con 
curre:-cin J'Ublica, os melhoramentos que carece o aterrado do campo do 
Sueco, e111 G uarnt ibn. 

Art . 2. 0 No orçamento que para tal oLra ~e fizer serão attendiclas ns 
·segnintes nel!essidades : 

1• recunstrncçiio ti as duus pontes existentes no extremo do aterrndo; 
2• a largamento do caminho comprehendi,\o ent re as cluns pontes, por 

1neio ele ate rro de nm n uns vnlbs laternes; 

3• elcvnçii.o rio nível <lesse c:1111inho até u nltnra de meio metro; 

4•, uberturn ele uma vaU.L ao ludo e ern snustituiçiio da que fôr nter

rncla. 
Ârt. 3. 0 Revogam-se ns dispos ições ern contrnrio. 

Districto Fedem], IH de Janeiro de 1893, 5° d .L Republica.- Dr. Ccm
.dido Barat.1 Ribeiro. 

o 
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DECRETO N. 8 

Abre um cred ito de 300:000$ para occorrer ás despezas com 
differeutes serviços do Conselho Municipal 

O P refeito do Distri cto Feder.d I<l ÇO saber que o Con se lho Municipal 
decreton e e t1 sancciono a seguinte 1esol nvão : 

Art. 1. ° F~ca 'abe rto um cred ito dti q ua n titt de 300:000$ parn occorrer 
ás despews co m os pn gam ~ ntos vencidos e por ve nce. r dos s ub sidios dos 
membro s do Co nselh o l\fon icipnl, venci mentos do pc5sonl <la se cretari a 
do mesmo Conse lho, cont racto d e a panlwmenlo dos debates por st~nogra 

phia, conlrnct0 de publicnyão dos n1esmos deliatcs , compra ele moveis, 
commissão especial e exped iente . 

Art·. 2. 0 Revogam-se »S d isposiç.ões em con trnrio. 
Districto Federal, 28 de Jane iro de 1893 , 5° da Republicn. - Dr. Can

dillo llcwattt llibeiro. 

DECRETO N. 9 

Autorisa a desapropriação dos terrenos necessarios para os 
prolongamentos da trnves!la Filgueir;.1s e rua Azevedo 

· O Prefe ito <lo Distri cto F ederal fi1ço sab er que o Conse lho Municipa l 
decretou e eu suncciono a seg\1jnte reso luçUo : 

Art. 1.° F ica o P refe ito a.ntorisarlo a promover as cl esapropriações 
dos terrenos necessa rios p nrn os ;iro longamentos da travess<t Fil g ueiras até 
á rua S . Luiz Go nzaga e o da nut Azevedo até ao largo da Oancella., 

A rt. 2.0 Revogam- se as d is posições em co ntrari o . 

Districto Fecleral, 28 el e Jane iro tl e 1893, 5° da Republ ica.- Dr. Gan
dido Bnrnlct llibeiro. 

DECRETO N. 10 

Autorisa a desapropriação, por utilidade publica, do terreno 
onde sc:i acha edificado o predio da rua de Estacio de 
Sfl. n. 86 

O Prefeito elo D ist ri cto F edera l faço saber que. o Conselh o Municipal 
.., "" decretou e etfl snucciono a segui nte resolu ção : 
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Art . I .•Fica o Prefeito a uto risado n rn a nclllr clcs.1prop riar , po 1· ut ilidade 
publica, o t erreno ontle se n.cb ,i er\i fic .1do u 111·cdio tb m a do U:stac io de Só. 

n. 86, ca nto da rua do l\!fachndo Coelho . 
Art. 2.• Revogam- se as di spos ições em contrari o. 
Districto Fec\ernl, 28 de Jan eiro de 1 ~ 93, 50 da Rcpubli c.1-D r. Canclido 

Barata Ribeiro . 

DECRETO N. 11 

Autorisa o Prefeito a m and ar proceder administractivam eute 
ao levantamento e organisação da carta cadastral e topogra
phica do Districto F ederal. 

O Prefe ito elo Districto F ederal faç o saber que o Conse lho ilfoni cipal 
clecret n e eu saccinn o a -seguinte resohtção : 

Art. L. • Fica o Prefeito antorisado a mHnclar procc<lc r ad rnini s1 rncti

vam ente ao levantamento e orgn nisnçi•o dn ca rta cndtrnl ral e Lopographicn 
el o Districto F ederal , subm eltendo á ap provação do Conse lho o <Jlia dro eh 
com missão que org ani snr para ~ ssc t rabalho , onde vir1io dela lh llrlarncnte a s 

cnthe_gorins é os ordenados rn cnsnes qnc devem perce ber GS membros de ta l 
co1nmissi10. 

Art. 2 .• Fica determi nad o o p roso el e t res nnn os pnnt a p rese ntaç~o das 
pl antas elo r a cl nstro e todos os sens es t,udos com plen1ento res . 

Art. 3.• Os empregados do serviço ela o rgn niss ~iio eh cnrtn ca•.lastrnl e 
topog raphica são de n1êra co n fi nnça e não fun cc ionnr ios mun icipaes,não se 
lhes npplicnntl.o as disp os ições lcgnes e rcgul a ment.nres " estes re l'erentcs . 

Art. 4.• P ara ex ecução elas di s pos ições Llest a lei muni cip al fi ca o Pre
f eito do Dis tri cto Federal a uto ri sa,Jo a faze r ns necessn ri tis dospczas , mar
cnn'.l.o os ven cim entos dos emprego.ilos encnrr egncl os <l a orgnni sn ção da corta 
·cadastral, e a quantia clns demais verbas . 

Arl. 5.• São revogadas ns di sp os ições cm crrntrnri o . 

Di stri cto F edem !, 1• de F eve reiro ue 1895, 5• clti Republicn.- D r. Ca1;

diclo Barata Ribeiro. 

DECRETO N. 12 

Provideucia sobre m elhoramentos das estradas do Marechal 
Rangel, Monsenhor F elix, da Bica e de Santa Cruz 

O Pre fe ito do J)i stricto F ederal faço saber que o Conselb i ~fon icipal 

decretou e eu sancciono n. seg uint e resolnção : 

... 
·o 
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.A.rt . 1.° F icn o Prefe ito au lol'isado a mandnr fnzcl', rneclinntc concur 
rencin publicn, os me.lhol'amcntos ele qne carece1t1 as estradas do Marechal 
Rangel (desde Cascadura) :i\Ion enbor Felix, (nté ao ponto dn mntriz), da 
Bicn (uté ao ponto de Irnjà) e n. estrada gernl de nntn Cruz, desde a ponte 
de Cascndnrn nté no largo do Cnmpinho . 

Art. 2. 0 Tu es obras, depo is de orçadas serão :feitas por contn dn verb a 
- obras novas - do orçamento vigente, a Ltemlendo- se as segttin tes neces
s idades: 

1.• Kas cstrndns cio )farechnl Rnngel e Moo enhor Felix, nberturns de 
valas lateracs, ntterro nos trechos em qne :for necessnrio, reparos nns snr
·getns e pontilhões existentes em rn áo estado. 

2.• Na estrndn dn Bicn, construcção de duas pontes, uma sob re o :incho 
Qnitnngo e outrn sobre o col'l'ego ela Bica, alem ele vahs no longo dn. mesma, 
aterros e desnte rros . 

3.• Na estrada geral de Snntn Cruz, entre Cnscndl1rn e largo do Cnm -· 
pinho, construcção de dous boeiros abertos com culçada ele Jnjões e nm 
menor perto dn estação ele Cuscadltrn; aterros e desaterro pnrn fazer des 
npparecer atoleiros r1ue existem e foc ilitnr o escoamento das agnas, snrgetci 
Intera! (lado esquerdo dn estrada) desde a ponte de madeira ele Cnscnclum 
até a rua tlo Lopes , no Cnmpinho, calçnmento n macadnm desde a referida 
ponte de madeira até no largo do Cnmpinho, e uni pontilhão no ponto en1 
que n estrada do Barro Vermelho cruzn a d1i Pavunu, em :frente a escola 
publica de meninos , no lugar clenominndo - Collegio - . 

Art . 3.0 Revogam -se as disposições em contrnrio , 
Disf.ricto Federal, 2 de Fevere iro ele l893, 5° cln Republica .-Dr. Can

<lido Bamta llibeirn. 

DE CRETO N. 13 

P rovidencia sobre a construcção de uma ponte em Sepetiba 

O ?refeito do Districto Feclernl :faço snber que o Conselho l\Iunicipal 
decretou e e<t snncciono a seguinte resolução: 

Art . 1.° Fica o P refe ito nucto ri sndo a 'mandar proceder aos estuclos 
necessnrios sobre a conveniencia e possibilidade da construcção de umn ponte 
em Sepetibn. 

Art . 2. 0 Revogam-se ns di posições em contrario . 
Districto Federal, 2 de Fevereiro de 1893, 5° dn. Republien . - Dr. Can

a·ldo Barata Ribeiro. 
e 
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DECRETO N . 14 

Autorisa 11 de~apropri::ição ele predios no lllrgo elo Estacio de Sá., 
ruas: de S. Christovão, Hacldock Lobo, S. Bento e travessa 
e largo de Santa Rita e desapropriação dos terrenos dos 
predios j á aemolidos da rua do Machado Coelho. 

O Prefeito elo Districto Federal foço saber que o Oonsel!.to Municipal 
decretou e eL1 sancciono a seguinte resolução : 

.A.rt. 1.° Fica o Prefeito autorisaclo a desapropr iar, por utilidade muni
cipal , os predios ns . 80, 82 e 84 do largo do U:stncio de Sú, no al inhamento 
do Estacio de Sá, os c1n rua de S. Ohrist.oviio ele '2 a 18. o <le n. 2 da 
rna do Hadclock L obo, e os tel'l'cnos dos preelios já dem olid os eh rua elo 
Machado Coelho ns. 7 5 e 77 . 

.Art . 2.° Fica igualmente antorisnclo o chefe do Porler Executivo i\fo
nicipal a desnpropri~r o prec1io n. 9 da tr.\Vess:i <lc Santa l:lita, o ele 
n. 14 do largo de Santa Rita e o da rua de S. Bento n. 25 . 

.Art. 3. 0 Afim de se toraar effectiva a disposição dos arts . J.o e 2.o 
desta resolução é concedida pelo Conselho Municipa l autorisação ao I're
feito, não só pnrn tentar accôrclo de proceder juclicial111ente nos termos 
da lei, CO lllO melhor convier nos interesses municipaes, como tambem pnrn 
fazer as despezns necessnr[as á demolição elos referidos prcd ios , recti-

. ficação dns ruas e seu conveni ente preparo. 
Art. , 4. 0 Revogam-se ns dispos ic;õcs em contrario. 
Districto Federal, 4 de F evereirn de 1893, 5.o da Republica . - Dr. Ccm

diclo Barata Ribeiro. 

DECRETO N . 15 

Autorisa desapropriação dos predios da rua Municipal n. 23 
e largo de Santa R ita n. 16. 

O Prefeito elo Dist1·icto Fcderr.l faço snbcr que o Conselho Muni
cipal decretou e eu sancciono a seguinte re sol11<;ião : 

.Art. 1. • F ica 0 Prefeito i\fonicipnl autorisaclo a manclnr desap1•0-
prinr, por utilidade pnblici1, os predios da run lllnnicipnl n . 23 é largo 

de Santa Rita n. 16 . 
.Art. 2.o Revogam-se as d isposi çôes em coulrnrio. 
Districto Federal, 4 ele Fevereiro de 1893, 5.0 da Republicn.-Dr. Can

dido Bamla Ribeiro . 

,, 

,. 
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DECRETO N. 16 

Autorisa o prolongamento dti travessa Ayres Pinto, em 
S. ChrislovM 

O Prefeilo do Dislricto FecJ.ernl fnço sab er que o Conselho Municipal 
elecrelon e en snncciono n segninte resol ução : 

Art. 1.° F ica o;Prefe ito nntorisndo a mandar procedei· no prolongamento 
<ln travessa Ayres Piulo, em S . Christovão, até n ma elo Senndor Alencar . 

Art . 2. 0 Revogam-;e .as disposições em contrario. 
Dislri cto Federal, 4 de Fcve1·eiro t.le 1893, 5° fa Republicn.-Dr. Can

dirlo Barata Ilibe iro. 

DECRETO N. 17 

Manda vigorar provisoL"iameute o regulamento annexo ao de
creto n .169, ele 4 de Janeiro sobre Iuspectoria de Hygiene · 

O Prefeito tlo Distrir.lo Feder.d I.1ç.o s:ob er rine o Conselho IIIun icipa 1 
decre.ton e eu snncciono n seguiu te rcsolu~·i"i.o: 

Art. 1.° Ficn provisoriame»tc e111 vigo r para a Inspeclori:l i\Iuni ~ ipnl 

de IIygiene n parte do regulnmen'.o nnnexo no decreto n. 16!J, ele 24 ele 
J aneiro de 1800, não referente aos serviços orn ao cargo tln União , sendo 
aproveitaclo o pesso,il efl'ectivo da meallln In speclorin. 

A rt. 2° Revogam-se as disposições em contrar io . 
D is trielo Federal, 4 de Fevaeiro de l89J, 5° dn Hepublicn. - Dr. Ca11-

di<lo Barat.t Ribeiro. 

DECRETO N. 18 
Isenta de pagamento de impostos o Asylo D. Isabel 

O Pr'l.feilo do Districlo Federal ínço snber que o Conselho i\Iunicipnl 
decretou e en saocciono n seguinte reso lnção : 

Art. 1.• Fica o Asy lo D. l rnbel isento do pagamento do i111pos lo de 
trnnsn1i sii.o pnrn acccitur n doação do predio n. 3'! da rna Muriz e Barros. 

A rt. 2. 0 O mesmo Asylo gosnrú ele isenção ele pagamento da clecima 
urban n,ou outro qualquer imposto, emquauto o referido predio for occupado 
com o estabelecimento de instrucção a que ~ tlestinado. 

Art. 3.0 O Asylo D . Isabel fic 11 tnmbem dispensado de qnnlquer imposto 
sobrn n quantia de 300:00DH que lhe foi doada,afim de transferil-n para o seu 
pntrimonio. 

o 
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Art. 4. 0 Revogarn-se as <lisposições em contrario . 
Dislricto Feclern l, 4 <le Fevereiro <le 18!J3 , 5° dn Republica.-Dr. Cmi

clido Bctratct Ribeiro . 

.DECRETO N.19 

'rorna extensiva ::is casas de negocio situadas nas freguezias da 
Gavea, Engenho Velho, S. Christovao, Engenho Novo, a 
postura sobre fechamento de portas, de accôrdo com o edi
tal de 18 de Agosto de 1892 

O Prefeito elo Districto Fedem! faço saber que o Conselho Mnnicipal 
decretou e cu sa ncciono n seguinte resolução: 

Art. 1.° F ica extensiva n postura solire fechamento de portas, de 
accôrdo com a lei de 18 <le Outubro de 1892 ás casas commerciaes das fre
gllez ias da Gavea, Engenho Velh o, S. Christovão e Engenho Novo. 

Art. ? .0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Districto Fedem!, 6 ele Fevereiro ele 1803, 5• cln Republicn.-Dr. Can

d·ido Barnla Ribeiro. 

DECRETO N. 20 

Autori sa o Prefeito a contratar, mediante concurrencia pu
blica , o serviço de conservação e reconstrucçao dos calça
men tos da cidade 

O Pre feito do Di ~tr i cto F edem! :faço saber que o Conselh o Municipa. 
decretou e cu sancc iono n seguinte resoln<{Ô.O : 

Art . [ . r Fica o Prefeito nutori sacl.:> a con t.ratar , por dous annos, mediante 
concurrencin publica, á conservac;ào e rcconslrucção dos calçamentos da ci 
dade á pnr:illel epipedos e .i lvennri a ordinaria, sob as seguin tes bnses: 

[ .• A cidade será divida em qt1:1tro secções, comprebendendo as seguin-
te s freg·nez ias : 

a) Cn nuelari n, Sncr1lln ento, S. José e S:u~ta Rita; 
b) S:i nt'Annn, Santo Antonio e Espirit,) Santo ; 
e) Engenho Velho, S. Ohristoviio e E ngenho Novo; 
d) Gloria, Lngôn e Gnvea. 
2.• Designação das ruas pertenceutes a cada secção , de modo a não 

iicnr nenhuma per tencendo a mnis de nm empreite iro , como succec1erin 
Si se seguisse strictnmente a clivi sõ.o !)Ol' fre guezins ; 
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3.• Discl'iminnção das run s e pror,ns que precisam sómente conserva
ção e das que pedem imme diata recons trncção; 

4.• Determinar que ns propostHs pnra a conservação designem o quantum 
mensal por esse se1'Viço ern cada secção e o preço por metro quatl rndo de 
l'eCo 'l strncção que tiver n foze r o proponente. 

5.• Declarar que nenhum proponente 1) ocl~rá ap:·esentar proposta p~r" 
mais de uma secção ; 

6.n Estabec!er que nenhuma proposta será acce ita sem que o propo
nente ten ha previ amen te depos itad o nos cofres da Intendencia a qttantia de 
IO:OOOS para ga rnntia da mesma. 

Ar t. 2.° Ficam revogadas as di sposir,ões em contrario. 
Di.;tr icto Fedem!, 7 de Feve1·eiro de 1893, 5° tla Republica. - Dr . Gan

·cliclo Barata ll i beiro . 

DECRETO N. 21 

Autorisa o Prefeito a mandar calçar diversos trechos de ruas 
da freguezia de Inllauma e dá outras providencias. 

O Prefeito do Di>tri cto Fedrcral faço s 1ber qne o Conselho Municipal 
decretou e eu sanccinno n. seguinte reso lução: 

A rt. 1 .° Fic11 o Prefeito autori saclo, mediante concurrencin publica, 
a rnnnclnr calc;nr clealvennri a ord innrin os trechos eh nrn Goyaz, no E ngenho 
J e D enlro, entre as cn nce lla s ela rna Pacli lb n e ela ma José dos Reis e 
os 1>1ternes clns ruas da cstn ~ão ela Piedade, D. i\Iarin, P ieclnde, Gnpella e 
Arn nzonas e Largo de Cascaclurn . 

.Art. '2.° Fica igualrnenl e. o Prefeito nutorisaclo, median te concurrencia 
pul>licn , n mandar fa ze r os reparos e conse rvac,.ão de que precisam as estra
das elas freguezins de lrajiL e Jncnrépnguá, dentro elas fo rças do orc;nmento . 

.Art. 3 ° Revogam-se ns disposições em contrario. 
Districto Federal, 7 ele Fevereiro de IS93 , 5° ela Republica. - Dr. Can

clido Ban.ta Ribeiro. 

DECRETO N. 22 

Autorisa a abertura de um credito de cem contos para execu
tar diversos melhoramentos nas freguezias de Campo 
Grande e Santa Cruz. 

O PrefeiJ o do Districto Feuernl fnc;o saber q tte o Conselho Muni
"c ipal decretou e eu sancciono a seguinte resolução: 
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Art. I .• F ica o Prefeit o nutori snilo n rn;indnr f.1ze r, n1l111ini .- trntivu ~ 

mente, os srguintes sefv ic;ns vi gen tes : 

l o illnc-aclnmi snr , nn povou11ão de C<trnp o Grnnrle, a rua que se es
tende da estação nlé á estrneln gemi ele Sanb Cru z, ntravessnndo o largo 
da ilfotriz; n run que ficn em fr ·nte á igreja, em todn a extensão elo Lnrgo 
da Matri z nle a larle irn, inclusive ; e na povonçfto do Rea longo :i rua que 

se estende d:t e3Lnç iio á est rad11 gel'n l de S nntn Crnz, cm fr enLe n Escoht ele 
Tiro e n mesma es trada. g-ei·al na pa rle comprehendiel:t êntre a ponte de 
Pirnquar.i e n bifurcação com n estrntla do Bnngti, no limi te dn povoação 
e as competentes sargctns . 

2.0 Todos os r~ p01ros urec isos nns ruas e estrntb s <lu mesm~ fr eguezia 
de Campo Gran de e manter a respecLivn co nsenração . 

Art. 2 .° Fica o Prefe ito autori sado a :tbrir um cred ito t~e 100:0008 
para ex ecução deste'3 melhoramento; e de outros urgente; que Lêm sido 
decretados . 

Art .. 3.0 Revogam -se nE dis pos ições e111 contrari o. 
Distri cLo Federal, 7 de Feverr. iro de 1893 , 5° da Reptlblic,J. - Dr. Gcrn

d.idu IJarnta llibeiro. 

DECRETO N. 23 

Autorisa o Prefeito a chamar concurrencia p:.uaa apresentaça.o 
d.e propostas e plantas de matadouros 

O Prefe ito do Di stricto Federnl faço saLer qne o Conselho l\Iun icipnl 
decr~fon e en sancciono a seg uinte reso lução : 

Art. 1.° F ica o Prefei to anl ori sado " cham ar concurrenc. ia pa ra a 
apresentação de propostas e pl anl as de matadouros . 

Art. 2 .• A m elho r pl anta apresen tada, segundo as bases da concttr

rencia, obterá o · premio qne :l'ôr cstnbeleciclo e approvado pelo Conse lho 

Mun icipal. 
Art. 3.0 Revo ~am-se as di sposições em contrario. 
D ist ricto Federal, 7 de Fevereiro de l893, 5° cln Republicn .- Dr. Can

didoBa.-ata füúei?·o . 

DECRETO N . 24: 

Autorisa o P refeito a contrahir um emprestimo interno até a 
quantia de dez mil contos 

Faç o snbe r que Conselho Municipa l decrcton e cu sancciono a se

guinte resolução: 
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Art. 1. 0 Para satisfazer no passivo rh MunicipaliJade e occorrer ás 
despezas urgentes e ás já votadas pelo Conselho Municipal, fica ·o Prefeito 
autorisado a contrahir um esprestimo interno até á quantia de 10.úOO:OOOS 
e n juro mJJdico, rnb as condições seguintes: 

§ 1°.-0 pagamento serit rea lisado no prnzo ele 20 nnnos, pol' pl'esta
ções semestrnes. 

§ 2°. - Antes cio prnzo estipulado pnrn C>tc pngameuto, poderá 
ser em qualquer tempo resg:itadu n divida proveniente do referido em
prestimo. 

Art. 2.• Revog1tm-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, LO de Fevel'eiro de 1893, 5° da Republicu. - Dr. Can

dido na.mta. llibeiro. 

DECRETO N. 25 

Autorisa o Prefeito a chamar concurrencia para o serviço de 
navegaç!l.o entre a Ilha do Governador e o littoral 

O Prefeito elo Distrif.'to Federal faço :sabel' que o Conselho Municipa 1 
decretou e eu sani::ciono a segu inte re.s olnção: 

Art. 1.° Fica o Prefe ito autorisado n cho.mnl' concurrenci1i, por cinco 
nnnos, Pª"ª a navegaçtio diar ia, por bal'cas n vapor, entre" ilha cio Go
vernador e estn cidade, sob as seguintes condições; 

1.•- A companhia ou emprezn que tomar o serviço sel'á obrig.icla n 
fazer tres via;:ens redondas por Llin, Locando n barca nos quatro seguin
tes portos da ilha : FrP.guezia, Ponta da Cnrne Secca, Zumbi e praia de 
S. Bento . 

2 •- O preço de cada passagem si111p les seril de 500 réis, não podendo 
tal preço ser elevndo sem licença do Conselho ~1uaicipal. 

3. 0- A companhia ou empreza dani passagens grntis aos empregados 
municipaes, qtrnndo em serviço . 

4.• O. Conselho ~Iunic i pa l sub vencionarei a comp11nl1i11 on em preza qn e 
tomará si esse servi ço com a quatin l2:000S nnnuaes, que serit pngu. 
a segtrndo accôrdo entre ambas partes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as clisposir,õcs em contrario. 

Districto Fccleral , 4 ele Fevereiro de 1893, 5• ela Republica. - Dr. Can -
dido Barnta Ribeiro . 

' . 



18 

DECRETO N. 26 

Autorisa o Prefeito a m:i.ndar proceder a melhoramentos na 
ponte do desembarque do Zumby, e confeccionar o orça
mento para a construcç!l.o ele um11 ponte na praia de Silo 
Bento, na Ilha do Governador 

O Prefeito do Districtn Federnl faço saber que o Conselho i\Junicipnl 
decreton e eu ~nncciono o seguinte vrojecto de lei : 

Art. 1.• Fica o Prefeito autorisado n mandar vroceder, com nrgencia, 
aos reparos tle que carece n ponte tle dc;e;1bnrquc do Zumby , na Ilha elo 
Governador, on a constrn ir uma novn, e111 outro ponlo, se a acLua l für de 
propriedade pnrticular. 

Art. 2.° Fica igualmente o Prefeito outorisado a ma11clar proceder no 
orçamento preciso paro n construcçiío de uma ponte na prniu de S. Bento, 

na mesma ilha . 
Art. 3.• Revogam- se ns clisposiç.ões e111 cont rurio. 

Dist ri cLo Federnl, l i de Fevereiro de 1893, fio ela Repub licu. - Dr. Can· 
díclo Baralcl Ribeiro. 

DECRETO N. 27 

Autorisa o Prefeito a mandar reconstruir as pontes da Pavuna 
e Mocanguê, na freguezia de Jacarépaguá 

O Prefei to do Districto F~dernl faço saber que o Conselho i\fonic ipa l 
decretou e eu.snncciono a segn inte resoluç1io: 

.Art .. 1.° Fica o Prefeito autorisndo n mandar fazer, mediante concur 
rencin publica, a rcconstrucçiío dns pontes dn Pavuna e Mocanguê, na fre
guezia de Jacarépngná . 

.Art. 2. 0 No orç·tme:ito para execução dessas obras se comprehenderão 
tnmbem os reparos de qnc necessiLa a ponte <Ili Porta d 'Agnn, uevendo 0 
ri o se r desviarlo cm seu le ito ao chegar ú pon te const:u1te111Pn t.e <lnmnificudn 
por nm vicio de direcção • 

.Art. 3.0 Revogam- se as disposições em contrario. 

Districto Federnl, 11 de Fevereiro de 189J, 5° da Republica. - Dr. Can 
dido Bamta Ribeiro. 
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DECRETO N. 28 

A utorisa a abertura de creditos para occorrer as despezas com 
os serviços que passaram para a administração Municipal 

O Prefeito do Dist.ricto Federal :faço snber que o Conselho l\fonicipal 
do.cretou e eu $ancciono n seguinte resoluçií.o : 

Art. 1.° Ficn o Prefeito auto ri sado n abrir os creditos necessa rios para 
occorrer ás <l espezas com os serviços que passarnm paru a aclministrncç1io 
Mun;cipnl, em virtude da lei n. 85, rle 20 de Sete:11bro de lSU2, e com os 
novos c.trgos crenclos pela mesma lei, e n retirar cio Thesouro Nacional as 
qunu ti ns que pertencerem lÍ. mesma ndm ini strncçíio e fórem precisas para 
nttencler aos necessnrios se rviços e qunesquer outros, celebrados os nccôrdos 

que julgar inrlispeusaveis. 
A.rt. CZ .° Fican1 revogi\das as clispo ~ ições em contr'"uio. 
Districto Federnl, ~7 de Feve,-eiro, de 1893 , 5° da Repuhlicn. - Dr. Can _ 

dido Bamla nibeiro . 

DECRETO N. 29 

Concede aposent.adoria ao bacharel José Antonio de Magdalhll.es 
Castro Sobrinho, secretario da antiga Camara Municipal 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu saucciono a seguinte resolução : 

Art. t.• Fica, nesta data, concedida aposentadoria com os vencimentos, 
proporcionaes aos annos de ser viço publico, a que tiver direito, ao bacharel 
José .Antonio de Magalhães Cast.ro Sobrinho, secretario da antiga Camnra 
Municipal. 

Art. 2. 0 Revogam-se ns di sposiçõesem contrario. 
District·, Federal, 17 de Março de 1893, 5• da Republica. - Dr. Can

dido Barata Ríbeiro. 

DECRETO N. 30 

Torna extensiva rts casas de barbeiros e cabelleireiros das fre
guezi:ls urbanas a postura sobre o fechamento das portas 
aos domingos 

O Prefeito qo Districto Federal !a~.o saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono n seguinte resolução: 



20 

A1·t. J .º Fic.i cxten>iv<1 its casas de barb eirns e cnbcllc ireiros das fre

gncz ias urbanas, na classificaç.ão geral, a postura qne estabeleceu o fccbn· 
menta das portas das casas co mm erciaes aos domi ngos, desrlc pela ma r: \1ã. 

Art . 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 

D ist ri clo Federal, l7 de Março <le l893, 5• da Hepublicn . - Dr . Can
diclo Biirnt a Ribeiro. 

DECRETO N. 31~DE 18 DE MARÇO DE 1893 

Proroga por 20 annos o prazo conceclído, por decreto ele 10 
de Agosto de 1783, á empreza encarregada da construcç!l.o 
da F erro-Carril de Jacarépuguá. 

O Prefeito do Districto Federal faço snbc r que o Conse lho Municipa l 
decretou e eu snncciono a seguiutc resoluçfto : 

Art. 1.° Fica prorop;ado por '..'O nnnos o prazo í conced ido, por decreto 
n . 5.399, d e 10 de Agos to de 18/3, it emp reza encarrogada da construcção 
da Feno-Cunil <lc Jacnrépaguú, ora perten cente á Con1p<enhi a .Manufnctorn 

de Cal o. Artigos Ccramicos . 

Art . 2. 0 A solir,d ita Companhia obrigar-se-hn a prolongar ns suns 
linhas <la frcgue zia no ri o du s Ped~as e el a ponte du Tnc1uarn no la rgo d" 
Cnpella , 110 Rio Grande, sob ns seguin tes condições : 

ci) O trafego dcs~es prclongarnentos será aberto ao publico no prozo 
m uxim o de tres ::i,n nos , sob peno. <l c fica r cnd Ltca n presen te e oncessão , 
rnlvo o caso ele forço. m a ior, devidamente provado perante o governo 
municipal : 

b) A co mpanhia n iío poderá exigi 1· mais de 200 réis por pnss nge iro , 
entre cs li111ite s dos prolongamentos a qne fica ob rigada p or este a rtigo . 

Art. 3. 0 A companhia po11erá estcndor suas linh as para outros pontos 
que julga r convenie nte e empregar ta111 bcrn a tracção a vapor; ficando . 
dorém , <lepenuentes de approvnçüo do C·mselho iJnniciphl os novos 
prolongamentos, n tracção em pregncl.1 e os Jire yos das pns3ugens. 

Art . l;. 0 A companhia entrnr ú annua lmente para os cofres rnnni cipaes 

com a <JL1 ,1n t ia 1le l :'WOS, e, logo que a ren<la nnnua l <las suas lin has attinja 
8 •/0 do capital nell as em preg.ulo , o excedente ser:\ <li vidicln en tre a 
mesma co 11.p an hia e a iWuni c ipal id:Lcle, o. ')Uni exercer [1 a fi scn lisaçüo por 
m e:o da cli rcctoria de obras . 

Art .. 5. 0 São re vogadas as dispos ir;õe3 em eontrnrio, nS[l] VttS as cla u-

o 

,L 
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11ulas 2•, 9•, 12, 14, 19, ~ I , 2·i E; 23 d o con t:rnto a q ue se refe re o cita do 

d ecreto . 
Dis tri cto Feilcrnl, IS de ~lnrço de l8U3, 5° da Hcpnblic,1. - Dr. Cancliclo 

Barata Jli!Joiro. 

DECRETO N. 32-DE 29 DE MARÇO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a contratar, mediante concurrencia publica 
e concessflo de favo res, a construcç!lo de casas para as 
classes proleta.rias . 

O P refe ito elo Di strict o F erleral fü\o saber 11ue o Conselho Mnnicipal 

decretou e eu sn neciono n seguinl e resolu\ iio : 

A rt. 1." F ica o Prefeito do Di s tricto Fedem! a.utorisatl o a receb er , 
m etliant e concur reneit1 publicn, pro pos tas pnr:t :-i edilica<;iio tl e grnpo s 

de pequenas c:i sns <l c 11 r.minadas- Yi ll :ts Op ernri as . 
A rt. '2 .0 De entre a s pro pos l:t s ap resen tnd:t s J cntro tlc 30 cl ins te riio 

preferenc i" n r1 uell,1s que, e 111 iguald ade de c ireums tnnci:is, s e compro
m etterem n lernr a effe ito a co nst rnc•;iio des tas ca-; :<s pa ra residea c ia ele · 
opera ri os e fa111ilia s pobres , gu:uclam.lo to da s ns imprescindí ve is cun dir;ões 

de l1 ygien e e k nclo cad11 unrn, q uando for poss ível, lc rreno "" frente 

e nosfund os . 
§ 1. 0 J'oJ erúõ se r de t res ty pos f<S conslrnc<;ões elas sobrJu Í13.S casns, 

q ue nas freµ:uez i,1s u rli nn :s se rão alllgndas " '208. '.25S e 30H, e n ns suL ur

hunns n t 5S, 'lOH e ~ 5HODU ; 
§ 2• P o de rá o l'refoit o incluir no aluguel uma lax,1 de am orli,;n çiio 

mensal, no sentid o Je l':i zer o locn t .. rio, ou seus he rdeiros, propricta ri os d o 
predio, no fi 111 de ce rto num ero el e nnn os , d e accônlo co m n co n1 ract>ln le , 

temlo sempre em Yis ta resgunnhr lod os os rli rn itos dos refe ri dos locn tarios. 

A rt . 3°. Os contract.:ml es que se propuzere m :1 co nst rnir nos te rm os do 

nrt. 1°. , 5osar:lo <l os seg uintes fav ores : 
a ) ise nçiio tle t odos os in:postn s e tn x u tl e li cen~>ls inhe rentes ú c0n

s trucção tle precli os; 

/J ) gra tui:l :Hlc IlA ra cnnalis:rc; ii o d o g nz parans ent ra J as com111uns de 
cnsns e cnnnlicn.c;âo tle ng11n. e t sgot.Js, itH.: lus i n~ os :.tppa.rt lho"i de la trin a ; 

e) g ratui dad e pnra os c nl1;n11r enl os el e t e rre nos em urnn fadta de la r -

gll rn nilo superi ur n dou s met.ros; 

o 

cl ) g ratui•lacle p'1ra o pL:nt'o <l •t nL ori,;:11·iio qu e n P1·c feitnrn ex igir, 

e) d ispen\:-. de fú1·os ; 
/') di spcn;;1 rio impos t o predi a l ; 

u 
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Paragrapho nnico. - .!I. falta de cumprimento d'O contracto por purte> 
dos proprietarios terá penus diversas, confor111e clnnsul,ts a que se referir· 
pela segnint.e fórma: 

a) demolição cle obra á custa clo proprielario, na hypothese ele ser a 
falta ue cumprimento clo contracto constituida pela nlteraçüo cio plano; 

b) multn de 1008, para cada casn. e cacla mez em que o preço fôr ou. 
tever sido supe1·ior ao preço estabelec ido no contracto. 

Art. 4°. As fabricas e companhias que constrnircm preclios parn bebi
tução de seus operados gosario para esses pre<l.ios cl,i isençiio do paga
mento de rÓl'os, clecimns e pen nas d' gu:i, scjeitando-se as elitas fabricas 
ás clemais dipos ições des ta lei. 

Art. 5.0 Dn elata clestn lei em diante não será fech:icla nem clemoliela 
pela municipnlidnele casa. algnllla em que habitem operarias e familias po
bres, até que se realizem ns construcções ele que trata eitc prnjecto, salvo· 
aquellas que em prévia vistoria se v~rificflr que ameaçam ruin1i emminen
te ou aquel las que forem conclemnaclas pela inspec tori1i de bygiene, por· 
impossibi lielacle absoluta ele melhornmentos hygienicos, 

Att. 6. 0 O Prefeito solicitnra do poder federal n dispensa de impos
tos de importação pnra os matcriaes que se destinarem a estas constrn
cções e todos os fn,·ores ja concedidos pelo decreto n. 3.151, de 9 ele De
ztmbro ele 1882 e pelo n . 3.3(o.9, <le 20 ele Outubro de 1887. 

Art. 7 .0 .As multns cobrnclns no. b ypothese do art. 3° pnrngrnpho uni 
co, letra B, constituirão fundos de reserva de nma caixa municipal de· 
nssistencin publica, desti n:acln a. tal serviço, em suns nmltiplns formulas. 

Art. 8. 0 Na hypothcse do nrt. 3°, paragrapbo unico, Jettrn A, n pre
feitura occorrerit. ns clespezns cln clemoliçiío, cobrando como de direito elo 
proprietnrio. 

Art. D.0 Os p roprietarios envin. rão á prefeitura n li stn dos seus inqui
linos, com todas as des ignações qne lhe forem exigidas pela p refeiturn. 

Art. 10. Cncla proprietnrio terá m11 livro rubricado pelo Prefeito ott 
pessoa por elle designncln, para n inscripção cios inquilinos . 

.Art. 11. Para a execuçã'.l da 1Hesente lei , o Prefe ito mandará desde 
logo abr ir concmrencia, devendo os proponentes apresentar propostas 
acompanhacl as elos respectivos dernn hos ele construcções com todos os es 
clarecim~ntos sobre o systemn de construcção e descripçiio cleblhacla do
mado ele organisnr o serviço. 

ArL 12. O Conselho votará n desapropriação por utilidade p11blicn., 
pars os terrenos que forem julgados necessa r ios para nelles serem inslnlla

clas as viHas opera ri as . 
Art. 13 . O prazo de isempçüo ele im postos terá a durnçüo cli 15 an nos

da data da edificação. 

o 



Q 

o 

Art. 14. Fi cum reYogadns as d isposições em contrario. 
Districto Federal, 'lD de Março de 1893, 5° da Hepublica.- Dr . Can

<lidio Baratci Ribeirn . 

DE CRE TO N. 33-DE 18 DE ABRlL DE 1893 

Autorisa a execução de diversos mell10ra mentos na ilha de 
P aquetá 

O P refe ito do Dist ricto Fe<lwil faço saber que o Consell! o Municipnll 
decret ou e cu suncciono a seguinte 1:eso luçlio : 

Art . 1. ° Fica o Prefeito auctorisa<lo n prover de aglta potavel a ilha. 
de P~quetó , pelos meios ql1e julg.lr mais pratica veis . 

Art. '2 . ° Fica o mesmo P refeito :u1toris ·1do :1 contr.1ctar a illu miaação
puL licn d~ ilha com quem m;1i; vantage ns offe rece r. 

A1 t. 3.0 Ig 1 111lm~ n te o mesmo Prefo ito mcrndtirá es tud11r o melhor meio. 
àe esgo tos npplicul'e l á loculidndc,e pondo-o em pr«tica no m:IÍ <> curto es 
paço de tempo . 

Art. 4. 0 O mes1110 Prufe ito design 1ri1 um n tu rma de 1'2 trabalhadores 
permanentes, · encarregados d.1 limpez t das prni:ts e inu iilis '<;ão <los det ri
ctos q ue o mar alli joga. 

Art . 5 .° Fi ca prohibido, sob as penn s tb lei , e.> c;Wnr as pra ias para• 
fa bri c11<;:ão <le ca l á distancia de u1n k ilometro das mr. rés ba ix.is . 

.A rt. 6.' Rerng•im -se as disposições em contrar io. 
D istricto Feclernl, lS de Abril de lS:.13, 5° da Republ ic:i. - Dr. Gttn 

dido Bnrnl ci Ribeiro. 

DECRETO N . 34 - DE 26 DE ABRIL DE 1893 

Autorisa a execução dos concertos de q ue carece m as E scolas 
de S . José e S. SebasW!.o e o palacio dn. Intendencia Mu
nicipal 

O Prefei to do Districto Federa l fo Qo sa ber q ue o Consell!o Muni cipal 
decretou e eu sancciono a seg uinte resolução : 

Ar t . 1.° Fic;i o P refe ito ~Iu n i ci p al anto risado a mandar proceder,. 
por ad111ini strnção ou como melhor con vie r, "ºs concer tos ue que ca recem a 
escola de S. J osé rcc t ificnn lo o se,1 alinh1ment o pel 1 fa ce ti o conve nto 
ela Aj uda, a º escola ele S . Sebastião e o p:1 h1 cio ela Inlendenc ia ll:Iuu 1-

cipal . 

o 
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Art. '!.• Parn esoe fim é conceJido um credit o de cem cnntos de réis 
( IOO:OOON ) ao Prefeit o Municipal. 

Art . 3. 0 J:cvognm- se :1s di sposiç.'ies em conti·:u·io. 
Di stri cto l<'e .Jer.d, 26 de Abril de 180'.J, 5° 11:1 Republi cn. -Dr. Canclido 

B:iratCL Ribeiro. 

DECRETO N. 3-5 - DE 26 DE ABRIL DE 1893 

Autorisa o Prefeito a providencin.r sobre o alargamento da rua 
Treze de Mti.io 

O Prefei o do Di 5tr icto Fetl~rnl fü~.o saber que o Conselho Municipa~ 

<lccrc tou e eu sn ncciono n seguinte 1·csol ução : 
Art. l. ° Fiea o Prefeito }J1111icipnl autori sado a prov itlcncinr pm·:t que 

se proce da tio ala1·ga111enlo d.1 f'll:l Treze de :\fnio . 
A rt . 2.0 O Consel ho ~ J 1111 i r:ipn l votn rà os crccl it os necess :i ri os para as 

desnp roprin1·ões n fnzer. 
Â rt. 3. 0 I: evogrim · se ns di s p o ~i ções cm con trnri,, . 

lJi stri cto Fed cr:il, '! O de Abril de 18!'.J:J, f1. • d.i J:epnbli cn . - Dr. Gcrn
dido liarnlct Ribeiro. 

DECRE'rO N. 3-5 A -- DE 2!J DE ABRIL DE 1S!J3 

Co ncede credito para a install nc;lto de nc;ougues municipaes 

O l'rl' fcito do Dist l'Í('lo lletlernl fo r,o sabe : r111e o Cüns "ll10 i\Iunic ipal 
decretou e c.n sn n cc i ~-,no n seguinte iesoluc:íLO: 

Art. I .• Fica o l'rcfe il o antorisn<lo n ~ brirc.:s ns el e tnll10 <l cnominando -ns 
açougnes rnnniripncs, p:i ra foci1i1ar nos pnrli l·11lnrcs n ,·cntla de cn rn e.s ,·cr
ues, rn r uinnt e 11111'1 perr1cnn t;i:;a pn~ 1 iL í\lunicipnliclnrle. e ond e a popu
~Üo encontre esse genero, de boa qua litln<i e, pelll 111in i111 0 preço pos

s '.rnl. 
.A rt. '!. ·• O I'rl' fcilo poden\ <iespc11der llO lll es>c se rri .;oa tê a r1 u:1ntin 

<le l 50:UO: l ,~OOO. 

.A rt. :Lo He\•og-am-se :is 1li~posi<:õe ~ c·m 
Distri ct<> l<e• leral , '!!J 11" Al11·il «C I S~! , 

d iclo Llcira,/lt IW1eh·o. 

crintrnrin . 

ii• ,1., 1: .. p uhlicn. - ·nr. Gim-
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DECHETO N . 36 - DE 1 DE lVIAlO DE 1893 

Concede um an uo de licença ao Dr . João Brazil Silvado, in
i;pector do 3° d istricto escolar 

O l'rcr"ito <lo Distr:cto Fe.lcral fnço sniJer que o Conselho :\Iun:ci p.11 
decretou e e 11 s: o111:ciono a seguint e re so l11.ção : 

Art. 1.° Fic.t o P refe ito 1tu lo ri sallo a concc<ler ao D r . João B;azil 
Silvado, i11speclor do 3° districto escolar, um annu de liceuçn para o fim 
de ir aos Est.1Jos Cni<hõ da Amcricn <lo Xorte e ;i Europa e rnJur a orga
uisn~ão do ensino Publico e do serviço policiitl, de confor111i<l.1 'e com a 
nomeação que recebeu do Governo Fedcnil; Jevend1>, poré m, dar conta 
tlos t1·a balhos de>sn i11 c u111b encia tarn bem no Consell10 i\Jun icipu l. po r 
m eio de co1111 11 1.n ica\ÜO csc ri ptu, no fi111 J o prin1ci rll se111 esl re e de relulo
iios es11 citirndos depois de t erlllina1la a co111111i~5iio, pnrn o que lhe serão 
nb oi:ados, durante o :rnno de licen\·"· toJos os seus Yencimentos no cambio 
ele 2q. 

Art. 2. 0 l~evog tm -s~ ns d isp o:;i\~Ões cm contrnri o. 

Dis tr icto Federal, L tlc ~Iu io <l c 18U3, 5° ela J:e1rnb lica. - Dr. Can
clido Barciln Jt iúeiro. 

DECRE'l'O N . 37 - DE - DE 1\IAIO DE 1803 

Auto risa a construcç!'lo el e novo.· cemiterios nas freguezias sub
urbana: e concede cred ito para occoner ás despezas com 
u acqui. iç!l.o do terreno, construcç!ío, pes. oal e conservação 
do mesmos. 

O Prefeito do Distr icto Federal fu ço s.abcr q ue o Conselh o Municipa l 
dccretuu e eu suncc iono a segui11t e resoluc:ão : 

Arl. 1. • Fi1·:1 o Prefe ito nutoris.ulo a. mandar constrnir, por conemr~n
ci,1 pnulicn, c111 loc:il npropri:ido e onde 111elltor convier , novos ce111iterios 
no l:ealcng-o, cm lnhuüll!n, Gunnttiha e Irujú , com arca. sníllciente, e de 
nccord\1 com us pl ant as :1cccitn.c:; pela P refeiturn, ;1p roveitaullo pnrn isso 
nus locn liolndcs , ond e os houver, us te rrenos q ue pcrtcnce lll no dom ini o d a 
Munic ipnlidndc . 

Art. 2.0 A cc1nsen·açii.o cios ce111iL~rios serú m:1ntid.1 pela J!nnicipa-
lidnde cum o seµ«1inte pessoal cadit um : 

a ) um dirccltlr enc.1rregado dn ge; rencin tlo ccmitcrio; 
li ) nm escrc,·cn te in~u n 1 b i clo do se r «iço dn escrip turn çiio; 
e ) dout scrv. ntes pnrn todo o serv i<;o tio cemi teri o. 

., 

o 
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Pdl"A!(T•l]lho unico . O direclor te rá o 'encimento nnn trnl ele 1 :GOOS ele 
-0rcl enaclo e soas de grntificnção; o escrevente te rá o venc imento ann uol 
de 1:8008, e os serventes lerão o ordenacl;i de !:DOOS cada um. 

Art. 3.° Fica o Prefeito igualmente nutorisndo :i f:izer todas ao despe
ZJS necessarins com a acqu is i, .ão de terreno, constrncção, pessoal e conser
vação dos cemiterios, nbdnclo para isso 9 necessario credito . 

Art. 4.0 Em reg ulam ento especial, npprovado pelo .Coose lho, serú esta
·belecicla " taxa de sepultnrns, que não forem ile incJ.i genles, bem como todas 
as cond ições regu lnmcntnres dos cemile r ios. 

Art. 5.° Fica igualrn enle o Prefeito "utori sndo a conlracta r , cvm 
q uem ma ivres vant.ngens offerecer, a ?ond ucçãu dos cadaveres J e indi
gentes. 

Art. G. 0 Logo que estejam concluiclos os novos cemit.erios, ficarão 
prohibidos os enterramentos no> actuaes. 

Art. 7.° Fica o Prefeito autorisaclo a abr ir o cred ito necessn rio para 
<ixecução dos melboramentos que forem necessnrios em outros cc:n1ile rio ~ 

<la zona sub!·lrli :na . 
A rt. 8.0 Revogam -se as dispi:siçôes em contrario. 
Di .; tricto Federal , 5 de Maio de 1893, 5° <lii Republicn .-Dr. G,tnilido 

Barata Ribeiro. 

DECRE'rO N. 38 - DE 9 DE MAIO DE 1893 

Regula o ensino public(? do Districto .Federal 

O Prefe ito do Districto Fedem] faço saber qnc o Conselho i.\l un i
cipal decretou e en sancciono "segninte lei: 

CAPITULO I 

DA OHGAN JSAÇÃO GERAL DO ENSINO 

Art. !.• O ens ino publi co mnnicipo l no Districto Feder .. ! c cmpre-

henderú: 
a) ensino primnrio; 
b.) ensino normal ; 
e) ens ino p rofissicmal e nrt ist ico. 
§ 1.• O ensin<"J primnrio será clacl o em jardins de infnncia e escolas 

primarias <lo 1° e 20 gráos. 
§ 2.o O ens ino normal será <lado em uma ou mais escolas normaes, 

destina h1s á formnção ele professore3 de um e outro sexo pnrn o ens in o 
.dar. esco las publ icns. 
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§ 3.o O ensinu profissional será dado nos seguintes est.1beleci-

.mentos: 

Uma escola de commerc~o ; 
Um lycêo de artes e officios ; 
Uma escola ngricoln.; 
Um cu:so de nprendizndo profissional. 
Pnrn este ramo do ens ino publico o Conselho Municipal organisarn 

lei eepecial. 
Art. 2.0 O e•:s ino primario é leigo e gotuito. O do primeiro grilo 

·ser:\, nlém disso, obrigatorio, logo que o Conselho )!unicipnl regulamentar 
·esta disposição de lei. 

Art. 3.o E' li vre no3 rarticulnres a fundação de estabelec imentos 
·de ens ino pri111ario, respeitnd"s 11s condiçõe5 de mornlidnde e d e h:•g iene, 
.definidos em regulumento, e desde que prestem à administraçiio municipal 
os dndos cstotisticos que forem reciumados. 

Art. li.o E' inteiramente line a ficn isento de qualquer inspecção offi

cinl o ensino que, soh n vigilancia immediatn dos pais ou dos que fizerem 
.ns suas vezes, fór duelo ás crianças no seio de suas famil ins. 

CAPITULO II 

DAS ESCOLAS POJJl~J CAS 1 SUA O~TEGOilJA E hEGD.IE:'i' 

Art. 5. 0 A instrucção prinall'ia será dad 1t no Districto Federal, n ex-
.pens11s da l\fon icipalidnde, em escolas ele tres categorias : 

!•, jardios da iafnncin; 
2• , escolas primarias do 1° grúo ; 

3•, escolas primnrins do 'l• grúo. 
Art. G. 0 Os jard ins d e in1uncin são estnbelecimentos de prim~irn edu-

cação, onde crionçns de nmb os os sexos , de quatro n seto annos d~ idade, 
receberão em commnm os cuidados que o seu desenvolvi mento physico, 
moral e in tellectunl reclama. 

§ 1. 0 :Kos jardins da iofancin é mini~trado, por processos especines, nm 
.começo de instrucçiio elementar, co111p rehendendo: 

a) jogos infantis , exerci cios phys icos grnduatlos e ncompnnhndos de 
.canto ; 

b) exercicios manunes ; 

e) os primeiros prioci pios ele euncnçüo mornl ; 
cl) Conhecimentos usunes e exercicios de linguagem ; 
;e) os primeiros eler.1entos de de enho, leitu ra, escriptn e calculo. 
:§ 2. 0 Logo qne o Conse lho l\Iuni cipnl haja 1esolvido crenr os jar• 



28 

dins de infnncia, seri1 darlo regulnm ento espe<:ial para esse ramo de 
ensino. 

Art. 7. 0 As escolas p1·imni·ias <lo pdrnnirn gráo classificadas por nu
mero em cada districto escolar, serão discrin1inadas em escolas para me
ninos e escolns paro. meninas. 

Tanto umns como outrns admittiriio crianças de sete a 14 nnnos de 
idade, podenclo as elo sexo feminino admittir meninos até 10 annos. 

Art. 8. 0 As escolas prinrnr ius de meninas só podem ser dirigidas por 
professorns; as de meninos se i- o-hão indistiudnrnente por professores on 
professoras. 

Art. 0. 0 O ensino nas e.scolas primarias do 1° griw, que nbrnnge tres 
cursos ( elementar, médio e complementar ) c é dado em seis classes, com
prehencl erá: 

- lei tum, cscripta e ensieo pratico da ling na materna; 
- CJn las e calcnlos, nl"itbn1etica pratica até regra de tres, mediante 

o emprego, pri 111 eiro de processos espontnneos e depois c!c processo<> 
systemnticos; 

- systema metrico, precedido do estudo de geometria prat ica (tachy
metria); 

- e lemer.tos de geogrnphia e hist.orin, pl'incipalmente do Bn1zil ; 
- 1 ições de cousas e noções concretas de sciencias }Jhysicns e historia 

natnrnl; 
- instrucr,iio mornl e civica ; 
- desenho ; 
- cantos escolares e palrioticos ein tnctura apropriada pnnt crianças 

de nove a 1 tl nnnos ; 
- gy1unusticn e cxercicios lnilitares ; 
- t rabalhos mnnunes ; 
- trnb nll1os de ngulbn (para meninas) ; 
- noções de G·grouon1ia. 

§ I .• Em todos os tres cursos seri1 1le preferencin. empregado o me
tbodo intuitiYo, servindo o livro de simpl es auxiliar e de accôr.lo com pro
grnmmns minuJiosamente especificados. 

§ 2.• As noções de agronomia terão maior desenvolvi meato nas escolas 
suburbanas. 

Art. 10. Naa escolas ele 1° gd10 uma classe não deverit conter mnis de 
30 alumnos, havendo nessas escolas pnra a boa d istribuição elo ensino 
tantos professores adjuntos quantos forem indispensnveis. 

Art. 11. Carla escola pri11:nritt do 2° gráo terá um dlrector ou directora, 
um ndju n to ou acljunt.n, incumbido da. in spccçiio dos nlumnos, e profo~sores 
especines. · 

I 
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O ens ino nessns esco las, di slri !rni.J o por tres nnaos de estud os, com 
prehenderá : 

- cnlligr.1phia ; 
- portug;1ez ; 
- elementos da. Jingun fro.ncezn ; 
- m11the111nt i ~a elen1entar ; 
- geogr"p hi n, esp~~ ia l m e nl e do Br.1zil 
- hislori", especialmente do Brazil ; 
- elementos de physica, chimica e historia nalural :tpplicn,·eis :is in-

dustrias, it ngricnlturn e ::í hygiene ; 
- no~ões ele economia política e direito patrio ; 
- desanho de c,mnto, paisage m, fi gurado e topogrnphico; 
- n1usic.t; 

- gymnastic" e exercícios militares ; 
- trabalhos de ngu!ha (pnrn ns meninas) 
- trnball1os manune (pnrn os meninos ). 
Art. ! 'l. Para n mntricnlu nas c•colas elo 1° g rúo serú ex igido o certi

fica do elos es tudos prirn ari os do 1° g rúo 0:1 appro,·nção em exame especial 
de ndmissiio. 

Art. 13. Siio instituídos os dous cerlilica1los:de estn•los priuaarios do to
grúo e de estudos primnrio:; tio 'l0 grúo, os qnnes erõ.o conferidos nos nlu
mnos e cnndidnlos approvnclos no ~x n111e final das respediv11s escolus. 

No fi m <\e cndn nnno. lecti,·o ,;e procedc1·ú n es la pron1, segundo n 
disposições do reg imento. 

Pnragrapho unico. O ce rtitic.1do ele estlllhs pri111arios do 'l 0 gr:10 darú 
livre entrada nas escolas norm.1cs rio Di tricto lledera l e nns altns cscl)la; 
profissionaes. 

Art. 14. O expediente uns csculas puLlicas ser(t feito (1 custn dos cofreE 
ela l'i!uni cipnlidac1e, fo rnecendo esta os li vros atloptnJos no ensino e uma 
consignução mensal dada n cada prufüsso r ou d irecto r, pro porcionnhnen le 
its matricuh1s de nlunmos e no grúu da escola . 

CAPITULO III 

DO llJ.JSSOA T, DOOBNT1'; 

Art. 15. O; membros do mngislerio primnrio do to gnio serão div idi-
dos em dlt0S classes, com us seguinte; designações 

l 0 , professor cntheclrntico ; 
2°, professor adjunto. 
Art. 16. O professor cn thedrntico em csco lns tlo l 0 grúo será nomeado 

pelo Prefeito, de entre os t itulados ;icln Escola Normal, preferidos sempre 
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os 1le 111clhores n0t 11s 1l e n;1provnçfo ; e,q111n rlo não hnjn titulndos, o provi 

mento elfoctivo das cnrle irns s n'1 feito metl'i'rtnle CJncnrso. 

O lo;.,-ar ele profes<o1· adjunto compele, de direito, aos diplomados peh 

Escola ~orm:tl e del'ende igual111enle ele concurso pnrn 03 que não pos

suem este d ipl o111.1. 

P11rng1a;•ho unico. Em inslrncções especiaes e~rao regulamentados o 

proco·s'.l e objeclo dos concnrsos par.1 ! rofessor calhcdratico e professor 

djunlo . 

.Arl.· 17. Existindo vagns d~ cnllicrlraLico e ntljuntos, o dircctor da 

instrucçiio J•UIJlica designará os acljnr.tos que <leYem reger provisorimnente 

ns ca<leir113, e pelo Prefeito serão nomendos adjuntos interinos, preferindo 

os candidatos pel.i ordem ela sua hnlJilitai;ão provadn. 

Pnrngrnpho unico. Para rL regencin inte1i1m ele cadc irns terão prefe

r encia os adjuntos eíl'eclivos e parlicnl11rn1e~te os diplomados pela Escola 

Normal. 

Art. 18. O professor cnthcclratico é inamovirnl e só po<lerá mudar 

de cndeir.1, a seu pedido, on por transferencin , ou por permuta em que 
conven lrn á n.Jminislrni;iio superior . 

.Art. 19. O professor c athedrntico será co11sidu-111lo vital1cio elesrle o 

dia em qt:e t •Jmnr posse e o adjunto no fim <lc ci~co nnnos ele effectivo 

exerc ício. 

Arl. '20. O professor cathedratico que hou,·er servido por 15 annos terá 

elireito iL grntificação nddici nnal correspondente ÍL qunrla parte do venci

mento ; o <jue ti 1·er semelhantemente 20 annos ele serviço , ú gratificação 

ad di c ionn l corrcspond c~ te à t erça parte elo 1·encim en1o; o qne contnr 25 an 

nos ele idenlicos serviços, ã gr:il ificuçiro adclicional de 111etnde do YC~cimeoto. 
§ J. 0 Parn os effeitos dest:1 gratificnc;i'io nddicional será compntado o 

te111po ele e~ercicio como adjunto effeetivo. 
§ 2 .0 A grntificnçito adelicional será contnda elescle o dia em que o 

professor com ple tar o tempo 111nr~ndo n n lei e ca lcnh.dnsob re o vencimento 

dessn elaln . Onso este venhn a ser depois nlLera<lo, o calculo da gratifica
ção nddicionnl nco111p:1nhará a nllern1;ão Jo vencimento . 

§ 3. 0 A grn•ificnção ad<licional acompnnhará o Yencimenlo do pro

f%~or que fôr juhi lndo . 

.ArL. 21. Prorndn a inrnlidcz, o pr ofessor 1•rimario do 1° ou 2o grf.o 

terá tlire ito ú j ubil ação com o ord enado pro porci onnl , se tiver mais de 10 e 

rr.enos de 25 annos de exerc ício; com tudo o o rdenado, se tiver mais de 25 

e menos ele 30, e com todo o vcnci111ento, se tirnr rnnis de 30 annos de 

servi\o. 

Pnr:1gr.q1hu unico. Para a jubi1:1~lío será lambem contado o tempo de 

exercício no C1l rgo de udjnnlo e!l'ccl i'' º ou inte rino. 
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Art. 'n. O professo r cnl.bedrnt ico do l 0 g;·[1J terá direito n residit· no 
-e<lificio <lu escola ott cm predio annexo n ella, e se, pon·enturn, o edificio 
não tiver nccommodações para isso, receberá o professor um subsidio 
men ai para aluguel de casa . 

EHe subsid io serÍI r e 100,~ para os professores dos distr!ctos urbnnos 
e de GOH parn os dos "rl isLt"i ctos subttrbnnos. 

Art. 23 , Os professores adj untos, distribui dos pelus escvlas, conforme 
-con"ier oo seryiço, por simples portarin do d1rector de instruci;íio pu~lica , 

funccionariio n~llas como auxiliares dos cnthedraticos e sob sun direcçíio . 
ubstitni-lo ·hão em suas ausencias momentaneas e serão iucumbi<los da 

rcgencitt interina ele cn<lciras vngns. 
A rL. 24. Ü> professo res d o 2° gráo setiio nomeados pElo Prefeit o, 111e 

ci iante !'reposta elo directo r da instnic1·iio publica, ele ent re os mais dis 
tinctos professores do 1° gráo, titul.idos peht Escola Nonrntl , que tiYercm 
pelo menos cinco annos ele exercício effecti,·o nesta fnncçíio . 

Parngrnplio uaico. Xa falta de professores diplomados , úU tr:itanJo
se de c1tdeirns cuja disciplin 1 ni\o fnz ia pnrlc Jo cLirso da Escohi Norrn•tl 
11R CpOCll Clll que OS n1 eS lllOS pro fesso res rJcebcrl\111 dipiOll1'1, O provimento 
será feito por con .. urso. Em igualdada lle circu111slnnci:1s, serão então 
prcferir:o> os profe~sorcs do 1 o grúo . pela ordem de sua antiguidade e 
1nerecime~to. 

Art. :!5. ::\11s escol •s do 2° gr:io serão privntivos os professores •le 
portug uez , 11111lh e lllati c"~' sc iencins phy>icos e hi sto rio. nnturul ; cndn pro
fessor dns oul rns 111 ateri11 s Jcccion\tni eni <lnas escolas. 

}>aragrnplio unico. lJ111 dos mcn1bros do corpo docente, professor pri 
vativo, exer~erit c1111111luit,·a111c11te a;; funcções de dircctor ou directora. 

Art. 26. O professor primnrio do 2° gráo gosar:í das v1intngcns a qne 
se referem os art s. 20 e 'l l, senuo n grntificnçiio nd,Jicionnl de LO º!• por 
10 unnos de se rvi\'º · de 2J ' I• por l5, de 30 º I• por 20, de 40 º lo por 25 c 
de 50 º!• por n1ais de 31J unnos. 

Art. 27. Aos membros do mngislerio serão con tados , como tempo Je 
serYiço cffcctivo, par;1 os cffcitos ele jubilação : 

I. O t~lllpo de comlllissões scienti!icas ; 
II. O numero de fn!Lns não rxcedentes a 60 por anno, desde que t enl iiio 

s ido justi!ic.1d11s ; 
Ili. Todo o ternpo de suspensão judicinl, quo ndo forem julg1tdos in

no~eat~s ; 
IY. O tempo de exercício nos cargo> de adjunto ou substituto ; 
Y. O serv iço gratuito prestado cnm nlati vnmente p~los professo res em 

·cur>os no~Lnrnos cstipendindos pela administrn ção pub lic11, contando-se 
-esse temp o pela metade . 
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.Ar1. 28. Aqnelle que escrever co111pe1lio, 011 aprcseninr trcihnlho :ido-· 
ptado 00111 vantagem no ens ino, ter:.'i dir eiLo a impre.;sf .. o do l rnU :dh o poi .. 
conta dos cofres da M11ni cipnlidnde. Ca<n o trah11ll1 0 sej·1 j1il g:1iio <le 111e 

rito verdndei rnment e excepcional, o auto r ter :'1 ainda direito :\ '"" pre111io
n uncn inferior a 5PO~OOO . 

CAPITULO lY 

J>O gNSJNO NO I\ UH. 

Art. 29. A ~ luni c ipnlidude mnntcr:'i no Distrido Federa l 1111~:1 ou m uis
Eõco lns ::\ornrnes 111ixt.:s ou discriminadas pum os dous sexoõ , confor111e 
ns ne cessid:ules do ensino , e n cada nn1 n dei ln; õerá nnnexn n111a escola 
primaria de npplicnção . · 

A1·1. 30. O c11 rso da E8co la Noruwl sc 1·:'1 cl i11rn o e lirn itad11 n m ntri culn. 
Arl. 3 1. Pum a matricula U<J I• nirno dn Eseola Kornu1! ex ig it·- se- hn : 

1°, o certificado de estudos primarios do 2° grúo ou npprovn•;iio en1 cxn · 
me de ndmissiio correspondente ao curso tlessns escolas; 2•, cert idão da 
idndc superior n 15 nnnos; 3°, ntlestndo me1lico el e qne o candidato nii.o 
tem defe ito physico r1ne o inhib:t de exe rcer o mngist erio. 

Pnr:1grnplio un ico. Os exn mes de sc ienc ins _e nrles, pres tados nas es
colas super iores fe c1ernes, s1io 1·11 lidos mi Escola Kormnl. 

Art. 3'2. E ' pern1ittido fazer exame 1lc toc1ns as nrnterias do cur.;o d" 

Escola Norma l integra lm ente, com tnnl o que se respeite a ord em dtts 
discip li nas estabelecidos para o curs o pela re-pccliva congre:g111;iio. 

Arf. 33. Em cndt\ Esco la No n11a l o c urso co 1n pre i1 ende1ú as segu in tes 
c1isciplin .:s : 

Porluguez e noções de litlerat ura nucionnl ; 
Frnncez; 
lnglez ; 
Geographin e l1i~toria 

Matl1emnt icas; 

.Astro11onti11 ~ 

Ph,rsica e chin1ica: noções ele minernlo3ia e geologia ; 
Biologia; 
Sociologia e mora l ; 
Noc.~õns de ngronomin 

Dese nho ; 
i\Iusicn; 

Gyn1nas lica; 
Trnlrnlbos manuaes (parn o sexo mnsc nlino ); 
Trnbnlhos de ngulhn (para o sexo fe111i nin11 ). 

§ 1° Estas d iscipl inas se rão ensinadas por 15 prvfossores , u s:ibe r. 
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de portngnez e litteralurn nacional : 
t <le frnncez; 
1 de inglez; 
1 de geogrnphin e hi storia ; 
1 de mnt be111nt ica elelllentn r; 
1 de m ecan ica e nstronomia; 
1 de phy ica e chi mica, noções de minemlogia e geolog ia; 
1 de biologia; 
1 de sociologia e morul; 
1 de ni:rronon1 ia; 
1 de desenho ; 
1 de musica; 
1 de gy111a:istica: 
1 .ie tnibn lhos ma nunes; 
1 ele trnbnlhos de agulha. 
§ 2° Ess11s mnt e ri ns seriio cli strilrni ;ln s pelo num ero de seri es que forem 

cletcrmin ndas em regnlalllento. 
§ 3° A prnticn escolar dos normal i t:i ser<. feita nn escol.1 el e nppl i

caçiio annexa, sob a direc;:f•o <lo respecli,·o professor e da respectiva 
prn!essorn. de n~cêrdo com ns instrucções d11 directoria da Escola No rmal. 

.Ar!. M. A Escola )formal ter:"t os seguintes em pregados nd1ninistrn
tivos: um clirecto1', um sec retari o, dous nmanuenscs, dous pre p·irnriores, u111 
conservador. um porteiro, rloni continuas , os inspectores de alumnos que 
foret'l ne~ess.1 rios. 

:\o regulamento ela escola se especificarão a nece> arias disposiçõe• 
quant o no dire itos e <lHeres de toJo o pessoal, nomeaç·e;;, pre rog tivas 
dn Cc,.1 ng regoç:ãn, processo dos exnn1C$. e t.tHlo cn1firn qunnt o di z rc5'pe ito 1\ 
disciplina interna tio estabelec imento. 

Art. :15 . Os memh rus do corpo docente serão nomeado:; por d~creto, 

n~eclinnte concur·o, e lerã 1 ns ,·nntogens <los professores du 2° gr:lo, de 
que trata o nrt. ':!6. 

Art .. 3ü. Urn dos vrof~ssor ,s da Escoln ::\ormnl, li vremente esculhiclo 
pe lo Prefeito, exercer:\ cnrnnlativmnen te a clirecçiio dessa c:;coi:L. 

Art. :l7 . Torlo os foncdonnrios publicos pcrceberiio os ,·e::cimenlos 
consta nt es tia tabella nn ncxo . 

CAPITULO Y 

DA n1n1rnc;Xo E INSPt-:c~:Ão no H~~ l ~O 

A rt. 38. A suprc111n ndmini5trnçiio do ens ino com1 ele a l P.-efeilo 
mnnicipnl, r1~1 e :i exercerú, tle at'cúrdo corn n l~is estahelecitlns , 1•or inter-
11.edio tia Dirc1·1oria de lnslrnc~iiu Publica do Districto Fe•leral. 
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Art. 39. A cl i1·ccç.iio. fiscn lisnção e ir.specção elo ens in o é exercida im
meclintamcntc pelo clircctor, 1• uxilindo pelo conselho de instrncçiío publicn, 
pelos inspectores escolnres de districto e pelo" directorcs das Escolas Nor
mnes e profissionnes . 

Art. 40 . () <l irector da. i nstrnc~·ão p11blicn, pres ide nt e n ato do consel ho 
de instrncç.ão, é de livrn escolh a elo P refe ito Mnni cipn l e não poderá c}(er
cer cnmulotivnmente nenhum entro ca rgo publico. 

Art. 4 l. O clirector lerá a sen cargo: 
1°, distribuir, dirigir e fiscnlisar os trabalhos da repartição; 
2°, mnnler e fazer monter, pelos meios no seu nlcnnce, a observnncin 

dns leis e elos regulnmentos e1n v igor; 
3°, propôr por si ou em nome do conselho ns providencias e rei'ormns 

que j ulgar conven ientes ao bem da inslrncc:ão publi cn 11111nicipnl; 
4°, inspeccionar por s'i ou por intermedio dos competei.tt:s fonccionn

r ios os esl abe lecimrntos de ensino municipal ora existentes e os que se 
vierem n crcar no D islricto Federal; 

5°, pres idi r nos co ncursos fe itos pn rn pro vim ento elos lu v,:n cs do ma
g isle rio pub lico pr ima rio nos cstnbelcc imenlos r1ue se nchão sob sua juris
dicçiio, e nomear vs re;pectivos exnn1inadores. l]Unnclo esta 111 11terin não 
e:; teja d efin id n em regulamento especial. O d ircctor teri'l nestes concursos 
voto de cpin liJnde, e sol re elles int erporú sempre o seu pnre<:cr nns pro
postas apresentadas no P refe ito I\Junicipnl ; 

6°, nuto l'i sa r a ab ertu ra el e es tabelec im entos pnrti cnlnres tic instmcção 
primnrio , desde ']UC cstejão satisfe itos os re'lu isitos dn lei ; 

7o, convoc11r e presidir o con.e lho de instrucçii" publ ica do Districto, 
Federal, dirigir· lhe os t rabalhos . tendo nas snus decisões voto de qnalidode , 
designar re!nlor pllm exame elos negccios ']UC lhe forem affectos e repre . 
sentar o mcs111 0 conselho nns snas rolnções com os nulori clncles s upe
ri ores ; 

8°, providenuin r ele prompto sobre n substiluiçiio Jos professore> im 
pedidos e distribu ir pelns escolas os adjuntos, conforme ns exigencini< 
do serviço ; · 

go, Ass ignnr cs contractos lavrados e1n snn. repartição; 
10, ass ignar ns folh as elo vencim ento do p essoal e 11 s de po.gn111 ento 

ela cons ignação e dos alug ueis de casns,e rnbricu r todas :is contas cln repnr 

tiçf\o ; 
11 , informa r, com o auxil io elos empregallos ele sua repnrtiçno, todos 

os pape is que tenbão de se r suj eitos lÍ decisão da Prefoit urn , e fornecer
lbe todos os ela dos o esclarecimen tos por elln ex ig idos so bre os se rviços a 
cn rg o du d irect-0 rin; 

.2 , 11 presenln r nnnu 11 lmente no Prefe ito um relntorio circums tnncindc> 
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dos trnlrnlbos da repnrtiçiio, com ns observações que julgar convenientes, e 
bem nssim orgnnis:1r o resi ectivo orçnh1ento nnnual, que tem de sen·ir 
de bnse á proposta d .1 Prefcilum; 

l 3. reso lver :> mudnnça el e esco las , qunndo conveniencins do ensino 
ou motivos ele fo rça maior o ex ijiio ; 

14, dnr posse a todos os funccionarios dependentes ela direciorin; 
15, julgar e puni r as infracções disciplinares que forem de sun 

alçada ; 

16, preparar os regulamentos e instrucções pn rn execução r1 's leis e 
bo1t o rdem dos serv iços a se11 cargo. de nccô rclo co 1n o conselho ele in
strucçiio e com np111·ovnç.1io do Prefe ito. 

Art. 42. O con -clho de in trucçiio publica do Districto Federal é com-
pos to de sete m embros, n snli er : 

O director gemi, Jlresidente; 
O director ela Esco la Nor111n l ; 
Um professo r da Esco la No rnin l ; 
D ons <lircctures de esco lns profissionaes; 
Um director de escola do 2° gráo ; 
Um professor primario ele l• g rão ; 

§ 1° Os dous prim ei ros são membros nntos, os cinco ui ti mos, de no
meação elo Pre fe ito, sob proposta do clirectoi· g emi da in strncção publica, 
servirão por espaço de dous 111mos, podendo ser re condttzi<los. 

§ 2.0 Q.tinn<lo houver no Districto Fe<lernl :nnis de uma Escola Nor 
mal, cndn director servirá nlternadnmenle por dous unnos. 

§ 3.0 Loqo qae cstejão crcadns um a. escola de commercio e uma escola 
agriroln, serão os dons directores dessas eEcolas profissionnes os membros 
do co nsel bo ; e , be111 ossim, lo.;n que se orgnn ize e lycêo municipal de 
urtes e ofHcios, occupnrá o seLt director o lu gn " do professor da Escohi 
Normal no mesmo conselho. 

§ 4.• Emcpianto 1.ão existirem ontras escolns profissionaes, servirão 
no conselho os directorcs <ln Cnsa de S . José e do Â•ylo dos Meninos 
Dcsvalic.los. 

§ 5. 0 Servirá ele secre lnrio do conselho um dos chefes ele secção d 
directo ria, s~m .lircito <le voto nem de discussão . 

Art. ft3 . Ao consell:o incumbe 
1°, cooperar com o cl irector na boa c1ir~cção dada no ensino publico ; 
2°, d iscutir e propôr r1uaeaq11e r reformas e melhoramentos no ensino ; 
3°, cxn111innr o res nltncl o dos concursos feitos para provimonto d 

lugnres do mngisteri o primnrio e nonnal. <lnr seu parece i· sob re ns provas 
exhibidas e sobre a classific t: ção dos candidatos approvados ; 

4°, inf0rmar sobre as grnlifiranões add icionncs, de que trata o art. 20; 
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5°, info rmnl' sdb re •lS penas c.le sus11e:isão e de111issiio, a qne rerefere 
o nrt. qg, e he111 assim a que é conunina•la nos direclores e professol'es 
pnrticulnre; pelo art. 5G ; 

6°, orgnniz:ir os progrn111111:ls tlc ensino p1·imario; 
7°, d iscn t.!r e in formar sobre a ndops .. rio ele todo o Jua;.erial escolar, 

e npproYnr 0n nrnn cltir comp or liv ros e qun esquer trubn lhos nd equ nd os no 
ens ino dn s esco las mun icipaes ; . 

8•. propor o valor dos pren1ios qne podem ier confcrillos nos nnlores 
de trabalhos adoptados oílicialmente no ensino, quando estes lrnballios ~e 
distinguirem por gr:in t!e n1crc·cirnC'n1o e Jen1onstrad1t ut iijdude ; 

O•, da r parecer sob re tod:i~ ns questões rderenles ao rnd ino, a res11cito 
das CJ ll lleS O go verno lllllllic ipnJ t ll a uirecto ria q ne iriio CO l1 Sltft nr; 

10, inforn1ar sobre n pcnm:ta de cn<leirn e jubi lações tio; professores 
e lentes, gnn rdndus ns prescrip~ões dn ki . 

Art. qq, A nssislenria ús sessões do conselho é obrig1llorin. sendo 
privado do cargo o men1bro que fallnr a trcs sessões consecuti \•as , sem 
cn usn j nstifirllf ln. 

Pnrngrapli o uni co. Nos cnsos de in1pe li 111 enl o j ustificado po r 111uis de 
um 111ez, o cl i1«clor proporá no Prefeito que111 clc ,·n substituir o membro 
do consellto que ínltnr. 

Art. ~5. A inspecçiio <las escolas fica dir~ct mente a cargo de. inspe 
clores escolares de districto, 1w111 ei1dos pelo P refeito, sob prol'o t a cio 
d irecto r cln ins t ru cc,,ii.o p11bli C'u . 

§ l. 0 Serú t! iv idid,1 pnrn esse fin a zona cio Distri cto Fecl •r:tl em dis 

tricto• perreit:llller.le clel!mita<los, cada '"~' ªº"' seu in-;pector escolar. 
§ 2. 0 O inspectúr e•colar niio pocleri1 accumular outro e1uprcgo publico, 

federal ou mnnici pal, rnliendo-ll1e o rigoroso dever 1b applk•tr em visit.t 
ás esco las ou cm serv iço d ,. Jl ns io <l:i.s as Jo ora s do exped ient e escoltu" 

§ 3.• E ntre os ins 1lcc1o rcs eseci la rcs ll lll pulo 111 l nos, scril t i rn<lo d :l 
<: lasse <los profeeso res pri111:1dos que se honrnrem di st iugu i<lo no mngis · 
terio por tn •tis ele 20 nnn~s . l•:sse funccionnrio, ass im promo vido, não 
perder:" a gr,1tilic.1ção ;1udicio11al " <1ue tiver feilu jtis, segi:ndo o d isposto 

no nrt. 21. 
A rt . (LG. Aos in s p ~c tures escolnrcs i11 c 11111bc : 
t o, a v isita fr equen te e n 111inucios:1 ins pe<:<;iio dos est:.Le lcc i111e nl os ele 

ensino primnrio de sui1 ciren111scri1•c;iio, jú no que respeita ao nrnterinl e nos 
metl1odos de ensino, já no qne se refere ús condi~ões de ccnsen·nçiio e 
bygiene.dos prerlios escolare;; 

~º. cu111prir e f:1zcr cumpri r fie lment e o regimento dns e3cu11L.ti ; 

3•, nco nse l li nr e es ti11111 l11 r por to1.los o> m eio> n se 11 :ikance n frerp1e n 
cia das c r i"n~n; de seu districto nos estaLelccill!cntos <le ccl uc.1<;,:io ; 
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4°, org.iniznr a estat istica d" população es~ol.tr de seu d isLr icto 
5°, p1·0111over n ndopção e gen erulisução dos melhores methodos de 

educação phy.>ica, inte ll ecLual e moral. rc~peitados os ln·ogrnnu:µas officiaes 
(jo, hwrnr nos li vros competeutes os Lermos de Yisita; 
7•, corresponder- se com n di rector ia ele lnstrucção Pnblicn e reclamar 

della ns medidas gue entenderem conducentes no bom regirnen das escolas ; 
8°, dirigirá <lirectoria um rclatorio trim es tral. em que deem cou ta 

miouciosn d,i inspecção :feitu no districto cu?11 ns observações que julgarem 
necessnrias ; 

\:J 0 , t.er em dia e perfeit.i ordem o nrchivo da sua inspectoria escolar; 
10, admoestar os professores pelas suas faltas . 
1'11rngraplio uuico . De nccórcl cem essas cli •1,os ições, o clirector g emi 

dará ins lrncções especiues pnrn n inspecção dns escolas . 
1 Art. IJ.7 . A DirecLoria ele Instrncção Publica do J!i slricto Federal terá 

para o expeclieuLc ordiu:irio ela reparti~ão os seg uintes funcqionnrios: 
• U 1 d irccLor gern.I ; 
Dons chefes ele seo\:1í.o ; 
Dous primei ros offic i«cs ; 
Q \1atro segundos omciaes 
Oito :in1anuenses ; 
Um <ncb.ivi~ta ; 
Um nl moxarife ; 
Um porte iro ; 
Dous cont ínuos ; 
Dons correios . 
§ J .•Esses funccionarios serão tl istribuiclos pel o director em dua1 sec

ções : n 1• , i ncum lúclade tudo quanto respeiLa ao \cnsii10 primario e esta
i istica esco la r ; a 2•, do q ue se refe re ao ens ino normal, p rofissiona l e 
a rt isti co , b ibl iothecas e musêos m unicipaes . 

§ 'l. 0 O cl irector ela ins trucção pu\.Jlica subm ett e rá' á ~pp rovação elo 
P refeito o regimento interno ela repnrtiçii.o, em que se t specifiquem po r 
menor as ohrignç.õcs <lesses fnncciou~r i os . 

.Art. 68. Todo o pessoal perceberá os venc11nentos cons ignad os na 
to bel la anncxu . 

CAPITULO VI 

P EJ'.'rri A S 

.à.r t . 49 . Nos casos de infrncçiio elos regulamentos e111 vi gor , con
fo rm e a g rnv iclnde da fa lta, os prJles.>o:·e3 fic.1ráõ sujei to s às pen as 
s eg uintes : 

.A.dmoestnçiio ; 
M-3 
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Reprehensão ; 
Snspensão com perda de vencimentos ; 
Demissão. 
Pamgrapho unico. No re~imento interno das escolas primnias, assim 

como nos reg nlamento; da E~cola Norm11l e clns escolas profissionnes · 
approvados pelo Prefeito , discr iu1 inar- se -hão as fal tns pelas qunes essas 
penas de ,· ern ~e r applicadas. 

Na applicaçiio das meamas segttir-:::P.-lm sempre que fôr possível, a 
ordem em que se achão estubelecidtls, 

Art . 50. A pena de ndmoestação poderá ser imposta pelo professor 
ao~ adjnntos, pelos inspectores escolares ao pessoal docente dne escolas 
primarias, pe lo d irector da escola de 2° gráo, ou da Esco la Normal, ou 
das escolas profissionnes. aos rnspec t.ivos professores, e pelo director gera 1 
a te dos os funccionari-os dependentes de sua di rectoria. 

Della não se lavrnrá termo . 
Art. 5 l . A pena d e reprehensão poderá ser impostn aos professores 

por portaria do clirector geral, e na .!J;scola Normal tambem o d irector a 
poderá impô •· aos :foncc ionnrios desse ·estabelec imento. Nest e caso, haverá 
recurso para o c1irector geral 

Art . 52. A pena ele suspensão com p erda de vencimentos sô poderá 
ser npplicada pelo Prefeito, nos casos de reincidencin, nas faltas que mo
tivarem reprebensiio ou clesac11to ás auitoridndes escolares. 

Art. 53. A pena de dem issão serlÍ imposta pelo Pre:fei to nos prnfesso
res e funccionarios administrativos nos casos de condemnação por crime 
infamante, ele offensRs ã moral ou quando a penu de suspensão jó. tenha 
sido o.pplicado. tres vezes . 

Parngracho unico . A' imposiçõ.o desta pena precederá, sempre que 
for possível, um processo regula r e instaurado pelo conselho ele instrucção 
publ ica. 

CAPITULO VII 

DISPOS I ÇÕES GE llAES 

Art. 54 . E n Lrn rã o no regim en dest a lei, compl etamonte equipnmdo.s 
em t odos os pontos, as escolns publicas até aqui creadas e mnn tidns pela 
Uniiio e todas as escolas até ngorn creadas ou mantidas pelo. llfonicipa
lidnde na Capitnl Federal . 

Art. 55. Além das 150 escolas primnrins do 1° grão e dns seis escolas 
do 2° gráo, que ficão r econhecidas pelo artigo p recedente, o Conselho 
Mun icipal poderá cre[l,r outras, q uand o [1,S n ecessidades da popul nçí\o assim 
o exig irem. 
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Das escolas pTimnrias do 1° grão, que agora. existem, a directoTia 
de instrucção farà a remoção daquellas que se acharem demasiado vizi 
nhas, ou mandará fechar aquelh1s que tiverem frequencia méd ia inferior 
n 30 ulurnuos por ·espaço de um nuno. 

Art . 56. Nus localidades em que ainda faltarem escolas publicas do 
1° gnio, ou em que ellas não bastem ú grande popnla9ão escolar, poderão 
~er subvencionadas ns escolas part iculares que receber~m e derem in
slrncyão gratuitamente n 15 nluumos pobres, pelo menos 

§ 1.• Esta subvenção será então de 9011, e por alumno que accrcscer 
e.os 15 se n"ldicionarú a quotti d~ 6$ até perfuzc r a s t1bvenção de 180H 
que não se p ode rá cxccuer. 

§ 2. 0 Para a concessão deste auxilio far-se-ba mister requerimento 
do prufessor ao direclor geral e nttestação do inspector escolar do dis
tricto, com que se prove a frequencia de 15 ou mais al umnos pobres e a 
ausencia de escvla publica na;; proximidades . 

§ 3. 0 A escola parLicular percle riL essa st1 bveuçüo se deix.nr de ser 
frequentada, ou no caso de incorrer o seu director em qualquer das penas 
institnidas por esta lei . 

Art. 57. No caso de não existir escola nas condiçôe;; do nrt. 56, é o 
Prefeito nutorisndo n sub sidia r, mediante proposta do director da ins t rnc
ção, pessoa idonea para o ensino dns crianças pobres dn locn lidade. 

§ L• O snl>sirli o constará Jc 90$ pura o ensino de 15nll!.mnos e 6$ para 
cada um que passar deste numero, ate ao maximo de l50S n:cnsacs e 
mnis 50$ pam cnsa e n.sseio da escola . 

§ 2. 0 A 11Im,icipnlidade fornecerã os livros adaptados para o ensino. 
§ 3.0 O subsidio será conced ido depois de povada a necessidade ilo 

ensino no lug:tr , com nttcstado do respectivo iuspector escolar, e só se 
furá elfectivo depois de es tabelec ida a escola . 

§ 9..° Cessará a quota destinnda a ca;;a e asseio, se a freqnencia :fôr 
apenas de l5 alumnos. 

Art. 58. Em escol.\S publicas primarias do 1° ~ráo serão estabelecidos 
cursos nocturuos para adllltos, começan lo ás 7 horas e terminundo tis 9 . 

A aclrn in iÚrnçiio provideucial'/1 para que essas escolns tenh ií.o mobi!iti 
aproprindn. 

Art. 59. O ensino nestes currns comprehender:í : leiturn e escripta, 
elementos de gmmmaticn l'ortugneza e composição, nrithmetica pratico, 
morpbologia geometrica, noções ele geograph in e historia do Brazil, 
inst rucção c iv icn e moral e dese nho . 

A rt. GO. Os cursos noctnrnos serií.o dirigidos por profes11ores cathe
draticos, professo'ras nas mesmas condições, adjuntos ou adjuntas que deste 
serviço se queirão ir:cumbir, mediante gratificação annnnlde l:~OOSOOO. 
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Ser-lhcs-hrr contado na n1úio da metade o tempo cmprcg11<lo nn cl i r ~c

ção do curw, quando tiverem <le jubilar-se 
.Arl. 61. l'enler;\ n <lire~ção do cnrst' nocLurno o 11rofessor ou ncljunto 

riue não snti;fizer ns obrign<;<ies que ern rege; lamento proprio forem fixndns . 
.Arl. G2. L0go que seja 1wssivel, n ?\Iunicipnlidnde nrnnilurú const ruir 

em cnd:1 circn111s.::ri p·;ã0 urbnnn do Dist ricto Ferlci-.d, nm ou mnii; g rupos 
escohll'PS, ccniorrnc a <1cnsiclaclc eh população. 

§ l 0 Gnd ,1 gmp'> escoh\r, com11osto de Ynrins escoli\•, fie .nú sob 
n n<lmiuiotr.1<;•1o de um profossor-clirector, ten<lo commnns : o gyn111nsio, 
n bibliotliccn e o m .tsêo escolar. 

§ 2_.n l..~'J rc.gí1nen tl:ts C'scolas se especificnrü.o, nesse cnso, os deveres 

e ns nt t1·il1uiçncs desse di1·ecior, nss im 001 11 0 as s1rns relações com os profes
sores e eom a inspect0ria c.scohr . 

.ti.ri. G3. Desde <JUC estrjiio C'Onslitniclos o grupos cscolores nos 
1listriclus 1la C.q1itnl, o ensino ele r1esenho e mu<ica no cnrso superior clns 
escolas elo 1° grúo é!e1·erá ser feito por professores cspeci:'es dP.ssas artes, 
nom encl as medictnte concnrso, e tontos quantos forem indispensaveis ao 
bom sen·ic;o clus escol:is . 

.Art. G4. l• icií.o constiluidns caixas escolares pnrn olitcn~ão de donali
•os, nfim de fornecer nos alumnos. reconhecidamente r-obres, o indispen 
snvel ele que cMe:;am p:irn Cre1uent:ir n escola . 

.Arl . G5 . Qu:mclo o Prefeito entender convenien te, designará nm ou 
ma is professores elos <li1-ersos es tnboleciment.os de in strncs·.ão qnc lhe 
forem sujeito•, n!i111 de iràm iso lnclnmeote ou em commissão nos Estn dos 
dn .America ou ú Europa examinar os progressos do ensino ou nperfejc;onr 
suas Jrnbilitac;ões. 

CAPITULO YlU 

D ISPOS IÇÕES 'l'llANS JTOlUAS 

.Ar. GC\ . Ao ser ]JOStn em execuçâC> estn lei serão considerados profes
sores cuthedrnticos e no goso os direitos por ella conferidos todos os pro-
1essores clns escolns ex-íedernes e municipaes, e bem assim os cln Escola 
Normal ~ne. ]JOr occns1ao el a promulgnçno d 11 mesm·1 le i . esliver1io em 
ex e.rcicio , de nccórclo com o art. n, § !• e os nnt.igos nlumnos da Escola 
Normol que conquistamm por concurso o lugar Je a1ljunto. 

Art. (i7 . Serão considerados adj1intus eJfüctivos os actunes adjuntos 
clns escolas ex-fedcr .1es e municipaes, que estiverem em exerc1c:o por 
occasiiio Ja promolgnçiio destn. lei e oa extranumera rios q11e não farão cli~ 

pensados e esti«erão em exercicio até no fim elo nnno prox im o passado, 
~etn rem n uern~;ii.O íl lg 111nn, o.as escol.as m unicipnes, cnjn freq uenc ia ern 
tiuperior n .30 alumoos e n.ib tinl.ião adjuntos o ffectivos. 
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.Arl G8. Ficão reconhecillos os d ireitos aclquiriclos p lns 1•r0fessoras 
mnnicipaes, nomeadas em 23 <le üutl1brv de l89 I, qne, por folta de 
CPsa, deixar:im <le enlr r ern exercício <l<1s respecti,·as C•:deiras, bem como 
todas ;:s ontras que se n~liarem em ignal<la<le de circnmstanci.1s . 

.Arl. G9 . Silo cons id eradas profe~sorns c:itli e<lrn ti cas de porlug,11cz e 
cnlligrnpl1ia nas esco l:i s do 20 g,.úo. c111 qn<i lraLalhüo, as il"es nclunes 
<lirectorns <liplomadus pela Escola )!orm .. l da C ip:t.d e antigas professorns 
cntli~<lrniicns em escola do 1 • i;rào . 

.A rt. 10. Aos m•rn1alislas q 11c fizer ão seus primeiros exames, de 
nccõrc!o com o regul<1111cnto de 1881, da Escola Xor111al, !ic.1 conceJi<lo o 
prazo ele dons :umoB pnrn co111 plctare111 o nir~o <le nccôl"do com esse 
iuesmo reguln mento . 

.Art. í 1. Os nlumnos da Escola Normal que presl:num nm 011 

mr..is exnn1cs, de :1t•cõr1lo com o regnl:1mento de 8 de .·ovembro ,1~ 1890, 
poderão concluir seu curso segundo o pl.1uo do mesmo rcgul.11nento . 

Parng r.1pho un ir o. Será urnotid' l>roviso ri umentc purn esse fü•1 ,. 
cadeirn ele cnlligrnphi:i. 

Arl . 7'! . .Aos oorn1nlislns adj unto· ás escolas publicns prirnnrius será. 
fttcultndo presl:ir seus exames 11as époC<lS propria• , in.lepeoclentemcote de 
frequencia ás anlns e upenas sujeitos á condição de rn:.t1·iculn. 

ArL. í3. A exigt>ncia do cert:tic:nlo de estudos pri111:uio~ <lo 2• grão, 
ou exn111e equi\·alente, a que se rf'fcre o n1·l. 3 1, só se for:'! effecli''ª da 
<lata de 1 de J aneiro 'le 18!15, deve11,]o ttlé 1:1. subs istir como condições 
pnrn n 1110.tri ·1tla as e lab clec idas pelo decreto D. 98'?, de 8 <le :;-;fo rcrnb ro 
de 1890 . 

Arl. 74. Parn os efüitos desta lei, fica o Districto Federal provisoria
mente dividido e111 l2 districtos escolares, sendo set e os que se uchnvão :t 

cargo ela Uniiio e cinco consliluiclos de novo. 
Parn grn pho nnico. Uma vez coas tilttidus e clelimitnrlos os l 'l dislrictos 

escolares, pelll direcLoria el e instrnc~ÍLO se rão di stribuídos por dles as 
escolus ex.·federaes e as >lllligas esco las muuici1,aes, conforme con vier 
melhor no serviço, receb ei.do cad:t uma dellas a numernçõ.o que lhe 
couber. 

Art. 75 . Quumlo o Districlo Fcuern l fór dividido regnlnrmente em 
c1rcumscripçíio, de ncc-Orclo com o nrt. 14 , § 30, dn lei n. 85, de ~O 

de Setembro de 189'?, n administração resolverá definitivamente sobre a. 
melhor clistribu~çüo elas escolas, para 05 effeitos cia iaspec~ão e sobre o 
numero de inspee tores esco lares incu111bidos desse sEn·iço. 

Art. 76 . Emqtrnuto não :fore111 nproveitnclos em outros cstnbeleci
menVos ele ensino os professores dn E coin Norrnal que, segundo o esta
belecido no art. 33, § L•, ficam eliminados do quadro do coq:o docente <fa 
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mesma escola, continunriio a servir nesse estabelecim ento , anxil innclo o 
trnbnlu o das clllsses e percebendo os vencimentos ilo respectivo cargo· 

Art. 77. Na organização da Directoria Geral •ln Instrnc~ão serão 
aproveitados todos os funccionarios da nntign Inspectoria Geral da Ins
trucção Publica e os da. antiga Secretaria da Instrucção J\Iunicipnl, de 
nccôrdo com as necessidades do serviço . 

.Ar t. 78. Ficão respeitados todos os di rei tos adqui ridos . 
Art. 79. Revogão-se ns dispos ições em contrari o. 

TABELLA DOS VEKCli\IE TOS 

DJRECTORU DA INSTUUCÇÃO PDDLJOA 

Director geral. . 
Chefe de secção 
Primeiro officinl 
Segundo dito .. 
Arcbivistn . 
.Almoxarife 
.Amanuense 
Porteiro •• 
Continuo . . 
Correio •. 

Or denado 
8:0008000 
q:800,'i000 
3:2008000 
2:6668000 
2 : 666~000 

2:6668000 
2:4008000 
1:6008000 
1:2008000 
l :'W~SOOO 

Grati ficação 
q:0008000 
2-/10011000 
1:600$000 
1:3338000 
J .3338000 
l :3338000 
1 :20011090 

800$000 
60011000 
6008000 

CO NS mfuo D E INSTUUOÇÃO PUDLfO A 

Membro do conselho 

I NP EOÇÃ U ESOQLAll 

Inspector escolar do districto 
Ordenado 

.q:OOOSOOO 

ENSI NO P RJllARIO 

Professor do t o gráo . • 
Dito do 2° g ráo (sci encias 011 lettras) 
D ilo de 2° gráo (a rtes) . 
Director de escola do 2• gráo 
Professor ndj unto • . 
Dito do curso nocturno 

Ordena do 

2:666$000 
2:6668000 
2:4008000 

1:600$000 

Gratific.aç.ão 

1:200$000 

Gratificação 

2:0008000 

Grat!ficnção 

1:3338000 
1:3338000 
1:20011000 
1:200$000 

80 0$000 
l :200$000 

l2:000SOOO 
7:2008000 
4: 00$000 
4:00011000 
q:OOOHOOO 
4:000$000 
3:600SOOO 
2:4008000 
1:80011000 
1 :8008000 

1:2008000 

6:00011000 

4:0008000 
4:000$000 
3:600$000 
1:2008000 
2:4008000 
1:2008000 
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ESCOLA NORMAL 

Director .• 
Secretario . 
Amnnuense 
Preparudor 
Conservnclor 
Inspector .. 
Porteiro .. 
Continuo •• 
Professor de sciencias ou lettrns. 
Dito de artes .. 
Dito J ou dita d1i Escola de 

Ordenado 

3:2008000 
2:0008000 
1 :6008000 
2:4008000 
!:6008000 
1:6008000 

9338000 
3:600800'.) 
2:6668000 

Grntificnçr.o 

3:6008000 
1 :6006000 
1:0008000 

soosooo 
1:2008000 

8008000 
8008000 
4678000 

1:8008000 
1 :3338000 

3:6008000 
4:8008000 
3:0008000 
2:11.008000 
3.6008000 
2:4008000 
2:4008000 
1:4008000 
5:4008000 
4:0008000 

npplicação ~ 3:6008000 1:8008000 5:4008000 

ORÇAMENTO GERAL DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

DIUEOl'OUIA G-EllAL 

Pessonl: 
1 dircctor gemi. 
2 chefes de secção a 7:'1008 onda um 
2 1.0 • officines, a 4:8008 cada um 
4 2. 0 • ditos, a 4:0008000 cada um 
1 nrobivista .. 
1 aliu oxnrife •. 
S omanuenses, a 3:6008 cada um . 

porteiro . 
2 continuas, a 1:8008 cada um .. 
2 correios . a 1 :8008 cada um 

Material: 
Despeza do expedifnte . 
Serventes e asséio da repartição .. 
Premias a autores de trabalhos escolares 
Publicações, moveis e eventunes. 

OONSELllO DE IN1' 11UOÇÃO PUDLIOA. 

7 membros do conselho, com a gratificação de 1:2008000 .• 

I NSPECÇÃO ESCOLAR 

12 inspectores escolares, a 6:0008000 
Auxilio de transporte •• 

12:0080000 
14:1,008000 
9:600SOOO 
16:000,~000 

4:000HUOO 
4:000$000 

28:8008000 
2:400$000 
3:600$000 
3:600$000 

4:000$000 
5:0008000 
8:000$000 

28:0008000 

8:400$000 

72:0008000 
7:'1.00flOO 
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1Nsn;u cç:\o l'IUMAnIA no 1° E 2° onA.os 

Pessoal: 
150 pro!essores dn 1° grio, n 4:000S flOO:UOOSOOO 
31 adjuntos, a 2:rnos.. 744:000$000 
6 direc(ores de csco!.ts do 2° gnio, com grotifica"üo de 

1 :200/1. 7 :200/100 0 
30 professore3 elo 'l 0 gráo, sendo : 6 de mathemnlicn clc

ml'nlnr, 6 de portu;u ·z e calligr:iphi:t. 6 lo sciencias 
ph:ysicns e histori., natural, 3 de fr:tncez, 3 de ~eogrn
pbiu, 3 de historia e 3 de economia politica, <l 4:000 . . 

15 proíeo:sori:s elo 'l• gr.io, sendo : 3 ele clcsenho. 3 de gym
nnst icn, 3 el e mus ica, j de lrnhalhos ele agulha e 3 ele 
traliafaos munuae', n 3:60011 

&.-tificnções adcliciona<'-
1lnterial: 

Aluguel de c:isns para escolas 
Auxilias n professores qne não tém reshlcncia nos prcdios 

escolnres .. 
Sub;ençiio a escolas p:irticnlares. 
Expediente das escclas. 
Acquisiçiio e reparo de mobilia e· colar, livros ernolnres. 
Livros de escriplurnçüo, mnppns, cartões de matricula, etc . 
l\lnrlançns de escolas 

ESCOLA NOll J:[.\L 

Pessoal 

director, com grntificaçiío ele 3:600$000 ; LO professores, 
sendo: 1 de portnguez e lilternt•Jrn nacional, 1 de fran
cez, 1 de ioglez, 1 ele geogrnpb in e historia, 1 do mathe
matica elementar, 1 ele mecnnica e astronomia, 1 de 
pbysica e cbimicn, 1 de biologia, l de sociologia e moral 
e 1 de agronomin a 5:4008000 .. 

5 · prnfessores, sendo l ele deseoho, l ele musica, 1 ele 
gymunsticn, 1 ele tnbnlhos manunes e l de tro.lin lhos de 
agnlbn, n 4:000$000 
professor e 1 professora dn escola de applicação, a 
5:4.00SOOO . • 

l20:000S000 

5~:000$000 
~o:UOO 000 

4:iJ:OOOS000 

l S:OOOHOOO 
1 ·10:ooosooo 
tJo:roosooo 
IOO:OOOS 00 

G:OOOliOOO 
G:OOOSOOO 

54:0008000 

20 : :00~000 

10:8008000 

8~ :800ROOP 



Trnnsporte •. 
1 secretari" 
2 amanuenses .. 
2 preparadores . . 
l conser n i clor 
5 inspcc Lore s 
1 por tei ro .. 
1 coulinao .• 
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4 pro1.i'lsores n<l<lidos, sendo : l <le des~nho e l de mu
sica, :l 3:GOO[i ; l de cnlligrnpliia e 1 Je gyrnnasticu , a 
2 : 4.00,~000 .. 

Serventes e asseio do e<lific io .. 
Expetlienle da secretaria .• 
Gubine:es .• 

.illalenal 

Aul a de t rnhalhos mann nes e m us ica .. 
l\fnteri ul elas all las . . 
Instnllac;iio tlo gabinete tle lJiolngi.1 
;\lobilia escclar . . 
Eventuncs . . 

Pessoal . 
Material. 
Conselh o 
I nspecção escol nr 

Pessoal. . 
llfnterial . 

P essoal .. 
1\Interüll. 

Resumo do orçamento 

DlllEOTO UJ .\ 

ESCOLAS DO lo E 2° GllÁOS 

ESOQf.,\ NOll:UAJ~ 

84:800SOOO 
4:800~000 

6:00:JS000 
4:800$000 
3:600[1000 

l'l :000$000 
2,rno,·000 
l: li.OOSOOO 

12:000#000 

Ul O. 000 
HIJtSOlJO 

3:'20 J,, )Q:J 
5:0008000 
2 : 000,~000 

5:000 ·r o 
IO:O:JOSOOO 
5 : 000,~000 

9. :4005000 
45:000$000 
s:~ oosooo 

79: 200NOOO 

1 • 6 l 1 :'lOllSOOO 
803:0005000 

135:400$000 
35:600S000 

2. 816:2006000 

Di stricto F ederal, 9 de i\Inio de 1893, 5• dn Republicn.- Dr. Cancliclo 
Bcwale1 Ribeiro. 
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DECRE'.rO N. 39 - DE 17 DE MAIO DE 1893 

Concede credito para occorrer ás despezas com aluguel de casa 
para o porteiro 

O Prefeito do Districto Federal fnço snber que o ConselLo l\lunicipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autorisado a despender, de om em diante , 
até a quantia de 1:200~ anouaes Cc'm aluguel da casa para o porteiro do 
edificio da hlnnicipalid3de, até que ~ta lhe faculte casa para morada. 

Art. 2.0 Re,·ognm-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 17 ele Maio de 1893 , 5° da Rc publicn.-Dr. Gandido 

Baratc' Ribeiro. 

DECRETO N. 40 - DE 17 DE MAJ:O DE 1893 

Isenta do pagamento de imposto predial diversos edificios onde 
funccionllo associações 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho :i\Junicii:al 
decretou e eu snncciono a seguinte resolução : 

Art . 1.° Ficão isentos do pagamento do imposto predial os eclificios 
occupndos pr lo Gabinete Portuguez de ,Leitura, erecto á rua Luiz de Ca
mões, Caixa de Soccorros D. Pedro V e Asylo da Velhice Desamparada, 
emquanto uelles funccionarem essas associações. 

Art. 2 .0 Revog: m- se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 17 de Mnio de 1893, 50 da Republica.-Dr. Candido 

Barata Ribeiro. 

DECRETO N. 41 - DE 17 DE MAIO DE 1893 

Crêa um imposto para as casas de negocio que se conservarnm 
abertas ate á 1 hora da madrugada 

O Prefeito do' Diatricto Federal faço saber que o Conselho :llunicipal 
decretou e eu snncciono a seguinte resolução : 
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Art. 1° Tudas :1s cnsas de commercio do Dislricto Federal fechar-se
bão i1s IO horas da noite, nos dias uteis, inclnsi,·e os kiosques. 

Art. 3. 0 Aquelles que quizerem ter as portas abertas ate á. 1 hora <ln 
111adrugada, solicitarão licenç't especia l, pagando para esse fim a quan t ia 
de 30013 annualmente. 

Art. 3. 0 Os infrnctores desta lei inc orrerão na mult1 de IOOS e, pro
\•a d::o a reincideocia, ser-lhes ha a licença cassada pelo fiscal, fican,lo mul 
!ados no dobro. 

Art. 4. 0 Revoga m se as disposições em eon trario. 
Districro Federal, 17 de Maio de 1893 , 5• da Repabl icn. - Dr. Ca n rlido 

Dnrala Ribeiro . 

NOTA - Os Decretos n.•• H A, 41 B, 4 1 C, 4 1 D,4l ~~. 41 F, 41 G, 4 1 I 
e 41 J, vide o apenso no fim deste volume. 

DECRETO N . 4?. -DE 2 DE AGOSTO DE l li93 

Concede um anuo de licença com todos os vencimentos ao Dr. 
Antonio CaJmon de Oliveira Mendes commissario de by
giene. 

O Prefeito do Districto Federal faço sabe r que o Conselho Mnn;c ip:i 1 
decretou e en sancciono a seguinte resolução : 

.Art. 1.° Fica concedi la no Dr. Antonio Calmou de Oliveira Mentles, 
commissario ele hygiene, n licença pedida de um anno, com todos os ven
cimentos, para tratar de sua saúde onde lhe convier. 

Art. 2.• Revogum-se ns disposi •ões em contrario. 
Distl'Ícto Federal, 2 ele Agosto de 1893, 5.• da Rep 11blica. - Hc1wiquc 

Valladares. 

DECRETO N. 43 - DE 2 DE AGOSTO D E 1893 

R egula a abertura de nova!! ruas e o prolongamento das já. 
existentes. 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono u seguinte resolução : 

Art. I .• Da data da promulgação desta lei em diante, em todo terri
torio do Município F ederal, a abe rtura de novas ruas e o prolongamento 
d11s já existentes obedecerão ás seguintes determinações, sempre c1 ue fõr 
possível: 
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a) As runs serão em alinhomenlo recto e terão no minimo 14 metro 
de largura entre os passeios lnteraes ; 

b) -erão ligeiramente abauladas e terão banquetas lateraes com a 
largnrn de 1,50 m. e espessura 0,25 m .; 

e) Serão providas de sargetas, que correrão ao longo e pelas extremi . 
elncl es <las banquetas com a inclinação necessa.ria para o faeil escoamento 
das aguas pluviaes ; 

d) Quando interceptarem ou cortarem outras ruas, as ioterceptaç'ies 
ou cõrtes dos alinhamentos serão em nngulo recto ; 

e) Em zona de terrenos que ainda não estejam arruados. as ruas serão 
equi<listnntes, e n larg ura do terreno, co mprehendido entre carl11 duns mas, 
nuncn ser1i inPerior a LOO metros . 

.A rt. 2° Quando a área total elo terreno em que se abrirem uovas r uas, 
qne se cortem ou não, fôr de tres hectares, ou superior a tres hectares, o 
proprietnrio perrlerá, e ficará pertencendo :i i\Iunicipalidade 1/20 (nm vige
s im o) da área total pnra nma praça, que ser:i sit1iad.1 no centro, se o ter _ 
reno fôr regnlur, e prox imam ent e se não o :fôr. 

P:m1grapho unico. Qunnrlo ll áre•l elo terreno em qne se houver d e 
nbrir nov:t nrn for inferi or a tres hectare;, o pr-. prietcHio que reqnerer a 
concessão ficnrá sujeito ao mesmo o nus deste artigo, quando fõr possuidor 
de terrenos contiguos que prefüçnm os tres heclllres. 

Art. 3. 0 " enbuma rua nova on prolongament.o será ent regue ao goso 
pub lico, sem que o in te rcssn.do ou interessndo s o requeirnm á Prefeit11ra , 
instruinlo o requeri111ento com n planta, onde venham consignnrl1s graphi 
carnent.~ todas as determinações rine ao caso couberem: exigidas por 
est.'l lei. 

Art. 4. 0 O dEspacho ao reciuerimento será <lado peia Prefeitura, dentre 
de 30 dias da datll de sua apresentação, concedend•J ou negan lo a precisa 
licenço ; e, caso não seja. satisfa it,a esta cletenninaçiio no prazo marcado, 
o interessado ou interessilclos porlerão frnnquear a rna ou ruas ao transito 
publ ico, como se tivessem obtido o decreto de lic,nça da Prefeitura. 

Art. 5.0 Os inlractores d .1 presente lei serão passiveis das seguintes 
penas : multa de lOUS e nl reincide::icia de '!OOS e obrig .içiio <le fecha r 
a rua. 

DISPOSIÇÕES TUANS ITOnl A 

Art. 6. 0 As ruas já olferecidas á :-Ofunicipalidade, baseadas em dispo· 
siçôes da antiga postura, que marca va para as mesm lS 13,20 m. de lar . 
gura , nas quaes já tenham sido vend idos lotes de terrenos a pnrticulares, 
serão aceitas, se forem ele eenveniencia publica. 
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Parngrapho unico. Neste cn.so só scrlio con erlidas licenças para ed i
ficação de pr!rlios que Reirem retirados pe!o menos tm,!) ) do ttl inhamento 
das runs . 

.Art. 7. 0 Depois de np;irornclo relo Con~clho ~Innicipnl o plano Je 
viação organisatlo pela Prefciturn. to•la '' rua ou praça a abrir -se. pro 
longn r-se ou alargar-se nm.rà s nje itn no rncs nHJ plano . 

.A.rt. 8.0 Parn a nberhra ele ncwas ,-i ·B publica~ e prolongamento dns 
que existem, o Conselho ~fonicipal autori; ,1ri eis t!esapropriações 'lue forem 
neces3arias. 

Art. !J. 0 rrevogam-sc as disposições ern contrario. 
Distrirto Fetleral, 2 de Agosto de LS!JJ , 3° e\ Repnblicn. - Ele•1riq1tc 

Vallarlu·cs. 

DECRÊTO N. ±± - DE 5 DE AG OSTO DE 1893 

Reorgunisn. as repartições ela Prefeitma Municipal 

O Prefeito do Dist riclo Federal faço saber <1ue o Conselho :IIunicipal 
decretou e eu sn.ncciono a segnin te resolução : 

Ar! , 1.0 Pnrn desem penho llns funcções execntivas do GJverno i\Iu-
nicipal são crendns as seguintes repa1 tiQões: 

l •, ~ ecreta ria Geral da Prefeitura ; 
2•, Directoriu. d,1 Fazeod:\ ~Iunicipul ; 
3•, Directorin. do Patri rnonio ; 
4•, Directo ria ele In strucç.iio Municipnl; 
5•, Directoria de IIygiene e Assistcncin. Publi ca ; 
G•, Directoria. de Obms, Industria e Yiação ; 
l a, Bibliotheca ; 
Sa, Arcli h·o ; 
9•, AlmoxariEado ; 
10°, Inspectoria d.is matn3 ~ flo restns , jn r,lius pnbl icos , nrborisação 

e ca<,·a ; 

l l•, Impectoria da mata maritinrn. e pesca; 
12•, Agencia do imposto do gado ; 
13•, Directoria do :lfatadouro ; 
t (La, Inspec toria ela l irnpez .~ publica e particulnr; 
15•, Ag encins da Prefeitura . 
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CAPITULO 

DA SECRETAlUA GERAL D.A PllEPEITUBA 

Art. 2.0 A' secretaria geral compete prover em todos os ramos do expe
diente da Prefeitura, estudando tambem os assumptos que não estcjão 
clnssific:lilos e distribuídos ,\s outrJs repartições, e se comporá de tres
secções. 

Art. 3.0 A' [n seC<(fio compete: 
1°, o expedien'.:e entre o Prefeito e as autoridades federaes, estadoaes

ou muoicipaes ; 
2°, orgauisar o rehitorio da Prefeitura; 
3°, escripturar em livro especial 03 ter~'.>S de posse de todos os func

cionarios, de nccôrdo com n.s co111mua icnções dns respect ivas di 
rcctorias; 

4°, lavrnr os contratos sobre as bases íornecid'lS pela directoria a 
quem competir n especie do serviço eon tratado, sob o ponto de --.ista te
chnico e sob as clausulas formuladas juridicamente por um dos procum
dores dos Feitos dn Fnz:enda Municipa l ; 

5°, fnzer publ icar to tlas as reiolt1çõcs do Poder Executivo Municipnl. 
Art. 4. 0 A' 2• secção incumbem todns as questões relativas :i Policia 

Municipal do Districto. 
Art. 5.0 A' 3• secçã.o compete a orgtrnisação da eski tistica. geral do. 

Districto (Federal, levo.nlada <le accõrdo com os elementos fornecidos 
pelas cliffe rentes directorias e com o regnlamento qne pnrQ t nl fim fõr ex 
pe dido. 

CAPITULO II 

DIUEOTO&.I.\ DA PA.ZE:r\DA. Xmtt"CTPA..L 

Art. 6 .0 A' Direct~ria da F11zenla competem exclusivo.mente os servi
ços do. Fazenda Municip al em suas diffcrent P.s ramificações, distribnidos, 
s ~gnndo a sua nntnreza especial, por snb -direetorias, sob as designações 
de- contadoria. e sub -directo ria d11s rendas municipaes. 

Art. 7. 0 A contadoria, para os mist~res que lbe são affectos, se divi 
dirá em tres secções: â de contabilidade, a de thesouraria (subdi,·idida em 
recebedoria e pagadoria) e a de tomada de contns. 

Art. 8.• A' contndorin incumbe : 
1 •. Fuzer as estatist icns de todos os assumptos de especialidade da 

Fazenda Municipal ; 
2• , Org Juisar a proposta do orç.nnento da receita e despeza, de 

accõrdo com o art. 19, § 6° da lei n. 85 ; 
3•, faze r o processo das con tas e fo lhns de pagam ento;· 
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4°, Iançnr o termo ele nrrem'.ltnçii.o, fiança. e contrato em que fór p_arte 
a Fazenda i\Iuoicipnl, depois do exame e P'tr~cer da clirectoria a. que per
tencer o a:snmpto ; 

5°, Fazer o assentamento de todo o pessoal activo e inactivo do. lln -
nicipalidade; 

6°, Fazer o nssentnmenLo e registro de toclo o mater ial da Municipa
lidade ; 

7. 0 Processar as aposentndorias e montepios de todos os emprega
dos municipaes, de nccõrdo com o que ficar estatuido em lei ; 

8.• L ançar os re cebimentmi e paipmentos da~ quantias rP.cebidas, 
qu aesquer que sejão as suns origens; 

9.• Fazer n escripLLuaçâo, l iciuidn~.ão e cobrançn da divido. activa <la 
l\lunicipalidade, mediante n intervenção <lo jnizo competente, quando ne
cessnria 1 

10.° Fazer a liquidaçâ.ll da divid' passivn da. :\fonicipali<lade ; 
11.° Fazer o registro das c.\Üsas em qne fôr interessada a Fnzenda 

M unicipa l ; 
12.° Fazer effctivos os pagamentos ou recebimentos de <li11hei ros mu · 

nicipnes; 
13.• Fazer os processos dn. tom:tda de contas e adeanlnmeútos ; 
lli.° Fiscalisar as fianças e Janç::ir os respectivos termos . 
.A.rt. 9.• A sub-directori:i. das rendas mnnicipaes se subdividirá em 

d uas secções : a de impostos e 11 de nfe ri ção. 
Art. 10.• A' sub-clirectorin das rendas munic i prte~ i nctunbe : 
1.• A classificaçii.o, escripturação e distribuição de todos os impostos 

municipaes ; 
2. 0 Lançamento de todas as contribuições municipaes ex istentes e 

das que venhiio a ex ist ir, já pela reorg.inisação dos serviços m nn ic ipaes , 
já pela revisão dos impostos ; 

3.0 A aferição e carimbos do3 pesos, medidas e balanças; 
4. 0 .A. marcação de carros, carroças e outros vehicu los de cargas e 

passageiros ; 
5°. O carimbo e numeração de licenças para carregadores; 
6. 0 Nll mera<;ão e carimbo de vehicnl os a frete,inclnsive a s pequenas emr 

barcações. 
7.° Carimbo e numera<;ão de cuixas e taboleiros de mascate; 

CAPITULO 111 

DJB.EOTORI.à D O PJ.Tlll llONI O 

Art. 11. 0 A Directoria do P a trimonio comprehende rá Lres secções : u 
secção de m arinhas, m nn gues e accrescidos, a d_e terrenos devo lutos, logrn-
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d-Juro; p.uhlicos, prop ri oa municipaes e n de i·evisiio e co rrecção do 
c:i:dast ro . 

.Art. t ·!. 0 .A' Di rectorin do P,1tri111onio compete: 
! • , õ to nbrn1ento e cnd 15 rodo territorio e bens do Districto Federal, 

de accúrd.o com as leis votadas pelo Conselho ; 
2•, arrendamento, aluguel , fõro, compr.1 e vencla el os ben;; in ove is e 

.irnmoveis mnoicipnes, ele nocônlo com o que ficar rogulado e111 lei (urt. 15 
§ sa, a , b, c, §§ 10, l3, 14, lã) ; 

3•, o proces>o para desapropriação, por utilidade municipal (urt. 14, 

§ ºº"; 
.)o, uvaliação e medição de todo;; os bens do tomba municipal ; 
50, as doações , legados , heranças e fidei - commissos (mt. 15 § 361 ; 
Go, o processo de aforamentv da terrenos devoluto> municipnes e o de 

l!cc111is:çüo do,; terrenos bruJios, no Di 'tr;cto Federal, que forem aanexados 
ao p .. u-imoiHo, de accõrdo com as leis que o Conselho :IInnicipal ,·otar. 

CAPITULO IY 

DIRROTOUJA DE 11'SI'nucç1o :U:lr.iIOIPAL 

Ar!. 13º A' Direc ~o ria de Instrncção 11Inaicipal competem os set·viços 
e tis atr ibuições definido; na lei que organisou o ensino muoicipal. 

CAPITULO Y 

DIRECTOUIA DE ll\'GIE:'\C E ASSISTE);CJA PUDLICA 

Art .. l4.o A' Directoria de II,vgiea~ e .A.ssistencin Publica compele m os 
ser viç os e us nttribuiç3es estabelecidns na le i especi11l que organisou ames
ma clirectorin. 

C.APITGLO TI 

DIRECI'ORU. DE OBRAS E YlAÇÂO 

Art. 15.• A' Directo riu <le Obras e Viação i\'.foaicipa l compete n super
inten<lencin clns obra-s e viação municipn\ e outros serviços especiaes que 
com esta s se relacionem. 

Art . i6. 0 Para os effeitos do artigo anterior, todos os ~erviyos de ob:ras 
e vi'lçiio municipal e outros que C()m estes se relacionem se distribuirão 
p or tre3 secções, confJrme suas especificações, sob as <les ignnções de : sec
ção ela coostrucção e nrcbit ectura., ele viação e das cn naiisnções . 

Art. 17. A' secção <le constrncyões e nrch itectum compete : 
I. A. füc1lisayão das construcções publicas e particulares, urbanas e 

-suburbanas do Districto Federal. 
II. Organisaçii.o de plantas. 
UI. Estudo e classi fi cação das concurrencias . 
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IV. Numeração e alinhamento dos edificios. 
V. Conservação dos proprios municipaes. 
VI. Constracção de edificios por conta do governo m1micipal. 
VII. Todos os assnmptos concernentes ao embellezaménto e melhora-

mento da cidade, sob o ponto de vista nrchitectonico. 
VIII. A fiscnlisaçiio de machinas e geradores a vapor. 
Art . 18. A' secção de viação compete : 
I. O plano geral da vi~ção da cidade. 
II, O plano geral da viação geral e vicinal do Districto. 
III. Calçamentos, pontes e viaduclos . 
IV. Aterros de mnngLtes e pantanos, estuilos dos rios, candes e lagôas , 

obras conducentes a stlnifica-los. 
V. Nivelamento das ruas e praças. 
VI. Fiscalisação de carris. 
VII. Construcção de estradas, alinhamento e orientnção. 
·v1rr. Todos os serviços relati vos á electricidade, qualquer que seja o 

fim a que se destine. 
IX. Estradas de ferro mnnicipaes. 
Art. 19. A' secção de cannlisações, subdividida em tres subsecções, 

conforme a especialidade dos serviços, compete : 
1. Canalisação, distribuição e regulnrisação de todo o serviço de agua 

potavel. 
II. Canalisação, revisão e distribuição de todo o serviço ·de aguas 

pluviaes. 
ru. Canalisnção, distribuição e regularisação de todo o serviço de 

.esgoto de materias fecaes e aguas servidas . 
IV. Irrigação das ruas. 
Y. Canalisação geral e particular do gaz de illuminação. 

CAPITULO VII 

Art. 20. A bibliotheca do Districto Federal se destina a adquirir e ca
talogar todos os li vros quê possão interessar á educação litteraria e scienti
fica do povo, prii:;cipalrnente sob o ponto de vista dos intereases muni· 
dpaes. 

CAPITULO VIU 

Art. 21. Ao archivo do Districto Federal, comprehendendo duas 
secções, secção de historia do Districto Federal e secção geral dos negocios 
:municipaes, compete : 

I. Obter, classificar e restnurar todos os documentos que in teressarem 
ÍI historia do Districto Federal, sob qualquer ponto de vista. 
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II. Conservm· e clnssificar os documentos que interessem aos negocios 
de qualquer natureza affect.os ilirecta ou inditectamente >i. l\1unicipaJiclnde . 

III. Restaurar todos os livros, mappas, documentos, pi.antas, projectos 
de 5aneamento ou melhoramentos do Districto lfeU.er.il ou q_naes'luer outras 
obras que se refiriio '' 1lnnicipalidn.\e. 

IV. Publicar periodic11mente os nrcbivos do Diskicto Federal, contendo 
toclos os documentos c1ne possão inle.ress:vr a ta l generQ, de pnb.Iicação . 

. C.A.PlTULO IX 

Art. 22. O almoKarifado é a repnrtição encarregada de adq_uirir, guar
dar e distribuir, opportnnamente, todos os nlensilios e materiaes destinados 
a s~ r empregados nas repartições e nos serviços do Districto Feclernl. 

CAPITULO X 

.Art. 23. A.' Inspectoria de mattns, florestas, jardins publicos, arbori
sayão e cnçn compete : 

1°, a inspecção, fiscnlisação, plirntio e replantio de todas as mattas e 
florestas do Districto Federnl ; 

2°, a constrncc;ão, fiscalísa\'iio e conservação de todos os jardias publi
cos do Districto Federal ; 

30, a arborisavão cl 1 cicla•le, sua fiscalirnçio e conservação ; 
4P, a crea9fio <le viveiros especiae3 para t.S necessidades d<l arbo11i-sação 

da cidade; 
5°, Fiscalisação da-s rnatbu com relação aos regulamentos 11ne forem 

expedidos referentes á caça. 

CAPITULO :S:I 

.Art . 24. A' Inspectoria da- matta maribima e pesca compete 
L flantio e replantio el a matba nrnriti.ma em toU.a a zona do Districto 

.Fed.eral. 
II. EiscaJisação e conservaçãp d.a mRtfa mariti.m.a. 
III. Fiscalisação ela pesca e execnc;ão dos regulumento~ qne forem. 

expedidos a tal respeito. 

QAPITULO :8:ll 

Art. 25. A' agencia do imposto do ga'.10 compete aa:ecndnr as tendas 
i;>rovenientes,do imposto sobr:e o gado em J?é ou abatido, de. accôrd.o <:.c>m o. 
regulamento que; J?fll'.•I tal fim fór exeedido. 
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CAPITULO :XllI 

Art. 26. A' Directoria do matadouro incumbe fiscalisar os serviços 
relativos ::i. 111atança ~o gadºo para o consttmo, de nccôrdo com .1s disposi· 
ções 'lªe serão definidas em regnla rn entu especia l. 

CAPITULO XIV 

Art. 2.7. A' ln•pectorÍ•\ da limpeza publ ica e particular compete : 
1° Tojo o stlrviço de limpeza das vias publicas e nas ca3.:s pnrLicula

res, Càp inaçiio, remoção do l ixo e anim1aes morto> a té ao lugar em que 
t iver de se cpera r a iocin eraçiio; 

2.o Todo o serviço de limpeza particnlar, constituído pela remoção· 
do lixo das c:1s:1s de hahilação , comrnercio, industrias, casas publi 
cas, etc . , etc . ; 

3° Serviço de limpeza dns C•IS'1S e praias; 
4• Serviço de limpez ' dos morros ; 
5° Incine rnção de toJos os gcneros condemn;tdos pelas auto ridade1l 

competentes ; 
6° Fiscalisaçiio e direcyiio. d<t ilha da Sapncaia on dos fornos de 

incineração. 

CAPITU LO XV 

Art . 28 . As agen ~i:1s rh Preffitu:·a são rep ar ti9ões rlestin1d;1s a reprn
scntar o Poder Executivo do Governo !Yi unicipal aos districtos do Distr icto 
FedernL 

IIavern tantas ni(eacias quantos forem os districtos . 
Art. 29 . A 's qgencias com pete: 
I. Exe•!utn r e fazer execut.:ir no posturas e as de liberações ern vi gor. 
II. Lavrnr e ren1et t er á a ntu rtda tle competente os au tos de fhg r.mte 

~on tra os infractores dai p os turas . 
III. Info rm a r todos os pedido~ de licença e out ros nssumptos de in

te1 esses 1nunicipnes , de accô rclo co.n ns lei s que vigorarem . 
I V . Cassar licenças nos casos que forem estabelecidos em lei. 
V. Orgnnisar e rem~ t ter m ensalmente a r e l~ ção doo a utos que hou-

Terem lavrado: 
VI. Informar o P refeito sobre o est ado dos serviços e necessidad es do 

districto. 
VII. Fazer a escri pt urnção do serviço a seu cargo em livros especiaes > 

segundo o plano qne fôr adoptado , 
VIII . P resta r a t odo ~ os mnni cipes e ás commi 11sÕel permanentes as 

informações qne lhe fo rem re 'luisitadas. 
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IX. .Agir como representantes elo Prefeito para a ffel execução das 
leis mnnicipaes. 

CAPITULO XVI 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 3Qo O Prefeito terá junto a si um secre_tario particulnr e '.autos 
auxiliares, tirados das diversas dependeócias da ·Prefeiturn, quantos julgar 
necessarios para o serviço de expediente administrativo, constituindo por 
esse modo a secretaria do gabinete do Prefeito. 

CAPITULO XVII 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIJ.S 

Art. 31° Os vencimentos marcados para todos os funccionarios das 
repartições municipaes vigorarão at é que, conhecidas ns rendas dn Munici-
1ialidnde e formulado o orçamento, se faça 1ei especia1 regulando definitiva
mente os mesmos vencimentos de modo equitativamente geral. 

Art. 32° As actuaes secções de directorins ou sab-directorias poderão 
ser convertidas em directorias independente àaquellns n que se acham 
subordinadas, ou vice-versa, quando o Conselho entender conveniente . 

Art. 330 Revogam-se as disposições em coutrario. 
Districto Federal, 5 de Agosto de 1893, 5° da Republica. - Henrique 

Vallaclares . 



TABELLAS 
SECRETARIA. GERAL DA PREFEITURA 

0.l'!'EGORIAS ORDE NADOS GilATffIOA ÇÕES 

1. secretario gernl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 8:000/jOOO 4:0008000 
1 sub- secretario . ....... . . . . .. . .. . .. . . 6:6668667 :J:333B333 
3 cbe:fes ele secção .... ... .. .. ..... . .. .. 4:8008000 2:4.00$000 
6 1 os officines .. . .. . ... . . . . . ........ . .. 3:2008000 1 :600$000 

12 2°• officines .. .. .... .. ........ . ...... 2:6668667 1:333$333 
18 nmanuenses ....... . . . . . ... . . ... . .. 2:400HOOO 1:2008000 
1 porteiro da Prefeitura ...... ..... . .... 2:0008000 1:000S000 
1 ajudante de porteiro . . ... ... . ....... . 1 :6668667 8338333 
3 continuas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1:2008000 600S000 
2 serventes .. .. . .. .... .. .............. .. .... .. .. .. .... 1:500/jOOO 

VE!l'.Oll\IEN'.l'OS 

12:000SOOO 
10:0008000 
7:200,~000 
4:8008000 
4:000/lOOO 
3:6008000 
3:0008000 
2:5008000 
1 :8008000 ' 
1 :500"/jOOO 

TOTAL 

12:0008000 
10:000/jOOO 
21:600$000 
28:800$000 
48:000/lOOO 
64:800$000 
3:000$000 
2:5008000 
5:4008000 
3:0008000 

c:n 
-..J 

~ 



DIRECTORIA DA FAZENDA 

011.TBGOnIAS ORDENADOS GRAl'I FTOAÇÔES 

1 director geml. . ... . . . ..... .. . ... .... S:OOOHOOO '1:0008000 
2 Gub-directores . ... .. ... ... . ...... ... 5:800HOUO 2·8úOHOUO 
5 ch~fcs de secção. . . . . . . . . ...... .... 4:8008000 2:'1008000 
1 tbesoureiro geral. . ...... . ......•.... 6:66GHG67 3:333H333 
1 recebedo r . . .. .. . ............. . ..... 5:3338333 2:GGGHG67 
2 fie is de t.hesoureil'O . ...... . . .. .. . .... ' 3:2008000 1 :600HOOO 
2 ditns do recebedor . .. .... . ..... .. . . .. 3:2008000 1 :600H000 

20 cobrntlores . . .... ..... . ... .. ........ .... .. .. .. .. .. .. .. .. ······ ...... 
24 l ~~ii~~~~it~1:a_r '.o~ .. ( '.~ ~ 1~1.i~ do. -~s . ~ ' '.1~~ 3:'WUHOOO 1 :GOOHOOO 
18 2•• eseripturnrios ............ . . . . .. .. 2:6GGHGG7 1 ,333,9;333 
20 amn nuenses .... .... .. ... . . . ........ '1:~ 008000 J:200HOOO 
24 prat.!cnntcs ... : .... . . , ... . .... .. .... . 1 :600$000 SOOHOOO 
4 contmuos .................. . .... .... 1:2008000 üOOSOOO 
4 serventes .. . . . . . ......... . ... . ...... .. . .. ........ . .. l ·5008000 
1 mestre de officinn ' p11rn n nfe riçiio) .... 2:6.00HOOO 1 :2008000 
3 offic iacs mecnnicos .......... . ....... 1 : 600,~000 8008000 
1 cnrimbndor... . . . ..... . . .. . ...... .. 1:6008000 SOOHOOO 
1 11umerndor .... . . ............ .. ..... 1 :6008000 80üHOOO 

YENO l nllrn'l'OS 

12: 0008000 
8:L100HOOO 
7:2008000 

IO:OOOROOO 
8:0008000 
Li.:SOOHOOO 
!i:SOOHOOO 

· · · · ·· ..... ... .. 

4:8008000 
t1:000HOOO 
3:GOOHOOO 
~MOOSOOO 
1:8008000 
1 :5008000 
3:ü008000 
2:400íi000 
2:4008000 
2:!100HOOO 

'l'O'l' Af, 

12:000SOOO 
16:8008000 
36:000,qooo 
10:000800U 

S:OOOHOOO 
9:6008000 
9:800HOOO 

. . .. .. .. .... .... 
11 5:'2.00HOOO 
72.:0llOHOOO 
nooosooo 
57:li008000 
7:2008000 
6:0008000 
3:GOOSOOO 
7:2008000 
Vt00,~000 
2.:6-008000 

""' 00 



D!REOTOIHA DO PATRIMON!O 

OATEGO ll!.l.S OllDllNADOS GllAl' IF JCAÇÕES 

1 director ..... . . .. .. . ............ . .. .. S:OOOHOOO 4:0DOHODO 
l snb-di rector ............ . . •. . • ....... 5:600$000 2:8008000 

3 cheÍe's ele secção, sendo : 

1 engenheiro com ................ 6:000$000 3:0008000 
' 2 ditos com .... .. ............... 4:800fl000 2:400fl000 

3 l º' offic inus . .... .. . . ................. 3:2008000 l:600HOOO 
6 2°• officlnes ........ . ... . . . . ..... • .... 2:666$667 1:333$333 
6 nmnnuetlses ......... .. .......... . ... . HOOHOOO 1:'200$000 
2 conduclores ... . ... . ..... . .... ... .. . . . .2:4008000 L:200HOOO 
1 deseohistn .... . .... . ... . . ............ 4:0008000 2:0008000 
1 continuo . ........................... 1 :2008000 6008000 
l ser'Veote ......... .. ... .. .. . .......... .. .. .. .. .. .. .... l :500HOOO 

YllNOllfllN'rOS 

12:0DOHDDO 
8:t,,OOHOOO 

9:0008000 
7:2008000 

(!:SOOHOOO 
4:000HU00 
3:600HOOO · 
3:600UOOO 
6:000H000 
l: SOOUOOO 
1:500$000 

TO'l'Ar, 

12:000HOOO 
8:400HOOO 

9:0008000 
14:(!00HOOO 

I G.:400~000 
24:000HOOO 
21:600H000 
7:200fl000 
6:000fl000 
1:800$000 
1:500fl000 

CJ't 
«> 



DIRECTORI.A. DE OBR.A.S E VIAÇÃO 

O.lTEGOnus OUDBNADOS Gn.!.TIFIOaÇÕES VENOIIUENTOS 1.10 'l1i\L 

1 director gero.!. . . .. . .... .. . .. .... . . .. 10:0008000 5:0008000 15.0008000 t 5:000HOOO 
3 sub-directores (chefe de secçiio~, . ... . . S: OOOHO OO 4:0006000 12:000HOOO 36:000fl000 
6 engenheiros ajudantes, sendo ~ archi-

60:000HOOO tectos ... . ... .. . . .... .......... . ... 6:6668667 3:333H333 10:0008000 
18 engenheiros de districto, sendo 6 nr-

chitectos ... . .. ... ........... .. .... 6:000$000 3:0008000 9:0008000 162:0008000 
2 engenheiros de machinas ... . .... . ... . 4:8008000 2:400HOOO 7:2006000 14:4008000 
6 conductores technicos . .. ... .. ....... 4:0008000 2:0008000 6:0008000 36:0008000 

12 conductores ajudantes ..... . .. . . .... , 2:4008000 1 :~00HOOO . 3:600,~000 43:2008000 
3 1 os officiues. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3:WOSOOO 1:600HOOO ~:8008000 14:4.00HOOO 
6 2°• offio ines.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2:6668667 1 :3338333 4:0008000 ~4:0008000 
1 desenhista . . . . ... .. .. . ............. . 4:0008000 2:000HOOO 6:0008000 6:000H000 
4 ajudantes de desenho.... . . . . . . . .... 3:2008000 1:6008000 4:800H000 19:2008000 
5 contínuos.. . .... ..... .. . ........ .. . 1:2008000 6008000 1:8008000 9:0UOH000 
6 serventes (• ) .. ... ...... . ..... ..... : . ... ... ......... . 1:5008000 1:500HOOO 9:000H000 

(• ) Em cada um dos districtos em que fôr dividido o serviço de nbastecimento de agtm haverá um g uurda 
geral com 2:400H de ordenado e 1:200H de grntificaçií.o e o numero de g uurdns que fôr necessario com 1 :200fl 
de gmtilicaçíio 

C) 
o 



BIBLIOTHEO.i 

OAllEGOnIAS ORDENA.DOS Gl\A.'1'IFTOA9ÔES 

1 director bib liothecario ........ . . ...... 5:33311333 2:666$667 
2 o'fficiaes . .. . . . . ....... .. .. . . . . ....... 2:666H667. 1 :333H333 
4 a1Ddlinres . . . . . ...... . ...... •. .... . . 1:60011000 80011000 
2 continuos ... . .. . .... . ............ .. . . 1 :2008000 600H000 
2 serventes ...... . ..... . . . .. . . . .. ... . • • .... .... .. .... .. 1 :500$000 

AROHIVO 

OA 1'EGOllI.lS ORDENADOS GllAT1FIOA9ÔES . 
1 director-nrch ivista .. . ........... . ... . , 6:000HOOO 3:000fl000 
2 chefes de secção . ... . ........ . ...... . . 4:80011000 2:400HJOO 
2 1 os officiaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• .. 3:20011000 1:6008000 
2 2°' oflicines ....... . .. . . .. • . ... •• • .... , 2:66611667 1 :33311333 
2 nmnnuenses ... . .... . ... .. . . . .... . . •. . '.l:400fl000 I :'WOHOOO 
4 auxi liara~ . ... .. .. . .......... . . . .... . 1 :600$000 8008000 
2 restauradores copistas .... . . .. . . .. . . . . 1 :6008000 SOOHOOO 
1 conti0110 ..... . . ... : ........... .. .... t :200$000 60011000 
1 servente .... . .... . . ... , .. .. .. .. ... . : . .... ..... . .. . .. .. 1:5008000 

VENOlillllN'l'OS 

8:000HOOO 
4:000HOOO 
2:4.00HOOO 
1:80011000 
1:500HOOO 

VENCJ!UEN'l'OS 

9:000$000 
7:200H000 
4:800HOOO 
4.:000HOOO 
3:600$000 
2:40011000 
2:4.00fiOOO 
1:80011000 
1 :500H000 

'l '0 1l'AL 

8:000fl00 o 
8:000HOO 
9:600H00 
3:600$00 
3:000HOO 

1'0'rAL 

9:000,9000 
14.:400HOOO 
9 : 600~000 
S:OOOHOOO 
7:2.00HOOO 
9:60011000 
4:Sú0H000 
1:800HOOO 
I:500H000 

O) .... 



ALMOXARIFADO 

OATEGOUIAS OllllBi'iADOS Gl\A 'l 'n'I CIA(IÕ !IS VENQ[;tll~N 1J, OS 'l'O 'l'AL 

1 alm oxarife ......... , ... ... ... . .. .. .. . 5: 3338333 2:666H607 8:000HOOO S:OOOHOllO 
1. ajudante ............... ... .......... 3:2008000 1 :600HOOO 4:800HOOO 4:8GOHOOO 
3 fiei s de nlznoxarife ... ... . ...... . . ... . 1:6008000 800HOOO 2:400HOOO 7:'200HOOO 
l agente comprador ............ .... .... 3:2008000 1:6008000 4:800HOOO 4:SOOHUOO 
2 escrl viies . .. ... . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. 2:000HOOO 1 :0008000 3:000HOOO 6:000HOOO 
li, serventes ........ . ... .. ...... ...... . . ....... .. . .. .. .. 1 :5008000 1: 500HOOO 6:0008000 

INSPEOTORIA Dffi M.ATTAS, FLORESTAS, JAHDINS PUBLIOOS, ARBORISACÃO E CACA 

OA'I'E GOillAS 01\ll EN ADO S Gl\A1'111J0A9ÔMS VEMCll i\I~N'l'O S 1'01'AL 

1 inspeclor gern.1 . .. ..... .. .... .. ... , .. 5:333H333 2:6608667 S:OOOHOOO 8.000HOOO 
21 gunrdns horteiros . ................... ...... ...... .... 900$000 9008000 18:900HOOO 
1 r,unrdn-r 11fe • ..•.......•.... . ....... ..... ........ .... 1:2008000 l :200HOOO l :200HOOO 
5 eitorM jnrdineiros . ... .. . , . .. •. .. . .. ... ... .. . ....... 1 :200HOOO t :200HOOO 6:000HOOO 
4 jMcli!léiros chefes . ... ......... . ..... '.l :OOOHOOO !: OOOHOOO 3:000HOOO 12:000HOOO 
2 pedreiros rochistns. . . . . . . . . . . . . . ... !:200HOOO 600~000 1 :SOOHOOO 3:600HOOO 
1 npodtndor . ..... ................. . . 1 :200,~000 600 000 t:SOOHOOO 1:800HOOO 
1 ajudante nrüurnlistn .... ,, . . . . .. . .. , .· 2:000$000 t :OOOHOOO 3:000HOOO 3:000HOOO 
1 escri pturnrio . .. . ........... . . .. . . ... 2:0008000 1 :OOOHOOO 3:000H000 3:0008000 
1 desenhist11 .. ... ..... , ........ ......• 2:000fl000 1 :OOOHOOO 3:000HOOO 3:000,~000 
1 udministrndor .......... . .. ... .. ..... 3:200HOOO 1 :600HOOO 4:800HOOO 4:800H000 

Q) 
t;) 



INSPECTORIA DA MA'.l'TA llf.ARIT!i\'.fA E PESCA 

OA 1'EGOnIAS Ollll ENADOS crnA'J'Il~IOAÇÔ~S Y'ENOl lUl:lN'J.'OS 

1 inspector ....... . ......... . ...... . .. 5:333fl333 2:6668667 8:000SOOO 
1 ajudn11te . .. .. . . . .. .. .. . .. · · . · · · · · · V100SOOO 1 :200HOOO 3:600HOOO 
1 11 po11tnclor . . . . . .. .... . .. . ..... . ..... 2:0008000 1 :0008000 3:0008000 
8 zelitdores .. . ..... . .. .. .. • .... . . . .... 2:0008000 1:0008000 3:0008000 

16 gunrdns ... . ... . .. .. . . .... . . ........ 1 :'WOHOOO 110081 00 1 :8008000 
24 aux iliares pnrn o plantio ... . . . .. . . . . . ... ... .. ..... .. . 1 :5008000 t:5oonooo 

DIRECTORI.A DO MATADOURO 

OA'fEGO lll AS ORD ENADOS ClllA1' l F !OAÇÕ E> YEN Oi illBN'l' OS 

1 director. . . . . . . . ...... . .... .. .. . .... 5:3338333 2:6668667 8:0008000 
1 1° officinl ... ....... . .. . .. ........ .. .. 3:2008000 1 :6008000 4:800HOOO 
l 2° ollicin l. .. . .. .. , .... , . . . . . ..... . .. . 'l:6668GG7 1 :3338333 4.:0008000 
2 amnnuenses . . .. .. . . • .. .. •.•. . .. • . . .. 2:4008000 1 :2008000 3:6008000 
2 me dicos ... . ... . . " .. . .......... .. .... '1,:80ll8000 '.2 :'1008000 7:'200$000 
2. veterinnrios . . ...... . .. . ... . ..... . ... . 2:GGGSGG7 1 :333$333 '1:0008000 
l chefe de mntnnça .. . ......... .... . . . . . . 2:'1008000 1 :200fl000 3:600HOOO 
1 continuo ... . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . 1 :2008000 6008000 1 :SOOSOOO 
2 serventes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ' . . ... ... ... 1:5008000 1:5008000 
li, aux il iares do serviço med ico .......... 1:2008000 600$000 1:8008000 

'l 'O'.l'Af, 

S:OOOH OOO 
3:600S000 
3:0008000 

21L:001l800U 
28:8008000 
36:00019000 

'l' O 'l' AT~ 

8:0008000 
/1:8001~000 
4.:0008000 
7:2008000 

!'1:4.008000 
8:000$000 
3:600$000 
1 :8008000 
3:0008000 
noosooo 

• 
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AGENCIA. Dv IMPOSTO DO GADO 

(hlTEGORIAS ORDBNADOS GUATIFIOAÇÕES VENOIMENTOS 

1 age1;1t:_ .. ....... .... .... .. .......... 5:3338333 2:6668667 8:0008000 
1 escnvao ......... . ............... . .. 3:2008000 1:6008000 4:8008000 
1 fisca l do littoral. ........ . ..... . ... . . 2.4008000 1:2008000 3:6008000 

10 guardas .... . .. ............ . .. . .. .. 1:6008000 8008000 2:4008000 
1 servente ....................... . . . . . .. ···· ·· . ..:,... .. ... . 1 :5008000 1:5008000 

~ 

INSPECTORIA DE LIMPEZA PUBLICA E PARTICULAR 

CATEGORIAS ORDENADOS GllATIFICA.ÇÕES TEliOIMEliTOS 

1 inspector geral .... . ............. .... . 6:6668667 3:3338333 10:0008000 
1 chefe de escriptorio. . . . . . . . . . . . . . .. . 4:8008000 2:4008000 7:2008000 
4 chefes de districto. .. . ......... . ..... 3:2008000 1:6008000 4:8008000 
8 administradores ... ..... .. .. .. 2:8008000 1:4008000 4:2008000 
1 alm o:xarife ... .. . . ... .... . ...... . .... 3:2008000 1:600S000 4:8008000 
::! escripturarios ....... . .... ... . . . . ..... 1 :6008000 8008001) 2:4008000 
1 veterim1rio . . .... .. ..... .. . . .... . . . .. 2:6668667 1:3338333 4:0008000 
1 fiscal de incineração . .. . .. . .. . . ..... . . 2:0008000 1:0008000 3:0008000 
3 chefes de ponte ..... ......... .. . ..... 1:6008000 soosooo '2 :4008000 
2 ajudantes .. ... . .. . . ....... . ......... 1 :3338333 6668667 2:0008000 
l administrador de incineração . . . . . . .... '2:0008000 1:0008000 3:0008000 
1 ajudante . ...... . ...... .. ............ 1.3338333 6668667 2:0008000 

TOT.lL 

8:0008000 
4:8008000 
3:6008000 

24:0008000 
1:50081 00 

TOTAL 

10:0008000 
7:2008000 

19:2008000 
33:6008000 
uoosooo 
7:2008000 
4:0008000 
3:0008000 
7:2008000 
4:0008000 
3:0008000 
2:0008000 

O> .,. 



AGENCIAS DA PREFEITURA 

CA.TEGOlllAS ORDE1'ADOS 

1 

GR ATIFI CAÇÕES 

16 agentes para os clistrictos urbanos . • . . 4:000SOOO 2:0008000 
10 ditos para os dis trictos suburb"nos .• . . 'l:SOOSI 00 l:400S000 
l6 escrivães parn os distr ictos urli anos .••• 2:000S1IOíl 1 :ooosooo 
10 dito> para os distric tos snburbanos . •... 1 :GOOgOO 800$000 
26 serventes .•••. •.• .. . •... . ... ... . •. •. . ..... .. . . . ...... 1 :5008000 

160 guardas para os districtos urlianos .... l :33:'S333 666S66i 
66 ditos para os districtos suburbanos . .• • t :333S333 6668667 

4 fiscaes <le inflam ma veis . .. . . . . .... .. .. 2:666$fi67 1:333833 <. 

GABINETE DO PREFEITO 

1 secretario particular . . .. • , .. . . .. . , •... 4J00$000 2:4008000 
3 continuas . . , . ... .. . . • , .. ... ...... , . . t:rnoaooo 6\JOSOOO 

Auxiliare>, cada um com a gratificação de . . . ·· ···· ··· ... ... ······ ... .... ... 

Dis1ricto Federal, 5 de Agosto de 1893. - Henrique Vcillada res . . 

VENOilllENTOS 

6:000$000 
4:200$000 
3:0008000 
'.H00$0f0 
1:5008000 
2:0008000 
'.2:0008000 
4:0008000 

7:2008000 
1 :8008000 

. .......... ..... ~ 

TOTAL 

96:000$000 
4'2:000$000 
48:8008000 
'24:000$0011 
39:0008000 

320:0008000 
132:0008000 

16:0008000 

7:2008000 
5:400$000 
2:000$000 

C'> 
c.rc 
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Os decretos n. t,/i, A. Vide no apenso no fim deste volume. 

DECRETO N . 45_.:__DE 12 DE SE'fEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a mandar calçar as seguintes ruas: De
sembargad0r Isidro, Barão do Pilar, S. Justino, Patrocínio, 
Silva Pinto, 'l'orres Homem, Francisco Eugenio, Oliveira 
Fausto, travessa Bambina, todas na fregrnzia do Engenho 
Velho. 

O Prefrito do Districto Federal faço saber que o Conselho M:un icipn l 
decretou e eu sancciono n seguinte reso luçli.o : 

Art. 1° Ficn o P refe ito autorisndo, de conformidarle com o lei, n 
mnnclnr c.dçar as seguintes nrn>: Desembarg>lclor Isidro Bnrão do Pilnr, 
S. Justino, Patr cinio , Silva Pinto, Torres Homem, Frnnci&co Eugenia, 
Oliveira Fausto, travessa Bambin•l todas na fregnezin uo Engenho Ve lh o, 
sendo n primeiru por pnral lel ipipedos e ns outras por ulvnneria. 

A.rt . 2° Fica aberto um credito de 250:000HOOO pnrn execução cl'esses 
•\ serv iços. 

A.rt. 3• Ficum revúga d.1s ns di sposições em cnntrnr io. 
Districto Fetlernl, 12 de St le 11 .bro ele 18H3, 5° da Republ ica. - Henrique 

Vallrulcir1Js . 
Os Decretos ns. 45 A, 45 B, 45 C, e 45 D. Vide no apenso no fim 

deste volu me. 

DECRETO N. 46-DE 18 DE SE'l'EMBRO DE 1893 

Proroga até o dia 31 de Outubro a cobrança dos impostos de 
licenças e até 31 ele Dezembro a cobrança elos fóros. 

O Prefe ito elo Districto Federal faço saber qLie o Conselho i\fo:iscipa1 
decretou e eu sancciono n se;.;u inte res11luçiio: 

Art. 1.° Fi cn rn prorogrdas ute 3 l de Outubro a cobrnnçn dos impo otos 
de li cença e ate 31 de Dezembro n cobrança dos fóros. , 

Art. 2.• Revogam-se ns disposições em contrario. 
Districto Federal, 1/i de Setembro de 1893, 5° ela Republ ica - Hen . 

rique Vallaclares. 
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DECRETO N. 47 - DE 18 DE SETEWIBRO DE 1893 

Autorisa o Pllefeito a despeBder, na sitl!laç!l.o ac tu ail, até a _ 
~uau.tia ele quinhentos contos de réis (500:000S) para 
attender ás providencias que julgar necessarias ao bem
estar da população desta Capital 

O Prefeito do Distdc lo Federal faço s,1bet· que o Conselho lVfonicipal 
d ecretou e en sancc iono a seg:ui nte reso lução : 

Art . 1. ° Fica o Prefeito do Districto FedJral autor isn c.l o a despender, 
na s ituação ac~ua l , até a qnantiti ele 500:000;9 p:i ra rtt.tender ús providencins 
que julgn r uecessnrias no bem-esla t· clrr populnç.ão desta Cup ita l , devendo 
em te mpo opportnno dar ao Conse lh o Munici pal conhecim er.to ela despeza 
qne houver fe ito . 

Art. 2. 0 Re,·ogam- se as dispos ições em contrnrio. 
Dist.ricto Federal, IS de Setembro de 1893, 5° da Republ ica . - Hen

rique Vallcido.res. 

DECRE'.rO N.. 48 - DiJE 30 DE. OU'rUBRO Diffi, 1893 

A utorisa o P refeito a acceitar a o:fferta feita, por A ntonio Au
gnsto dos S1mt0s, de duas ruas em terrenos de sua pro
priedade, á rua Conde de Bomfim n . 129 , denominadas 
D. 1\1'.aria dos Santos e Antonio dos Santos 

O Prefe it.o do Districto Federal :t1ço saber que o Conselho l\'foni cipa 
decretou e eu sancciono a segainte reso lu.c;.ão : 

Art. l ° Fica o Prefeito nutorisaclo a acceitnr a offerta, feita por .An
tonio .Augusto dos Snntos, da duas ruas em terrenos ele sua propt·ied:icle, 
á run do Conde do Bomfim n . 129, denom inadas D. i\faria elos Santos e 
Anton,ior <10s, ::irumt0s, d'e,voe1td'0· 11eger lll acce it.açã0• 0· 1vrtr. 6l'· p·air111grapho 
unico das disposições transitarias ela lei n . 15'! de '29 de Junho 
dliJ "8©B~ 

.Alnt . 2· .. n- Rl.e1.t0gwm-se· as d'~sp·0ai<;õea em• contrnri;O'. 
Districto F ederal, 4 ele Novembro de l893 , 5• da Republic•v .- Hen

rique Valladares •. 
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DECRE'l'O N. 49 - DE 16 DE NOVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a mandar fazer os concertos precisos na 
rua Matto Grosso e travessa do mesmo nome e outras 

O Prefeito do Districto Fedem! faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sanci:iono a seguinte resoloçiio : 

.A rt. l·.° Fica o Prefeito antorisado a mandar fazer os ~oncertos pre
cisos na rua de Matto Grosso e travessa do mesmo nome, nrn Jogo da. 
Bola, travessa do Coronel Jtilião e. do Sereno, todas no Morro ela. Con
ceição . 

Pamgrnpho unico. Para. este fim poderó. o Prefeito eles pender a quantia 
necessaria. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal; 16 de Novembro de 1893, 5• dn Republica.-Hen-

1·iq11e Vctllaclarns. 

DECRETO N. 50 - DE 16 DE NOVEiVIBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a dispensar do pagamento da multa 
aquelles que até 31 de Outubro do corrente anno tenham 
rnquerido Iicençá para suas casas de negocio 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu snncciono a seguinte reso luviio : 

.Art. l.• Fica o Prefeito autorisndo a dispensar elo pagamento da 
re~pectiva multa todos nquelles qne até o dia 3 l de Outubro do corrente 
r.nno tenhiio re ,1uerido licença para as suas casas ele negocio . 

Art. 1: .0 Revogam-se as disposições em conkario . 
Districto Federal, 16 de Novembro de 1893 , 5° da Republica.-,flen

t•ique Vcillaclares. 

DECRE'l'O N. 51 - DE 16 DE NOVEMBRO DE 1893 

Reconhece o direito ao antigo lançador Duar te José Teixeira a 
ser considerndo 1? escripturario da Directoria de Fa .. 
zen da 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono n seguinte _ resolução : 

Art. L. 0 E' reconhecido o direito no antigo lançnclor Dunrte José Tei-



., 
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xeira a ser considerado !• escriptnmrio da Direotoria da F n.zenda , lnde • 
pendente de vaga , não se preenchendo n primeira que se der . 

.A rt. ~ - º Revoga.m-~e ns <l ispos ições e1h contrario . 
Districto Fethrnl, lô tle Novembro de 1893, 5• da Rcpublica .- Efen· 

1·ique Valladares . 

DECRETO N . 52- DE 20 DE NOVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a mandar deduzir mensit lmente dos 
vencimentos dos empregados que passáram de outras 
repartições para a Municipalidade a quota com que concorrem 
para o Montepio Geral, sendo entregue ao Thesouro Federal 

O Pl'efeito el o Dis t l'i clo Fetle ra l faç.o s:1 ber 'JUC o Conselho Municipal 
decreton e en snncciono n. seguinte resolnc;iio: 

Art. 1.° F ica o P<'cfeito nulo<'i sado a. mandar dednzir mênsalmeute 
dos empreg11clos que passúr:Lo el e outrns repartições pnrn a Municipalidada 
a qnota com que concorrem pnra o Montepio Gemi, sendo entregue no 
Thesouro Federa l, a.um de não ficarem os ditos empregados prej udicados 
em seus cl'reitos. 

Art. ~ .0 Emqunnto não fôr resolvida pelo Congresso Nocionnl a 
reve rsão parn o Mo;itepio l\[unicipal das joins e quotas com que 
concorrernm parn o lllontep io dos Emprega1los Publicos, os funccionarios 
que preferirem concorrer npeaas para o l\Iontepio Municipal, soffrerão 
desconto sómente das quant ias precisas parn a conservu°'ií.o daquelle 
montepio, devendo se <' reco lhitlas no Thesouro ns qunntins com qne 
de ixarnm de concorrer desde Janeiro do co1·rente anno. 

Art. 3. 0 O desconto será feito na razão dos vencimentos que t.inham 
os fnnccionarios antes de passarem pnrn n Municipalidade . 

Art. 4.° Ficam dispensados, mns não impedidos de contribuir para o 
Montepio dos Empregados Municipaes, e com direito no prim ei,·o caso á 
restituição cl11s qnotas qne para esse fim lhes houverem sido descontadas 
desde JaneirJ elo corrente anno, os foncc ionnrioa que, não obstante 
haverem pnssnilo pnrn a Mnnicipalidnde, comtudo, por nccumul arem em
pregos de conformitlade com o art. 2° da lei n. 4:! de t de Junbll de 1892, 
houverem continuado a pertencer a algtms dos l\1inisterio1 parn cujo 
montepio concorram . 

Ârt. 5.° F icam revogat1as as d isposições em contrnrio. 
D istri cto Federal , W de Novembro de 1893 , 5• da Republicn. - Be-n· 

i·ique Valladtwes. 

M- 5 
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DECRETO N. 53-DE 20 DE NOVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a fazer diversos melhoramentos na fre
guezia do Engenho Novo 

O Prefeito do Districto Federal fnço sabe r que o Conselho Municipa 1 
decretou e eu sancciono a seguinte iesolução : 

Ar t. 1.° F ica o Prefe ito nutorisado a fazer na freguezia elo Engenho 
No1•0 os seguintes melb oran:entos: 

a) prnlongar a rua Propicia até encontrar n rua da Gloria; 
b) calçar a mesma rua depois da lignção com a da Gloria; 
e) mandar conslrnit· nn Martins Lnge (do lado da estação elo En

genho Novo) os muros de sustentação precisos parn obstar o desmorona
mento ela rua Dr. Pinto, que corre po1· sobre o morro do Vintem ; 

d) concluir o reb aixalnento da rua Cornelio, cujo servic;o já está 
muito ad iant,ido e paralysa clo, e bem assim o aterro da praç.a MarqGez 
do Herval; 

e) macad am isar as ruas Goyaz e Vinte e Quatro de Ma io ; 
f) regulari sa r e fazer sargetas nus rnas Ding da Cruz, Joaquim Meyer, 

Dr. Lins de Vasconcellos, F igueiredo , Tones Sob ri nho, Cardoso ; Lucicl io 
Lago, Romana, Nossa Senh orn dns Dôres , Aquidaban, Gregorio Neves, 
Bella Vista, Souto Carvalho, Gknera l Carvalho, Al ice, Bittenco urt da Silvo, 
Carlos Gomes, Victor Meire ll es , Frnnci sco Manoel , Grunewalcl, morro elo 
Vintem e pontilhão e aterro na rua Therezn. 

Art . 2.° Fica para taes serv i-;.os aberto o credito de 400:0GOHOOO. 
Art. 3 .. • Revogam-se as disposições em cont.r.;rio. 
D i"tricto Federal , 20 de Novembro rle 1893, 5° ela Hepu11ica.- Henri

que Vcilladares. 

DECRETO N . 54 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 1893 

Providencia sobre a caça nas zonas maritimas e fluviaes do 
Districto Federal 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu snncciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica prohibido caçar com armas ele fogo ou com qtH1esqu.er 
projectis em tod as as zonas rnaritimas e fluvines dõ Districto Federal e 
bem assim nas proximidades das mesmas zonas, n dous kilometros do 
mangue ou praia mais •1izinba. 
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§ 1. 0 Os infractores desta lei pa.garão a multa de 30H e, n11 b ita de 
pagamento, soffrnriio c inco dias de prisão e perderão as embarcações, que 
serão apprehendidas, bem como todos os u tensilios e a rmas, de q•tnlqner 
especie qnc sejam . 

§ 2. 0 No caso de infracção, c1tçando dentro dos proprios mangties, os 
infrnctores pagarão tt multa de 100H e perderão as armas, e, na falta 
de pagamento, so{frerão cinco fois de pl'isiio. 

Nas reincidencias, tanto em um caso como no outro, os infractores 
pagarão a multa de 2.00R, sendo-l hes · confiscadas as armas e utensili os. 

Art. 2.° F ica ig nalmente prohi bi do caçar na> bahias, ensea1ias, angras 
ou praias do dominio da Münicipalidade do Districto Federal, ainda mesmo 
longe dos wangnes. 

Parngrapho unico. Os iufractores pagarão a mnlta de 300 e per
derão as embarcações, annns e mais utens ílios. 

No caso de primeira reincic1encia pagarão a multa de 1000 e em 
outras reincideuci.as a de 2008, sendo- lhes, em qnaesquer elellas, confis- . 
cadas as armas, embarcações e mais ntensi lios. 

Na falta ele pagamento da multa, so ffrerão os infractores cinco dias de 
prisão. 

Art. 3.• A' inspecto ria de mattas maritimas e pesca compete afngeu
tnr, pelos meios que julgar convenientes, os grandes bandos das nves co
nhecidas por - mergulhões - , OL\ quaesquer outras que prejudica rem a 
criação dos peixes e outros prodtictos marinhos em todo a zona do Dis· 
tricto Fedem!. · 

Art . 4. 0 Revogam-se ns d isposições em contr,1rio. 
Districto Federal, 2.0 de Novembro ele 1893, 5° dn Rep ublica.- Henri

que Valladares . 

DECRETO N. 55- DE 21 DE OVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a augmentar de 40 guardas muuicipaes o 
numero já approvado para os districtos urbanos 

O Prefeito elo Dístricto Feclen\l faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciouo n seg uinte resolução : 

Art . 1. ° Fica augmentado ele 40 g uardas municipaes o numero já 
npprovaelo para os districtos urbanos . 

Revogam-se as disposições em contrario . 
Districto Federal, 21 de Novembro de 1893, 5° ela Repnblica.-Henri· 

que Valladares . 
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DECRETO N. 56 -DE 24 DE NOVEMBRO DE 1893 

Prohibe em todos os dominios da Municipalidade do Districto 
Federal o c6rte ou destrniçl:to, por qualquer modo realisada, 
das arvores denominadas - mangues - e dá outras pro
videncias. 

O Prefeito <lo Districto Federal faço saber que o Uonselho i\fon icipal 
decretou e eu sancciono a seguinte rcsol uçii.o : 

Art. 1.° Ficn prohiuido em todos os dominios da )fnnicipaliclacle elo 
Districto Federal o córle ou destrn ição, po1· qualq uer modo re;disada, das 
arvores cleuomin1tdas- m1ngt1es - e bem nss im de c1trnlquer ou trn vegetrt
çiio protectora cl.t vasa lodosa das terras em fonm1.;iio e dos procl nctos 
n1arinbos. 

§ 1.0 Os infrncLo rP.s pagarão a nrnlta d.e LOOS e, na fa lta ele pt1ga
rncnto, soffrcrão cinco dias de prisão . 

§ 2.0 r o caso de reincidencia pa garão os infr11ctorcs o dob ro das 
mul tas e, nn falt.a. soffrerão cinco dias de cncleia. 

§ 3.° Ficam suje itos ús mesmas penas os qne destrnirem as demais 
vegetações qne cobrem os loclos e todns as zonas alngndiças . 

Art. 2 .° Fica prohibido mdnobrnr rêdes , ele qualquer qualidade qtrn 
sejão, sobre corôas lodosas qner ele formação recente, 'J '.;e r nntiga, que, por 
descortinnclas dos mangues, ficam, por occasião ela vasunte da mnré, a 
de;;coherto e expostas á acção directn dos raios solares, n.fim ele serem 
rep lnntnrlns pe la Mun icipnlidat!e, em benefic io ela sattcle publi ca, ela nave
gação e da industria dn pesca. 

§ 1.0 Os infrnctores paga rão a multn ele 30U e, na faltn de pagn
mento , softrerão c inco dias de prisão . 

§ 2 .0 No caso de rninciclencia, pagarão o dobl'O e, nn fa ltn, soffre rii.o 
cinco dias de pr isiio. 

Art. 3.0 Os proprietnrios ou possu idores de terrenos confrontaes ou 
contiguos ' os lodaçaes, onde existam on possam mdicar-se ns arvores de 
mangue, tan to nos littoraes, como nas ilhas do <lominio ela Mun icipa lidade 
do Districto FeJern.1, que t iverem obtido concessões de mar inhas, ficam 
ohrignelos a plantm· as mesm:1s com as referielns arvores de mnngue, caso 
se achem desm1daclns, e a conservar as arvores ou a proceder aos respe
ctivos n\erros. 

§ 1.0 Os concessionarias de mar inhas poclem, em vez de mangue s, 
cob rir os lodaçaes com qualquer outra vegetação que os elefcndn de> acçãll 
cl i recta dos raios solares . 
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§ 2. 0 Os concessiona rios de marinhas que, dentro de seis mezes, não 
derem cumprimento ao disposto nesta lei, pagarão a multa de 200fl e a 
Municipalidncle proce lerá ao pl nnt'.o do mangue ou ao aterro do terreno, 
cobrando do proprietnt·io a irnportancia das despezas feitas . 

§ 3. 0 Aos •Jlle tiverem concessões de marinhas poderá a Municipalidade, 
depois de ouvida n Inopectoriu de l\fattas Marí t imas e Pesca, permitt ir o 
o có rte das >trvo res ele mangue até á distancia em que terminar o aterro 
que os mesm os queiram realisar, depos itnndo o coucessionurio nos cofres 
da M:unicipalidaele a quantia em que fôr avaliada a despeza a fazer com a 

replantação elo mangue, caso não se realise o ate rro. 
§ 4 ° Perde o depos ito toclo aquelle que, destruindo os mangues, não 

fizer o aterro, tendo o direito de levanta 2· o depostto se as obrns forem 
fielmente execu t.ncbs. 

Art. 4. 0 !'ara as concessões de marinhas e accresc iclos , nas zonas em 
qu~ domin.1 a vasa lodosa, em que existam ott possam raelicnr-se os man
gues, rleve rá se r ouvida, depoi s da Capitani[I d ~ Porto, a Inspectorin das 
Mnttas Maritimits e Pescn, qne informará sobre a. utilidade da. concessão e 
~ e csla pócle prejudicar a industria da pesca e as p lantac;ões ele mangues 
já feitas ou proj ectadas . 

.Art. 5. 0 Parn as con~essões de marinhas e accrescidos nas zonas em 
que domina a vasa lodosa e cm que existam ou possam radicar-se os nrnn
g ues , regnlaró. a lei que rege a mnteria en1 geral. 

Art. 6.• Toda a embarcação que destruir as arvores de mangue, iàllo 
de encont ro ás m esmas on a que destrnir as plant.tções dos mesmos man
gues ou ce rcas que as prolejnm ou qunesquer outros vegetnes, prot.ectores 
da vasa loclosn, pagará a multa de 30N e, na falta ele pagamento , soffreni 
o causador do c1a mn o cinco dias de prisão . 

Pnrngrapho nnico. No cnso ela reinci Jencins pagarão os infractores o 
dobro da rnu lta; em falta soffrcrão os infraclores c:nco dias ele 
pridão. 

Art. 7.0 .A os proprielarios ele fabricas de curtir couros ou pelles po
derá a Municipalidade, depois de ouvida a Inspectoria dns MnUns Marí
timas e Pesca, conceder licença, sómenle fOr dois annos, p<trn utilisa rem 
as fo lha s de mangue branco, denominado- Sapateiro, com a condição, 
porém, de serem as referidas folhas tirnd;o.s só nns loca lidades determ i
nnclns pe la in spectorin, e se\ da pnrte in:f'erior elas nrvores já adttltlts e 
n1rn9a das não clesenvolv içlns, bem eomo não podeJão uti lisar-se dns folhas 
dos troncos priucipa es e d os topes da:; mesmas arvores, devendo este ser

.v iço ser realisado durant e o dia. 
§ 1.• Os infructores pagarão a mnlta de 50H e ser-lhes-ha cassada a 

licença. 
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§ 2.0 No caso de reincidencia pagarão a multa de 200$ e soffrerll.o 
cinco dias de prisão, na falta do pagamento . 

.Art. 8.° F ica a Inspectoria das Mattas Maritimas e Pesca nutorisada 
a . fazer cortar, quando julgar de utilidade, as varas de mangue que 
possam embaraçar o rapido desenvolvim ento das flo restas maritimas e a 
na vegoç.ão, bem como a conceder licença parn ut.ilisação dn lenha secca 
do mangue. 

Ârt . 9.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 24 de Nonmbro de 1893, 5° da Republica.

Henriqite Valladares. 

DECRETO N. 57-DE 21 DE NOVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a mandar indemnisar o cidadão Jollo 
Maximo de Mello da differen9a ele vencimentos que deixou 
de perceber entre os do se11 antigo emprego, de 1° official 
da extincta Directoria de Obras, e os de 2° official da 
Secretaria da Prefeitura 

O. Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho IVIunicipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

.Art. 1.° Fica o Prefeito au)torisado a mandar indemnisar o cidadão 
João IVIaximo de IVIello da dif!'erença de vencimentos que deixou de perce
ber entre os do seu antigo emprego, de 1° official da extincta Directoria 
de Obras, e os de 2° official da Secretaria eh Prefeitura, cm virtude do acto 
de 31 de Janeiro de 1891. 

.Art. 2. 0 Revogam-se todas os di sposições em controrio -
Districto Federal, 24 de Novembro de 1893, 5° da Republica.- Henri

que Valladares. 

DECRETO N. 58-DE 24 DE NOVEMBRO DE 1893 

Isenta do imposto predial o edificio do moilteiro de Nossa Se
nbera do Montserrat, da Ordem de S. Bento 

O Prefeito do Districto Fe :leral faço saber que o Conselho. IVIunicipnl 
decretou e eu sancciono a segnillte reso lnção : 

Art .. 1.° Fica isento do imposto p red·inl o eclificio do mos teiro de Nossa 
Senhora de Montserrat, da ordem ele S. Bento, durante t ofo o t.empo em 
que nelle funccionarem us aulas mantidas a expensas da refe1·ida 01·d em , 
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Art. 2° Revogam-se us dispos ições em contrario. 
Districto Federal, 24 do Novembro de 1893, 5° da Repub licn.-- Hlmrique 

Vallaclares. 

DECRETO N. 59-DE 29 DE NOVEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a mandar modificar o jardim da Praça 'ri
radentes e outros jardins municipaes 

O Prefeito do Districto Federa l faço snber que o Conselho l\iunicipnl 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito nutorisado a mandar modificar o jardim da 
Praça Tiraclentes, conforme o indicaram as condições requisitadas pela 
esthetica, hygiene e viação publica. 

Art . 2 .° Fica o Prefeito auto risado a modificar os outros jardins mu
nicipaes, de accôJ"do com o art. 1° da presente lei. 

Art. 3. 0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Districto Fcderê. I, 29 de Novembro de 1893, 5° da Republica.- Henriquo 

Vallaclares . 

DECRETO N. 60- DE 6 DE DEZEMBRO DE 1893 

Eleva a cem mil réis ( 100$) a multa de que trata o edital 
de 13 de Dezembro de 1844, e a vinte mil réis (20$000) a 
especificada no e 5° do titulo 3°, secçao 21

.', do Codigo de 
Posturas 

O Prefeito do Districto Federal fnço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolm;ião: 

Art. 1 o Ficam elevadas : 
§ 1°, a cem mi l réis (100H) a multa de que trata o edital de 13 de 

Dezembro de 1844 ; 
§ 2°, a vinte mil réis (20H) a multa especificada no § 5° do titulo 3°, 

secção 2• do Codigo de Posturas . 
.Art. 2• Revogam- se as disposições em contrario. 
Districto Federal , 6 de Dezembro de 1893, 5° ela Republica. - Henrique 

Valladares . 
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DECRETO N. 61-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1893 

Concede ao cidadão Manoel de Almeida Macedo Sodré irnr
missl1o por 15 aanos para, por si · ou companhia que orga
nisar, estabelecer um serviço regular de navegaç!to a vapor , 
para transporte de passageiros, cargas e encomniendas. 
entre a Escola Militar, na praia Vermelha, e a Ponta do 
Cajl'i., tocando em differentes pontos do littoral e nas ilhas 
do Governador e Paquetii, sem onus para a M unicipalidade 

O Prefeito do Districto Federal faço saber qne o Conselho Mnnicipal 
decretou e cn sancc iono n seguin te resolnç.ã.o : 

Art. 1° F icn concedida, por 15 annos, salvo direiCo de terce iro, ao 
cidadão Manoel ele A lmeicla Macedo Sodré, a permissã.o para, por si ou 
companhia que organisar, estabelecer um serviço regular de navegaçã.o u 
vapor, para transposte de p .1ssageiros, carg as e encommendas entre a 
Escola Mili tar, na praia Vermellm, e a Ponta do Cajú, tocando em dif
f erentes pontos do littorn l e nns il has do Governador e Paquetá, sem onns 
pnrn a Mnnicipalidnde . 

Art. 2° Farão parte in '. egrante do contracto r1ne fôr celebrado entre o 
referido cidadão e a Prefeitura, além dus clansulus offerecidas por ell c, 
mais a de clar transporte gratujto aos empregados municipaes nos vapores 
da cmpreza ou companhia qne organisar. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 6 de Deze mbro de 1893, 5° da Repttbl ica.-Hen

f'ique Valladares . 

DECRETO N. 62-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1893 

Orça a receita e :fixa a despeza do Dlstr~cto Federal no corrente 
exercício de 1893 

O Prefeito do Districto Federnl faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolnçJ.o: 

Art. 1° A receita geral elo Districto Fec1e1·al paru o co1..-ente exercicio 
ele 1893 fica orçada em 22.302:6.30H 197, e · seri\. reuli sac1a com o proclucto 
a rrecadado do exerc icio da presente lei, sou as rnbricas a baixo des ignadas: 
1 Imposto de beb idas alcoolicas.... . .. .. . • . • • . • • . • • • 85:3776805 
2 Fóros de terrenos de sesmarias •.••..••... , , . . . • . . . 100:418ff'll4 
:l Idem de marinhas . .. . ..• . •• ,, •. .. , . . ......•.• . . , , 18:6728870 

204:468H889. 
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Transporte . ...•..•...•.•..•...• . .... 
4 Idem de te rrenos accrescidos •. . . . • . ....••.. ..• •••• 
5 Laudemios el e tenenos el e sesmari a .... . •. . . • . • ..• • 
6 Idem de terrenos de marinhas.. .. . . . • . • . . . • . •... . 
7 Rendimento do matadouro . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ...• 
8 Ide1 11 eh Prnya elo Mercado ..•... . . ..•••...•. . ... 
!J · Alv>1rás de ob ras e vcncfas de terrenos .. . • . ....••• 

10 Rendimentos da aferição e carimb os ....... . . .. . • .• 
1 l P rem i os de depositos .. .• . ..... • . . . •.... • . : .• •. . . 
12 Multas por infracção de posturas ..•.•..•........ . 
13 Idem de policia ......•.... , •. .. • • • • . . ...•. .. ..•. 
l4 Festividades . . .. . .. . .•. . •• . .• .. • • . ....•.•. . . . . . . • 
15 Renda de pred ios nncionaes ...•...•..•.• . . .. , . . ... 
l 6 Locação de terrenos . .. . . .•...••.....• , .• .• .. . .. . . 
17 Arrendamentos ..•.• • •..•. .. ..••.. . ....•... . . . .•.• 
18 Investiduras . ............. . ... .. ... .... . .. . ...... . 
l !J Arruações . .. ..• . , . . •• . . .......•.... . .. . . . . · .•.. . 
20 Restituições . . . • .. ••.•. .. .••... . • . . . . • . . ... . .•.. . . 
2 l Cobranças da cliviclu ucl:ivn ...... . ...... .. . ... .. . . . 
22 Juros el e apo iices ••.. , .. .•.. . .. , . . .... .• . •.. . •. ... 
23 Mu ltas a empreite iros .... . , . .... ... .. . .. . . . ..... . 
24 Joias de terrenos afo rados ..... . .•.•. . .. . • . .. .. . . . . 
25 Re visão de numeração . . . .... . ...... . . . .. . . . ... . .. 
26 Serviço telephonico ... .. .....•• . . . ... . ..• . . . . •..•. 
27 Idem el"s companhias de Ca•ri s Urbanos •. . .... . . . .•. 
28 Licenças, a.l\'arás, etc., para negocios ..• .... . •. ... . . 
29 Impos to a c\tl icional el e 30 por cento •.... . ........•• 
30 Iclem predial . . ... . ....... , •.. ... . . .. . .. .. •• . ••. . . 
31 l clem de transmi ssão ele propr iedade ... . ..... . . .. . 
32 Iclem el e indust rias e p . ofissões ... . .• , ......... . .. . 
33 Idem de gado .• . .. . . ....•.• . ...........•..• . .. . . . 
34 P ennas de agua .. ......• . . . .. . •.... . ... . • . . . • . . . . 
35 Mult as .. . ..•...... . ... . . ••.• . ..... . . . ; •... ... .. . . 
36 Juros de t ransmissão .... , . ..... .... . . ... . . .. . .... . 
37 Multas impostas por despac ho ..... . .•.. .. .• . . ...• 
38 Eventuaes . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . .......•.•. 

Emprcstimo contrnli ielo em virtude da lei n . 24 de 10 de 
F evereiro de 1893 .. . . .' . ... . . . . ...... . . . • . . . · · 

204:468$889 
l :8998836 

L03:637S6 10 
L9:47'2U332 

634:66 lfl510 
70:0008000 
72:415$754 

164:59!8532 
177$638 

95:732H264 
4:518$5 3::1 

200$000 
3:003$750 

H 
3:003$750 

2708000 
1 :8588466 

69 : 5~58904 

69 : 2 l 886~A 

1 :9628000 
1:7808000 

3078 100 
1:8638999 
2:3 l7,~6'l5 

304: 6006000 
760 :6908265 
199:4 l3$055 

4.350:f!298000 
1.270:5 l2H856 
2.624:7048000 

18 l :456Hf100 
t .000:0008000 

48 :34!H'Z l 7 
3: l 12fl2 LS 
2: 104$000 

29:8528050 

22.302:6308197 

10.000:000$000 

32:302:6308197 
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.Art. 2 .• A despeza do Districto Federal pura r:> exercio de 1E93 é 
fixada em 21.076:301$252, ficnndo o P re:feito nutori sado a despender coJT 
os serviços designados nas verbas abaixo mencionadns as quantias assia. 
distribuídas, a saber: 

Conselho de Intendencia: snbsidios aos intendentes, 
material para o Conselho .....•....•..••••. . .. 
Secretaria e material para a mesma ... . .. . . . ••. 

2 Prefeitura. . ... . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . ..•.. . ....... 
Secretaria da Prefeitura ... . .. .. . ... .•. •.•.. . .• 

4 Directorin de fazenda, reparl.ição gernl, contadoria , 
theso urnria, aferição e carimbo . •.• . . . ••. .. , . . • 

5 Directoria do patrimonio ........ . ...... . .. .. . .• . •• 
6 Directoria da in strncção (inclusive conservação) . .. .. 

Directoria de hygiene e nssistencia pnblica : 
7 llepni:tiçiío geral, fiscal isação de vaccns e mercados, de 

inflammaveis, necroterio, transporte de doentes, 
desinfecção, Asylo de Meninos Desvalidos, ·casa 
de S. José, Asylo de Menclicidnde .. . •..•.. . ... 

Directoria de obrng e viação : 

8 Repartição geral, fisca lisação de geradores a vnpor, 
dita de c31-ris, insp ectoria geral das fabricas, 
Lagôa Rodrigo de Freitas . ....••. . . . , . , .••.. • 

9 Bibliotheca ...•... . ........ . .••..•..... .....•... . 
10 Archivo •..• ... ..•.•.•........... . ..... ... . .. ...• 
lt Almoxnrifado .....• • . • .. •. . •.. ........•. . ...•. ... 
12 lnspectoria das rnattlls, florestas, jardins e arbori-

saçiio ................. . . ....... ... .......... . 
13 Inspectoria da matta rnnritirna e pesca . •• . .•... •• ,. 
14 Agencia do im posto elo .gado •....•.......... . , .. , . . 
15 Directoria do Mataclom·o . ...... . • . .. . . • .... . . .•. .• 
16 Iospectoria da limpeza publica : limpeza da cidade, 

lixo da Sapncaia e repartição gera l ...•. . . ... . • 
17 Agencia da prefeitura (liscaes e gnarclas) ....• .. ..•. 
18 Procuradoria dos :feitos rnnn icipaes, contenciuso e des-

pezns jndiciaes . . .. . ....•... . . .. . .....•.•.. •... 
19 Empregados aposentados •.....• . . ... . , . .. ... . .• . . 
20 Planta Cu dastral ••...•.... . ..... .. • .. . . . • . .. ••• ... 
21 Policia da Capitnl. . ...•...• : .• .. . ........• . •. , .... 
22 E leições e qualificações . . ..••......••......•. ..• .. . 

242:0908673 
123:'2778408 
53:7358525 

212:8738145 

230:6268935 
. 60:414883 1 

1. 955: 1038'276 

998:428R07G 

280:705$ 137 
22 :414fil ·W 
19:7808666 
9:7278944 

62:0898524 
45:4398 188 

R 
714:863$978 

l. O<i6:63~8 l 97 
337 :%08 167 

477 :1 ~68145 

14: 1598929 
1. 329:6748554 
2 . 78U:9'l78346 

5: 1748230 

11. 023:2778994 
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Transporte . . • . •. . . .. . ..•. ••.. • ••• • •. •. 
23 PE1gamento de fúroºs. , . .' . • . .. . .. . . . '. . . ". . . • .• • ... ' •. • 
24 Restituições e repos ições • . . . ... • . . . . .• • ; ... . . • . • . . 
25 Porcentagem à Alfan dega •.•. ... , .•.••.• . .• . . .. •.. 
26 Emprestinio no estrangeiro: 

.. AmorLisação de cap ita l. f. l l. 25- 0 .. 245 :475HOOO 
J uros (r•o cnmb io <l e 1 l cl. ) f. [(j ,87,5 368:2128500 

27 Empresti rn o interno nacional : 
Amort isação ele capi tal . . .. .. . . .. . •. .. 
Juros sobre 9. 500:000HOOO a 7 por cento 

6GO:OOOHOOO 
665:000$000 

28 Construcção e reconstrucção ele ca lçn mentos .• .. •... • 
29 Obras novas, desnpropriação e conservação de predios 
30 Conservação ele obras e c1il ça mentos .... .. . . . . . .. .. . 
3 l Serviços da União .. ... .. ... . . . .... . .. · . .. . . .... . 
32 Corp o de Bom.beiros .. . ... . . .. . . . .. . . : .. . • . ••. • . . .. 
33 Eve nt uacs .. ... . ... .. . . ... .. . : . . .. . ..... . • . .• ... . . 
34 Contribuição ao T hesonro Federal pela cobrança dos 

impostos da P refe itura . . .. . . . •.. . .. . • .. '. . . ...• 
35 Divida pass iva : 

Pagamento de clebitos contrahielos pela Municipali-
dade e de qu estões . .. . . . .. . •. .. . . • ....• . .. . .. 

Recapit.ul ação : 

11. 023 ·2778994 
1:5008000 

74:4498800 
3:0008000 

613:687fl500 

l. 265:0008000 

267:890886 1 
660:6G389 l4 
299: 1218684 
l 80,:3828490 
270:521,9313 
872:3728770 

332:840fl000 

5 . 'l11 :5938926 

21.076:30 l8252 

Receita orçada •. .... . • . ... . . •.. .....• , . . . . . . . . • . . . . . . 22 . 302:630fl l97 
Despeza fixada . . ....... . ... .. . . ...... . . ...... .. ..... . 21.076: 3018252 

Sr. Ido . . . . • . . • . . • . . . . . . . . 1. 226:3288945 
Ar t. 3. 0 Revogam- se as dispos ições em contrnrio. 
Districto Federa l, 23 de ·Dezembro el e 1893, 5° da Republica.-Henri

qua Valladares . 

DE CRETO N . 63-DE 23 DE DEZEMBRO DE 1893 

E sta belece q ue a licença imra vehiculos (carros ou carroças) nas 
freguezias ruraes de Irajá, Jacarepaguá , Campo Grande , 
Guarati ba, Santa Cruz, I lha do Governador e Paquetá 
custará para cada vehiculo doze m il reis (1.2$) annualmente 

O P refeito do Distr icto Fecleral faço saber que o Conselho Municipa 
decretou e eu sancci,ono a seguinte resolução :, 

.Art. · 1. 0 A licençll para veb iculos ( cal'fos ou canoças) na3 fregue-
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zias mracs de Irajá, Jacarep .1guá, C11mpo Gra1\de , GLinrntiba, Santa Cruz, 
Ilba elo Governador e Paqnelá custará, para cada vehiCL1lo, doze niil réis 
(12H) annunlmente. 

§ 1° Os ve '1iculos de lavrador png;irão apenas n licença de 6HOOO. 
§ 2° Os proprielarios de vehiculos a frete pagnriío, além da licença, o 

imposto de indnslrius e profissões . 

Art. 2. 0 A licença será requerida ao Pre!eito, por inlcnnedio da 
agencia respectiva; esta remetterá o requerimento dev idamente informado 
á Prefeitura, que o devolverá á ngcncia, depoi s de corupetentemenLe prn 
cessado. 

O agente, recebendo da Prefeitura o reqnerimehto com o despacho 
concedendo a licença, o entregará [1 part.c, que é obrigach a pagar nn Con
tadoria Municipal a mesma licença e a cxbihil-a na agencia parn ser 
v isada. 

Paragrapbo unico. Com esta licença poderão os vehiénlos trnnsitar fóra 
da zona rural estabelecida nesta lei, só mente quando conduzirem productos 
da pequena lavoura para os mercados. 

Art . 3.0 Revogam-se as dispos ições em contrnrio. 

DistricLo Federal, 23 de Dezembro de 1893, 5° da Rcpublicn.-llcnri
que Valladares. 

DECRETO N. 64-DE 27 DE DEZEMBRO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a despender annualmente com o Asylo de 
Mendicidade a quantia de 110:820$, para pagamento dos 
veÚci mentos dos emp regados e mais despezas do estabe
lecimen to, conforme a tabella a.nnexa 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho l\Iunicip::tl 
decretou e cu sancciono ::t seguinte resolução: 

Art. 1° . Fica o Prefeito ::tulorisado a despender nnnunlmenle com 0 

Asylo de Mendicidade a quantia de 1 l0:820H pnrn pagamento dos ven 
cimentos dos empregados e mais despezas do estabelemento, conforme a 
tabella annexa. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario. 
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TABELLA DA DESPEZA ANNUAL COM O ASYLO DE MENDICIDADE 

El\IPl\EGADOS 

1 directur .. . ... . . .... . ... . 
2 m ed icas ... . . . .... . . . . . . . 
1 escrivão ou escrlpturnrio . . 
1 escrevente , • . . •... , . , •. . . 
l phnrmaccutico .... . , . . . . . 
1 almoxarife .... . ... , . . . .. . . 
t po1;tei ro: . . . ......... . .. . 
l ente rme1ro ... .. ......• .. . 
l enfcrmeirn, . .....••..... 
2 guardas mandnotes, um do 

sexo feminino, outro do 
sexo mnscul ino .. , •••.• 

'l gunrclns ajL1dantcs .. . . • ... 
1 cozinlie iro ............ . . . 
1 cbacnreiro . , .•.... , .. . .. . 
l ro upeiro, . . • . . . . . . . . . . . . 
2 serventes ••• , •. . ........ . 

Somma ....... . .... . 

Ol\DENADO 

4:800fl000 
2:400flü00 
2.:11.00HOOO 
1:2.0llflOOO 
1 :600HOOO 
2:0U0$000 

GRATll~IOAÇÃO 

2:4.00HOOO 
l :2U080UO 
1:'lOOHOOO 

6001Jü00 
80Ufl000 

t:OOONOOO 
1 :2003000 

!JOOIJOOO 
90UIJ000 

t :0808000 
9008000 

1 :-200,9000 
72.0IJOOO 
7208000 
7•!01J000 

1'0'l'A.L 

7:2008000 
7:2008000 
3:6008000 
1 :800$000 
H .OOIJOOO 
3:000$000 
1:2001JOOO 

9001JOOO 
900fl000 

2: t601JOOO 
1 :8001JOOO 
1 :200$000 

72UIJOOO 
720$000 

1 :4401JOUO 

36:2408000 

DESPEZA COiVI ALIME NTAÇÃO, VESTUARIO, CALÇADO PARA OS . 
.ASYL.ADOS, MEDICAMENTOS, 

OBJECTOS DE SECRETARIA, EVENTUAES, ETC . 

.Alimentação pa;·a os empregaclos e mttis 150 asylados 
Vestuario para os asy!ados . .. • , .... . .. . .. . .... .. 
Calçados psm os mesmos . .. . . . . . .•..... . .....• . .• 
Medicamentos •• . . . . . .. . •......•...• . . ..•...•.•. 
Instrn mentos cirnrgicos . • . .. : • . •• , ... . ..• ...• • . .. 
Utensíl ios para do rmito rios e enfermarias ••.• , •. , .. 
·raxa de esg otn . . , . .. .. . .. , . . . . , . . . . . . . . . .... . .. . 
Illuminnc;ão .. . , .•... . . . . . , ••. . ...•••. • •• . ... · · · · · 
Objectos ele expediente ............. . .......... . . . 
Eventunes .... . , .... . .......... , . . . .•.....•..... . 

62:0008000 . 
2:500$000 
1:600fl000 
1 :6008000 

400HOOO 
1 : 8001~000 

SOflOOO 
1:2008000 

400,9000 
3:0008000 

Somma, .... : . . . • . . . • . . . . • . • 74:580HOOO 
Distri cto Federal, 27 de Dezembro de 1893, 5• dn Republicn.-He11riq1·e 

Valladar es . · 
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DECRE'rO N. 65-DE 16 DE JANEIRO DE 1894 

'.rorna extensivos aos funccionarios municipaes do Districto 
Federal os favores concedidos aos funccionarios ·publicos 
federaes pelo decreto n . 771, de 20 de Setembro de 1890, 
que a utorisou a incorporação do B anco dos F unccionarios 
P ublicos 

O P refeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decre to u e eu sancciono a seguinte resolução: 

Art . 1.° Ficam extensivos aos fonccionnri os municipaes do Districto 
F edem! os fa vores concedidos aos funccionarios publicas :l'ederaes pelo de
creto n. 77t. de 20 de SeLeml.iro ele 1.890, que autorisou a incorporação do 
Banco dos F uncciomuios Publicas. 

Art. 2•. Para a concessão e ob tenc;ão desses fav ores serão ob servadas 
as condições impostas aos :funccionarios pub licas federnes , em igualdade de 
circurnstancias . 

Art. 3.• D m·anle o Lern po em que o Banco dos F unccionarios P ublicas 
transig ir com os foncci onurios n;unici paes elo Di strict.o Fedem!, gozará por 
parte da Mnoici pali rlade de todas as garantias que o mencionado decreto 
lh., assevera , para effect ividacle de suas transacções. 

Art . (1 .0 Revogam- se as dispos ições em contrario. 
Distri cto Federal, 16 ele J aneiro de 1894, 6° ela Republica. - Henrique 

Vallaclares. 

DECRET O N. 66-DE 16 DE JANEIRO DE 1894 

Regula a concessíl.o de licen ças aos fun ccionarios municipaes 

O Prefeito do D istricto Fedem! :faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguin to reso lução : 

Art . 1.• As licenças se riio concedid as aos :fnnccionarios effec tiv os, por 
molestia provada que os inh iba de exercerem temp orariamen te os cargos, 
ou por qualquer outro rnotivo j usto e a t tencli vel. 

§ !.• As licençns parn tra tamento rle snude só serão concedidas á. vista 
do parecer de um u ccmn1üsão de tres m eclicos, proposta no Prefeito pelo 
d il.'~cto r g eral de hygiene e ussistencia publica, dentre os commissurios 
de hygiene. 

Nesse parecer será determinado o tempo que fôr julgado necessario 
panl. o t ratamento do interessado. 
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§ '2 .• Toda a licença entender-se-ha concedida com a clausula de poder 
ser gosada ond e convier ao licenciado. 

Art. 2. 0 Em cnso nenhum será concedida licença com grnlificuçiio de 
exerci cio, · 

§ !.• A licença parn tratamento de saude dá direito ú percepção de 
lo<lo o ordenado, até seis mezcs, e ela metade cio ordenado, por mais de 
seis mezes até doze. 

§ 2.• A. licença concedida independentemente do exame da commissão 
de que trata o § 1° do art. l o, seja ou não para tratamento de s:mdc, im
porta o desconto da quinf.n parte do ordenado até dous mezes; ela metade, 
por mnis de dous até quatro; das tres quartlls partes, por mais de quatro 
até seis, e de todo o ordena.do d 'ahi por diante . 

§ 3.• A licenva para trntnr de interesses pnrticulnres será sem venci 
mentos. 

Art. 3.• O tempo ela licença prurognda ou de novo concedida dentro de 
um anuo, contado do dia em que houver terminado n primei ra, será nddi
cionado ao da nntecedente ou nntecedentes. 

Art. 4 .0 Esgotado o tempo maxirno dentro do qual podem ser conce
clidas as licenças com vencimentos, nos termoa do § 1° do art. 2°, só se 
concederú nova licençu com ordenado ou parte delle depois de decorri do 
um anuo con lliclo do te 1·mo da. ultima. 

Art. 5.• A. licençn. pn.rn t rnt .. mento ele sn.ude será contad1\ da d11t1• do 
exame 110. commissiio medica, snlvo a hypothese de querer o interessado 
entrar no goso da mesma até oito dias depois da inspecção. 

Nos outros casos será contada da data em que o fnnccionario entrar no 
respectivo goõo. 

A licençn por prorognçii.o será contt\da dn dnta em que houver termi
nado n anterior, tornando-se indispensn.vel, no caso de tratamento de sande, 
o exame da commissão medicn. 

P11rngrnpho unico. Ficará sem effcito a licença se o funccionnrio que a 
iiver obtido não entrnr no goso delln. dentro de 15 dins 

Art. 6.0 E' permittiJo ao fuuccion:trio qt1e se ache no goso de licença 
rcnnncitil-a pelo resto do tempo, comtnnto que reassuma. o exercício do 
seu c:ugo. 

Pnrngra1 ho unico, Si fõr membro do mngisterio municipnl e nii.o tiver 
leito n. renuncia 15 dia notes ele começarem as féri<IS, não se poderá n.pre
aentn.r senão depois de finda a licença. 

Art. 7. 0 O disposto r;os artigos antecedentes é applicavel n.o empregado 
que perceber simplesmente grntificnçiio ou cujo vencimento fôr de uma. 
só na.tu reza, do q uni duns terças parles sómente serão consideradas como 
ordenado. 
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Art. 8. 0 Aos :ftmccionarios interinos , inclusive os membros do magis
terio municipal , os quaes não têm d ireito a venci mento qunnclo não se 
acl1arem cm effectivo exercício, sõ púcle se r conced ida, qualque r que seja 
o motivo al legrufo, liccnço sem vcnc im r.nto . 

Art . 9 . o O foncc ionario effecl i vo, que est iver exercen do interinamente 
outro carg o, percebe rá , quando no goso ele licença, o orclennclo ou parte elo 
ordenado do lugar em que fôr effect ivo. 

Art. lO. O funccio nnrio que, allep;anclo molestia , cl e.ixar ele comparecer 
em um rnez durnnte dez dias consecntivos ou não , ser:t >ubmeiLiclo ao exame 
ela cornmissão medica, de que t rnla o§ 1° elo arl. l• . 

Se pelo resultado elo exame não se verificar moles tia a lguma, uã,o tertL 
o fnncc ionario clfreito ao ord enado rela tiv o aos dias ern que tiver fo ltndo no 
decurso el o mez. 

Art . 1 l. Não 1e\)1 direito a vencimento algum o fnnccionario que, 
clepcis ele findo o prazo ela licença, permanecer fóra do exerc ício do lugar . 
Se se j ulgar impossibilitado ele reassumir o exe rcíc io, tlcve rá requerer pro 
rogaç.ão ela 1 icen ça. 

A rt. l2. A licença conce<licla independentemente do exame ela com
niissão, ele 'JUe trata o§ l • do art . 1. 0 , fica suje ita nos seguintes emolu
mentos, 'JLlC serão cobrados pe la municip alidade nnles ele entra r o fun 
ccionar io no respectivo goso: até tres mezes, 5H ; de mais de t res m o.res . 
1DSO"O. 

A prorogação é neste caso cons ider .tla licença. 
ArL. 13 . Revogam-se as disposições em contrario. 
Dist ricto F eelernl, 16 de Janei ro ele 1 ~94, G• da .Republica - Henrique 

Valladares. 

DECRETO N . 67 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a mandar calçar a parallelip ipedos as praias 
de Santo Ohristo e Formosa e a travessa do Oommendador 
Leonardo. 

O Prefeito do Districto Federal faço sabe r que o Co ns~lho Municipal 
clecrctot1 e eu sancciono n seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autorisudo a mandar calçar a paralle lepipcclos 
as pra ias ele Santo Cb risto e Formosa P a travessa do Commen<l ndor 
Leona rdo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Fecleral, 20 de Janeiro de 1894, 6° ela Hepublica. - Henrique 
Valladares . 



DECRETO N. 68 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a mandar calçar pelo systema ordinario as 
ruas Lima Barros e S . J anuario, desde a esquina da rua de 
D . Carlos at~ a do Bom fim. 

O Prefeito <lo Distl'icto F eder.ti f <lÇO sabe r que o Conselho Mnnicipal 
decretou e eu suncciuno a seguinle resolu9iío : 

Art. 1.° F ica o Prefeito a ntor isado a mar.dar calç•<r pelo systema 
ordinnrio, ab rindo pa ra tnl fim concarrencia, a~ mas Lima B11.rrol' e 
S. J .1uunrio, desde a esquina da rua D. Carlos Hté a do Bomfim. 

A 1·t. 2. 0 Hevog;i m-se as clispo1i1'õ·es em contrario. 
D istr:cto Federal, 20 ue J aneiro de 1894, 6° da Republica. - Henrique 

Vallaclnrc~. 

DECRETO N . 69 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a permittir a desapropria.ç!l.o, por utilidade 
publica, da chacara n. 39 da rua. do Riachuelo. 

O Prefeito do Di stric!;o Federa l fa90 snber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sane:ciono a seguinte resolnção : 

Art. 1.° Fica o P1·efeito autoris :1do n permittir a desapropriação , por 
ut.ilid ;icle publica, da clrncarn n. 39 dii rua do Riachuelo, requerida por 
João Ct•rlos cb Costa Barradas e J oão Cnrlos Muratori para continuar a 
abertura ela rna Mura to ri até o ulto do m orro de .santa ThereJa. 

Art. 2 .0 O processo ele desaproprinç.ão será regnludo pelas leie du 
estradas de fe rro. 

A rt. 3.0 J{ e vügam-~e us di ;;pos i ;ões em contrario. 
Distri cto Fede ral, 20 de Janeiro de 189-i, 6• d,1 Hepublica. - Henriqiie 

Valladarcs . 

DECRETO N. 70 - DE 20 DE .JANEIRO DE 1894 

Modifica. a primeira parte do art. 5? da postura de 31 de 
Outubro de 1890, constante do edital de 28 de 1aneiro 
de 1891. 

O P refe it o elo Distri cto F ederal fnço saber que o Conselho_ Municipal 
decretou e eu snncciono a segninté resoh19âo: 

.Art. \. 0 Para completii execução da postura de 31 de Outubl'Q dç 

. • 



1890, constunt~ do editnl de 28 <le J .rneirJ de [8() l. fica a primeirn pnrte 
do urL 5• dit mesmn postura substituida pel.1 fó rm a seguinte : 

Art. 2. 0 As 'infracçües <la presente postnra serão punidas com u 
multa de 508 e, füi reincidencia, com â importnncia ele 2lJOH e a pena ele 
cinco clias de prisão, ele accôrdo com o§ 1 L do art. 15 11" le i l)rg;tnic,L 

Art. 3. 0 Revogam- se as disposições em CJntrnrio. 
Districto Federal, 20 de J aneiro de 1894, 6° <La Repoblica. - Henrique 

Valladares . 

DECRETO N. 71 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o prefeito a realisar diversos melhoramentos na 
freguezia do Engenho Velho. 

O Prefeito do Districto Fet!er!l faço sabe r q11e o Conselho Muuicipa l 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autorisn.do a realisar na fregnezia elo Engenho 
Velho os melhuram@ntóS Segt1intes: 

a) calçar a parallelipiperlos as ruas Conde de Bomlim, entre o trecho 
da rua do Uruguay e a capellinha de Nossa Senhora da Conceição,Itnpagipe, 
Bispo, no peqtieno espaço entre H,1clJ.ock Lobo e Itapag ipe, e as ruas 
Barão de Ibituruna e Duque de Saxe ; 

b) calçar de alvenaria as mas Barão do Amazonas, Theucloro cln. Silva, 
Fonseca Lima, D . Feliciuna, Club Athletico , D. Carnlina, trnvessa Soares 
Costa, Ubó, da ma Pernirn de Almeida á ele S. Christovão, PirassiUL1nga 
conclusão) ó. ponte e á ma lfaclemacke r ; 

e) reconstruir o calr;amento da ma .Major cl' .~v ila, entre as ruas Conde 
<tio Bom fim e Barão de Mesquita, assim co mo o alargamento ·ela ponte 
neste mesm o trecho ; 

d) regL1larism· "fazer sargetas nas mas ele Santll Cruz e Serra do An
darnhy Grande e Santo Agost inho ; 

e) recon;truir OLl construir as pontes da3 ruas ele S. R.; phael e Santo 
Agostinho, na Tijuca. 

Art. 2. 0 Para a execução dos m elhormn entos acima fica desde já aberto 
11 crecl'i'to de fiOO:O OOHOOO. 

Art . 3. 0 Revogam- ;e as disposições em contrario . 
Districto Federal, 20 de Janeiro de 1894, 6° da Hepnblica. - Henrique 

Yallcidares. 



DECRETO N. 72- DE 30 DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a tornar extensiva aos mestres das officinas 
e ao machinista elo Asylo de Meninos Desvalidos a regalia 
ele fazerem partw elo montepio municipal. 

O Prcfe it0 elo D1strieto l<'celera l faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu snncc iouo a scguiute resol ução : 

.d. rt. l. ° F icn o P refe ito el o Distri cto Federal autor :sado a tornar exten
s iva uos mestres das onic i11 :1s o ao macltini sta el o .Asy lo <los Meninos 
Des vali<los a rega lia de L1zerc111 l "u·1e do montepio municipa l. 

A rt. 2. 0 Re,·ogarn -se as d i>pos ições em conll"n rio. 
Districlo Fede ral, 30 ele Jan •: iro de 1894. 6° el a Republica . -Henrique 

Vallaclares . 

DECRE'l'O N . 73 - DE 30 DE JANEIRO DE 1894 

Au torisa o P refeito a. manda r desapropriar, po1· utilidade' pu
blica, os preclios ns. 9 e 11 do becco do '.riuoco, na fre· 
g uezia da c~mdelari::t. 

O Prefe ito elo Distl'icto Federnl faço saber que o Conselho Muniéipal 
clecretott e eu sancciono n segnin te resolução : 

.A·rt. l. ° F ica o Prefeito autorisaclo a mandar clesnpropriar, por utili
claàe publicn, os preclios ns. 9 e l l elo becco Jo Tinoco, na freguezia eia 
Candeloria . 

.A rt. 2. 0 Hevogam- se as d ispos ições em contrar io . 
Distr icto Feucrn l, 30 eh Jan eiro ele tSU l., 6° cl ,1 J{epub lica. -f/enriqiw 

Valladares. 

DECRETO N . 74-DE 3J DE JANEIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a proloDgar as rnas do Mitttoso ati:í S. Oh1'ÍY
tovi:to, a de Itapagipe até a do .B ispo, travessa de S. Fmri
ci~co ele Paula até a run da Carioca e Sacramento, desde a 
ru a elo S uuor elos Ptissos a té a rua Larga d e S. Joaquim. · 

O Prefeito il-> DisLri~to l<'e1ler • .I fa c;o sa ucr <[llC o Couselb o Municipal 

dec reto u o ett sancciono a seguin te re;ol uçiio: 
Art. l.• F ica o P erfo ito autorisauo a pro longar as seguinte& m as ; 



88 

1°, a run do Mattoso alé a de S. Cbristovão e a de ltapagipe até a 
do Bispo ; 

2°, a travessa de S. Francisco de Pn:ila até a rua ela Carioca ; 
3°, a rua do Sacramento, desde a rua do Senhor dos Passos até a rna 

Larga de S. Joaquim . 
Art. 2. 0 Revogam-se as clisposiriões em contrario , 
Distrido Federal, 30 ele Janeirn de 1894, 6° Reptrblica. - Henrique 

Vallaclares. 

DECRETO N . 75- DE 6 DE FEVEREIRO DE 1894 

Orça a r~eita e fixa a despeza da Municipalidade no exercicio 
de 1894 

O Prefeito elo Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

.Art . 1. 0 A receita geral elo Districto Fedem! para o exercício de 1894 
é orçada na quantia de 27.44l:36G8000 e será realisada com o producto do 
que J'ôr arrecadado dentro do mencionado exercício, sob os titulos abaixo 
desig nad os : 

1 Renda elo patrimonio (fóros, laudemios, arrendamentos , 
investiduras, etc.) ..• . •... . . , . . . . .... . •..•.... . . 

2 Renda da Directoria de Obras \alvarás ele obras, vendos 
de terrenos , armações, etc.) . . .. . . .. . . . ... . ..... . 

3 Renda do Matadouro •... , .. , .. . .•......•.• . .• .. ..• . 
4 Renda da praça do Mercado .. . . ... . .. .. . . . ......... . 
5 Imposto sobre subsidios e ven<:imentos ..•. . .•. . .•..•. 
6 Imposto do sello ... •• , . . . . .. • ..•.• . . .•. , ..•...•• . 
7 Imp0sto territorial. . . . . . . . . . • . . . . : . . •.. , . . , •. 
8 Imposto predial... . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . ... . . ... . 
9 lmposf,o de icdustrias e profissões ..•.. . • . ..... . ... . , 

10 Imposto de transmissão de pror riednde . , . • .... . • . . . , 
li Imposto ele pennas d'ngna ..•..•. • .• . .•.. •. .• . . . . . .. 
12 Imposto do gado .•..... .. . .•. . . • . , ..•. . . . ...•• . .•• • 
13 Li~en~as, alvarás, etc . e 30 % uddicionaes (outr'ora 

imposto de profissões e industrias) .••• . . . .....•... 
14 Impo>to de aferição . . . .•.••.. , •.•.• . •• .. • . .•. . , • , •. 
15 Imposto sobre bebidas alcoolicas .. . . . ...• . . . .. . . . . . •. 

Somma .• ... . , ••. . 

360:000HOUO 

360:000fl0UO 
750:0008000 
70:0008000 

100:0008000 
100:0008000 

8 
5. 000:0008000 
5. 000:0008000 
3. 000: 000,9000 
1 . 000: 1 oosooo 

360:0008000 

3. OOO:OOOflOOO 

180: ºººªººº 
1 SO:OOOflOOO 

19.1160:000UOOO 
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Transporte ... . . .. ...•. ,. . 
16 Imposto de exportação de prod uctos manufncturados 

no municipio .•. · . .... •.•.... . .••. ... . • ..• ...• ... 
17 Im posto sob re enterramentos nos cemite d os municipaes 
18 Taxa pnrn remoção do 1 ixo de casas pnrtic t1 h1res .•.•. . 
19 Imposto sobre prados, book- mak crs, frontões, etc .. . . 
20 Multas por iafra.cçiio ele postur:1s .• . • . •. . . . . ..... •.•. • 
2 l Multas po r infracçiio <l e conlrnctos , . . ..... .. .•. : . . .. . 
22 Renda do Iustil.uto Profiss ional. . •• ... . • .. •.••..• • . • 
23 Renda <los .Asylos. . . • •.••...• • • . ..•.•.•••.. .. ••..• 
24 Renda do Laborator io de Bro matologia ..•. .• ... . ..••• 
25 Contr ibuição das Companhi as de C.irr is ..•. .. ..•••. . . 
26 Contr ibuição ela Companhiu do Gaz .•.•..•. . . .•.. .• .• 
27 Serviço te lephoaico .. . ..... . . .• . .• . .•.. ..... • ..•. • . 
28 Hevisão <ln nu111 er ,1çiío .••..•...•• . • . . •.•. .. ••...•... 
29 Juros de a polices .... ••••. . ...••••.. . • . • .••• •• .• • . ,. 
30 P rcmios de clepositos .•••• .• .. .. . . •• ... .•. . •... . .. .. 
31 Renda da R evi ta do .A rch ivo .... ..... .. .... .. . .... . 
32 Cobrança da divida activa .. •.•. , •..•... . •...•.•. . . . 
33 Sal elos e clepositos ......... ... ..... , . . ............ . 
34 Eventual. • ..... • . ..•. .•....... . .... . .•. • .•.••.•. .• 

Somma •..•.. .. •..•.•..• .••. • •••. . •.. 

19.460:000$000 

a 
s 
s 

120:000fl000 
80:000$000 

5:000$000 
12:000S000 

G:OOOSOOO 
5:0oosooo 

312:000S000 
30:0008000 
12:000$000 
2:000SOOO 
2:6 l6HOOO 

7508000 
24:000SOOO 

4.00'.l:OOOSOOO 
3. OOO:OOú/iOOO 

300: ooosooo 

27. 38 l: 366$000 

§ 1. 0 Os impostos sobre subsielios e ,·encimentos ele funccion<1rios muui
cipaes, de sell o, de industri as f. profissões, predial, de t.rammissão ele pro 
priedade e de pen nas d 'agua seriio cobr .. dos segundo as lei s e regnl nmentos 
federaes que rcgi,1m taes nrnterias no exercício de 1893 . 

§ 2. 0 Os impostos territorial, de exportação , de productos manufactu 
rados no município, para a remoção de li xo de casas particulares e sobre 
enterrnmentos nos cemiterios mtmic ipaes seni.o cobrados quando houver lei 
municipal, regulando taes ussumptos . 

§ 3. 0 O imposto <le aferição se rá cobrado segundo o fixado na tabella 
annexa . 

§ 4.0 Os pra<los de corrid.1s (hippodromos) paga rão o imposto annunl 
de 6:0008, em duas prestações semestraes e adiantadamente . 

Os frontõeo , bellodromos e estabe lecim entoa congenei-es, com venda 
de poules , e as casas denominadas buok-m nkers ou naalogas pagarão o 

1mpos to annual de 12:0UOU , tambem em duas prestações semestraes e ad ian
tadamen te. 

O pagamento do imposto a que se refere o p resente paragrapho, 
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deverá ser feito antes d o fnnccionarnento do esiabe ledniento e, no caso 
de continuação , rlentro do primei ro rnez do oernestr e . 

A infrncr;ão destn dieposic;ão scrit pnnida com a multa Je 200$ e o 
Prefeito casrnn\ a l iccnca pum funccionur até tornn r-se effectivo o pn ga 
menlo do imposto e '1JUlta. 

O pngament o deste imposto niio exclue o clnr1nelle a que tenha 1le 
satisfnzcr . no caso de ser soc iedade anonyma. 

§ 5.° Fica elevado a 50 °10 o i rn11osto sobre bebid ns nlcoolicns. 
§ 6. 0 As 111ul tas não co111prel1endidus nos ns. 20 e 2l se rão arrccaJaihs 

n ns div ersas ve rbas e.l os rcspccctivos in1postos. 
§ 7. 0 Pelo gailo bovino em pé cobrnr- se-ha o iruposio segunc.lo a dis

posição etn vigor no exerc ício de 18U3 . 
Pelo lnnigero e caprino, em pé ou nbat ido ,por cabe<;,1.... H500 
Pelas ,·itell us em pé ou abatidas, por cubeça . .. 2HOOO 
Pelo gado suino em pé. por cabe~a .... • ...•. .. .• .. •. , 1 SOOO 
Pelo gado suino ab,,tid o, por cube11a........... . . . • . • . 1$000 
Pelo gad·> bovino abntido, por cabec,:c1. . • . . . . • . . . . • . • . • . 9-8000 

São isentos de imp osto os bezerros e:11 amarr.entuyão até nm anno, os 

cabritos, os cordeiros e bem ass im os leit.õcs qne livcre111 menos ele 8 ki lo-
grammns. \ 

§ 8.• CoLtimia e111 vigor a tabella A, que acom panhou o decreto do 
Governo Prnvisorio sob n. 517 de 23 de Juoho de 1890, snpprimindo -se a 
disp osir,ão geral sob n. III cio mesmo decreto . 

/l. essa tabel la addicionar-se-Ju: 
Toldo e t abol etn até 5 m etros de ex tensão .....•...•.. . • 
Toldo e tab oleta de mai s de cin co metros de extensão, .. 
Placas collocadn s nas hombreiros ou exteriorment e.ca da mna 

Os caixeiros <lespaclrnntus pagarão o imposto ue •.• ,, •.• 

108000 
2.08000 
10SOOO 
50SOOO 

§ 9.0 Em lei especin l, o Conselho re solveni sobre a revisão dos im 
postos de industrias e profissões e de li cençns e alvanís • 

.Art. 2. 0 .À despeza geral do Districto Federal pum o exercicio de 1894, 
é fixuda lllt quantia de 27. 1 38:986~536 e ser!t realizada dent ro do mencio

ni1do exercicio sob ns verbas abaixo designadas 
1 Conse lho Mun icipal . • .• • ....... . . • . . . .. .•.• , .. . •.. 
2 Sec retuia do Consel ho l\ínnic ipal . . ... .... . . ....... . 
3 Prefeito . ... . .. •....... .. ....•.... . .. . •..........• 
4 Gabinete do Prefeito ... . . .. ............. ..... .... . 
ó S et•ret iiri a geral da Prefeitura . . ...•.•........ . ..•.. 
6 D irectoria da l•\tzencla ...... . . ........... '. . .... ... . 
7 Directoria do Patrimonio ....•. .. •....•. . ._ ... .• , • . 

2li4:000Hl100 
107 '. 008000 
~~ : 0008000 
38:11008000 

236:9008000 
5:JO:OOOHOOO 
t3G:'ioosooo 

1. 334:5008000 



Transporte •••..•..• . .•••.• .. •••..•.• 
8 Directoria de Instrucção Publica . ....••..•... • •..• 
9 Di recto ri a da Hygiene e Assistencia P ublica .•.••• . • 

10 Directo!'ia ele Obras e Via<;ão . . , ..•.•.••..•..•.••.. 
11 Bib liothcca •......•.. . .•.....• . • . .••.•••.••.•. . • • 
12 Arcbivo ....•........•........... . ..• .. . • . • . ...•• 
13 Almoxari fado .•• .. ...•• ,, • . .... .. ...... . •......•. 
14 Inspectorin clrts mattas, florestas, jardins publicos, 

nrb ... ri s.lçôes e eriça . . ... .... • •.. ... .. ..•.•.• . 

15 Inspectoria da matta marítima e pesca . .......... . 
16 Inspecloria da limpeza publica e particular .... . . .• 
17 Matadou ro •.. .. .•. ...... ... . . ...•.. .••...... . . .• 
18 Agenc ia do imposto elo gado .. .. .. ..... ..... .... .. 
19 Agencia da Prefeitu ra ... .. ............. .. ...... .. 
20 Serviços a cargo ela Uni ão .... .................. .. 
~ l Contencioso ................ ....... ............ .. 
22 Aposentados ........ . .. . . •.... • •..•...•.•......• 
23 Eleições ••. .. •. . • ... .. . .. •••••.••..•...•.. . , . .• . · 
24 Hesti tuições .•. ••..• . •••••.•. . •..• . ..•.•..•••.•. . . 
25 Arr:ortisação e juros do emprestimo no estrangeiro. 
26 Amortisação e juros do emprestimo interno ....... , 
27 Pagnmenlo de fóros ... , .• .. • . . . .••••••...• . . ... •• 
28 Cal<;amentos, cons lrucçiio, reconstrucr,iio e conser-

vação ........ .. . .. .... .... .. . ........ . .. . ... . 
29 Obras novas, desapropriação e conservação de predios 
30 ll1L1minação elos districtos suburbanos ••.•..••..•. , 
31 Divida passiva .......... , .....•••...•• ..• ••.. .• .• 
32 Planta cadastral ..•.. . ..•• • . , .. , .. • .• ••.•••. .• . • .. 
33 Eventnaes •. , •..... , .•.• . . ••..•.•...•.• .• . ••••.•• 
34 Cetniterios . . . ......•. ... . , .. , . . , . , , • , .. . , ....••.. 
35 Enterramentos de indigentes ....... ,' ........... .. 
36 SL1bvenções.,., . . ,., .•..• . ••. , . •. • ,,, . .•....•.• ,, 

So1nn1a ....... , •.. •.... .. , ....•.•• ' .. 

1. 334:5008000 
3. 986:8008000 
1. 707 :6968000 

523:8008000 
50:4008000 

1 t9:0oosooo 
52:000$000 

107:0008000 
128:2408000 

1. 067: 0008000 
66 t :0008000 

5!:000HOOO 
866:0008000 

6. 890:7508536 
80:8008000 
20:0008000 
1 ~:0008000 
40:0006000 

s50,oou6000 
1.219:5006000 
1. 500.000SOOO 

2. 500:000SOOO 
2.50U:OOOUOOO 

200:000ff000 
200:000$000 

1.ooo:oooaooo 
800:000SOOO 

50:000$000 
120:0008000 
2üO:OOOSOOO 

26. 428:586$536 

§ 1. 0 De conform idade com o art. 31 do decreto n. 44, de 5 de 
Agosto de 1893, os vencimentos dos funccionarios municipa'es são o~ Hxrttlos 

na presente le i. 
§ 2.° Fica rn creados os legares de pagador e dous fieis rlo il1e!htlb, na 

Directoriâ de Fazenda, reduzindo·se a uiu o nümerb dê fieis ilt> tue• 
soureiro. 
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§ 3.• A Directoria da Instru~ção Pnblica terá tres secções, cabP.ndo : 
á I • tudo quant~ ri!speita no ensino primario ; á '.2• o que se refere ao 
ensino normal e prof'issionnl ,; e ú 3• o qne diz re speito a bibliothecas, 
mns~us municipaes e estati stica escolar. 

Os chefes <le secção, officines e amanuenses desta Directorin, serão: 
3 che.fes <le secçiio, 3 primeiros offic iaes , 3 segundos offici<tes e 6 
nmanuenses. 

§ 4. 0 E' trnnsferi<lo da Directoria de Hygiene e Assistencia Publica 
para a de Instrucção Publ:cn o Asylo de Men inos Desvalidos, que passará 
a denominar -se- Instituto Profissional. 

No Instituto fica cre.1da a anln ele poções ela lingua franceza, suppri 
miudo-se uma rlas de portugnez. As aulas de desenho e musica s iio sub
dividilns em rlescnho de figura e pni~. age111 , .esei:ho geo11tetrico e de orn,uo, 
musica theorica e in&trnmeatnl. São creadas tn n1bem as officinn s ele 
typograph'a e eatalhadurn. O direct.or do Ins tituto, qunndo accum ular o 
exercieio ele profe.isor, perceberá o veneimento integrnl claquelle cargo e 
a gratificação deste. 

§ 5. 0 E' reduzido a 50 o numero ele commissarios de hygieae, não se 
preenchendo as vagns q ne se derem. 

E' lambem supprimiclo o Jogar de superintendente dos asy los. O clire
ctor de Hygiene e Assisl.enci11 Publica serit substituído nos seus imp edi
mentes pelo secrelal'io , fi ~nndo assim revogado o pnragrn pho unico do 
art. 14 do re, pectivo regnJ .unen!o de 2 1 de Jnnho de 'l 89:J. 

§ o.• Siio crrndos rnitis dous Jogares de auxiliares e dous c1e rest t11irado
rcs copi&tas no archivo. 

§ 7. 0 E' snb<tituido peln segniute o art. 14 da lei de 8 de Agosto ele 
1893: Competirá ao s ub st.ituto todo o vencimento do emprego, se o sub
atituido nada perceber; e, a> cont.rario: a respectiva gratificação, que accn
mn~a rá no ordenado do P.mprego proprio. 

§ 8. 0 E' elevado a !'.! o nun1ero de guardas d:i agencia elo imposto de 
gndo. 

§ 9.° Fica o Prefeito autorisaclo a abrir credito, por deliciencia ela 
verba consignada no pt·esente o.rtigo, nos ssguintes casos~ 1°. nlilnen ..... 
tação ele alumn os elo Instituto Profission:il e de Asylados ; 2°, enfermacias ; 
3•, forragem e sustento de animncs ; 4°, aposentados ; 51', custas ; 6°, 
rlifferenÇns rle cambio. 

Decreturlo o crerlito pelo Prefe ito, sará o seu acto submettido ao Con
selho l\!Iunieipa l em sua primeira reunii\0. 

Art. 3. 0 O Prefeito receberá e re s1itniri'i os dinheiros depos itados dns 
seguintes origens : Deposites para garuntia de contractos; idem pnra 
finança!!; idem a titulo de imposto de 27 ºI•• sobre vencimentos. 
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.A.rt . 4. • O P refei to fica autorisado a transferir da verb a D eposito 
to das as qnnn tias receb idas sob esse titulo até [889 inclus ive, par.1 a 
r ece ita eventual, ficando s ,d vo no depositante o d ireito de reclamação em 

qu alq ue r épocn . 
Art. 5. 0 As custas arrccndadas pelos actos praticados p el os procuradores 

e solici tado re> dos feitos da Fazenda l\Iu nicipal, nas acções qne se pro

cessi1111 pe lo juizo dos Fe itos da Fnzeoda Muni cipal, serão abonadas aos 
, d!t.os fu ncc iona rios, cabenuo duas partes aos procurndorcs e nllla aos soli· 
c itadores, repa rLiclnmente. 

Art.. 6 .0 Parn o fi m ind icado no artigo a nte r ior , o esc ri vão do juizo 

elos fe it os <la FHzcndn, n11s g nias q ne exped ir , contad sob a cl t signação 
de procnral orio a impo rtnnc i:i q ue fór de.vida pelos netos praticados no 
p rocesso p elos di tos f ·1occ1ona ri os, de accôrclo com o decreto n. 5.7:17 de 

2 de Sd.ern bro de 1874, nn pa r te relativa aos advogados e sol ici tado res . 
.Art. 7. ° F icnrn extensivas nos juizes dos feitos da Fazenua Mun icipal 

e esc ri1,iio el o juizo, as disp osições elos arts. 7° e 16. § 3• ela le i n. 242, 
de 29 de Novembro ele 18g, [, c ircul ar u. 398, de 3 l rl e Outubro de 1857 e 

nrt. 13 d o dec reto n. 2.3õ4,. de 16 de Feve reiro de 1859 . 
.A l'I. 8 .° F ica o P refe ito autorisado a entra r em accórdo com a S.i nta 

Ousa tlu Miser ico rd." sobre a clesp ezn com en ter ra men tos de ind igentes . 
Art .. 9. 0 O Conselho decreta rá cretli to especial para o cust eio e con

servação dos ce ni iterios , onl.r a. cargo <la Srinta Casa da Miser icor lijt , se no 

preE:e nte exe rc ic io pass!l r e~se serv i ~:o para a m unicipa lidade . 

A rt . 10 F ic:1111 isentos de quaesq ner png.11nentos para conce r tos os p re
dios du Sa n La Casn dt\ Miserico rdi tt, precedendo li cen~.a gra t uita e ficand o 
as ob1.,:s suje itas :is posturas em v igo r. 

Art . l l. O alngnel da cnsa pnrn o porte il' o da Secretaria do Conse lho 
será pago pela ve rba - Mate ri al - da mesma secreta ria . 

A r t . 12. O Prefeito ped irá por men3age 111 as quantias p recisas para a s 
desapro priações, á medida que se tomarelll effect ivns . 

Ar t . l3. Da verba - Oonstrucção, reconst ru ção e conservação de cal· 
çam entos - ded uzir-se-hão 15:0008000 para a limpeza e conser va9ão das 
estrnrh s dn l ll1 a do Governador. 

Art. 14. Da verb:1 - Subvenções - de rl nzir-se ·hiio 6:000$000 para o 
LyC'e u de Ar tes e Officios elo d istricto d o Engenho Velho, 24:000#000 pnrn 
o Asy lo d tt Vell 1i ce Dcsnmparach e 24:000#000 par:t o Asylo Isab el, com 
a condição de receber até ~5 men inas desv nlidas, residentes no D iscricto 
Fede ra l e ind icadas pe la P refeitura . 

Ar t . 15. Revoga m-se ns d ispos ições em con,rari o. 
Districto Fed~ l'll 'f , 6 de Fevere iro de 18"94, 6• da Republica - Hen-

1·ique Vallarlares. 
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TABELL! DAS TAXAS DA AFERIÇÃO 

l'E ! OS 

kilogrnmmai; .. ............ . . . .. . ..... . . . . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 » 200 grnmmas ............ ... ......... .. ........ . 
1 » 1 h ectogrnmmn . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ........ . 
1 » 1 d, cngrammn . ..... , .... ...... .. . . . ......... . 
1 » gra1nma .. ..... . .... .. . . .. .. . • .. ... .. ... . .. 

1 » decigram 1n a . .. .. .. .. . .. .. .. .. ... . . . . . . .. . . . 
1 » milligramm.1. . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... .... . 

i\IBDIDAS 

deélmetro •..... .. ..... .. ...... , ..... • . .• •• •. • . • . ••. 
metro ... . . . . . ............ ' i .. . ... ... .. .. . .. ... . .. . 
trena ou escala .. .. . • ... . .. .. .. ........ ... .. ....... 
de 1 hectolitro , ........ . ...•. ........ . ...... . .....• 

1 de 50 li tros., ... . .... .... ... ... . ........ ... ...... . , 
1 de 20 ditos, .... . . ... ... . ... . ..... . ...... . , .. ..... . 
1 de 10 ditos a 01,5 .......... , .. . ....... , ......... ., 

llUANQAB 

de p recisão ... ••...... , , , , , . , , , , .•. , , , . , , , . , , , , , , , , 
1 até 4 kilogrammas,, . , , , , , , , . , . ...... ..... .. . , , .. . , 

t de 5 ditos a 15.. .. .. .. .. .. . .................... .. 
t de 16 ditos a 20 .. .... ...... .. .............. .. .. .. . 
1 ae 21 ditos para dma ............................ .. 
Para lnarcrtr o n1nxiino do peso . . . . . . . . .. ... . . ..... . 
Hem o mínimo id em .. . .... .. ........ .............. .. 

ll.EGULADOUE S DE GAZ 

1 registro ele 1 a 10 luzes ....................... .. 
1 )) de 11 a 50 ditas .... .. ....... . .... .. .... . 
t )) de 51 a 150 ditas . .... .. . . .. ..... .. . .... . . 

1 " de 151 a 300 ......................... .. .. 

nH600 
38000 
:2H500 
28000 
1H5rü 
18200 
lHOOO 
8800 
$600 
8500 
HáOO 
H300 
H300 

8500 
1$000 
18500 
18000 
a soo 
H700 
R600 

6$000 
4$000 
6$000 
7HODO 
B8ooo 
18500 
18500 

Hsoo 
1~600 
28400 
3#200 
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YElllCULOS 

trun sporte de carg as . .. . .. . ... . ......... . .. . ...... . 

carroça or<l inaria. .... ..... ... . .............. . . . . ... . 
dihi puxada ó mão . . ...................... ... . .. .. 
dito. de concl nLir tra s tes ........................... . 
dita de carne ...... .. ...... .... . ....... .. 
dita tle bois ................. . , .•.. . . .. .•.. ..... . .. 
cnrrinho de mão ..... . 
carretão ou carroçrt de pedrei ra .. . .. .. .. . ........ . . . 

diligencia .. . ...... . .. , ...... . . .. ...... . ........ .. . . 
carro ..... ... . ... . . . . . . .................... . ... . . ... . 
ti lbury . ........... . .. .. . . .. . . .. . . .. . ... .... .. . . .. . 
cal eclie ................ . ... . ..... .... . . ....... ... , 
pbaeton ... . ....... . . . ...... . . . · ......... . ...... . .. . . 

El\IDAI\OAÇÕES 

canoa .. ............. . . ........ . . .. . .. . .... . .. . ... . 
bote . .. .. . . ..... .. . ........ ... .... . ....... . . .. ... . 
save iro . ..... .. ... .. . .. .. . . . . ..... . . . ...... . . .. .. . . 

fn lua ... .. . .......... . ... .. , . ........ , .......... .. . 
catrn.ia •... , . .. , . . , ... . , ..... , . .. , , . , . •.. . . .. , . . , . . 

!: ncha, .... ............... .. ........ ,, ... , .. . , . .. , 
barco .. , ... . .. . .... . . . , ... ......... . ,,.,.,,.,,, . ,., 
lancho. a vnpor ....... , ....... . . . . . . , . ... , ....... . . . 
r eb ocador... . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ........ . .. .. . . 

barco a vapor. ,,,, . , . . , .. , .. , .. , . . . , . , . , , , . , , , , .. , 

DIVEI\SAS OONDUCÇÕ~ B 

to boleiro , ••. •• .•. • . •••.• •• ••••••.•••.•..•• . •. . .•.• 
cctixa qualquer . . ...•.... ,. •• • ••. •... ..•. •• ..• •.. • • .• 
chapa pn ra vacca •..••... . .••...... .....• •.•...••• • 
cnrimbo de vacc11 ...............•....••.......... .• 

Toclns e.< to.s taxns são cobradas annnalmente . 

108000 
108000 
IOSOOO 
16SOOO 
208000 
208000 
128000 
208000 
108000 
38000 
38000 
38000 
38000 

28500 
48000 
68000 
8$000 
8$000 
ssooo 
8sooo 

308000 
308000 
30fl000 

38000 
3$000 
5HOOO 
5$000 

Districto Federal, 6 de Fevere iro ele 1894. - llenr·ique Valladares, 

TABELLA EXPLIC.ATIV.A. D.A. DESPEZ.A. GERAL 

§ [,o 

CON SELHO i\1{.;NIO IPA.L 

Subsidio para 27 lntend eutes .... . .. .. . 1 

Material parn o Con;;clho .. ... ..... ... . 

164:0008000 
80:0008000 ~H.: OOIJ,9 000 
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§ 2.• 

SBOilETARlA DO OONSELllO l\IUNJOIPAL 

Pessoal : 
c1irector geral .. ~ .... ... ... . .. .... .. . 

2 rbcfes de secção a 7:2008 . ... . ... . 
2 [os officiaes a 6:0008 ............. . 
4 2°• olfic ines a 4:8008 .... .... . . ..•. 
4 umanuenses a 3:600S .. . . . . . ..... . 
1 porteiro ... ...... ... . . . .. . .. . .. . . . 
4 contínuos a 1:800fl .. ...... . ...... . 
1 corr eio .. . ..... . .. . .... ...... . .. . . 

l\fo ;~r i a l : 

4 servent.es a 1 :5008 ............. . . . 
Exped iente eventnn l e >1 lugue l <ln casa a() 

porteiro . ....... ... .......... . 

PllEl' ElTO 

Subsillio . ....... . .... . •... .•.... ... ... 
Represenf.açiio . ...... .. .... ... !-\ .. .. . . 

§ 4• 

D:OOOHOOO 
14:4008000 
12:0008000 
1 !J:'WOHOOO 
I 4:4ooj~ooo 
3:0008000 
7:2008000 
t: SOOHOOO 

6:00080(10 

20:00J8000 

24.:000$000 
1 S:OOOHOOO 

GAD INETE DO PilEFE ITO 

Pessoal : 
1 secretario particular ..... ... . .. ... . 
l; auxilia res a 2:000H ... .. ........ . 
3 cont.muos " 1:8008 .. . . . . ..... .. .• 

Material: 
Serventes, expediente, asseio etc . . .. . .. . 

10:000HOOO 
8:0008000 
5:qQOHOOO 

15:000SOOO 

SEOllETA llIA GERAL D A PllEFlll'l'URA 

Pessoal : 
1 secretario geral ..... . ..... . . . ... . . 
1 sub- secretar io .. .. . ..... .. . •..... . 

7 
I 

( 

12:0008000 
J 0:0008001) 

22:0008000 

!07:000HOOO 

42:000HOOO 

38:4008000 
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T ransporte . .. . .•.... , 

3 chefes de secção a 7 : 200,~ ... . ... . . . 
6 1°• officiaes a 6:000$ ............ .. 

12 2°5 offic iaes a 4:800S . ..... . ... : .. 
18 amnn11 enses a 3:600S . . . .. . . . .. ... . 
1 porL, iro .................... .. .. .. 
1 ajllCl nn te do porteiro . . . . .. . ... . .. . 
3 con ti nuas a 1:8008 ...... .... .... .. 

Ma teri al : 

Serventes, expediente, aS$eio etc . .. .. . . 

22:ooosooo 

21:6008000 
36:0POSOOO 
57:600$000 
64:8008000 

3:01108000 
2:500SUOO 
5:400$000 

24: 000;~000 

D!Rll 07: 0IllA Dll FAZENDA 

Pessoal : 

direr tor gernl . ..... . .. . . . ... . .. . . 
2 snb.di recto res a 8:40ll tl .... ...... .. 
5 ch efes de secção a 7:?.00H . . . .. . ... . 
1 t;hesourei ro g eral ..... . . . . ........ . 
l pagador . . .. . . . . . . . • . , ... ..... . . . . 
1 recebedo r . . ...• . • • . • ... . . . .. . . . . . 
6 fie is , 2 do thesoureiro, 2 do pagado r, 

2 do recebedo r, a li:800S . . .. . . . 
2iio 1°• escri pturarios a 6:0008 .. . .. . .. .. 
18 2°• escript.uru rios a 4:8008 .. . . . ... . 
20 amanuenses a 3:600S .... . .......•. 
24 prati ca ntes a 2:4008 .. . ... . . .. ... . . 
4 cont inuos a 1 :8008 . . . ... . . . . . .... . 
! mes t re de officina .. .. ... . .. . ... .. . 
3 offici aes mecanicos a 

0

2:4008 ... .. .. . 
1 carimbndor .. . . . .. . .... . .. ...... . 
1 numerador ......... . ... ... .. .. .. .. 

l\Inte rial : 

Grati fi cação a trcs empregad os pelo ser-
viço do Montep io .. . . .. .... . . . 

Serventes , ex pediente, asseio, etc .. . ..• 

12:0DOS000 
16:8008000 
36:000800 ) 
10:000SOOO 
8:0008000 
8:0008000 

28:8008000 
1M:OOOSOOO 
86:4008000 
nooosooo 
57:600$000 

7: 'WOSOOO 
3:600/iOOO 
7:200,~0 10 

2:4008000 
2:400S000 

3:GOOHOOO 
24:0LlOH000 

236:9008000 

530. ooosouo 



DlUECl'ORIA DO PATUliUON IO 

Pcssonl : 

l clircctor . .. ..... . . ..•.... . ......... 
l snb-direct or ........... . .....•...• 
3 chefes de secção, sendo Hill 9:0008 

e os outros a 7:'.200H .. ... . • ... . 
3 105 officia.:s a 6:0008 •. . ...... .. .... 
6 2°' officiaes a 4:800H ... ... · ... . . . .. . 
6 amanucnses n 3:600S ........... . . . 
2 condnctores a 3:60üfl ....... . .... . . 
1 deseubista ... . . . . .. ...... . '. .. . ... . 
1 continuo ... · ... .. .. . . .. . ... . ..... . 

l\fr. t erial: 

Servenle$, expediente, asseio, etc ... . . . 

12:00ounoo 
8:400$000 

23:4008000 
18:0008000 

28:800HOOO 
2 !:6008000 
7:200,~000 

6:0008000 
1 :8008000 

9:0008000 

• DIRECTOnIA DE rns·rnuoçÃo PUJlUOA 

•\ 

Directoria Geral 

Pe~soal: 

director gemi .... . . . . . , ........•.• 
3 chefes de secção a 7 :2001~ ••• • • ••• • • 

3 1 º' officiaes a 6:0008 ...... . . . ... . . . 
3 '.2°s officiaes a 4:8008 .. . ..... ...... . 
6 a nrnnuenses a 3:600H... . . . . . . . . . . . 
1 nrcbiv ista . .. .. . . .. .. ... . ... .. . ... . 
1 nlmoxarife .... . ... . .. . . . .• .. .. . . . 
1 porteiro . ...... . .......... . .. . ... . 
2 con tinuos a 1 :8008 ........ . .. .. . .. . 
2 correios >t 1:800H ... . ........ ..... .. 
1 nrnanuense acldiclo . ... . ... ... . .. .. • 

l\faterin l : 

Se1·vcntes, asseio, e expediente . .•... .. . 
Premios a autor~s de t raba lhos escolares. 

12:0008000 
2l :6008000 
18:000$000 
!4:400$000 
21 :6008000 
4:0008000 
4:000HOO\J 
2:4oonooo 
3:600S00ü 
3:6008000 
3:6008000 

4: 000$000 
6:0008000 

1~0:8008000 

136:20011000 

t' 



Transporte. , .•.. , , , , , 
Pllblic .. .yues , moveis, eventuaes., . . • ,, , • 
Â 1 ugn&\ <le cns•l purn o porteiro . .. . .. • 

Conselho ele Inst1·ucção Publica 

7 rne ni bros do conse lho a 1 :~0011 . .. .. 

Inspecção Escolar 

12 inspectores esco lares u 6:UOOll . .. . .• 
Âblx ilio pnra transporte ...... .. .. •. ... 

Instrucçüo l'rimm·ia dot l • e 2° gráos 

150 professores elo 1° g riLo, n 4:8008 .. 
310 adj untos a 2:4008 ............... .. 

6 directores de escolas do 2° g ráo a 
1:20011 . . .....• .. .. .. . • ... . .• . 

30 professores do 2° gráci a 4:0008 . . . . 
15 ditos idem a 3:00Clll .. .... .. . ... .. 
Gratificações addic ionaes . . . . ..... . . . . 
I c1e1n a professores dos cursos nucturnos 

Mate ri al : 
Para n constrnC1;ãJ de esco las m uni

c ipaes e acquis ição de terrenos 
para as mesmas . . .. .. ........ . 

Al ug uel de casas para escolas e con-
certos das mesmas : . . . . ..... . 

Auxi li o a professores para aluguel de 
casa .... . . ..... . .. .. . . ..... .. . 

Subvenção a escolas 1rnrticu lares • . . . .. 
Expediente de escol.is .. • ..• , • , . .... . 
Muda,n~a de escolas ..•...... . ... : .. . 
Acqui sição e reparos de mobi li a es-

co lar, l ivros, mnppas etc . . . . .. . 

ESCOLA NORMAL 

Pessoal : 

<l irecto r ... . .... . ...... : .. , . , .... , 
10 professores a 5:4008000 .. . . .. . . .. .. 

120:800llUOO 
9:0008000 
l :'WOSOOO 

8:~00~000 

72:00011Ci00 
7:20011080 

600:0008000 
744:00011000 

7:20011000 
120:000$000 
54:000S000 

100:000/1000 
50:000SOOO 

400:000ff000 

430:00011000 

18:00011000 
100:0008000 
120:000ff000 

6:00011000 

80:00011000 3. 047:80011000 

3:600$000 
5i:OOOSOOO 

57:600ff00J 

,. """ ;,. 
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'frans1,0rte .• . •. . ... . : 
5 dilos, a !i :OOOHOOO . . . .. . ..... .. ... . 
2 ditos, a 5:4.00HOOO . .... . ..... . . .. . . 
1 secrela ri o ........... . . . . . .. : . .. .. . 
2 amao11enses, !\ 3:6001100\/ .. ....... . 
2 preparadores, a '.2:4008000 . . .... . . . 
l conserva<lor .. : . ................ .. . 
5 inspectorcs, a 2:4008000 .. . . . . . ... ·. 
1 porteirn . ...... .......... . .... . 
1 continuo ... . .... .. ............... . 
4 profe ssores acldidos, 2 a 3:6008000 e 

2 " 2:4.008000 ... . ... ... . . . 

Material : 

Serventes e asseio.. . . . . . ..... . ... .. . . 
Exped iente da Secretaria . . ..... . ....• 
Gabinetes ................ .. ...... . . . . 
.Attlas ele trabalhos manunes e de mu-

sica · .. . .................. . . . 

Material ele aulas e li vros . .. ..... . ... . 
Installaçào cio gab in ete J e biologia .... . 
Mobi!i;t escola r .................... . . 
Eventuaes ........ . ......... . . .. ... . . 

57:600H<iOo 
20:0"08000 
1 O:SOOHOOll 

4:800HOOO 
7:?008000 
4:8008000 
3:6008000 

l'Z. 00 'HOOO 
'HOOHOOO 
1:8008000 

12:000HOOO 

4:000HOOO 
l :WOHOOO 
3:0008000 

4:8008000 
3:0008000 
5:Ô00HUOO 
S:OOOHOOO 
4:0008000 

JNS'l'ITU'l'O PUOFISSJO NAL 

Pessoal : 

1 director . ......... . ....... . . .. .. . . 
1 ajudante do 1u esll10 ... . ... .. .. . .. . 
7 r rofessores a !i :OOOHOOO ...... . .... . 
7 ditos, a 2:4001i000 .............. . . 
G ajud an tes a 1:8008000 .. · ........ . . 
1 medico ........ .. .. .. .. . .... . : . . . . 
1 escrivão . .......... ...... .... . ... . 
1 olmoxn ri:fe . ............ . ......... . 
1 fi el do mesn10 .... . ...... .. .... .. . 
1 chmtista . ... . .................. . .. . 

10 m estres tle officinas, l a 3:600fl000 e 
9 ::i. 3:000HOOO . ........... . . . . . 

6:000HOOO 
3:60011000 

28:0001i000 
16 :8001000 
10 :800/1000 
4:8008000 
3:600$000 
4:1.JOOfiiJOO 
2:!i.U0$000 
2:400$000 

30:600$000 

113:0008000 

170:000$000 
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Transporte ... . . . . . •.. 
7 contra-mestres a 1:2008000 ...•••.•. 

15 inspectorcs a 1:8008000 . . .. . .... .. . 
l enfermeiro .. . .•... . .. . .. ... . ... . . . 
1 ajudante do mesmo .. ... .. . .. . .... , 
1 mnchinista . . .. .. . •.. . .•....... ..•. 
1 roupeiro, . , ....• , • . ....•..•... ..•. 
1 padeiro . . ..• . . ..... . •. . ..... . ..... 
1 ajudante do mesmo ... . ........... . 
1 encarregado da lavander·n • .. . 
5 ajudante$ do mesmo a 600HOOO ...• 
l copeiro , .••........ . ...... . ...•... 
5 ajudantes elo mesmo a GOO/iOOO ..• . .• 
1 cozinh eiro . . .. . ......... .. . . ... . . 
2 ajudantes do mesmo a ü00/1000 .. ... . 
4 serventes a 6008000 .. . .. • .•.. . ..... 
5 trabalhadores (l (iOOHOOO ........ . ... . 
1 feitor .... . .. . .. . ... .. ........ . . .. 
1 carroceiro . .. . ... ~ . . .......... . . . . 
1 ajudn,nte do mesmo ......... . . . . .. 
1 porteiro . .... . •.... .• .. . . •• . •. . .... 

!11 aterial : 
.<1. limentaç.ão para 400 alumnos e GO em-

pregnclos ..• • . .... ... ..... . . .. •... 
Vestunrio para 400 alu111n os . . . ..•... . . . 
Ciilçado para 40ll alumn.1s . ......... . .• 
Utensílios p::ira lava gem e engommn gen1 

de roupa .•. .. •.••......•... .. .. . 
Despezas com a enfermaria . . . ....•.•.. 
Materia prima para oíl1cinns . . ..•• .. . .• 
Ill uminaçiio .• . . •.• • ......... . ..... . .• 
lVJnte rial para aul as, dormitorios , etc ... 
Materinl· para oficinas J1ovas • . • .... . . .. 
Obras novas . •...... . . • . •........• . : . 
Evcntuaes .•.. . ...• ... •.. .. .. . •..•.... 
Com a installação e o custeio de uma 

escola de commercio .. . •. . , . .... . . 
I,lem de um estabelec1rnento profis-

sfonal .. •. . . •... ; .... . ... . ...• . .• 

113:0008000 
8:4008000 

27:000H000 
1:200S000 

6008000 
2:400/iOOO 

8008000 
1 :2008000 

6008000 
1 :2008000 
3:0008000 
l:200fi000 
3:1JUO/i000 
1 :2008000 
1 :2008000 
2:4oornoo 
3:000/iOOO 
1 :2008000 
!:0008000 

6008u00 
l :SOOHOOO 

2GO:OOOHOOO 
24:0008000 
IG:OOOHOOO 

3:0003000 
6:0008UOO 

15:0008000 
G:OOD/1000 
6:0008000 

20:000/j(Jf}f) 
30:0008000 
4:0008000 

lOO:OOOflOOO 

lOO:OOOSOOO 3.986:8008000 

M - 7 
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§ 9• 

DlllEO'l'Olll;\. DE UYGIENE E ASSIS'l'ENOIA llUllLICA. 

Pessoal : 
director ••....• .. •..•.•. ... . . ...... 
secretario . • • . . . . . . . • . . . • . . • ..... . 

2 che:fes de secc;ão o. 7 :2008 • ••.....• . • 
2 officiaes a 6:000$ •...... . .• . .•• . .. . . 
6 a manuenses a 3:6008 . .•• . . ... .... . . 
l bibliothecario al'Cbivista .•.•••..... 
1 aux iliar do mesmo ..• ... . ..• . .•.•.. 
l porteiro ....•..•..•• . •• . . . ..•••.•.. 
2 contínuos a 1 :8008000 •• .. •• .• . . ... 
1 correio •••..•••.• . .•• • •.•• , •.•.•• . . 

Material: 
Serventes e .1sseio .• . •.•••..••. . ....... 
Livros, moveis, expediente e eventlrnes. 

Policia swiitaria 

70 commissarios de hygiene a 7:'2008 . . . 
1 medico vaccinador, • . , . , , .• , ...•. , . 
2 veterinarios a 3:00CU ••. ..•••••• •. . . 
4 auxi liares para vaccinaçãr1 animal, 

a 4:80011 •.•..•.. .. ... . ........•. 
Vencimentos dos encarregados d,\ vacci-

nação ............. . . . . . ....... , 

Esta2ão Centml de Desinfecção 

administrador ..... ... . . ... , .. . .. . •• 
1 depo>itario .. ... , .. . . . . , ... .. •..•.. 
1 auxiliar ilo mesmo ... . ...... ... .. .. 
7 officiaes a 3:6008 • . •. . . •. ..•. • .•.. • . 

20 desinfcc tnclores n 2:0008 ., . , .. , • . . . 
( machinista . , . . .. •.•..... .. , ... .. . . . 
2 fogu istas a 1:000/1 ................. . 
1 porteiro., .. ...•.••...••... , .•.•.• 
6 cocheiros a 1: 50011 ....•••. , •.. , •.. .. 

[ '2:000,9000 
10:0008000 
l 4~400S000 

12:000UOOO 
2 t :60011000 

4:80011000 
3:0008000 
2:40011000 
3:6008000 
l:SOOHOOO 

6: 00011000 
l2:000íi000 

93:b001JOOO 

504:000$000 
4:80l•llOOO 
6:00011000 

1D:200UOOO 

24:0008000 

558:0008000 

4:20011000 
2: 0008000 
1:0008000 

25: '2008000 
40:00011000 
2:40011000 
2:00011000 
l :8008000 
9:00011000 

88:2008000 
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Trnnsporte .. . •.•...•. 
G 3crvente; a 1 :t 'JOS ... . •..• ..•.•. ••• . 

Sns tento e forragem de L.1 ~11?1 : 11.1e5 • • . . • 

Combustivcl, lubr1fic.1nte, etc .. ...•. . . . 
Dcsin fectantes e de>infecyÕe ; ..... . .. , .. 
Objectos J e e xpedie nt~ e •t><e iu .. . .. . . 
Eventuaes .................... .... ... .. 

A.<sislenc ci l'ulilica 
;1J11ti n is lrndor .............. . ... . . . . 

l aux il iar <lo 11tesmo .. . .• . . .....•. . •. 
8 cocheiros u 1:500S ..... . ..... .. ... . 
8 ajudantes de cocheirvs a l:2UOS .... . 

Sustento e for ragem de 48 animaes .... . 
Conservação do mate rial . . .. .. •. ....... 
Eventtmes ... . •. . ... . .... . . . . • .. • . .. . • 

Necrolerio 
administrnilor. .......... . .... , . , , .. 

l auxiliar do mesmo • . ....... . , ..•.. . 
3 serventes a l :'WOS ..... . ... . •.. • . 

Asse io •• . ....• . • . . .•...........••.•.. 

Irrigaçcio cfa oiclcLCle e la'Vagem 1le gcilerias 
de aguas plu'Viaes 

Pessoal . •••• . . ..•. •.... . •..•. . .. . •. . .. 
Materinl : 

Acquis ição, refo rma e rep:i ros do material 
Con1bustivel, lubr ificantes, etc ..... ..•.. 
Forragem e sustento ele 120 animaes ... . 
Exped iente, ill uminação e eventuae s . . . . 
Lo.vagêtn elas gnleri ãs de ngr;.as pluvi aes 
Com o saneamento e lim peza da lugóu 

TI01lrigo J.r, Freitas. ... . . . . . . . . • 

CASA DE S. JOSÉ 
Pessoa l : 

director. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
medico ..•.•..... . • . .• • ... . .. .•.. . 

88:200$000 
7:'WOSOO!J 
9:000S00ü 
G:OO OSOOO 
1s:oo:mooo 

l: SOOSOOO 
3:600SOOO 

l28:SOOHOOO 

3:oo··sooo 
l :SOOSOOO 

12:0008000 
U:6008000 

30:000fi000 
5:0008000 

. 4:SOOHOOO 

66:200~000 

3:000SOOO 
l :SOOSOOO 
3:600HOOO 

GODHUOO 

9,oooaooo 

2 l3 :276fl000 

25:0008000 
3:G008000 

n:ooosoou 
G:OOO~OOO 

40:000$000 

40:0008000 

6:000HOOO 
4:800HO OO 

10:8008000 

l. ~01:000800'0 
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Transporte ..... ..... . 
escrivão . .. . .... . . ... .. . . .... - ... . 

1 alinoxarife. ... . ..•••.•...... . .. . . 
1 aj ud ante do mesmo . ..... .. .. .... .. 
3 professores a 3:600R .. . . . ... ....... . 
4 ditos a 2.:400 •. .. . ...•• .•.•..• . . .. 
2 adjuntos a 1:800H ......... . ... . . . . 
1 cco nomo .•.•... •.•...•.• . . . • . ..... 
4 inspectores a 1 :SOOH .. . . •... .• . •..• 
1 dentista ... , .. . •.. . . . •• , ... . •. . .... 
1 po rteiro . •.• .. .• • •... .•• . .. .. . . . ... 
1 superintendente . . •...• . • • .. •... .•.. 

Mater ial : 
ressoai interno . . .•....•.•.... 
Alim entac,,ão para 180 asylados e para 

em pregados. . . . . . . . . . . . . .•.... . . 
Vestuario e calçado para ISO asylados. 
l!nfermario, illnminnc;!i.o e asseio ..... . 
Obras novas e aluguel do predio .. . ... . 
Eventuaes .. . .......... . .... .... .... .. 

10:8008000 
3:6008000 
li:OOOHOOO 
2:/iOOHOOU 

10:SOOSOOO 
D:GOOHOOO 
3:6008000 
2:4008000 
7:2008000 
2:4008000 
1 :800$000 

G:OOOHOOO 

64:üUOHOOO 

10:000$000 

90:000HOOO 
2 t: !iOOH 000 
12.:0008000 
!i8:000SOOO 

3:600HOOO 

249: SOOffOOO 
ASYLO DE JlllND !CIDADE 

t director. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . • . 7 :2008000 
2 medicos a 3:600S... . . . .. ... ....... 7:2008000 
1 escrivão . •• . . . . ...... ."........... 3:600fl000 
1 escrevente.... . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 1 :8008000 
1 pbarmaceutico...... . .......... .. .. 2:4008000 
1 almoxarifa.... . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . 3:0008000 
1 porteiro . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . 1 :200$000 
2 enfermeiros a 900H..... . . . . . . . . • . 1 :800H000 
2 guardas mandantes a 1:080H... .. . .. 2:1GOHOOO 
2 guardas aj ud antes n 900$.. . ....... !:SOOHOOO 
1 cozinhei ro... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 1 :2008000 
1 chacareiro . . .. . . . • .. .. . . . . . . . .. . . . . 7208000 
1 copeiro.. . .. ...... . ..... . . . • . . . . . . 7208000 
2 scventes a 72.0S. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . l :4408000 

Alimentação parn 150 asylados e empre-
gados •... • ..•.....•..... . ......• 62:000HOOO 

98 :040800 
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Trnnsporte . •.... . ...• 
Vestnario e calçado para 150 asylaclos .• 
Medicamentos e instrumentos cirur-

gicos ............ ........... · · · · · 
Utensilios parn dormitorios e enferma-

rias ..... . . ... . ... ... .... · .. ··· ·· 
IllL1minação e esgoto .. .. . . . . . . . •.. .. . 
Expediente e eventuaes . •. ..•...• . .. .• 
Com a installação e custeio do laborn-

torio de bromatologia ... . .. ....•. . 

§ 10 

98:0408000 
4: LOOSOOO 

2:0008000 

J :8008000 
1:2808000 
3:000$000 

80:000fl000 1. 707:G9GUOOO 

DIUEOTORlà DE OllllAS E VIA.ÇÃO 

Pessoal: 
1 director geral .•.....•.... •.. •.. . .• 
3 sub- directores n 12:0008 ... .. •..... 
6 engenbeir0s ajudantes n lO:OOOS ...• • 

18 engenheiros de districto a 9:0008 ... 
2 engenheiros de machinas a 7:200S •• 
G conducto res tecbuicos a 6:000S ..... 

l'l conductores ajudantes a 3:600$ .•... 
3 primeiros officiaes a 6:000S •........ 
6 segundos officiaes a 4: 800$ ....•.•.• 
1 desenhista ..•. . ..........•....• .. . 
4 ajudantes de desenhista a 4:800S ...• 
5 contínuos a 1 :SOOH ....... . . ••.•... 
6 guardas gemes a 3:600S .... .. ...•.. 

12 guardas a l :SOOS ................. . 
Material: 

Serventes e asseio ••••....••••........ 
l'vloveis, expediente e eventuaes •.•.•••• 
Acqnisiçii.o de instrumentos, etc ••.•••• 

§ 11 

111.DLJO'J'UEOA 

Pessoal: 
dircctor bibliv-.lrncario ••• •.• ••.••.. 

2 oflicines a 4:8008 •••.•.•• : •••••.•.. 

15:0008000 
36:000$000 
60:0008000 

162 :OOOHOOO 
14:4008000 
36:0008000 
43:200SOOO 
lS:Ooosooo 
28:8008000 
6:000,~ 000 

1 \J:WOSOOO 
9:0008000 

21:600HOOO 
21 :6008000 

L2:000SOOO 
18:0008000 
3:0008000 

9:0008000 
9:6008000 

18:6008000 

523:8008000 
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Transporte ..•••.• .. .• 
4 aux iliares a 2:4008 .• • .•. •....... .. 
3 continuas a 1:800$ ........ . ..... .. . 

Material: 

Serventes, asseio e illuminação .....• . , 
Expediente e eventuaes • . ..•... . : .. .. • 
.Acqnisição de livros , revistas e jornaes. 

§ 12 

Ancmvo 

Pessoal : 

director arr.hi vista ... ...... . ... '. . . . 
2 chefes de secção a 7:2008 ...... • .... 
2 primei ros uffici a~s a 6:0008 . . . . .... . 
2 segundos officiaes a 1;:8008 .. , . , .. . 
2 amanuens~s a 3:6008 . ..•.. . • . ..• .. . 
6 auxi li ares a 2: 4008 . ............. . . . 
4 restaur;1dore;; copi stas a 2:1,.008 ....•. 
.1 continuo •• .. •• ... . .. . ... . •..•...•. 

Material: 

Servente e asseio ... ...• . . .. •...• . • .. . 
Expediente e eventuaes .... ... , •... . .. 
Publicações e despezas da «Revi sta'' · 

incluindo a gratificn~.ão de l :2008 
ao empregado encarregado da ex-
pedição, etc ........ .. . . .... .. ... . 

§ 13 

AJ,llI OXAillFADO 

Pessoal : 

almoxarife .. . .......•••• . •.... . . . . 
ajudante ... . .. .. . . . .. . .......... . 
agente comprador ......•. ••.. . .... 

.2 escri vães a 3:0008 ............... . 
2 fiei s a 'HOOH . . • • • . • . . . . . . . . • . • •.. 

18:6008000 
~:6008000 

5:1,.008000 

6:0008000 
4:8008000 
6:0JOHOOO 

10:0008000 
14:4008000 
1'2 :0008000 
9:li00$000 
7:2008000 

14:4.008000 
9:6008000 
1:8008000 

3:0008000 
9:000$000 

28:0008000 

8:000HOOn 
4:8008000 
4:8008000 
6:0008000 
7:2008000 

30:80008000 

50:4008000 

1 l9:0C08000 
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T ransporte ...... . , • , .. 30:8008000 

Mnterinl : 

Serventes e asseio ......... .. ...... . . . 8:000SOOO 
Expediente, moveis, publicações e even-

tuaes . , . • • ... . . •..•.. ..•. . , .. , ..• 12:000SOOO 50:800800 

§ 14 

INSPtOTORIA DAS llIATTAS, FLORESTAS, JARDINS PUDLIOOS1 ARROllISA~ÕRS 

E CAÇA 

Pessoal: 

1 inspector geral. • . ,. ............... . 
1 escripturario....... . . • . . . . . ..... . 
1 adm inistrador ......... . .......... . 
1 ajudante naturalista . . , ... . ... , •..• , 
1 des~nhista .... . ................. . 
1 a;.ontador . . ....•••...•. • • , , .•• . , , , 
4 jardineiros chdes a 3:0008 .. ...... . 
2 pedreiros rochi~tus o. 1:800S .. ..... . 
3 feitores jar<lineiros o. l :SOOU .. , • ..•• 
1 guarda chefe .. . • . .• . .•...•.. . •.•.. 

20 guardas porteiros a 1:500S ......... 

Material; 

Objectos para jardim e expediente ..... 

§ 15 

8:0008000 
3:600SOOO 
4:8008000 
'3:0006000 
3:0008000 
1:8008000 

12:0008000 
3:6008000 
5:400$000 
1:800$000 

30:0008000 

30:0008000 

INSPEOTOlllA DA llIATTA llIARITlllIA E PESCA 

Pessoal : 

t inspector . . .. . · ..• • . . . , , . , . •• •. .. . .. 
1 ajudante .•... . ........ . . . . . .. ... , .. 
1 apontador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .. 
8 zeladores a 3:000S ... . .......... .. . . 

16 guardas n 1:80(1$ .. ............... .. 
24 auxiliares para o plantio a 1 :5008 .. . 

8:0008000' 
3:6008000 
3:000$000 

24:000$000 
28:800HOOO 
36:0008000 

103:4008000 

107:0008000 
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Transporte ••.. .. •.•.• 103:400$000 

Material: 

Objcctos de expediente e material para 
o serviço •.............•..•.... 24:2408000 1 'Z8:240H000 

§ 16 

l NSPEOTOUIA. DA Lli\lPEZA l>UJJI,ICA E llAilTIQUT~An 

1 inspector geral .. . .. ............... . 
1 chefe de escriptol'io ....... . .......•. 
(i cbefes de <listricto a 4:800H .. . .... . . . 
8 rillm inistmdores a 4:200H ...... . .... . 
1 almoxarifc . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
3 escripturnrios a 3:000H . ...... .... .. . . 
1 veterincrio .................... ... .. . 
1 fiscal <le incineração ................ . 
:~ chefes <le pon te a 2:4008 .... . ...... . 
2 ajudantes dos mesmos 11 2:JOOH .... . . . 
1 a<lm inistrndor ela iucineta~.ão... . . . . . 
1 ajmlante tlo mesmo . . . . . .. . . . .. .... . 
Mntcrinl. . . . .... . ... .. .. .. ... . ...... . . 

§ 17 

MATADOURO 

Pessoal : 
di rector ...... .. . . ..... . ... . ... . ... . 
1° official. . ..... .. ................. . 
2° officinl. . ...... . . . . . ... ... . .... . . 

2 amanue.nses a 3:G008 ........... .. . . . 
2 me.iicos a 7:'200,~ . .. . ..... . ... .. .. . . 
2 veterinarios a 4:0008 .... ... ........ . 
1 l!hefe ele mala, iça . ..... .. .......... . 
1 continuo. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . 
(i auxiliares do serviço medic" n 1:8008. 

Material: 

Serventes, expediente, obras, pessoal in
terio r e conservação ...... • .. . ... 

10:0008000 
7:200$000 

19:2008000 
33:6008000 
4:8008000 
9:000S000 
4:0008000 
3:000SOHO 
7:2008000 
4:0008000 
3:01)08000 
2:000S000 · 

960:000$000 J . UG7:000HOOJ 

8:0008000 
6:0008000 
4:8008000 
7:2008000 

1 4 : 400,~000 

8:0008000 
3:6008000 
1:8008000 
7:200$0'10 

600:0008000 661:00080000 
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§ l8 

AGllNOU. DO l!ll'OSTO DE GADO 

Pessoal : 

agente .. ....... . .. .. .... . ..... . . . . 
escrivão.. . . . . . . . . . . . ............ . 

1 fisca l do littoml ... . .. . .......... . . . 
1'2 guardas a 2:4U08 . ........... . . ... . 

Material: 

Servent~s. expediente, moveis e cven-
tnncs . . .. .. .... . . ·• .... .. ... · · · 

.Aluguel do predio .........•..•.... : . . 

§ t 9 

8: 0008000 
4.8008000 
3:6008000 

28:8008000 

4:0008000 
1 :80011000 

AGENCIAS OA P ilEFE l 'rUnA 

Ressoai : 

!G ::tgcntes urbanos a. 6:000$ ..... . . . . . 
l O agentes sulrnrbanos a 4:'2008 • . ..... 
IG escrivães urbnnos n. 3:00011 .. . .. . . . 
1 O escri v:l.es suburbanos a 2:4008 ..... . 
4 fiscacs de inflnmmnveis a 4:0008 .. . 

266 guardas municipaes a 2:0008 ..... . . 

Materisl: 

26 serventes a 1 :50011 .... . . . . . .......• 
Expediente e objectos de asseio ... . . . . . 
A luguei de casa, moveis, etc ... ...... . . 
Eventuaes e publicações. . ........... . 

§ 20 

96 :000$000 
4'2:00011000 
48:00011000 
24:00011000 
16:0008000 

532:0008000 

39:000$000 
13:0008000 
30:0008000 
:!6 :0008000 

SEU VIÇO A OAUGO DA UN I ÃO 

Justi9a do Districto Federal. metade da 
despeza.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 262:03811000 

Policia do Districto Federal, metade da 
despeza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 168: 1118260 

2. 430: !49/12LO 

51:0üOSOOO 

86G:000H000 



HO 

Transporte . ........ . , 
Corpo de Bombeiros, metade da des-

peza .. . . •... . .... ...• ..... ... .. 
Ili um inação publica, inclnsi ve difl'ercnça 

de cambi o, ................... .. 
Esgoto da cidade ... .. .. .... ..... .. .. .. 
Porcentngem á Alfandega pela cobrança 

do imposto de bebidas alcoolicas. 

§ 21 

2.430:11!98260 

379:441s150 

1.471 :1 408398 
2.605:0198728 

58000 

QON1'ENQIOSO 

3 procuradores a 7:2008 ............. .. 
3 solici tadores a 3:600H .. .. ...... ..... . 
3 escreventes a 2:0008 ............... .. 
1 official de justiça ........ ." ........ .. 
Material, expediente, moveis, custas e 

porcentagens ..................• 

§ 22 

21 :6008000 
10:800$000 
6:0008000 
2:400$000 

40 :0008 100 

Aposentados .................... ............ ....... .. 

§ 23 

Eleições . . . . .••.• , .. . . . ,., • . ... , .. ••••.• . .• • • , . . •.•.. 

§ 24 

Restituições, •.. . ..........•...•.. . . .••..• . .. •. , , ... , 

§ 25 

Amortisa~ão e juros do emprestirno no estrangeiro ..• , .. 

§ 26 

AMOilTJSAÇÃO E JUilOS DO EMPREST.IJUO JN'fEilNO 

Amortisação .•. •... . . . .•. . . . •... , , ••. ·. 
Juros •.• •.•••••.•. . •.••.•. . .... .. •.• 

600:0008000 
719:5008000 

6. 890:75085311 

80:8008000 

20:0008000 

12:0008000 

40:0008000 

650:0008000 

1.219:500800 
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§ 'l7 

Pago.mento de fóros . .... ....• . •... . . , . .• ..•.. , •.•..•• 

§ 28 

OA LÇA \IIENTOS 

Constmcção, reconstrncção e C'lnservação .... . ..• , .••.• 

§ 29 

Obras novas, desapropriações e conservação de predios, 
incluidos 150:0008 1•nrn. -o rebaixamento da rua da 
America e alargamento da rua Senador Pompeu .• 

§ 30 

Illnminação dos districtos suburbanos . ..•...... .. . . .. . . 

§ 3 l 

Divida passiva .. . ...• . .. 

§ 32 

rtantn cadastral .. . ........•...•. . •..... . .•• .....• •... 

§ 33 

Eventuaes .• ...•. . ••.. • . . .. . ·" ........ . .. .. ......... . 

§ 34 

CPmiterios municipnes ......••...•.•. . .. , ..... . ...... , . 

§ 35 

Enterramento de indigentes ...•......•..•.. 

§ 36 

!:500HOOO 

2.500:0008000 

2. 500:000$000 

200:000$000 

200:000HOOO 

1. 000:000$000 

800:000$000 

50:000$000 

120:000$000 

Subvenções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . • . • . . . . 200:000$000 

Somma geral.,... . ... .... .. 27.138:986S536 

Districto Federal, 6 de Fevereiro de 1894, 6° da Republica. - Hen

rique Valladares. 
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DECRETO N. 76-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1394 

Auctorisa o Prefeito a constituir os districtos de inflammaveis 

O Prefe:to do Districto Federal fac,:o saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autorisado a constituir os digtri ctos de 
iuflammaveis do modo seguin te : 

1.0 districto - Guarat1ba, Jacarépaguá, Gavea, Lngõa e Gloria. A séde 
será no da Lagoa. 

2.0 districto - S. José , Oaudelaria, Santa Rita, Paquetá e Ilha do 
Gove rnador. A séde será no de Sn,n ta Ritn,. 

3. 0 district.o - Sacramento, Santo Antonio, Sant'Anua, S. Chcistovii.o e 
Inhaúma. A séde será no de Sant'Anna. 

4.0 districto - Espirita Santo, Engenho Velho, Engen.ho Novo, Irajú, 
Campo Grande e l:;antn. Cruz. A sede será no do Engenho Novo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispos ições em contrnr io. 
Distri cto Federal, 9 de Fevereiro de 1894, 6° da Republica.- Henrique 

Valladares . 

DECRE'l'O N . 77 - DE 9 DE FEVEREIBO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a mandar desapropriar, por utilidade 
pu blica, os terrenos vagos da rua da Alfandega e da 
do Senhor dos Passos, ambos na esquina da rua do Nuncio, 
e as casinhas sob n. 45 desta ultima rua, bem como o predio 
n. 48 da rua do Bispo, ou a entrar em accôrdo com o pro
prietario deste ultimo. 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art . 1.° Fica o Prefeito autorisado a mandar desaprop riar, por utili
dade publica, os terrenos vngos ela run da Alfnndegr1 e ela rua do Senhor 
dos Passos, am bos na esquina da rna do Nuncio, e ns casinhas sob n. 45 
desta ultima rua, bem como o predi o n. 48 da r11:1 do Bispo, ou n entrar 
em accôrdo com o proprietar io deste ultimo, de fórma n consegnir a alar
gamento do trecho ela mesma rua, entre as de Hnddock Lobo e Itnpngipe, 
que só depende do recuo do mencionado predio. 

Art. 2.• Fica aberto o credito neoessario parn a execução desta lei. 
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.A rt. 3. 0 Revogam-se as disposições em contr.1rio, 
Districto Federal, 9 de Fevereiro de 1894, 6• da Republica.-Henriquc 

Valladai·es . 

DECRETO N. 78-DE 9 DE FEVEREIRO DE 1804 

Autorisa o Prefeito a mandar pagar ao oflicial de Justiça do 
Contencioso M unicipal Joll.o Braz Carneiro L ell.o Junior os 
vencimentos a que tem direito 

O Prefe ito do Districto Federnl fnço snber qne o Conselho iV!nnicipal 
decretou e eu soncciono a seguinte resolução : 

.Art. 1.° Fica o Prefe ito nutorisado a mund:\r pagar ao offic ial de Jus
t iça do Contencioso Municipal Joii.o Braz íJa rneiro Leão Junior os venci
mentos a que tem dire ito e que lhe foram consignados em orçamento, ven
cim entos estes desde Abr il de 1892 até es ta data . 

.Art . 2. 0 Revogam-se as dispos ições cm contrnr io. 
Districto Federal , 9 de Fevereiro de 1894, 6° da Republica .-Henriquc 

Valladares. 

DECRETO N. 79-DE 19 DE FEVEREIRO DE 1894 

P rohibe a posse e uso , em todas as r.onas marítimas e fluviaes 
do domínio ela Municipalidade do D istricto Federal, das 
rêdes denominadas u arrastões, cahe-cahe e cerco », da dy
namite e outros explosivos, bem como dos toxicos, e dá 
outras providencias 

O Prefeito do Districto Fedem] faço saber que o . Conselho i\fonicipfLl 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Arl .. 1.0 f:ão prohibidos a posse e uso em todas as zonas mMilimos e 
!luv iacs do clominio da Municipalilhde do Distri cto F edernl das rêdes deno
minadas « nrrustões, cahe-cahe e cerco'" chi dynamite e outros explosivos, 
bem como dos toxicos. 

§ 1. 0 Todos os que fôrem encontrados a pescar no interior das babias, 
angras, enseadas e nus h1gôas, rios e canaes do Districto F ederal C\llll as 
rêdes acima designadas, seja qunl fôr a malha e denominação das mesmas 
ou com outras, o.rrastando-ns de encontro á terra, perderão as. rêdcs e 
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todos os apparelbos; as embarcações ser-lhes-hão confiscada s e os infra
cLores pagarão a multa <le LOOHOOO, e, na fo lta ile [Aig:ameaLo, soffrerão cinco 
dias de pri&ão. 

· § 2.0 Nos casos de rcincidenc·a se rá o infructor muitad0 em 2008000, 
sof! rendo a confiscação de que trata o § l. 

§ 3.• As embarcações de pesca que fô rem encon tm<la s conduzindo ou 
tcr!do a seu bordo os nppnrelhos acima deoignatlos, bem como 11 tlynomite , 
outros explosivos e toxicos , a in<ln mesmo que não estejam pescando, ficam 
sujeitas ás mesmas p enas dos parn graphos antrcetlentes. 

Art. '.! 0 E' prohibit.lu fazer lt.>O ela dyn.unite, do qunlquer outro explo
sivo e dos toxicos como in strn:ncntos de pesc.1, em todos os douiin ios ma
riLimos e fhi viaes <la l\fonicipnli1h1de <lo Disc tricto Fe1leral. 

Tudos os que fõ rem encontradus a pescor co m dynninite ou outro 
qualquer explosivo perderão os instrumentos ele pesca que furem e n ~un
t rados cl ent ro das embarcações; as embarcações ser-lhe-hão· confiscadas e 
pagarão a nrnlta de IOOHOOO e, na falta tle pagamento. soffrerão cinco dias 
de prisão. NoJ casos de reinciclencia. p.1g :iriío os infractores a multa de 
20UUOOO e soffrerão a confiscação <lo que trato o § l .0 ' 

Art. 3 .0 Tollos os que <l e terra lançarem bombas de <l yn amite vu 
qudquer OLitro explosivo sobre us aguas ficarão stije itos a nrnlta de 
!OOHOOO e, na falla cie pagam ento, suffrerão tres dias ele prisão. 

Paragrnpbo unico. Nas reinc1dencias, pagtirfio os infrnclores a multa 
de ·'.!OOUOOO, ou soffre rií.o cinco dias J e prisão. 

Art. 4. 0 Todos os que lançarem na> nguas do Ditricto Federal qunes
quer t ox icos , bem como os propriet:-rios de fabricas que consp1.rca rem as 
mesmas aguns com <letricLos dessas fab ricas; os qtrnes possam ser nocivos 
á procreação e desenvolvim ento elos productos marítimos, fictim sujeitos ás 
penas elo paragrnpho do art. 3. 0 

Paragrapho unico. Os proprietarios ~ão obrig:idos a desviar os resí
duos das aguas. 

Art . 5. 0 E' prohibi do i:npe•lir :1 1i1·re entn1<la e sali iJa ilos procluctos 
rnaritimos, cerc~ n<l o corn rêtles on qun.esr1uer outros instrumentos as barras 
das lagôas, elos rios e seus uft1uentes, dos cannes e riacboo, e circumvizi
nhanças de todos estes lagares, bem como os rrrnngt1es. 

§ 1. 0 Os infractores perderão tudos os appnrelhos e embarcaçõss e p :1-
ga rão u mulla de 100 1~000 e, na falt<L de pagamen to , soffrerão cinco dias 
de prisão. 

§ 'l. 0 Nos casos de reinc idenci:1, soffrerã.o os infrncto res a confiscação 
dos apparelhos e embarcações e paga rão a multa 1le ~OOHOOO e, nu fn ltn. de 
pagamento, soffrerão cinco dias de prisão 



if 5 

l.rt. 6.° Fica prohibiclo pescar dentro das Ltgôas, nos rios, riachos e 
canurs, com rê<le de malha prnhibi,Ja, bem como arrastar qualquer rê,[e 

nessas localitlades. 
§ '.0 O infractor perclerá to<los os app<u elhos e pagan\ a multa ele 

IOOHOOO , ou soffrerá cinco d ias prisão. 
§ ~·. No caso de re i nci 1len~in, percler[1 a in<lu tJ1los os apparelhos a ·em

b.lrcar;ões e pagará 200$000 de mu'.ta, ou soffrerit cinco di as de prisão. 
Art. 7. 0 !!:' prol1ib ido desalojar os peixes ou 0L1h1·os proJuc tos marinlrns 

q unesqner, baten lo nas agnns co1n varas, bambús , ou arremessltntl o pedras 
eu oui.ros projectis, com o A.to d a i111pcllil -os por esses meios a que vão d e 
encontro ás rêcles para assim serem forc,ailos a malhar u .Ls mesmas, po
dendo-se, entretanto, e111pregar esse; meios á distancia de 400 metros das 
praias. 

§ 1.0 Os infractores per,Jerão todos os ª!' parelhos e pagarão a multa 
ele 30$000 e , na falta de p :i gamc·nLo, soffi erão t res ilias de prisão. 
· § 'i.• No caso ele reinci<lenc i,1, perderão ainda os infructo res todos os 

appa relhos e emb u·cac;ão e pagarãa a multa de lOOHOOO ou soffre rão cinco 
d ias ele prisão. 

Art. 7. 0 E ' p rob ib iilo pescar junto ou proximo ás pedras com rêde 
denom inada cal.uqne ou ele circo. 

§ 1. 0 O infr.1ctor penlerú os apparclhos e p;1gan\. a multa de 30ROOO e, 
na falta de pngamento, soffrerá tres de prisão . 

§ '!.0 Nos casos ele reinciJenci.t, perderá o infracto r os a[iparelhos e 
embarcação e pag.iní a multa ele l OOH UOJ e, na fa lta ele pagamen to, sof
frení cinco de prisã,,. 

Art. 9.• E' pr11h ibiJ0 o LlSO Jos fachos n;i pesei, como meio ele nt
t iahir os pe ix."s á suppcrfic ,e Oll proxin=o {l supperfi.cie da agua. 

§ l. 0 O infractor p<tgará 50SOOO de mL1lta ou soffrerá t res dias de 
pr isão. 

§ 2.0 E m c.iso de rein0ic lencia, perderá o inf,·act.or us ap~a relhos e 
e111 ba rcn\'Üo e pagará 1 DOS Je rn ul t-i ou soffrerú c inco Jias de prisão . 

§ 3 ° E' perm !ttitlo o uso d" pe r11rnna lante rna aos pesc:idores de 
p1•ofissüo <JLlC co ll1em c.11narão e out ros crnstaceos, afi m de poderem re<Llisar 
n escolha. 

Art . 10 . No caso Lle repet idas rcinc idenci,i s graves e devidamente 
comprovadas n :1 infracção de qu,ilquer do3 artigos Jesta lei, sen\. cassada 
ao infrnctor a licença dada pela M:Cm icipa li clade para o excrcicio ela indns
tna da pesca on colhe ita dos mollL1scos e crnstaceos . 

.Art. l l. Não é permittido a pessoa alguma particular imped ir ao pes
cailor Je profissão o exercício de SLUL ind ustria cm aguas do domínio elo 
Districto Federnl, desde que empregue apparelhos legaes . 



Paragrapho unico. O infractor paga rá a multa de IOOH e, n a falta de 
pagamento, soffrerá cinco dias de prisão, e, na reiocidenc ia pagará o dobre 
da multa. 

ArL. 12. E' probibido pescar nos canoes, ri os, riachos e lagôns com 
onzóes que não sejam de bitola n. 13 pnra cima, sendo j>ermittidos todo s 
os outros nnmeros para a pesca de recreio, não pod endo delles usar os 
pescadores de p rofiss1\o . 

.Art. 13 Os propr ieta rios de terrenos ou casas . em qualqtB r ponto qne 
seja do littora l ou dns ilhas do dominio da Mn 11 icipn li dad e do Dist.ricto 
Federal, em que res id am ou tenham :Hmações de pesca ria indivídu os que 
'exerçam a industria da pesca,ou que pesr1uem por di vertimento, com rédes 
condemnadas pe la lei, bem com o com 11 cl ynamite ou outro r1nalqner explo
sivo ou tox ico , se rão avisados deste facto pela Mun icipalidade e, desde '}Ue 
continuem a permit t.ir pe rmanencia de ta.es ind ivirlnos nos seus terrenos Oll 

c asas , serão considP,rados seus com piices e, co n1 0 tn.es. pn.g irão a rnultn. de 

2üOH e, na falta de pagamento, soffre ríi.o cinco d ias de pri s1\o. 
Para~rapho unico. A cli spos ic;ão d est~ art.igo não comprehend e. para o 

cJie itos da complicid ade ou connivencir., os pruprietarios rios terr enos 0 11 

casas que estejam alngados , urrendados ou aforados e aquell es que ah i não 
morarem, hab itual ou nccidentalmcnte . 

.A rt. 14. E' proli ib ido t irar peixes Llos ce rcados (cnrrnes de pe i xes) aos 
que nh.o fôrem prop ri etnrios dos mesmos cercados ou seus prepostos. 

Paragrapho unico. O infract.or perderá as embarcações e :tpparelhos e 
será detido e entregue ú autoridade competen te, r1uc p rocederá como fó r de 
justiça . 

Art. 15. O Conselh.> Municipal do DistricLo Feclernl permitte o emp rego 
das seguintes redes, covos e app a1:elh os, parn o exercício d:i ,indust ri a da 
pescn: 

a) Rêdes e tarrafns: 
f.o para o pescador de profissão colher camarão. só mente para iscar os 

anzóes de seus upparelhos, poderão estas rêrles e tarrnfas ter no co rpo u. 
nrnlhu de !G millim etros no nrnx imo, medidas ile nó a nó. 

2.º pnrn o pescador de profissão colher camarão para o abastec imento 
dos mercados , deverão es t.as rêdes e turrafas ter no co rpo a malha de 20 
m il lirnetros no mínim o, medidas de Dó n nó. 

3.o para colher pe ixe deverá esta rêde ter 11 0 corpo a malha de 30 
millimetros no mínimo , med irias de nó 11 nú. Só a esta ultima é p~rmi ttido 

ter arrofo. 
b) Candombes: 
1.º para o pescador colher camarões e p eixes rnindos da quali cl n<l e 

indicndn pela inspectoria ela pesca, só quanto baste ara iscar os anzóes de 
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seus appa relhos, deverá esta réde ter no rnaximo seis metros ae extensão, 
e na malha 10 millirn etros, medidos de nó a nó . 

2.0 para o pescador colher ca mnrôes parn supprirnento dos mercados, 
deverá esta rede ter no max imo oito metros ele extensão e na malha , no 
minimo, 20 millimetros,medid os de nó a nô . u; sta rêde não poderá manobrar 
nos pontos das desovas de desenvolvim ento dos productos mar inhos. 

e) Alvitaria: 
Esta rêde deverá ter, no minirno, na malha do centro, 40 millimetros, 

medidos el e nó n nó, e só poderá pescc1r em ag tias que tenham de profundi
dade 42 metros pa ra cnna. 

d) Tresmalho: 
Esta réde deverá ter no min i mo da malha 40 rn illimetros, medidos de 

nó a nó, e só r.oderá pescar em agtias que tenham de profundidade tres 
metros para cima.. 

e) Cassoal : 
Esta rede deverá ter n.a malha de l b a 2.0 centímetros no minimo, me

didos de nó a nú. 
f) Rêdes · para a pesca de sardinhas : 
Esta rêde deverá ter na malha , no min imo, 20 miilimetros , medidos de 

nó a nó. 
Parngruph o unico . As medidas de nó a nó serão tomadas depois que as 

rêdes estejam 1nerg ulbadas em ag ua, pelo n1enos por espac;o de n1 ein hora . 
g) Covos : 
Estes inst rumentos de pesca deverão se r feitos com seis faces na grade 

e medi rão tres centimetros de abe rtLua em cad.t face. 
li ) Cercados ou cu mies de peixe : 
À con;tnlCção dos cercados será permittida com prévio accO rilo do go

ve rno ger,1 l e a respectiva lice nça só será conced ida depois de ouvida a 
Capitania do Po rto, afim desta informar s9, no luga r em qne se preten1le 
estabelecei-os. póde a referida constrncção diflicu ltar ou não a nu vegaçí'io. 
não podendo em todo caso se r permittida em te rrenos de marinhas e 
accrescidos já aforados, senão aos propri0s foreiros , salvo consentimento 
expres;o destes. 

Par11g1 apho nn ico. Um reg tllarn ento especial tegerá ::is condições de 
constrncção dos referidos cercados. 

Art. 16 . Oa data da promulgação desta lei fic11 concedido o prazo de 
se is mezes para a renovação das rédes, covos e mais apparelbos existentes 
que não te nham as dimensões na malha ou grade determinadas por esta lei . 

Âr t. 17. Fica o P refe ito do Districto Federal autorisnclo a prohibir 
temporariamente a colheita de qua lquer producto m arinho, quando assim o 
determinar a necess idade de ncaute l•r a procreação e desenvolv imento dos 

M-8 
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mesmos productos, e bem ass im prohibir o emprego ele qualquer instrn
mento 'JU e "pratica elemonstre se r prej t1elic i,d á industria da pesca, levando-o 
ao conhecimento elo Conselho, afim ele ser ou não elefiniti varnen•,e estabele
cido em lei, e a autorisar o emprego de qualquer apparelho novo de pesca, 
clepoi:! de f,révias experiencias qne demonstrem ll Slll\ inocuidaJe j snbmet
tendo-se lÍ npprova\)iiO do C')nselho. 

Art. 18. Ao in spector da matta marítima e pesca compete, de accô rdo 
com a presente lei , fazer um regulamento que marque as zonas em que as 
redes permi ttidas por es ta lei poelern f nnccionar, e bem assim, duras di 
mensões ou marcar o desenvolvimento que deverão tet· os prodnctos mari
nhos offerecidos á venda. 

§ 1. 0 Os pes~adores que colherem productos de dimensão menor que a 
determinada pela lnspectoria, são ob rigados a lança i-os immetiintamente na 
agua. 

§ 2.0 Os infractores pagarão a multa de 408, angmentando esta de 40H 
nas reincidencias , a té attingir a 2008; em falta de pagamento soffrerão cinco 
dias de Fi si'co. 

Art. l!J. P,1ra a execuc;ão fiel e regularisação pratica desta postura 
deverá o inspector da matta marítima e pesca designai' diariamente o 
num ero de empregados que terno de ronda r a bahia e sn11s dependencias, 
tanto de dia como de noite e estes empregados , bem como os ze ladores e 
gnurclas, terão as armas necessarias para a sna. defesa em caso de aggres 
são. O arm~mento se rá :fornecido pela lVIunicipalidade . 

Art. 20 . O P refeito do Districto Federal poder:í requisitar força 
publica e, se necessario íôr a intervenção judicial, para auxi liar as dili,gen-· 
cias que seja mister faze r em sentido ele obrigar os contraventores ao cum
primento da lei . 

Art. 21. A Prefeitura conce·Íerá licenças para o exercicio <ln industria 
da pesca a todos os indivíduos tine forem matriculados como pescadores 
de profissão na Cap itania no Porto . 

Paragra pho unico. As licenças se rão concedidas gratuitamente, exce
ptunndo a dos cercados, que te rão de pagar imposto de 50$000 . 

Art. 22. As embarcações e apparellws permi tt idos qL1e fo rem appre
hentlid JS on confiscados por infrncção da lei , serv i1·iio de garuntia para o 
pagamento ela multa, stn ·lo entregL1es ao infra ~ tor Jogo que seja sat isfe ita 
esta, den tro do prazo de um mez, findo o qual serão taes embarcações e 
apparelhos vendidos em ba•ta publica em beneficio da Municipalidade , 
senJ o em um ou em outro c11so o infractor relevnclo da pena de prisão. 

Paragrapho unioo. Os apparelhos prohibidos que forem apprehendidos 
serão queimados. 
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Ârt. 23. Em toclos os casos ele infrncção, os procluctos colhtaos pelo 
infrnclor serão confiscados e repartidos pelos nsylos. 

Art. 2/i. 11odo o individuo que empregar rêJes pcrmittidas pura n co
lbeta de certas e cleterminadas csp~c i es, par.i misteres differentes cluquelles 
a qne são clestinaclns, inco rrem na multa ele 1008 e o dobro na re incidencin. 

Art. 25 . Os pescnclores que iscarem seus nppareihos com peixes diffe
rentcs dos indiciirlos pehi inspector ia da pesca, soffreráo 208 de mtilta, 
nugmentando -se nas reinciJencias a multa de outro tanto até ao maximo 
de 2001~ e, em falta de pcigamento, so!Yreri\o cinco di 1is de prisão. 

Art. '.!6. Na praça du i\Ie rc•ido deverá o director eacnrreg~<lo da pesca, 
e mat t1is marítimas ter o seu e•cr iptor io, afim de arrolar todos os empre
gados na pesca suas emuarcações, qualidades das rêdes , apparelhos e bem 
assim os que se occupam nesse commercio, lançanuo em um livro o nLl 

mero das licenças, seus nomes, 1rncionalid,1des e resiclencias. 
Ârt. 27. Nenhuma licen<;« p 1r.1 cerc1ido de peixe será co::icedida sem 

que o encarregado ela pesca e mattas marítimas informe na petição do 
pretendente se o lugar está nas condi1;ões, decb ran clo o ponto e dista,:.cia 
das praias, rio e outro porventura já exi3tente . 

Ârt. 28. Fica o Pr~foi to antorisado a entrar em accôrdo com o governo 
do Estado do Rio de Janei ro, afim de tornar extensivas ao mesmo Estado 
as disposições da presenLe lei, ou a obter do mesmo governo medidas 
repressivas dos abusos que se praticam nu industria da pesca. 

Art. 29. Ficam revogadas todas as disposições e leis sobre este as 
sump to que estavam anteriormente em vigo r. 

Districto Federal, 19 ele Fevereiro de l8!J4, 6° da Repnblica.-Henrique 
Va lladares. 

DECRE'rü N. 80- DE 20 DE .FEVEREIRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a entrar em accôrdo com Barros Teixeira 
& C., parn liquidn.r a indemnisação a que os mesmos têm 
direito por prejuizos em sua propriedade e commercio. 

O Pres idente do Conselho Municipa l faço saber que o Conselho 
Municipal decretou e eu promulgo a seg uinte resolução, de conformidade 
com o urt. 21 da lei n. 85 de 20 de Setembro ãe 1892: 

Art 1. 0 E' o Prefeito Municipal anto risado a entrar em accô l"<lo com a 
firma Barros Tei xe ira & C., para liquidar a indemnisaçiio a que os mesmos 
têm direito por prejtlÍzos em stm propriedade e commercio dados pela 
Municipalidade, relativos a negocio de gado estrangeiro. 



Art. 2. 0 Liquidada a indemnisação amigavelmente , o Prefeito Municipal 
pugará aos rechtmantes a somma que fô r ajustada, praticando para. esse 
fim a operação de credito necessario . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 20 de Fevereiro de 1894, 6• da Republica.-Dr . An

tonio Dias Ferreira. 

DEDRE'rO N. 81-DE 23 DE ABRIL DE 1894 

Autorisa o Prefeito a acceitar a rua Araujo Lima, no bairro do 
Andaraby Grande 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art . 1.0 O Prefeito:do Districto Federal fica autorisndo a acceitur a rua 
denominada Araujo Lima, que a Companhia Centro Industrial Nacional 
abrio em seus terrenos, no bairro <lo Andarahy Grancle, tendo em rigorosa 
execução o paragrapho uni co dó artigo 6° da lei de 2 de Agosto de 1893, 
quando se tratar de edificações na meacionada rua. 

Art 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Districto Federal, 23 de Abril de 1894, 6° <la Republica.-Henrique 

Valladares. 

DECRE'l'O N. 82 - DE 1 DE lVIAIO DE 1894 

Dispensa dos exames de pedagogia e metbodologia os norma
listas de que trata o art. 70 da lei de 9 de :Maio de 1893 

O P refeito do Dietricto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e ett sencciono a seguinte resolnçii.o : 

Art. 1.° Ficam dispensados dos exames de pedagogia e metbodo
logia os normalistas de que trata o art . 70, da lei de 9 de Maio de 1893, 
visto já possuirem o exigid o pelo § 3° do art. 33, conforme reconhece o 
art. 67 da mesma lei; bem assim, seja snpprimido o prazo de dois annos a 
que se refere o mencionado art. 70, para o fim de poderem os mesmos 
normalistas completar em qualquer prazo o seu curso, de accôrdo com o 
plano do respectivo regulamento. 
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Art. 2. 0 Revogam -se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 1 de Maio de 1894, 6° da Republica.- Henrique 

Valladares. 

DECRETO N. 83 - DE 1 DE MAIO DE 1894 

Auctorisa o Prefeito a desapropriar, por utilidade publica, os 
predios da rua de D. Feliciana necessarios ao prolonga
mento da rua S. Martinho. 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito :i.uctorisado a desapropriar, por util idade 
publica, os predios da rua de D. Feliciana necessarios ao prolongamento 
da rna ele S. Martiuho, tumbem conhecida pelo nome ele :janta Mar;a, de. 
modo que essa rua se estenda sem interrupção, desde a. rua do Presidente 
.Barroso até á rua Viscondessa de Pirassinunga. 

Ar. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, l de Maio de 1894, 6° da Republica.- Heni"ique 

Vatladares. 

DECRETO N. 84 - DE 12 DE MAIO DE 1894 

Auctorisa o Prefeito a dispender. até a quantia de 12:000$ com 
a commemoraçllo da gloriosa data de 13 de Maio do cor
rente armo. 

Faço saber que o Conselho Municipal decretou e eu sancciono a 
seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica o Prefeito auctorisado a despender até n quantia de 
12:000S com a commemornção da gloriosii data de 13 de Maio do corrente 
anno. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 12 de Maio de 1894, 6° da Republica. - Henri que 

Valladares. 
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DECRETO N. 85 - DE 19 :OE MAIO DE 1894 

Auctorisa o Prefeito a entrar em accôrdo com a Companhia 
Ferro Carril do Ja.rdim Botanico para tornar publica a 
passage1n do tunnel a esta pertencente e que liga o bairro 
de Botafogo á. Copacabana, ou a mandar orçar e construir 
})Or concurrencia pu~)Jjca outro tunnel ou passagem a c(io 
aberto. 

O Prefeito elo Dis tricto Federal faço saLer que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a segninte resolução : 

Ârt,. 1.° Fica o Prefeito auctorisndo a entrar em nccó rel o com a Com 
panhia Ferro Carri l Jardim Botunico pura tornar publica a passagem elo 
tunnel a esta pertencente e que liga o bairro rle Botnfogo lÍ Copncu bnna., 
ou a mnndnr orçar e construir por concurrenoin publica outro tuunel ou 
passagem n cêo aberto cnso n1io entre em accórdo, ou o que existe n1io se 
presto n se r melhorndo do modo a. servir ao trnnsito publico. 

Ârt. 2.0 Emqun,nto nfto fór construido otttro tunnel, para tornar 
publica a passagem do actu1tl, fica o Pre:feito auctorisnclo, si para tal 
effe ito assim se tornnr neoessnrio a estabelecer, com o base, de nccórelo com 
n Componhin Ferrro O.irri} J •trdim Botanico, a di spen sa de uma porcen
tagem razonvel sobre a annuidarle qne a m esma pnga ú Intendenoia., 
ficanrlo sem efl'eito esta dispenso. e tornanclo-.se a pnssagem do tunnel per
petuamen te publicn logo que ns elcducçõcs nnnunes <lesta porcentngem 
perfaçam o que foi di spendiclo para n sua construcção . 

Ârt. 3. 0 O Prefeit o ficn desde já auctorisado a abrir credi1o para a 
execução <la obra de qne trata esta foi. 

Art. 4.. 0 Revogam -se ns cli spos i9ões em contrario. 
Districto li'ecj ernl, 19 ele i\l!nio ele 1894, ü0 da Hepuhlicn.- Henrique 

Valladcires. 

DECRETO N. 86 - DE 22 DE MAIO DE 1894 

Auctorisa o Pl'efeito a mandar reconstruir a estrada que vai do 
Curral Falso ao Campo do Sacco 

O Prefeito do Dislriclo Federal faço snher que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art . 1.° Fica o P refeito o.uctol'isado n mandar reconstruir, mediuuta 
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conr.urrencia publica, a estradn que vai do Curral Falso no Curato de 
Santa Cruz ao Campo do ~aoco , em Guaratibn. 

Art. '..'.• Revogam -se as dispos ições em contrario. 

Districto Fecl~riil , "n ele 1\'!aig qe 1~94, ij• dioi Republica. - ffenri9u11 
Vqllqclqr c~. 

DECRETO N. 87- DE 22 DE MAIO DE 1894 

Auctorisa o P refeito a mandar fazer concertos de que carecem 
a estrada da Grota Funda e o aterrado do Cabuçú de Baixo 

O Prefe ito do Districto Federal faço saber que o Coaselho Municipa l 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

.Art. 1.° Ficn o Prefe ito auctorisado a maadar fazer, mediante concur
ren cia publica., os concertos de que carecem a est rada da Grota Funda e o 
a te rrad o Cabuçli. de Baixo , na freguez ia de Gua.rntiba, comprehend endo a 
recoastrL1cção das respect ivas pontes . 

.Art. 2, 0 R~vog,1111 -se as dispos i.;ões em contmrio, 
Districto Federal, ~2 de i\Ia io de 1894, 6° da Republica, - Henrique 

Vallacla1·es. 

DECRETO N. 88 - DE 2-5 DE MAIO DE 1894 

Auctorisa o Prefeito a desapropriar por utilidade publica, afim 
de alargar e prolongar differer1tes ruas desta Capital, diversos 
predios 

O Prefe ito cio Districto Fedem! faço saber que o Conselho :Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte reso lução : 

.A rt. 1.• F ica o Prefei to nuctorisado a desapropriar por utilidnde 
publ ica , nfim de alnr,,;nr e pr~ l o n gar differe ntes ruas desta Capitnl, os se
guintes pre<lios : 

a ) os situados nos fundos cln Igreja de N ossu Senhora do Roznrio e 
outros ntê á praça do General Osorio ; 

b) o situado á rua de Saàln Luzi<L u. 12, entra ndo em nccôrdo com o 
proprielario, afim de •e r sómente desapropriad<l a parte que fôr precisa ; 

o) o d.1 rua de S. Frnncisco Xavier, esquina do boulevnrd Vinte e Qilº 
de Setembro l 
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cl) os necessarios para prolongnr a rn~ F igueira de Mello até á ma ele 
S. Chri stoviio, esquina da de Miguel de Frias, e prolongar a rua Magalhães 
até a ele Frei Caneca. fazendo,-se ns necessarias desaproprin ções . 

Art . 2 ° Revogam -se a~ disposições em contrario . 
. Distric!o Federal, 24 ele Maio de 1894, 6• da Republica. - Henriqua 

Yallaclares 

DECRETO N . 89 - DE 5 DE J UNHO DE 1894 

Crêa o Laboratorio Municipal de Bromatologia 

O Prefeito do Distric!o Federal fac;o saber que o C:onselho Múnicipal 
decretou e eu sa ncciono a seguinte resolução : 

Art. 1.° Fica crendo o Laboratorio Munic ipa l de Bromatúlogio, que :func

r ionan't em predio ndeq uacl o a esse fi m e designado pelo Prefeito, de <1cc
côrdo co 111 o Di1·ec lt1r Ge 1· ;1] de H yp: iene e .Assistencia Publica. 

Art. 2.0 Esse laboratorio serú destinado ao exame e analyse ele generos 
nlime'.lticios, nguas potaveis e minernes, beb idas de toda n especic , uten
sílios culin nri os e quar.sguer productos entregues ao consumo pub lico, 
que tenlrnm relação com o uso da a lim entação ou possnm influir sobre a 
sand e publ ica. 

Art. 3.0 Os trnbnlhos execntndos no laborntor:o c0nsta rão el e analyses 
chimicas e exmnes m icroEcopicos. 

Art .. 4. 0 Os traba lh os se rão feitos á requis ição elas autoridades sani
tarias mnnicipaes on a ped iria tle particnl:rres. 

§ 1. 0 No primeiro cnso as t.na lyst's serão gnltni t.os, pagando, entretanto, 
os interessados a in1p orta11 cin das mes mas, qnanclo queiran1 possuir as 
respect ivas certid ões , de c0nforrnidade com a tabella que será organisada 
pelo Director àe Hygiene e npprovada pe lo Prefeito. 

§ ~. · · Essa mes111a tnbella regu lará o pagamento das ana lyses requeridas 
pelos particulares e que se rão adi,111tadamente pag as, qualquer que seja o · 
seu resuliaelo . 

§ 3.• Só aos donos 11as m<rcodori <l3 ou ao seu legitimo representante 
se fornecerão certi dões das anulyses, cujos resultadús forem desfavoraveis, 
salvo o direito da reparti ção de dar di sso conhecimento publico. 

§ 4. 0 As ce rtidões de que trata este a rtigo serão '~ extruh i'.l as pelo 
escripturario do Laboratorio, assignadas p elo respectivo Director Geral de 
Hygiene. -

Art. 5. 0 O pessoal do Laborntorio Municipal; de Bromatologia constará 
de um director, um chimico de 1• classe, quatro chimicos de 2• classe , dous 

! 
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praticantes, um conservador (porteiro), um escripturario (official) e tres ser
ventes que terão os vencimentos da tabella junta. 

Paragrapho unico. Esto. pessoal poderá se r augmentado se assim exigir 
o accrescimento do serviço. 

Art. 6. 0 Os empregados do Jaboratorio serão nomeados pelo Prefeito, 
por indicação ou proposta do Director Geral de Hygiene 1 excepto os pra
ticantes que serão <le nomea~ãu deste ultimo. 

Art. 7. 0 O Director Gera l de Hygiene organisará opportunamente e 
apresentará á approvação <lo Prefeito o regulamento interno do La
boratorio . 

Art. 8. 0 Revogam-se as disposiç.ões em contrnrio. 
D istricto Federal , 5 de Junho de 1894, 6° da Republ ica.-Henrique 

Valladares. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS ~MPREGADOS DO LABORA
TORIO MJJNICIPAL DE BROMATOLOGIA 

1 
)'!"' "'o TOTAL DE TOTAL DE 

" GRA'I'lFIQA -

~ ~ EiUPIU:Canos ORDENADOS 
ÇÕES 

CADA CADA 

" 
ElllPllEGO O LASSE 

:i .. 
- -

1 Director . . . . . . .. . . . . 6:0008000 3:000,~000 9:0008000 9:0008000 
1 Chimico de 1• classe. 4:8008000 'l:4008000 7:?008000 7:2008000 
4 Chi micos dé 2• classe. 11: oooaoou 2:0008000 6:0008000 'l4:0008000 
2 Pra t.icantes . .• .. . •... ..... . .... 2:000$000 2:0008000 4:0008000 
1 Escr ipturur io (official) 3:200R00U l :6008000 4:8008000 4:8008000 
1 Conservado r (porteiro) 1:4008000 1:2008000 3.6008000 3:60080CO 
3 Serventes . . .. ... ... ··· ······ · 1:2008000 1 :2008000 3:6008000 

Despeza annual ..•.... 56:2008000 

Distri cto Federal, 5 <le Junl10 de 1894, 6° da Republicn.-Henrique 
Valladares . 
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DECRETO N. 90-DE 5 DE JUNHO DE 1894 

Regula a redacç!lo e classi:ficaç!l.o das minutas nos contractos 
por concurrencia publica 

O Prefe ito do Districto Feden:l fuço saber que o Conselho j\fonicipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

.Art. 1. 0 Os estudos para concurrencia , sua classificnyiio e red,icçiio das 
respectivas minutn;;,ficam exclusivamen te a cargo Ja repartição a que com
petirem, ouvindo-se os Srs . Drs. Procttraclores quanto a fôrma e redacção 
juríd ica das clausulas orgnn isndas pela referida repartição, podendo os 
m esmos prncurndores fazer qnaesquer acld it ivos ou alterações no sentido J e 
acautelar os interesses municipaes . 

.Arl. 2 . 0 Revogam-se as d isposições em contrario. 
Districto lfecjeral , 5 ele J unho dç 189l, 6° da ReirnL!iça, - flcnriquc 

Va1ladarcs , 

DECRETO N . 91 - DE 12 DE JUNHO DE 181:J4 

Regula a hasta publica do!! terrenos e predios desapropriados 
por utilidade municipal 

O engenhei ro civi l João Baptist1t Maia de Lacerfa, Presidente do Co n
selho !IInnicipal do Di stdclo Feder.d fayo saber que o Conselh o Municipal 
decretou e eu promulgo a seguinte resoluçlío, de conformidade com o 
nrt. 21 da lei n . 80, de 25 de Se tembro de l89'2 : 

.Art. 1. 0 Os terrenos excedentes ús necess'clades })ílrn gue tiverem sido 
desapropriad os se rão, conforme a dispos ição do§ 8° B. , da lei orgaaicn do 
Districto Feàeral, vendidos em hasta pnb lica. 

Parngrnpho unico. Far-se -ha a avaliação antes ela hasta, e sobre essa 
base será aberta coucnrrencin. 

Art. 2.o Durante 60 di as se rá a lrnst,1 publica annuncinda, não s6 pela 
imprensa como por ed itaes, aos lugares mais publicos. 

Art. 3 . ° Com toda a clareza determinarão· os editnes a qunntidnde do 
terreno a vender-se , sua confign rnc;ão e li mites. 

Art. 9.. 0 A planta dos terrenos a vender-se serh exposta durante todo o 
tempo em q •.1 e fôr nnnunciada a hasta publica. 

Art. 2. 0 No dia e horn annunciados para a lrnsla publica o lei:oeiro, 
encarregado pela Prefeitura effecluará, no saguão cio erl ifi cio da Intemlencia , 
a venda em prégão a quem maio!' lanço offerecer !teima da avn!iuqão, sendo 
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o nrremntante obt-igado, no acto, d, entrar com 1 O ºl• da irnportancia 
por que tiver ndquir ido o immovel, corno garantia da arrematação. 

A1 t. G.0 Na fo l tH de li citantes, redll«ir-se -ha a avaliação, sendo o im
m ovel nova men te lcvaclo a hao.ta publica, e assim wntas vezes quantas 
forem precisas n(é ser venclido, 

Art. 7.0 O preço mais elevado será o preferido. 
Art. 8 . 0 Revogam-se as di spas ic;ões em contrario. 
D1stricto Fedenil, 12 de Junho ele 1894, G• d:i Republica, - Joéia /Jci

pt'ista ;)faia de l,rwerda. 

DECRETO N. 92- DE 16 DE JUNHO l894 

Sujeita as emprezas theatraes estrangeiras ao pagamento de 
impostos de 200$ m ensaes adiantados e mais 5 ºIo sobre 
a receita brnta de sens espectaculos. 

O Prefeito do Di stricto F ederal faço saber que o Conselho Munic~pa l 
decreton e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. 1. 0 Toda a companh ia, cm preza ou associação estr<inge ira, de tra 
gedia, <lrama on comedia, opereta, opera comica , vandl'~vi11e, equestre, 
gymnastico, illu s ioni sta, chroreograph ica, de cançone tas , denominad11s
cafés contantes ou cC1ncertos- e congeneres, para po Ller funccionar no Dis
tricto Federal, além dos irn pos J.os jú estabe lecidos, pag;trá a quant ia rle 
200S mensaes ad iuntacla rneote e m ais 5 º/o sobre a re 0 eit:i bruta dos seus 
espectacul os . 

Art. 2. 0 São consideratl is estrangeirns as compnnb~as que viP.rem orga
n isadns do estrangeiro, tiverel!l titulas ou jesignaçiio de nacionalidade es
trangeirn. 

Art. 3. 0 E' perm:ttido ao a rtista da companhia estrnngc,irn, inde
pendentemente do imposto, re1l isar semestralmente um beneficio em seu 
favor. 

Paragrapho un ico.As associações de caridade ou beneficentes que effe 
ct.unre1n réc itas em seu proveito, em cnmpnnhias estrangeiras, poderão 
ser disr,ensadas no pagamento cio imposto, a jnizo do Prefeito. 

Art. 4.ri A rnes:1ln em preza, associação on in .livicluo CJUe tiver por snn 
cout.a diversas companhias estr,rngeiras no Di stricto Feder.d ainda que 
estas funccionem success iv,1mente ou alternadamente no mesmo theatro, 
ou em the~tros differentes, paga rit imposto s0bre cada uma classas 
companhias. 
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Art. 5° As companhia~ nacionaes permanentes png irão o imposto que 
actualmente lhes é cobrndo; ficando, porém, obrigndas a dar semestral
mente um beneficio em favor do Tb<·atro Dramatico Muaicipnl. 

Parngrapho unico. Da receita bruta desses espectaculos será excluida 
uaicnmeate a despezn chamada de rasa .. 

Art. 6.0 São consideradas compnnb ias nacíonaes ns que fôrern organi
sac1ns no Districto .Federal ou em qualquer Estado da União, comtnnto 
que sua organisação se effectue com artistas nacionaes, ao m~nos em sua 
maioria, ou estrangeiros domiciliados ao Brazil ha mais de 12 mezes. 

Art. 7. 0 Para execução desse serviço, fica o Prefeito autorisado a 
nomear um fiscal e doLts auxiliares e a expedir o neccssario regu
lamento. 

§ 1. 0 Esse pessoal receberá apenas uma gratificação pro labore.que será 
arbitrada pelo Prefeito. 

Art. 8 .0 A arrecadação do imposto tbentrnl será feita, tanto sobre a 
receita dos bilhetes vendidos em bilheteria, como sobre os de assigu~tura, 
quando houver, calculado este sobre o pre90 real e não pP.lo ordinario co
brado pelos bilhetes avulsos. 

Art. 9. 0 O producto liquido do imposto estabelecido ern virtude desta 
lei será destinado á constrncção e subsequente manutenção do Theatro 
Dramatico Municipal. 

Art. 10. Revog~m-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 16 de J,unho de 1894, 6° da Republica. - IJeni·ique 

Valladares. 

DECRETO N. 93 - DE 16 DE JUNHO DE 1894 

Proroga até 30 de Junho do corrente anno o prazo para 
pagamento das licenças das casas commeroiaes 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu saacciono a seguinte resolução : 

Art. 1. o Fica pro rogado até 30 de Junho do corrente anno o prazo parn 
pagamento das licenças das casas cornmerciaes, sendo relevadas todas ns 
multas impostas por falta de licenças áquelles que as tenham requerido em 
tempo. 

Art. 2..° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Districto Federal.16 de Junho de 1894. 6• da Republica- Heni•ique Val

ladare~. 
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DECRETO N. 94-DE 16 DE JUNHO DE 1894 

Abre o credito extt-aordinario de 60:000$, como suppri
mento a verba «Material do Conselho» 

O Prefeito do Districto Federal foco saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sanccic.no a seguinte resolução : 

Art . 1.° Fica aberto o cred ito extraordinario de 60:0008, como sup
primento á verba-Material <lo Conselho- , para as despezas do exercício 
corrente . 

.Art. 'l. • Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Districto Federal, 16 de Junho de 1894, 6• da Republica- Henrique 

folladai·es. 

DECRETO N . 95 DE 24 DE JUNHO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a cobrar das corporações ou communidades 
de mão morta sómente o imposto predial commum 

O Prefeito cio Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu s:rncciono a seguinte resolução : 

.Art. 1 .0 Os predios pertencen tes ao Mos te iro de S. Bento pagarão a 
àecima commum, cedendo a ordem gratuitamente a área necessaria para. o 
alarg<menlo d,i rua de S. Bento, obrn que fica a mesma Ordem obrigada a 
reali sar, á proporção que Íóreu1 reconstrnidos os seus predios, não exce
dendo de quatro nnnos o prazo pnr.1 a conclusão do alargamento da mesma 
m a, e Jl 'lra rectificação e ah1rgnmento da esquina da rua Conselheiro 
Saraiva. 

P:m1grnpho unico. A dispensa do imposto dobro.<lo, reduzindo-o ao 
imposto comrnum de qt1e trata o art . l .•, refere-se tão són: ente aos pre

dios que nctualmente pertencem '" Ordem Benedictina e aos que fôrem 
. reconstruidos em sL1bsti tu içii.o a estes, vigorando estas disposições por 

espaço rle 40 annos, s.ilvas as disposi~·ões da lei n. 58, de24 de Novembro 
de 1893 . 

.A.rt. 2.0 Revog.im-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, '1.4 de Jt1nho de 1894, 6° eh Republica. - Hem·ique 

Valladares. 
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DECRETO N. 96 - DE 26 de JUNHO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a abrir concurrencia para a construcção 
de dous tunneis. 

O Prefe ito elo Di tricto Fedem! faço saber q ue o Conselho i\Iunici pa l 
decretou e en sancciono a segll inte reso lução : 

Ar; . 1° Fic•t o Pref• ito autori i ado a abrir concurrencia pa ra a con
struc<;fio dos do is tun neis segui ntes: 

1° Ka rua <l a Prainha, dnen<lo pn rt i1· em seguim ento da ma dos Be
nedi ct inos a té o largo ele S. F rancisco eh Prainha ; 

2° Ent re o pro longamento dn rna Dr. Joã~ Ricar do e :t Gamb on, nas 
prox imidades da estnçito :lfa ritima da Estrncln de Ferro Centra l. 

Art. 2° O Conselho :lfonicipal esta.belecerá as taxas de passuge ns a 
cob rar nos dous tunne is. 

Art . 3° Hevc>gn m-se as <l ispos ições em cont rar io . 

D islr icto F ederal, 26 de .J un ho de l 89~. 6° da Repub lica. - Ue11riq1te 
Valladares. 

DECRE TO N . 97 - DE 26 DE JUNHO DE 1894 

Concede ao professor el as escolas do 1 ~ gráo Arthur Jayme de 
Menezes Montenegro uma pensão correspondente á metade 
do respectivo ordenado. 

O Prefe ito el o Di s tricto Federa l faço saber que o Conselho Mun icipal 
decretou e eu sancciono n seguinte resolução : 

Art. lo F ica concedidrt no proicssor das escol.is Jo 1° grão Arthur 
J ayme Je Menezes :IIonlenegro , que contrnhio cegueira completa no cxer
cicio <lo mngi sterio publico , n pen -ão corrcopondente à metade do respectivo 

ordenado . 
Art. 2• Revogam-se ns dispos ições em contrari o. 

D i;tricto l'edernl, 26 de J unho de 1894, G• ela Repub lica . - Ilem·ique 
Valladares . 
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DECRETO N. 98 - DE 26 DE JUNHO DE 1894 

Crêa o Instituto Commercial 

O Prefeito do D istricto Federal faço saber que o Conselho Mun icipal 
decretou e eu promulgo a segninte resolução, de conformidade com a 
d~cisão elo Se nado Federal : 

Art. 1.° Fica crendo nesta ciclatle do füo de Janeiro um Institutv 
Commerciul, destinado ao ensino prdLico e theorico claquei les que se clecli 
co rem ao commerci u ou a quaesqner funcçõ es que com elle se 1 ela
cionem. 

Art. 2. 0 O ensino gratuito, accessive l a ·ambos os sexos, serú dado em 
dons cursos : 

a) ciir;;o fundam ent:tl , destinado a ·proporcionur instrucção preliminar 
e propri" parn o inicio da carreira commercial ; 

b) curso integr,LI , destinado :lo desenvohimento theorico e. pratico dos 
conhecimentos couimerciaes . 

Art. 3.0 O pluno de es tudos elo Instituto Commercinl comprehenderá 
quatro annos ; os dous pr imeiros :formarão o curso fundumeuta l e os do us 
ultimas o in tegral. 

Art. 4.0 As disciplinas comprehendidus no plano deste institu ~o de en-
sino são os segnintes : 

P ortuguez; 
F rancez ; 

Inglez; 
Mathernatica elementar e stere:irnetria ; 
Escriptnração mercanti l ; 
Gee>mefria, estati sLica e historia do commerc10 ; 
Pbysica e chim ica; 
Hi$toria natur,11 ; 
Direito commercial e econom ia politica; 
Term ino logia, escripta e pratica con1111erciul ; 
Calligrapbia e cleseubo . 
.ATt. 5. 0 As disciplinas que const ituem o curso elo Inst ituto são distr1-

buidas por nove cadeiras e duas aulas , ass im des ignadas : 
Cadeira de portuguez ; 
Cadeira de francez ; 
Cadeira ile inglez : 
Cadeira ele mathemat icns e stereometria; 
Cadeira de geographia, estatística e historia do commercio; 
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Cadeira de escripturação mercantil ; 
Cadeira de physica e ch i mica; 
Cadêira de historia natural ; 
Cadeira. de direito commerci<tl e economi<t politic<t; 
Aula de terminologia, escripta e pratica commcrciul ; 
Aula de calligraphia e desenho. 
Paragrapho unico. Para cada uma das cad eiras haverá um professor 

cathedratico e um professor pau cada Ltmn das aulas. 
Art. 6° As cadeiras e as aulas serão distribuidas pelos quatro annos 

seguintes : 

1 o ANNO 

1• cadeira-Arithmetica (estudo completo e applicudo no cornmercio). 
Algebra (noções preliminares, resolução de equações do 1° g ráo a mais 

ele uma incognita e das do 2° a uma só incogn ita, estudo prn~ico) . 

2• cadeira- Port.uguez (estudo da grrunmatiçn expositivn e exercícios 
de redacc;ão commercial). · 

3• cndeir.c- Francez ~estudo pn1tico d<t ling ua e exercícios de leitura e 
trnducção). 

1• auln- Terminologia\ escripta e pratica commercial. 
:l• aula- Calligrnphia e desenho geometrica . 

2° ANNO 

1• cadeira - Geomet.rin preliminar e stereometria. 
2• cadeira- Portuguez (estudo completo da grammatica expositiva, 

redacçii.o, estylo officia1 e correspondencia commercial ). 
3• cndeirn-Francez (le itura, dictndo, exercícios de corresrondencia 

commercial e CJnversnr;ão). 
1• aula - Terminologia , escripta e prat ica commercin!. 
2• aula- Calligrapbia e desenho imitativo. 

3° ANNO 

1• cadeira - Escripturação mercantil (estudo preliminar p:recedidu da 
recnpitnlação dos pontvs mais importantes de arithmeticn. commercinl). 

2• cadeira- Geograph ia (physica e política) . 
3• cadeira- Noções de pbysica e cbimica e suas npplicações com 

merciaes. 
4• cadeira-Direito commercial. 
5• cacleira-Inglez ( estndo pratico, leitura e. traducção ). 
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4° ANNO . 

1• cadeira-Escript.uração mercantil (estudo completo). 
f." cade ira-Estatística commercial e his toria do commercio (precedida 

da geographia commercial). 
3" cedeira- Historia natural (noções elementares e applicadas aos pr?

ductos industriaes). 
4• ca•leira- Economia p olitic:a. 
5• cadeira- Inglez (leitura, dictado, versão, correspondencia commer

cial e conversação) . 
.Art. 7° O estudo desenvolvido tle cada uma das disriplinas do curso 

será subordinado particultinnente ao pc·nto de vista commercial. 
Ar!'. 8° Para a matricula elo 1° mrno, exige-se : 
a) idade superior a clnze ann9s; 
b) attesiad·J medico que prove que o ca11didato não soffre de molestias 

contagiosas e é vncc innclo ou teve vnrioln. ; 
e) certificado de approvaç.ão de iostrucção primaria on exa)ne de ad

missão. 
Art. 9° O exame de admissão constará das seguin tes rnaterias: 

J,JNGUA. POR'l'UGUEZA 

Dictado nunca menor de 15 li nhas, de prosa corrente e faci!. Leitur.L 
expressiva, ann lyse elementar lexicologica e logica. 

Notações lexicas, distincc;ão entre vog<1es e consoant es, sy llaba, voca-
1.iulo, monosyll abo, di sylfabo , tri syllabo e polysylln~o. 

Accentuação tonica, metaplâsmas mais communs. 
Class ificação das palavras. Flexão nominal , gencro, nttmcro e ~ráo . 

Substantivos e suas especies. Artigo, adjectivo e suas cspccies. 
Pronome, suas espec ies, variações pronominaes. 
Verbu: conjue?:nção, fórmas de conjugação. 
Palavras invariaveis. 
Syntaxe da proposição simples. 

ARITillUET IOA PilATIOA 

Exame escripto e oral 

Preliminares. Numeração decimal. 
Quatro operações sobre fracções ordinarias. 
Quatro opernções sobre fracções decimaes. 
Reducção de fra cções no mesmo denominador. 
Conhecimento detalhado do systemn metrico. 

i>J -9 
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GllOGllAPIDA. 

E:i;ame oral á vista do globo terrestre artificial, mappa-mundi da America, 
Brazil, Europa, Asia, Africa e Oceania 

Globo terrestre em geral: fórma, dimensões, movimentos, superficie, 
pólos, eixo, horisonte, pontos cnrdeaes e collateraes, linhas, lattitucle , 
longitude, zonas. Divisão ela superficie do globo em terras e aguas; 
definições comparadas relativamente ás terras e ás agnas; divisão geral 
dos continentes e oceanos; seus limites. 

America.-Divisão geral; capitnes dos paizes, Brazil: divisão política 
em geral; capitaes dos eslados; pllizes Jimitrophes . 

. Districto Federal.- População. 
Europa.- Divisão política em geral; capitaes dos pnizes. 
Asia -Divisão política em geral; capitaes dos paizes. 
Africa.-Dívisão política em geral; capitaes dos paizes. 
Oceanía.-Divis.io politica em geral; cidades mais notaveis. 

lllOllPIIOLOGIA. GEOMETllIOA 

Exame oral 

Nomenclatura e traçado â vista das mais gernes figuras geometricas 
planas. · 

Conhecimentos dos solidos, distinguindo-os na collecçiio que deve 
estar presente. 

NO(IÕES CONCRETAS DE IIISTOnIA NATURAL 

E:i;ame oral 

Os cincos sentidos e sua cultura, especialmente da visão e da au
dição. Objectos qne affectam os sentidos. Descrip~ão do corpo humano e 
idéa das principaes funcções da vida . Conliecimento geral elas grandes 
divisões dos reinos animal, vegetal e mineral, pela observação de alguns 
typos escolhielos. 

Conhecimento dos animaes, vegetaes e mineraes mais uteis. 
Princi paes orgãos da planta. 
Art. 10. Os exames de admissão serão julgado> por uma commissão 

de professores do 1° nnno. 
Art. 11. Não se poderâ matricular em qualquer elos nnnos o alumno 

ou candidato que não fôr approvado em todas as mnterias dos annos pre
cedentes. 
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Art. 12. E' livre a frequencia em qualquer das cadeiras ou aulas, 
sujeitando-se o candidato ás condições regulamentares. 

Art . 13. O exame de qualquer das cadeira; será julgado por uma com· 
missii.o de tres catbedraticos, fazendo parte o da respectiva cadeira. 

Art. 14. Os professore§ do I!)stitnto formarão uma congregação presL
dida pelo respectivo director. 

Ârt. 15. O alumno approvado no curso :fundamental obterá um certi
ficado de habilitação, e, approvado no curso integral, um diploma que lhe 
dará preferencia, em igualdade de ci rcumstancias, para funcções rq.nnicipJ!es 
(empregos de fazenda e congeneres) . 

Art. 16. O curso do lnstitnto Oommercial será diurno. 
P aragrapho unico. Funccionará tambem á noite o curso fundamel!tal, 

leccionatlo pelos respectivos professores com as vantagens dos professores 
primarias que dirigeni cursos nocturnos. 

A livre frequencia Jesse curso não depende de exailJ.e de admi~são e 
unicam ente de requerimento do candiiato. 

Art. 17. Os membros do corpo docente serão nomeados por decreto, 
mediante concurso e terão os mesmos direitos, vant11gens e penas que têm 
os professores da Escola Normal. 

Art. 1.:!. O Instituto Commercinl terá os seguintes empregadoe de ad
ministração: um director, um secretario, um amanuense, um porteiro, dous 
inspectores, um continuo e serventes . 

No regulamento do Instituto se especificarão os direitos e deveres de 
todo o pessoal, bem como as prerogativas da congregação, processos de 
exames e concursos e tudo quanto diz respeito á disciplina interna do esta
belecimento. 

Ar~ 19. Um dos profossol'es cathedraticos, llvl'eme!lte escolhido pelo 
Prefeito, exercerá cumulativamente a funcçiio·de director. 

Art. 20. Na organisação do Instituto Commercial serão considerados 
pro:fessores catheclraticos os professores nomeados em virtude do concurso 
do extincto Instituto Oommercial do Rio ele Janeiro, que não tenham sido 
jubilados OLt posteriormente á extincção aprove itados em outros estabele~ 
cimentos de instrncção municipal, 

Art. 21. Todos os funccionarios perceberão os vencimentos constantes 
da tnbella annexa. 

Ârt. 22. O Prefeito, com as bases desta lei, expedirá o regulamento do 
Instituto e o installnrá, podendo :fazer as primeiras nomeações indepen· 
dente de concL1rso e sem prejuízo do art. 20. 

Districto Federal, 26 de Junho de 1894, 6• da Republico..-Henrique 
Valladare1. 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS ANNUAES 

CATllEGOUIA ORDENADOS GUAT IFIOi\ ÇÕES 'l'O'l'AL 

--- ·- -

Director . , , ', . , •.. . . . . •.... , . ..... ....... 3: 600$000 3 600HOOO 
P rofessor cathedraJico . •. . • · 3:600/1000 1 :SOOHOOO 5 @OSOOO 
Professor ... . .• . ......• , , •. 2:ü00S000 1:4(108000 4 0008000 
Secn tario .. , . .. . .. . .. ... .. :J : ~0080oo 1:600$000 li 800fi000 
Amnnuense ..... .... ... . .. 2:4008000 1 :2008000 :i 600SOOO 
Inspector . .. . ... , •. . . .. ..•. 1 :üOOHílOO 800/1000 v.oosooo 
Portéiro . ..... .. ..... . •.. . . 1 :6008000 800/iUOO 2:400/1000 
Continuo .•.•. . . ... ······· 1 :200HiJOO 6008000 1 :8008000 
Serveat.e .......... , . .. ..... . . . . . ........ 1 :5008000 1 :500S000 

-
Districto Federal, 26 de Junho de 1894, 6° da Republica.-Henrique 

Vallaclcircs. 

DECRETO N. 99 - DE 7 DE JULHO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a mandar restituir a Carlos Leite Ribeiro 
e outros a quantia de 10:000$000, que depositaram para 
caução de um contracto de melhoramentos na Ilha de 
Paquetl:L. 

O engenheiro · civi l João Bapl:ista Maia de Lacerda, presidente do 
Conselho Municipal faço saber que o Conselho Municipal decretou e eu 
promulgo a seguinte resolução de con:formidade com o art. 21 da lei 
n. 85, de 20 de Setembro ,le 1892. 

Art . 1. ° Fica o Pre:feito autorisado a mandar restituir a Carlos Leite 
Hibeiro e ontros a importancia Lle 10:000/1000 que deposita.mm como 
canção para execução de divei·sos melhoramentos na. Ilha Lle PaquetlL. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, 7 de Julho de 189/i, 6° ela Republica.- Joc'io Ba

ptista Maia de Lacerda, presidente. 
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DECRETO N. 100 - DE 17 DE JULHO DE 1894 
A utorisa o Prefeito a lavrar contrato para a construcçíl.o de 

villas operarias e a conceder por aforamento os terrenos 
devolutos de que a Municipalidade n!lo tiver necessidade 
para outros fins . 

O Prefeito do Districlo Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu promulgo a seguinte resolução, de conformidade com a de 
c isão do Senado Federa l : 

.Art. 1.° F ica o Prefeito aulorisado a lavrar contrato para a con
strucção de vi llas operarias, de acc/\rdo com a proposta preferida na ultima 
concurreucin, e bem assim com a do systemn de madeira e umiant.ho. 

l'arngrapho unico. Os contrat.antes são obrigados, além dos onus 
acceitos na proposta preferida na >iltima concurrencia, a edificar em cada 
villa operaria um pavim ento modesto onde possam :fnnccionar uma escola 
e uma créche, e esse pavimento ficará pertencendo á Municipalidade. 

Art. 2. 0 Para a construcção destas vil :as operarias o Prefeito conce
derá por aforamento os terrenos devolutos de que a Municipalidade não 
tiver necessiàacle parn outros fins de utilidade publica . 

.Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 17 de Julho de 1894, 6° da Repub lica.-·f!enrique 

Valladares. 

DECRETO N. 101-DE 17 DE JULHO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a chamar concurrencia para o serviço de 
barcas entre a Capital e as Ilhas de PaqueM, e do Gover
nador . 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu promulgo a segttint.e resolução, de conformidade com a 
decisão do Senado F€·deral : 

Art. 1. ° Fica o Prefeito autorisado n chamnr concurrcncia para o ser
vi~.o de barcas entre esta Capital e as Ilhas de Paqttetá e do Governador, 
nas seguintes condições: 

l .• Serão estabelecidas tres viagens de ida e volta pnm cada uma 
das ilhas , sendo o hora.rio combinado cr,m o Prefeito e de accôrdo com 
as necess idades dos moradores. 

2.• As passagens serão ele 500 réis, tanto nos dias uteis como nos 
feriadoR. 
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S.• O Prefeito organisará nma tobello de fretes para ae cargas. 
Art. 2• Com este serviço poderá ser despendida até a quantia de 

40:0008, para cada ilha. 
Art. 3. 0 As barcas deverão fazer as viagens em uma hora, no ma

ximo, para a ilha de Paquetá e para a Uba do Governador no tempo com
lii11ado com o Prefeito . 

4rt. 4. 0 O contratante pagará no càso de não serem cumpridas as 
cjatisulas do contrato, a multa estipnlnda pelo Prefeito. 

Art· 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto feder11l, 13 de Jqnho de 1894, 6° da Repqblica ~ Henriq1i8 

T'alladarea. 

DECRETO N. 102-DE 18 DE JULHO DE 1894 

Considera directorias geraes, nessa qualidade immediata-
mente subordinadas ao Prefeito diversas repartições ma 
nicipaes. 

O Prefeito do Districto Federal fnço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a se !!;uinte resolus:ão : 

Art. 1.0 São consideradas directorias geraes e nessa qualidade imme
cliatamante subordinadas ao Prefeito as seguin tes repartições : 

Secretaria Gernl da Prefeitura, sob a denominação de Directoria do 
Interior e Eetatistion ; 

Directoria de Fazenda ; 
Directorin de Obras e Viação; 
Directoria de Inetrucçií.o ; 
Directorin de Hygiene e Assistencia Publica. 
§ 1. 0 A' Directoria do Interior e Estatisticn ficií.o snbordinados o 

lnspeotoria da Malta Maritima e Pesca e o Archivo do Districto Fe
deral. 

§ 2.• São annexa:las á Directoria de Fazenda : 
t .• A Directoria d~ Pntrimonio, como terceira sub-directorin, sup

primindo-se o cargo de Director; 
2.• A Agencia do Imposto do . Gudo, como sexta secção, iozendo parte 

da sub-directoria de Rendas. 
E' respeitado o direito do actual agente, que continu11rã n per

ceber os vencimentos pelo decreto n. 44, de 5 de Agosto de 1893. 
O escrivão é considerado 2° escripturario. 
§ 3.• Fica subordinado á Direcoria de Fnzenda o .Almoxa~ifado. 
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§ 4. 0 A' Directoria de Obras e Viação ficão subordinadas a Inspectoria 
das Mattas, Florestas, Jardins Publicos, Arborisnção e Ca9a, sob a deno
minação de Inspeotoria da Limpeza Pttblica e Particular. 

§ 5.0 A' Directoria de Instruoção~fica subordinada a Bibliotheca. 
§ 6.0 A.' Directoria de Hygiene e Assistencia Publica fica subordinado 

o Matadouro. 
§ 7° O Gabinete do Prefeito e as Agencias da Prefeitura continuam 

sob a acção immediata do Prefeito . 
Art. 2. 0 São consideradas permanentes ns disposições dos §§ 2° a 8° 

do art. 2.• do decreto n. 75, de 6 de Fevereiro do corrente anno. 
Art. 3.° Fica o Prefeito autorisado a expedir os regulamentos parn 

as diversas repartições, tendo em vista o qtte estabeleceu o decreto n. 44, 
de 5 de A.gosto de 1893, com as modificações necessarias á descentrnli
sação dos serviços e á independencia ou subordinaçiio das repartições, 
umas em relação ás outras. 

Paragrapho unico. As Directorias de Hygiene e Assistencia Publica e 
de Instrucção continuarão· a reger -se pelos regulamentos respectivos actu11.l
rnente em vigor. 

Art. 4. ° Fica extensiva á D i rectoria de Hygiene e Assistencia Pu
blica e á Directoria de Instrucção, excepto ao pessoal docente, a lei de 
7 de Agosto ele 1893·, que regllla as condições de nomeação, aposenta
tloria e demissão dos flinccionarios municipaes, promulgada pelo Conselho, 
e prejudicado o art. 22 dessa lei na parté referente a taes re . 
partições. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 17 de Jlllho de 1894, 6° dá Republica - Henriquo 

Valladares. 

DECRETO N. 103-DE 3 DE AGOSTO DE 1894 

Concede uma subvenção ao Lyceu do Engenho Velho 
e a outras instituições. 

O Prefeito do Districto Federal faço snber que o Conselho Municipal 
decretou e ett promulgo a seguate resolução, de conformidade com 11 

decisão do Senado Federal : 
Art. 1. 0 E' concedida ao Lyceu do ffingenho Velho, á Escola Normal 

Livre, á Sociedade Auxi liador>< da Industria Nacional e á Escola de En • 
sino Gratuito , mantida em Botltfogo, á rua Bambioa, e111 edificio proprio, 
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n sllbvenção nnnunl de 6:000H a cnda uma dessas instituições , r especti
vamente, pngn em prestações mensnes. 

Pnragrapho un ico. E ' igunl n1ente concedida, nas mesmas condições , 
a subvenção de 3:600H nnnuaes para auxi liar o Lyceu da fregLtezia do E n
genho Novo, recentemente areado. 

Art. 2 . 0 Todas essas ins ti tu içõe.> fi cam suj eitas á fiscalisação, que lhes 
fôr imposta pela P refeitura . 

§ l .0 Quanto ú Escola Norm nl Livre, se Lt pluno deverá ser con 
fo rme ao da Escola Officinl, ÍL qual ficn desde já equiparada para todos 
os effeitos, com n obrigação de ndmitlir annualmente, isentos de qual
que r contribuição, doze alumnos reconhecidamente pobres . 

§ 2 .0 Quanto ús demais insti tu i ~. ões .a que se refere o art. 1. 0 rece
berão as sub venções logo que estej 11 funccionnndo pelo menos uma 
officini1. 

§ 3.° Cada uma dessas institu ições é obrigada n manter uma b ibl io
theca ou s11 la de leitura li dispos ição do publico. 

Art. 3.0 Revogam··Se as disposições eru contrario. 
Di stricto F ederal, 3 ele Agosto ele 1894, 6° da Republica .- Henrique 

Valluclares. 

DECRE'l'O N . 104 - DE 21 DE AGOSTO DE 1894 

Regula a cobrança do imposto de alvarás de licenças. 

O P refeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resf)lução : 

Art . 1. 0 Para n cobrança do imposto de alvará de licença, a que se 
refe re o n . 13 do a rt. 1° do Decreto n . 75, de 6 de Fevereiro de 1894,pro · 
ceeler- se -ha ao lançament.o respec ti vo pela Di recto ri a ele Fazenda Mnnici
pal, pelri fórma estabelecida parn o lançamento e cobrnnçoi do imposto 
predial . 

Art. 2. 0 A cobrança do imposto de alvarí1s de licença será feita no de
cu rso do mez ele J aneiro de cada anno, independentemente de requeri mento 
dn p arte interessada e mediante a apresentação do documento relativo ao 
anno anteri or, que ti ve r sido expedido pelti Directoria de Fazenda, e de 
accôrdo com as modi ficações do lançamento . 

Art . 3. 0 Os dividendos dos bancos, companhias e sociedades anony
m as, d istribuidos no ul timo exerci cio ou, na :falta desse dividendo, o ca
pital realisado servirá de base para o lanc;amento do imposto relativo ao 
exercicio seguinte. 
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Art. !1,.0 O inicio de qualquer negucio ou industri<I e o de exercicio de 
profissão, por que fi que suje ito ao pagamento do imposto de licença, só 
po clerá reali sar-se depois <l e effec tuado o respectivo pagamento, para o que 
a parte interessach req Lwrará ao Pre fe ito Municipn,l ; sendo imposta n,o in
fractor a mul t<i de cem mi l réi s, independente U.e qualqLier outra penali
dade em que tenha, incorriclo pelas postLiras em vigor. 

Paragrapho unico. Aos mercadores amblllantes, sem lioeoça pn,ra o 
inicio do seu negocio ou qLte não tenham pago na respectiva épocba o com
petente imposto, se rá imposta a multa de vinte mil réis, sendo apprehen
clidos os artigos elo seu negocio,até que effectuem o pag,imento do imposto ~ 
multa. E sses artigos serão conservados em deposito e vendidos, oito dias 
depois , em basta publica, se não t iver sido fe ito o pagamento do imposto 
e multa; devendo ser inutili sados quando houver nelles começo de decom
posição. 

Art . 5 .0 Aos contr ibuin tes que não pagarem o imposto de licença no 
mez ele J aneiro seri1 imposta a multa de 15 º[o quando o pagamento f<l r 
effectuado até 30 de J1rnb~ elo res pect i1·0 exerc icio e de 25 ºlo qLtanclo se 
realisar depo is de 30 de Junho do mesmo exerc icio. Findo o exerci cio a co
brança ser á feita executi vamente. 

Art. 6.° F ica revogada a disposição do Decre to n . 60, de 6 de Dezem 
brn de 1893, na parte que estabelece a multa de cem mil réis indistincta" 
mente por falta de alvará de licença . 

Art . 7 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Distr icto Federal, 21 ele Agosto ele l 89~ . 6° da Republica. - Henrique 

T'allaclares. 

DECRETO N . 105 - DE 15 DE SETEMBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a acceitar a proposta do Dr. Pedro Affonso 
Franco, para a construcção de um predio para o Instituto Vac
cinico Municipal, onde cultivar:t a vaccina animal, e a prepa
rar, assim como colherá a vaccina humanisada . 

O Prefe ito do Di st ricto Feden1! faço saber que o Oonselbo Municipal 
decretou e en sa ncc iono n seguinte reso lução : 

Art. 1.° Fic>L o Prefaito attto ri sado a acceita r a proposta cl0 Dr. Pedro 
Affonso Franco para a cons trucção de um pred io à sna custa para o Instit uto 
Vnccmico Municipal, onde cul tivará a vaccina animal, assi m como colherá a 
vaccina humanisada. 
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a ) a vaccinnção será feita diariam ente no Instituto com as duas vao
cinas; 

b) n autopsill Jos vitell os será feita depois da retirada. da vaccina e 
notes do emprego desta, salvo nos casos em que fo r isso julgado desne
cessario ; 

e) n venda dos vitellos nutopsiudos será livre e nas condições da pro
posta ; 

d) residirá no Instituto o proponente ou medico vnccinudor, ao qual , 
em sua ausencia temporarin do paiz, elle delegará suas attribuições. 

Art. 2.• O Instituto será considerado repartição municipal e se rá in
speccionado pelo Director de Hygiene. 

§ 1.0 O seu pessoal será organisado conforme a tabella annexa e a. 
reorganisação do pessoal será feita á proporção que se derem vagas nos 
lugares boje ocm1pados pelos vaccinadores. 

Emq unnto isso não se der, ficarão os actuaes auxi liares servindo e ven. 
cendo os mesmos honorarios. 

§ 2.0 A nomenção dos auxiliares da vaccina , que passarão n ser deno
minados commissnrios vacc inadores, será feita pelo Prefeito nas condições 
do § 7° do art. 25 do reg1ilamento de IIygiene. 

A rt. 3.• O predio do Instituto ficará isento do imposto predial, sendo 
o gaz, agua e objectos de escriptorio pagos pela Iatendencin. 

Paragrupho unico. No fim de cada mez será orgnnisada a folha de pa
gamento do serviço da vaccina, incluindo o pagamento ela subvenção e o 
pagamento de todo o pessoal, especificando os nomes e os vencimentos de 
cada ernprcgndo, sendo essa folha enviada á P1·efe itura,para ser processada 
e paga por intermedio dn Di rectorin de IIygienc. 

Art. 4. o O Dr. Pedro Affonso ficará encarregado, por 10 onnos, me
diante contrato, do serviço da vacoinação no Districto Federal, nos con
diç.ões estabelecidas na sun preposta, e, findo este prazo, a Iotendencia po
derá tomar conta do estabelecimento e custea- lo por si, pagando o aluguel 
de 1 :DOOS mensaes ao proprietnrio, ou chamando-o a si pela quantia de 
200:000$ em moeda. 

a) a Intendencin poderá, findo o prnzo, entrar em accôrdo para a con
t inuação deste mesmo serviço pelo preço que então se convencionar, ou 
abandonar o pred[o e o contrato e proceder com inLeira liberdade ; 

b) se, porém, antes de findo o prazo, a IntenJencia quize r rescindi~ 
este contrato, sem te r provado que o proponente faltou notoriamente a seus 
compromissos, pagará a indemnisação de 40:0008 e poderá chamar a si o 
predio, mediante a quantia de 200:000ff, não ~eudo neste caso paga a 
guantia de 40;Q00flOOO. 
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Art. 5. 0 Para a execnçii.o desta lei fica alterada a ordem estabelecida 
pelo paragrapbo un ico do art . 6?. do regulamento em vigor. 

Art. 6. 0 Revogam -se as disposições ~m contrario. 
Districto Federal, 15 de Setembro de 1894, 6° da Republica. - Flen 

riq1w Valladares. 

DECRETO N . 106 -DE 19 DE SETEMBRO DE 1894 

Revoga para todos os effeitos o art. 28 da lei de 17 de Julho 
de 1893, que regula a construcção e reconstrucção de predios. 

O Dr. A.ntoni'o Dias Ferreira, President.e do Conselho Municipal, faço 
saber que o Conselho Municipal decretou e eu promulgo a seguinte 
resolução, àe conformidade com o art. 21 da lei n. 85, de 20 de Setembro 
ele 1892 : 

Art. 1°. F ica revogado parn todos os effeitos o art. 28 da postura de 
17 de Julho de 1893 . 

.Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Fe<lera l, 19 de Setembro de 1894, 6°. da Republica , - Dr. 

ánton'io Dias Ferreira. 

DECRETO N . 107 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1894 

Autorisa a desapropriaçllo do terreno e bemfeitoria que fecham 
a rua Lia Barbosa, no Meyer. 

O Dr. Antonio Dias · Ferreira, Presidente do Conselho Municipal, faço 
saber que o Conselho Municipal decretou e eu promulgo a seguinte re
solução, de conformidade com o art. 21 da lei n. 8f>, de 20 de Setem
bro de 1892 : 

Art . 1. ° Fica o P refeito Municipal autorisado a desapropriar, por uti
lidade publica, o terreno em frente á estação do Meyer, que :l'echa a rua 
Lia Barbosa, e n bemfeitoria nella existente • 

.Art. '2. 0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Districto Federal, 20 de Setembro de 1894, 6° da Republic11,-JJr. An

fgnjo Pias Fcrrefra . 
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DECRETO N . 108- DE 25 DE SETEMBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a consolidar os decretos que regem as 
concessões da Companhias de Carris Urbanos. 

O P refe ito elo District\J Fe deral faço saber que o Cons_elho Municipal 
decretou e eu sancciono a scgllinte reso lllçiío : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autorisado a consol idar os decretos que regem 
as concessões ela Companhin de Carris Urbanos e a modificar a clau
sula 25• do contrato de 24 de Agosto de l87S, prorogando o prnzo de sua 
concessão até 31 de Dezembro de 1930, cabendo ú companh ia a ob ri
gação de prestar os serviços que propõe faze.-, em vez de entrar 
com as quotas annuaes a C[ Lle i'ô r obrigada, de accô rclo com a sua 
proposta. 

Art . 2.0 A Companhia fica ob rigada a abrir um tt1one l na di 
recção elo prolongamento ela rua elos Benedictinos até :í rua da Saude. 

§ 1. • O prazo para 11 c Jnclusão das obras será de dous ao nos. 
§ 2.• A Munici paliclade· fará as de sap ropriações necessarias, imra o 

que fica o Prefeit0 auto ri sado. 
Art. 3. 0 A Companhia é obrigada a faze r o rebaixamento ela rua da 

America, de accôrdo com a planta approvada pela Directoria de Obras e 
na fórma de sua proposta. 

Art. 4. 0 A Companhia é obrigada a conservar, á sua custa, em per
fe it o estado e durante o tempo do contrato, toda a área. entre tr il hos ele 
suas linhas e mais 0111 ,25 para fórn elos tr ilhos. 

Paragrapho unico. Este calçamento é ind ependente daqnelle que a 
Companhia t~nha a fazer por conta de anouidndes. 

Art. 5.• Terminado o prazo , reverterá para a i\fonicipa\idade todo o 
material fixo e rodante pertencente á IJompanbia. 

Art. 6 ° A não rea lização da abertura elo tnnne l no prnzo estip ulado, 
sem motivo just.ificddO, bem como a fa lta de pagamento de unnnidacles a 
que fica sujeita a Companhia, importa em perder ell n o direito ao prazo 
ela prorogaçiio, sem d ireto a reclamação alguma. 

Paragrnpho unice. No contrato se taxará as multas e penalidades em 
qne incorrer a Companhi a por infmcções . 

Art . 7.0 Por conta das verbas co m que a Companhia tem tle entrar 
para os cofres muaícipaes será feito o calçamento da rua ela Sande, ue ntro 
do prazo de seis mezes da data da assignntura do contrato . 

.Art. 8. 0 Revogam- se as disposições em contrnrio . 
Dis tricto Federal, 25 ele Setembro de 1894,6• ela Repnblica .-Henrique 

Valladares. 
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DECRETO N . 109- DE 27 DE SETEMBRO DE 1894 

Estabelece a lotação para os carros de passageiros das 
di:fferen tes companhias de carris urbanos. 

O D r. A ntonio Di ns F erreira, p residente el o Conselho Municipal, etc. : 
faç.o sn ber que o Conselh o Mnnicip(l] decretou e eu promulg o, da con
fo rmidade com o art. 2 1 da lei n. 85, de 20 de Seternbro de 1892 , a se
g uinte resolução : 

Art.' 1.0 Nos boncls das companh ias de Botafogo , Villa-Isabel e São 
Christovão só podem v iaj ar nté 38 p assageiros, sendo quatro em cada 
banco e seis na pl ataforma tru·le ira. 

Art. '2 .0 Nos bane!~ que rodam sob re trilhos de bitola estreita, com o 
os da Companhia C.irrjs U rbanos e out ros , só podem v iajar t res passage i· 
ros em cada banco e quatro na pl ataforma trazeira . 

Art. 3.0 E' ex pressam~n te prohibido viajarem passag eiros collocndos 
nos estribos dos bonds e !la platafo rma da frente. 

Art . 4.° F icam ns companhias obrigadas a pagar uma multa de 58000 
por passage iro nn. t ransgressão dos arti gos anteri ores. 

Art. 5.0 Afim el e que as Companhias p ossam sati sfazer sem reclama ção 
ao constit nido nesta postura, pri ncipiará es ta lei a ter rigorosa execução 
seis mezes depois de sanccionada. 

Art. 6.• Revogam-se as di spos iç,ões em con trario. 
Dist ricf.o F edern l, 27 de Setemb ro de 1894, 6° da Repub lica.- Dr. An 

tonio Dias Ferreira.. 

DECRETO N . 110 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1894 

Autorisa a demolição dos edi:ficios, muros e tapamentos que 
ameaçarem ruina. 

O Dr. Antonio D ias Ferreira , Pres idente do Conselho Municipal , etc .: 
faço sa ber que o Conselh o l.Vfo uici pal decreto u e eu promulgo, de con
fo rmidade com o art. 21 el a lei n. 85, de 20 de Setembrn de 1892, a seguinte 
r~soln ção : 

Art . 1. 0 O ecl ific io, mmo ,)u t apamento, seja qual fô r suu natureza, que 
ameaçar mina , será clemol iclo. 

§ l .0 O agente ela P refeitu ra in timará o respectivo proprietario ou res
ponsavel para, no prazo m aximo ele dez dias , demolir a co nstruc9ã o (preilio, 
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muro ou tapamento) que nmençar ruina on fazer os necessnrios reparos, de 
accõrdo com a vistorin 1ue previamente deve ser feita pelos engenheiro~ mu
nicipnes, á requisição do mesmo agente. 

§ 2. 0 Decorridos •>s dez dias, sem ter o infractor dado começo á demo
lição ou reparo, o agente lnvrnrá o auto de infrncção,remettendo· o á Prefei
tura, afim de se procetler pelo juizo dos feitos da hzendn municipal á acção 
da demolição. 

§ 3.• Embora condemnado pelo PoderJudiciario fica o infractor tnmbem 
sujeito no pagamento das despezas da acção e mais as multas de lOOS 
nela infracçilo • 

..Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario . 
Districto Federal, l de Outubro de J 894, 6• da Republica.-Dr. Antonio 

Dias Ferreira. 

DECRETO N. 111 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a conceder ao cidadão Domingos Fernandes 
Pinto permissão para construir á sua custa um cáes que, co
meçando na praia da Saudade, em frente ao Instituto Benja
min Oonstant, vá terminar na Escola de Aprendizes Artilhei
ros, situ!lda ni fortaleza de S, .Toão 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. l.° Fica o Prefeito auctorizado a conceder no cidadão Domingos 
Fernandes Pinto permissão pnrn construir á snn custa um cúes que, come
çando na praia dns S;rndades, em frente no Instituto Benjamin Cons tant, 
vá terminar na Escola J e Aprendizes Artilheiros, situada na fortaleza 
S. João, obrigando-se o contrntnnte : 

a) a construir o mencionado c:ies ele mac:dam e cimento na pnrte hy
draulica e de silharia de juntada na parLe superior ; 

b) a fazer, a um metro de l\lt.tua dits ml\is altas marés, um leito de es
trad l de rodagem com 10 metros de lnrgum, inclusive os respectivos pas
seios, em toda a extensão do ceies, o qual terá no começo uma graude 
praça, nas margens exteriores desses passeios um parapeito com a altura de 
Om,SO, e nos pontos convenientes escadas para embarr1ue, sendo abertas nos 
terrenos circumvisinhos as rnns que fornm necessarias ; 

e) a construir na bahia de nata1:1io, existente na enseiidu fronteira ás 
escolas militares e Superior de Guerra, uma ponte de 16 metros de largura 
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com escadas para embarque e desembarque, e dous boeiros para n facil ex
pedição das aguas ; 

d) a conservar por stta conta, desde que começarem as obras até ao fim 
do 20° anno do contrato, o encanamento de agtta potavel que e~tá assentad o 
no costão da montanha e ele que tirará tambem por sua conta as rami6.
cações que se tornarem necessari <1s, podendo augmeutar-lhe as dimensões, 
se fôrem insufficientes ; 

e) a fornecer á Prefeitura, por dous terços do preço do mercado, toda 
a cantaria e alvenaria que quizer encommenclar-lhe e que fica com o di
reito ele extrahir das montanhas adjacentes ao cáes, por todo tempo deste 
contrato. 

Art . 2.• O Conselho Municipal concede ao contratante ou empreza por 
elle organisada ; 

a) isenção por 20 annos do imposto predial para os predios que con
struir nos terrenos que conquistar ao m:i.r e ás rochas na localidade, não 
podendo passar a terceiros ; 

li) uso e goso dos terrenos que desculvur e daquelles que fôrem adqui
ridos pelo aterro sobre o m~r ; 

e) uso e goso de uma linha ferrea qtte coustrnirá em todo o cáes 
construido e nas ruas que fôrem abertas pelo contratante, podendo nella 
empregar a trncção que, sem inconveniencia parn a segurança publie t, rnni s 
conveniente parecer ao Ministerio da Guerra, não pagando cJdt\ passageiro 
mais de 100 réis por viagem inteira e havendo para as cargas uma tabella. 
npprovada pela Prefeitura, salvo direito ele terceiros. ; 

d) em caso de necessidt1de, parn com presteza proceder-se ao abasteci
mento das fortalezas de rmrnições de guerra e pessoal para a defesa das 
mesmas, este serviço se fará gratuitamente e prefere a qualquer outro, fi
cando durante este tempo a linha ás crdens do Governo ela União. 

Art. 3. 0 As obras para o começo do cáes serão postas em execttção dous 
mezes, no maximo, depoi iõ de assignacln o contrnto, precedendo a este as
sentimento do Ministerio ela Guerra, devendo, oorém, o concessionario, 
clentro cio prazo de se is mezes, Sttbmatter á approv;ção definitiva ela Pre
feitura o plano de tolas as obrns que têm d ) ser feitas e que se obrigci. a 
conch1ir no prazo de oito annos. O dito plano será considerado approvado 
um rnez depois da sua apresentaçíi.o, se untes não houver sobre elle qual· 
quer despacho. 

Art. 4.° Findo o prnzo de 50 nnnos reverterá parn o Governo Munici
pal a linha ferrea com todo o materi,d fixo e rodante, e os estabelecimentos 
que forem construidos para os serviços das pedreiras e das obras elo cáes . 

Art . 5. 0 As obras do cáes serão fiscalisadas por um engenheiro da Di
rectorfo de Obras Municipaes, designado pela Prefeitura. 
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.Art. 6.• Pela infracção de qua lquer das condições a que se obriga, 
fica o contratante suje ito á multa ele IOOH a 5:0008, conforme a importancia 
dessa infracçiío . 

.Art. 7.° Ficam revoga das as di.sposições em contrario. 
Districto Federal, 3 de Outubro de 1894, 6• da Republica. - Henrique 

Valladares. 

DECRETO N. 112 -DE 9 DE OUTUBRO DE 1896 

Concede perrniss!Lo fL Companhia Centro Industrial Nacional 
para uma linha de carris de ferro da E stação de Campo 
Grande a r epresa do R io da Prata clÓ Mendanha. 

O Prefeito do Di stricto Fedem! faço saber que o Conselho Municipa l 
dP.~retou e eu sncccioao a seguinte reso luçõ.o : 

.A rt. 1. 0 E' concedida á Companhia Cen tro Iudt1st ri a l Nac iona l, por 
sua direc loria, salvo dire itos de terceiros , perm issão por 30 annos para 
tornar pub lico o trnfego de sua li nha ex istente até o Gucincl1í elo Sapé, 
continuanuo o m esmo trafego de caracter publ ico, do t ermo claquelle 
prazo em diante , conforme o que estntui r a il1unicipalic1ade de então ; e 
para construir, usar e gosur, pelo mesmo espaço de tempo, a outrn, em 
segui!llento, movida por tracção animada, por vapor ou e lectricid ude, e 
que, subindo o rio Gmmrl1í-m·irim e do ílio dei Prata elo illendanha, seu 
affluente , irá t erminar junto ·{i represa do referido Rio da Prata . 

.Art. 'l.o A Companbi u fica obr iv da: 
§ J.o A dar passagem gratuit~ aos funccionarios d11 llfonicipa lidade, 

quando em serviço . 
§ 2.0 A ceder em suas propriedades uma faixa lateral n linha , de 18 

metros ele la rgnra, pnrn n vioçiio pub lica . 
§ 3. 0 .A cecler tnmb em, denLro ele suas p1·oprieduc1es, ao lado da refe 

rida faixa, de 18 metros de largura, cm lugares escolhicios p ela Prefe itura, 
duas praças com a úrea de 3.000 metros quadrados . 

§ 4. 0 .A ceder, com fr~nte respectivamente parn cndn uma destas 
praçns , doll s terrenos com 20 m etros d e frente e 40 ele fundos, destinados 
á fundação de duns escolas publicas . 

§ 5.• A fazer du as ' ' io gens redondas d iarias, para passage iros e 
bagagens , em communicação com os trens dn Estrada de F erro Centml 
do Brazil. 

§ 6.• A entregai ao publ ico o trecho que já está construido e em 
trafego utê a Fazenda do Gitandú elo Sapé, dentro de seis mezes, e d'abi á 
represa do Rio da Prata, deni.ro de tres annos. 
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.Art. 3.° Como cornpensaçfio , são tnmbem conce:lidos á Companhia os 
seguintes favo res : 

§ l. 0 O direito de <lesaproprinção , po r uti lidade pub lica, da fa.ixa dos 
t errellos parti culares que a li Ilha percorrer. 

§ 2.o O direito de utilisar- se da faixa apropriada para a linha ele 
tubos de ab as tecimellto de agua ao i.VIutadonro Publico, obrigando· se a 
Companhia a conservar 03 trecho~ que perco rrer. 

§ 3.0 O d ireito de ntili sa r-se elas estrnclas de rodagem, mantendo-as 
em perfeito estado ele conservação . 

§ 4.0 O clireito ele cobrar ~00 réis p•n passngeirn e por trechos ele seis 
kilom etros , e cobrar por bagagens e cargas segundo tabella approvad:i 
peh Prefeitura. 

§ 5.0 O prnzo tlc 30 :rn nos para a presente concessão . 
.Art. 4.0 Nos pontos em que a Companh ia se serv ir clns e>traclas de ro 

dagem mun ic'pucs p :trn r.ssentamento ele se us t rilhos , e)la alarga rá, na 
propo rção eh úrea utili sacln, a rnesm:t estrada, obrigando-se :\ sua con
scrvn~ão nesses pontos . 

.A rt. 5.• Revogam -se as disposições em contrnrio. 
Districto F edera l, 9 ele OutubrJ ele 1894, 6° da Repub lica. - Hcnriqnc 

Valladares. 

DECRETO N. 113 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a despender até a quantia ele 100:000$ 
como credito extraorclinario, para p::igamcn to elos empre
gados ela Secretaria elo Conselho, nomeados em sessão de 
15 ele Maio deste anno, e parn salisfozer as d espezas .que 
correm pela verba- Material ela Secretari::t do Conselllo . 

O P refeito do Districto FeJeral f:tço sabe r í[ne o Cumelho ~fun i c i pu l 
clecretou e eu sa r,cciono a seguinte •"·solução : 

Art . l. ° Fica o l'refeito :<utorisaclo a desp 3n.le r até a ']Unntia ele 
100:0001S, cnmo cred ito extraorcLnnri o, pnra p:igamento aos empregados da 
Secretar ia do Conselho, nomeados em sessão de 15 ele Mnio deste nnno, 
dos venc ime.nlos que lhes con1pet irem, desde a clat:i desta nomeação até 
a te r111inu ção <lo nctua l cxe rcicio, e p.trri sati sfaze r as despezas que cor
rem pela verba - Mnte rinl cln Secret ~.r i a elo Conselho. 

Art . 2. 0 Revogan1· se as disposições on contrario. 
Districto Fecleral , 16 de Outubro ele 1894, Go d,t RepuLl ic,1.- flenl'Í• 

que Valtadares. 

l\L- 10 
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DECB.E'l'O N . 114-DE 16 DE SETEMBRO DE 1891 

Autorisa o Prefeito a conceder permissão á Companhia de 
Carr is Urbanos para coustrucção, uso e goso, por 40 anno<', 
de uma l inha de carris de ferro entre a estação de Campo 
G~mnde. e o DJ.strLcto de G uaratiba. 

O Prefeito do Di str icto Federal faço saber c1ue o Con5elho Municipal 
decre lou e eu sancciono a segnint~ 1·esoiltç5.o : 

. .A.rt. 1.° Fica o Prefo'to autorisado a conceder, sem pr Jjuizo d e 
t erceiros, á Com 1.nnhia Cnrris Urbanos permissão pnra const ru ir e gozar 
po r 40 0110os um a linha por traoçrio animal OLt outra, entre a estação de 
Campo Grande e os pontos d enon ii aados Pedra e I lha, aa fregnczia ele 
Guarutib:i, podendo prolongar suns linlrns pnrn quaesquer OLllros pontos 
das parucbias de Guaratib .L e Campo Grande. 

Art. 2. 0 No fim do prazo da concessão , todo o rn nterinl fixo e rodante 
e lJe 111 fei torias reverterão parn a i\lun icipalicl:1<le a titulo precario e sem 
dire ito a indemnisnção alg uma . 

Pllrngrapho unico. Na presente conces5~o, como e111 touas as oulrns 
simi lares, ficam sempre sa lvos os direitos ele terceiros, quer esta c::lausula 
tenha sido ou niio cõnsignacla nos contratos ou lerm os ele coace<são 
lavrados na Profeiturn ou aos projectos votadvs pelo Conselho . 

.Ar t. 3.0 De accôruo e com app rovnçiio do Prefci lo, será a:1oplaila a 
tubella para a cobrança ela taxa dos rass.1gciros e c .1rg:1s e bem assim 
o hor~rio para o trnfego ela mes ma linha. 

Art. 4_.n H.e vogam-se as disposições ein contrario. 
Districto Federal, 16 de Outubro de 189(!,, 6° Lhi HepL1lJlica. - ffe1irique 

Vall 1dar es . 

DECRE'l'O N . 115 - DE 18 DE OUTUBRO D~ 1894 

Autorisa o P refeito a conceder ao engenheil'o Domingos 
G ui lherme de Braga 'l'o rres licença ·para a construcção de 
m:o.u..1 linha de bonds eutre os d istrictos de G uaratiba e 
Santa Cruz. 

O Prefeito do Dislrir.to Feclel'al faço saber que o Conselho ~Juoicipnl 
decreto u e eu saocciooo a seguinte resolução : 

.Art. I :? F ica o Prefe ito autorisado a conceder no eogenbei1·0 Domin · 
g<•S Guilhe rme de Brnga Tot1·es perm issi'.o por 50 aonos pllm, por si OLl por 
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tracção onirnnl, v a1Jo r ou elechicidáil.e, e11tre os distric bo1;" de Gu'á1'atiba 
e Santa Crnz, approvados que seja 111 os planos qt1e apresentar . 

A rt. 2 . ., A tttrifa de preyus Ue p a~-sageiros, cargas e bagagens será 
feita de accôrdo com o· P1'Cfeito . 

Art. 3.o O concess icnario fica obrig·1do ao . traosp or t.e gratuito, uns 
nrns liultas, dos emp regados nrnnicip lles , quaudo em serviço, e dei~ cargas 
da Prefe itura. 

Art. !i.. 0 Ao concessionario se rá con c.:did o o direit o de desapropriação, 
por ntiliJ acle publica, 1rn fór:na da lei vigentP., p ara a·s faixas de terrenos 
anile !enlinm de passa r os t rilhos e para· a ú.-ea necessmia :ís chpendencias 
il.a em preza. 

Art. 5.0 No fim de 50 ano ~s todas as obras, rn,ate ri a l, linhas, terrenos 
c be111 fe ito1·irts ela ernprern seriiu propriednJ.es da l\íunicipnlidade, sem 
ind emnisny.1.o de especie nl g nnrn .. 

Art .. 6.° Findos os 50 :t1111os, os actuaes peticiona rias terão prefe
r, nci;i sobre qnaes11ner outr0s pretcnd ei1tcs , em igmd dade de circum · 
•tn ncias, ao urrendarncnt.o on compra da companh ia, caso * Municipal ida,le 
n quejra vender 011 arrendar. 

Art. 7 .• Se is 1nczes depois de ass ignado o contr:1ctei, n'o h.1"enilo ini
cio J.os trnba'. lios e continnaçiio elos mes mos, fi ca a concessão considerada 
cadncct, tornand0-se es t1l di spos içiio perma.nente para todas as co:: cessões 
id enticas, sa lv o riova resolução do GJonselho llfonicipal. 

Art . 8.0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Dislr icto Federal, 18 de Outubro de 1894, 6° drt Repnb lica,- Hen?'Íqu.e 

VatlCGdarcs. 

DECRETO N. 116 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1894 
Autori:;a o Prefeito a ordenar aos pi:ocuradores dos feito s mu

nicipaes a clesistencia dos effeitos ela sentença dada contra 
Joaquim Martins da Silva. 

O Prefeito do Dislricto Federal faco saber que o Conselho M:nnicipnl 
decretou e en promulgo a seguinte re sol11 çfi~ . de confo rmidade com a deci
são elo Senaclo Feder:. ! : 

Art. 1.° Fica o Prefeito nuto risado a ordenar aos procurnJores dos 
feitos mnni cipae3 a desistenciu rios effei t.os ela sentença dada contra Joa
qn.in1 J\il artins tla Sil vn , i1ara a c.le111olic;õ.o das pequenas casas constrnidns 
nos fundos elo predio de sua propriedade à rna J.os Arcos n. 86, con-
101'mci facullrt o § 9 do art, 15 d.a lei n. 85, de W de Sete!llbro ·de is~.z, 
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pngando o proprieta rio todas as custas do processo e uma indemnisa~.ão 

de 500H á Municipalidade, a qual será applicnda em beneficie dos asylos 
municipnes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Districto Fedeml, 25 de Outubro de 1894, 6• da Republica.-Hen1·ique 

Va.lladares 

DECRETO N. 117 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a prorogar até 28 de Fevereiro pro:x:imo 
futuro o prazo para pagamento dos f6ros atrazados e das 
licenças de casas commerciaes. 

O Prefe ito do Districto Federal faço saber que o Conselho Municipal 
decretou e eu promulgo a seguinte resolllf;:ão, de conformidade com a de
cisão do Senado Fedem! : 

Art. 1.° Fica o Prefeito autori sado a pror0gar até 28 ele Fevereiro 
proximo futuro o prazo parn pagamento dos fóros ntrazados e das licen
ças de casns commerciaes que pagarem o imposto d1; industrias ou pro
fissões e não t iverem feito esse pagamento até 3 l de Dezembro proximo 
passado . 

.A.rt. 2.• Revogam -se as disposições em contrario. 
Districto Federal. 25 de Outubro de 1894, 6° da Republicu- I:Ienrique 

Vallaclares. 

DECRETO N. 118-DE 27 DE OUTUBRO DE 1894 

Autorisa o Prefeito a despender ate a quantia de 50:000$ para 
solemnisar o anniversario da proclamação da Republica. 

O Prefoito do Di~tricto Federal faço saber que o Conse lho Municipal 
decretou e eu sancciono a segniate resolução : 

Art . 1.• Fi cn o Prefeito autorisado a despender ate a quantia de 
50:0008, para solemnisar, em nom e do Governo Municipal do Districto 
Federal, o anni\·ersario ela proclamaÇão da Repub lica. 

Art. 2 . o Revogam· se as disposições em contrario. 
Districto Federnl, 27 ele 0Lttubro de 1894, 6° da Repuhlica. - HenriqLte 

Valladares. 
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DECRE'FO N. 119-DE 19 :DE NOVEMBRO DE 1894 

Autorisa o .Prefeito a contractar com M. Gomes de Oliveira o 
fornecimento de carne verde á populaçau do Districto 
Federal. 

O Dr. Anton'o Dias if<1erreira, o presidente do Conselho Municipal do 
Districto Federal faço sabe r qi:e o Conselho Municipal decretou e pro
mulga a seguinte resolução : 

.Art. 1° Fica o Prefeito antorisado a contrnctar com M. Gomes de 
Oliveira, por si, r,ompanhia ou emp reza que organisnr, o fornecimento de 
carne verJe necessarin para o consumo diario da população desta capitul, 
mediante as condrções seguintes : 

§ 1.0 O prazo do contracto será ele cinco annos, contados da data dn. 
assignatura do n.esmo contracto. 

§ 2. 0 O gnclo abatido no m atadouro el e S»nta Cruz ou em outros, para 
os quaes fica a Prefeitma desde já devidamente uutori sada a conceder 
li cença quando fôr requer.ida pelo contrncLante, poderá ser de procedencia 
nocional on estrangeira 

§ 3. 0 .Ao contractante unicamente será garantida toda a mnt,ança 
dia ria e necessa ria para o consumo da pqpulação . desta capital, e durante 
o p rnzo do con tracto não será permittida a venda de cnr.ne verde, senão a 
elo gado abatido nos referidos matadouros. 

§ ·4.• 0-coutmctatlte é obrigado, salvo os casos de guerra que justifi
quem a fnlta de entrada normal de gado no mercado do Rio de Jnneiro, 
por ·vin ferrea ou mariLima, p este officialmente comprovada e quer por 
si só justifique aquella falta, novos impostos ou augmeuto dos actu'aes, a 
v.e ndcr o blogram1na de carne verde p or preço nunca superior a flOO réis 
no deposito ele S. Diogo, ou em outros eqni v.alentes, devi.damente auto ri
sacloa pela Prefeiturn, quando requeridos. 

Em caso de novos impostos on augmento dos actuaes, o Prefeito 
reverá a tnbella de preços e estes só poderão ser augmentados de accordo 
com o Prefei to, na proporção relativa no augmento dos impostos. 

§ 5. 0 O contr:1ctante é ob ri gado a indt1 a vender o kilogrnmmn de carne 
verde, no deposito de S. Diogo ou equivalentes, por 480 réis, quando .o 
cam bio estiver a 11 d.; por 460 réis .quando .estiver a 12 ; e nssim propor
cionalmente até o cambio de 20 d , caso em que o preço do kilogrammn. 
5erá de 300 réi~ para o gado importn.<lo do estrnngeiro e salvo os casos 
previstos no § 4°. 

§ 5. 0 O contractante é obrigado n. manter n clilferença ele 100 réis 
sob re o preço do .kilogramma de c .• rne vereie no deposito de S. Diogo ou 
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equivnlentes, no caso de exigirem mais os retalhistas , abrindo elle açougues 
fixos ou volantes para ar1uelle fim, de combinação com a Prefeitura. 

§ 7.• O contractanLe é ohrigado n garantir o contracto com uma fiança 
de 100:0008, em moeda corrente, apoiices do governo geral ou predios, logo 
no neto d11 assignatura do contracto, e bem assim, a mnnte r um stock no 
Município Federal ou em suas imrnedinções superior a tres mil cabeçns de 
gado, salvo nos casos previstos §§ 4° e 5°, devendo o stock ser formado 
dentro do prazo para execução do contracto, § 13. 

O gado constante do stock fica percencente a .Municipalidade, logo q ue 
bnja recisão do contrac to, lançaut.lo mão a Prefeitura deste gado para o 
abastecimento ela capital. 

§ 8. 0 As infmcções deste contracto ficarão sujeitas a multa de 100H a 
1:0008, conforme a .su:L gravidade. 

§ 9. 0 O contractante iucorrerít na multa de 1008 por cabeça de gado 
qne faltar para o consumo diario e habitualmente requisitado, servindo de 
base a me<lia elo trimestre .interior .. 

§ !O. Será rescin<lido o contracto, cle>cle q~1e o contractante deixe de 
concorrerá matança para abastecimento da Capital Federal, e n es te caso 
perderá a fiança, sa lvo os casos previstos pelos §§ 4° e 5•. 

§ 11. A Prefeitm·a respeitará e fará cumprir o contracto, sob pena de 
incorrer na multa de metaile da fiança dep"sitada, desde que seja este 
violado com o seu consentim ento. 

§ 12. O con tractante, no caso de c· reve irregul ... ri dade ou dó los, clevi
dnmente compro vartos, no pessoal SL1balLerno de Santa Cruz, com prej uí zo 
do serviço, lnnçar:í mão do pessoal .estrnnho e de sua intei ra confiança, 
obrigando-se a Intendencia ao pngaments do respectivo sa lario, de accordo 
com a tabella do matarlouro. 

§ 13. O conlractante é obrigado n da r execução ao contracto dentro 
do prazo de quutro mezes , contados da data da sua assignatura, sob pena 
de reci·ão. 

a) Dentro ele 3C dias, contados da data ela sancção desta lei, o Prefeito 
firn1ará o contracto. 

§ 14. As multas que tiver de pagar o contractante serão cobrndns do 
de pos ito de que trata o § 7°, se o contrn.ctnnte niio pagar em 24 horas, 
ficando o mesmo contrnctante ob rigando a com pietar ou integra lisar 0 

deposito dentro de 48 horas . 
Paragrnpho unico. Si o deposito fôr absorv ido pelns multas sem que 

o contrncl.ante o integrnlise, como determina a disposição precedente, fica 
ipso facto rescind ido o contrncto. 

§ 15. O contrnctaute ê obrigado a manter um açougue em Snnta 
Cruz, outro nn povoação elo Rea lengo, outro na do Campo Grande, outrc> 
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'110 largo do Cnrnpinho, em Irajá, e outro ~m Guaratiba, mais um na Ilha 
110 Governador, para que estas localidades não 611uem privndas aesse 
genero. caso ahi não queiram p;1l'ticulares manter a<;onguei;, 

§ IG. Si os proponentes iunclarem on conglrnirem matndoili"os, em
bora provisorios ou detiniti ·01;, finclo o seu C{}'ell'at o, taes maNtd~uros 
fic.1rão pertencendo n ~l\lnicip .. Jidadc. 

Art . 2.0 Logo que '8ntre em execuyão est lei, fic::1tá snspel'ls<t a Icei 
de liberdade ele matançn . 

Art. 3.0 Revogam-se a disposir,ões em conl .l'río . 
Di stricto Federal, 19 d'e No'l'emb<"o de 1894, G0 dt.1 l'-el1\\blica . ~l'll~n~o 

Dias Ferreira. 

DECRETO N . 120-DE 24 DE NOVEMBRO DE 189! 

Autorisa o Prefeito ·a chamar concurrencia ;para o forneci~ 
rn ento de um apparelho regulador do peso maximo qu:e 
possam couduzi1· os vehiculos de cargas. 

O Prefeito tio Disl ricto Federal façJ saber que o Conselho Municip01l 
c1ecr tou e cu saneei, r.o a seguinte resoluçã'l: 

Art. l. ° Firn o Pre fe itv autorisado a chamar concurrcncia, durante 
15 d ias , par.1 um nppnrelho qne, aclnptado aos vehiculos de trnusporte, dê 
a conhecer, visi,·elmente, a quem de direito, quanJo h.1 infrncção dn pos · 
tnm relati>a ao peso maximo d-i carg.1 de cada vehiculo . 

.A.rt. 2.0 A.o inl' enlor do npp•trclho preferido fica éonferido um premio 
de 5:000,S , pago de uma só vez pel:t Prefeitura ;\fonicipal, passando o 
iuvento a ser propried .. de exclusiva desta , sem q\\e -ao ibvel\tor caiba 
direit,o n qu11lq ner reclanin9ão . 

.A.rt. 3. 0 Revngam se as disposições em contrar io. 
Districto Federal, 24 de Xovembro de l 94, 6• d1t Republica.-Ben

''i'lt1e T"aUadm·es. 

DECRETO N. 121-DE 29 DE NOVEMBRb DE 1894 

O Prefeito do Districto Federal faço saber que o ()ons~lllo ~Iuni~iplll 
clccrclou e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. l. 0 E ' concedida aos ci•lndãos 1 heophi lo Rufino Bezerra de 
i\Ienqees e Joii.o Onrlos da Costn Bnrratlas, ou á emprez11 que orgnnizarettl, 
permissão para abrirem umu nvellida de 22 metros de largura, o. pui·t it d11 
rua da Alegria t\ cstrnda de Iu)lnúm•t. podendo ser prolongada 11té o 
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Engenho da Pedra, em frente ás ilhas do Fundão e do Governador, e nmn 
rua de 20 mrtros de largura, partindo do mar á estmda d:i. Penha, 
formando no cruzamento com a aYenida uma praça de 300 metros 
sobre 200. 

Art. 2. 0 E' concedidii nos mesmos cidadãos permissão para estabele
cerem uma linha de carris de bitola estreita em toda a avenida, ela qual 
gosariio pelo prazo de 30 annos, revertendo :i. Municipalidade, com todo o 
seu material, findo o mesmo prazo . 

.Art. 3.0 Parn a constmcção da avenida e da rua, o Prefeito fica 
autorisado a conceder, gratuitamente, quer os terrenos de propriE;dade 
municipal, quer os de marinhas, que :fõrem oecess11rios pnm o leito da 
mesma avenida e da rua . 

Art. ~- · Fica jgualmente autorisndo o Prefeito a conceder umn :faixa 
de terreno de 66 metros de lnrgnra de cnda lado da mesma aYenida e da 
rnn, medinnte aíorumento de marinl1as, comprebendendo tambem parte 
dos terrenos adquiridos purn a construcçiio âe :fornos de incineração do 
lixo. 

Paragrnpho unico. F icam snh•os os direitos de terceiros . 
.drt . 5.0 Revogam- se as disposições em contrario. 
Districto Federo). 29 de 1\ovembro de 189~, 6° da Republica.-Hen

riquc Valladarcs. 

DECRETO N. 122-DE 6 DE DEZEMBRO DE 1894 

O .Prefeito do Districto Federal faço snber que o Conselho Municipal 
d,ecreton e en sancciono a seguinte resoluçüo: 

Art. !.• Fica o Prefeito uutorisudo a decretar ns medidas que julgar 
convenientes de accOrdo com as cxigencius ela viação pllblica, sobre a 
direci;ão que devem seguir na s mas da cidade os vebiclllos que não rndam 
normnlmeute sobre trilhos. 

Purngrapho unico. Os iníractores ser~o punidos com a multa de 30S, 
e, na fnlta de pagamento, seri• o vebiculo npprehendido e depositado atê 
satisfação da multa . 

Art. 2.0 Os trilhos que s,P.rvem de Jeito a Yeliiculos (boncls), os c1naes 
sobre os mesmos rodam normalmente, poderão ser mudados pru-a Jogares 
diversos dos que oeeupam, sómente com prêvia ;icqniesceocin do Conselho, 
excepto quando se tratar de ligeiras mudanças de trilbos na mesma rua ou 
outrn mais proxima e mais larl,";:i do que aquella em que entroncam os 
mesmos assen1ados. Neste cnso pode o Prefeito nutorism· a mudança, de 
nccõrdo com !IS companhia•, indepe,ndcnte de opprova~·ão do Conselho . 
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.Art. 3 • .A fornin de trncção empregada em tReS vehicu!os será a que 
constar das clansultis dos coutrados existentes e só poderá ser modificada 
por lei especial do Conselho Municipal. 

Art. 4. . 0 Revogam-se as dispos ições em contrario. 
Districto Federal, 6 de Dezembro de l891\,, G0 da Republica. - ffenriqtte 

Valladares. 

DECRETO N. 123 - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1894 

Auctorisa o Prefeito a contrabir um emprestirno até a qua;ntia 
de 40 .000 :000$000 

O P refe ito do Districto Federal faço saber que o Conselho i\1nnícipal 
decretou e eu sancciono· a seguinte resolução : 

Art. 1. o Fica o P refeito atltorisado a contrahir, dentro ou :fóra do 
paiz, um emprestimo, até a quantia de 1\,0.000:000H, destinado aos se
guintes fins: 

ci) Resgate do emprestimo coutrahiclo com o Banco da Republica a 25 
de .Abril de 1893; 

b) Rescisão do contracto Lamberti ]J[lra o arrendamento da Praça do 
!VI ercad o da Candelaria ; 

e) Execução de obras jií decretadas ou que o fórem pelo Conselho 
Municipal; 

cl) Pagamento de indemnisac;ões em virtude de sentenças passadas 
em julgado ou de accôrclos auto ri saclos pelo Conselho; 

e) Pagamento· da divida passiva; 
f) Çonst.mcção de edificios ]J;),ra escolas municipaes. 
Pnrngrapho un ice. O emprestimo será amortisado no prazo de 

20 aunos e por prestações semestraes. 
Art . 2. 0 O pro dueto do imposto predial servirá de garantia exclt1siva 

do emprestimo. 

Art. 3. 0 Si o emprestim o Iôr interno serão os juros de 9 º[o annuaes 
si J'Or externo se·rão de 5 º l•. A amort isaçã.o Eerá a legal. 

A rt. 4.° Ficho Prefeito antorisado a realisar, desde j>t, por conta 
do empresl:Ílno a que se refere a presente lei, uma operação de cre
ilito até a qtrnntia de 5.000:000fl para occorrer ás .despezas ordi
narias do exercicio corrente e para dcbel lar a invasão de qualquer epidemia 
no Districto Federa l, ou tomar as ne<!essarias medidas preventivas. 



158 

A1·t. 5.u RevogHm-se as disposi 1;ões em contrario. 
Districto Federal, 7 elo Dezembro de 1894, 6° cl"I Republic:1, - :[t]ewriquc 

Va llaaares, 

DECRETO N. 124 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1894 

.Autorisa o Prefeito a conceder permissão ao engenheiro Go
clofredo 'l'ravassos e a Eugenio Campagnao para a con. 
struoção ele um boulevarcl desde a prnça da Republica, ao 
lado da estação ela Estrada de Ferro, até a estação do 
Meyer, no Engenho Novo 

O Dr. Antonio Dias Ferreira, Presidente do Conselho .Municip:i l elo 
Dislricto l•'ed eral fa ço saber r111e o Cousellio Municipa l ll ecre1ou e eu 
promulgo, de confo rmi dade com o art. 2 1 da lei n. 85, ele 20 de Setem
bro de l8fJ2, a seguinte resoluçã~ : 

Art. l .0 li'ica o Prefeito a utor.isado a concecle1· ao engenl1eiro Go'lo
freclo Travassos e Eug~h1 io Ca1upagnrtc, srtlvo o dire ito de terceiros, per
missão parn construirem um boulevaril , tendo a extensão approximada 
de 9 . 940 metros e largura de 30 metros, a partir cio lado ela estar;ão ela 
Estrada de Ferro Central elo Brazil, na p raça ela Republica, em direcção 
ao Engenho Novo , até no iVleyer, sob as seguintes concli9Ctes : 

1 . n os concession .1rios calçarão cL sua custa. todo o boulevarcl a paral 
lclipip eclos ele granit.o; 

'.l." estabelecerão praças nos pontos des ig nados pela lntenclencia e ele 
accôrclo com os esturlos definitivos que fôrem npp ro vados pel1i P refoi
tura; 

3.• illaminar o boulevarcl a luz electrica á sua cu~ta; 
4.• construirão para a Municipalidade, sem om1s algum para %tn , 

clna s escolas para ambos os sexos, de ãccô rdo com os projectos app rovados 
pela Prefeitura; 

5.• aprese:1ta rão os estudos defin it ivos dentro de nrn anno, a oontnr 
da data ela concessno, e começarão ,,, co nstmcção <lo boulevard seis m ezes 
depois, sob pena de cadncidacle da concessão , sem di1·~ito a r ecla
mnc;ão. 

Art. 2. 0 A ln tendencia eonceclerá o llireito de clesapropria<(tio por 
utilidad e rnnnicípa.1 dos terrenos e ecli fic ios que. forem neccssarios pnrn a 
construcyão proposta dentro de uma zona ele 50 metros de cada lado do 
b()uleva1·d em toda a sua exten1üo. 
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Art. 3 .° Concedertí isenç1ío ele decimas e imposto ele penas de ag uas 
por vinte annos para os ecl ificios c1ne os conce;:s iona-rios const.ru inem no 
bou levcircl . · 

.Art. 4. . o Concederá privileg io , por .}incoenta nnnos , para a r,on 
strncção, u so e goso de nrnn linha cl upln d e carri s el e fo rro, em toda a 
extensão do boulevcircl , 1Jor 1Tncç1ío electr i ~a , r ever tend o, no fi m do p razo, 
todo o seu mn te rial fi x:o e rodante par .1 a i\Iunic ipa lidad e , sem inde 
mni sação nlgm1irt. 

Ar t . 5 . 0 De accô rrlo com o P 1·efe i to será estnbeleci ila a t.1bell a para 
a cobran ça. da t axn para passage iros e cargas e b em assim o liora rio para 
o traf ego da n~esma li nha . 

Art. 6. • O concessionnr io obr iga -se a en trn r, na épocha propria , p ara 
os cofres mnnicipaes, com a im porta ncia cor respondente no imposto 
predi al que n Mu nicip nl idacl e arrecadaria dos pred ios j á co ll ectndos e 
ex istentes n·l á rea a que se r efere a concessão . quer sej am ou não 
de moli c) os pe la emp reza, se rvi ndo el e ba se pnra a cobrnn ça dessa quantia 

o P.rime im ! 11 n <(a m en to de 1895 , devendo tal Jl "g .1 mento durar o t empo da 
concessão d e q tte t rato. o a rt . 3 .0 • 

Pn ragrapb o uu ico . A fa lta do cumprimento desta d ispos ição importa 
em pe rde r o conces!:iona rio o fa,·or a c1ue se refe re o nrt . 3. 0 se lll reda ir. ação 
aig nma . 

.d.r t . 7 .0 Si o Governo da Un ião a pr.senl a r ohstacd os 6. execução 
dest e projecto, el e fo rm a a não po de r o concess ionari a realizar o melhora 
m en to nell e cont ido , nfo po ,lerú por isso o concessionaria recla mar d11 

Muni cipa lid ade in demnisnção a lg nma. 
Ar t . 8 .0 Revogam-se as d ispos ições em contrnrio. 
D istricto Fede ra l, 1 ~ de Dezemb ro el e 18% . 6• da Repub lica. - Dr. 

Antonio Dicis Ferreira, P res id ente . 

DECRETO N. 125- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1894 

Estabelece qu e os agentes, escrivã.es e guardas m uuicipaes que 
tiver em 15 aunos de exercicio t er!Lo direito a aposen· 
ta d o ria 

O Prefe ito do D ist ricto Federal faço sa be r q ue o Conselho Municipal 
decretou e eu sa ncc iono a seguinte reso lu çiio : 

Árt. 1. 0 Os agentes , escrivães e g t1ardas m nnicipaes gue t iverem 15 
a nnos ele exercicio terão direito a aposent adori a, na fó rma da lei , 
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Art. 2.• Ficam extensivos os favores desta lei aos empregados em 
circumstancias identicas ás dos agentes e guardas muuicipaes. 

Art. 3.0 Revogam-se ns disposições em contrario . 
Districto Fedem!. 31 de D ezembro de 1894, 6° da Republica. - Henrique 

Valla.dares. 
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Actos do Poder Executivo 

DECRETO N. 1 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1892 

Manda vigorar no exercicio de 1893 o orçamento municipal, 
prorogaclo pelo Governo Federal para o ele 1892 

Usando das attribuições que me confere o art. 19 § 9° ela lei n. 85, de 
20 ele Setembro de 189?, que estabeleceu a orgnnisação municipal do 
Districto Federal, e considernndo que no exercício financeiro de 1892 vigo
rou o oi·çamento de 1891, prorogado por decreto do Governo Federal de 
n. 699, de 24 de Dezembrn de 1891, re sol vo prorogar novamente o dito 
orçamento para vigorar no exercício de 1893, até que o Conselho Municipal 
vote lei orçamentaria. 

Districto Federal, 31 de Dezembro de 1892, 4• da Republica.-Dr. Can
dülo Barata Ribeiro . 

DECRE'l'O N . 2- DE 5 DE JANEIRO DE 1893 

Extingue o logar ele procurador ela Camara Municipal e de 
advogados do Conselho de Intenclencia do Districto Fe
deral 

O Prefeito do Districto Federal, attendenclo a quê a lei n. 85, de 20 de 
Setembro ele 1892, que estabelece a orgnnisação llfonicip~l do Districto 
Federal, creo11 os logares de 1°, 2° e 3° procuradores dos feitos da fazenda 
municipal, que officiarão em todas ns cnnsas que interessem á Municipali
dade, preferindo para as primeiras nomeações os actuaes procuradores do 
feitos do Dis tricto Federal, decreta: 
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A rti go nn1co . F icam exu nctos os ant1god cRrgos de procurador· e 
advogados du Conse'ho ele lntentlencia Mun icipal, crenclos p chi lei d e 1 de 
Outubro ele 1828 e avisos du jJinisterio dos Negocios elo Interior de 9 e 1'Z 
de Dezembro ele 1889. 

Districlo Federal, 5 de Juneiro de 1893, 5• da Republica.-Dr. Candido 
Barata Ribeiro. 

DECRETO .r . 3 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1893 

Declara caduca a concessão para a abertura de uma aven ida 
em substituição ela rua do Senhor dos Passos 

O Prefeito do Districto Federal : 
Considerando que n concessão feita n G iuseppe Fogliani e ao Dr. José 

Ferreirn de Souza Ar,n1jo, para o nlargameoto, rcctificação e prolonga
mento ela rua do Senhor dos Pnssos pelo decre t.o n. 9.707. de 29 de Janeiro 
de 1887, conforme n nuturi sn~:i'io conLitltt no decreto lcgisl:iti vo n. 3.305, <le 
8 de Outubro de 1886, foi trn1r1ericln no Dt-. Anton io Brissny, nos termos 
do decreto n. 788, ele 27 de Setembro de 1890, e por este á Companhia 
União Industrial dos Est.ldos do Brnzil, nos termos do decreto n. 710, de '2.3 
de Janeiro de 1892 ; 

Considerando que o citado de decreto n. 788, de 27 de Setembrn de 
1890, foi ampliado pelo de n. 842, de 11 ele Outub ro do mesmo aono, p,;r.1 
que a cJncessão fosse tr.<nsforida .10 Dr. Antonio Brassay ou á empreza 
que esse organisassc, dnndo-se as• im uma transferencia não prevista no 
decreto legislativo que autor isou a concessão; 

Considerando que •l Companhia União Industrial dos Estados <lo 
Brazi l nno fo i organis11da nem [leios prillliLivos c0nce•siono.rios nem pelo 
seu cessionario, <lnndo-se nssim uma n ova tran;ferencia ele que igual
mente não cogitou o citado decreto legisl>ltivo; 

Considerando que os prazos para organização da companhia, começo e 
conclusão dos trabalhos forão prorogudos pelo decrelo n. L0.351, de 17 de 
Janeiro de 1891 ; 

Coas iclernndo que , npeze r de tantos fovores, p "orogac;ões e trnnsfe · 
rencias, nunca se pôde tornar effectiva a conclusão, pri.vnndo-se assim a 
cidade de um melhoramento tão urgentemente reclamado, e impedindo-se 
a administração municipal de realizai-o por si ; 

Considerando que no cli:l 28 de Janeiro ultimo findou o prazo para o 
começo dos Lrubalhos, sem que nada se houvesse feito , accrescendo que a 
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actual conces;ionaria 113.0 se acha hnbilit.L<la n inicia,· os tr.1Lalhos. segundo 
ella propria rlecl 1ron c111 petiçi-.> dirigi•l t :io ~l1nis\erio do Intcrio1-, e ;ior 
e,;te tr.103milli1Lt a est.1 Prefeitur.i, cm ;wi,;o dê ·Z'l de D~zembro do anno 

findo; 
Consider.1ndo que. vi;to penlurar a actaal c!·i;e fin .1nceira, é provavel 

que continuem por longo tempo u; 111otivos alleg11dos par.1 justilicar a não 

execução do melhorumento; 
Consirlernndo que os pLmos apresentados pel:i actnnl concessionaria 

ui"Lo correspondem ás dev:<las c.·igencias technicas e fazem suppór que 

os trubalhos núo preen..J1em perfcit1lmP.ntc os intuit is da conce;são: 
Hcsolvc dccL1r.1r cauuca a concesstLO, nos termos d.1 clausula V do 

decreto n. O 707, de 29 de J.111eiro de 1887. 
Distri l'tu Feder.il. 4 de Fernreiro de l'l ':J, 5° dtl r:epublic l- Dr. Cunclido 

Ileu-ata llibeiro. 

DECRE'l'O N . 4 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1893 

Declara caduca á conce são feita ao Dr. Carlos Cesar de 
Oliveira Sampaio para o prolongamento da rua Dr . .João 
Hicardo e dos Cajueiros e a abertura de um tunel no morro 
do Livramento 

O Prefeito do Distric:to Feder.ti : 
Gonsidcran lo que n concess•1o feita no Dr. Cnrks Cesar· de Olirnirn 

Sampaio pnrn o pr<!long.uncnto das ru•lS Dr. João Hicor<lo e dos Cujueiros 
e abertura <le um tuoel no morro do Livramento, conforme o contracto 
celebr,1do cvm o então Conselho de Intendencia ;\Juoicipal e approvndo 

pelo limisteriu do Interior em portaria de 1 O de Abril <le 1894, não está 
a ind1\ em execução ; 

Considerando que, conforme o mencioo:ido contracto, clausnla 20, o 

pr;1zo parn começo cios trnb rlbos dc,·ia corrtur-se da d:itu do thcreto que 
<lcdnrnsse de ulilidnde publica a <lcs:ipropriação <los terrenos qnc fossem 
n ccessarios ; 

Considernn ·lo que, des,Je a dnta d .1 npprovn1'üo do 111 c11cio11.ulo cou
t racto, nunca o concessionnrio solicitou o referido <lecreto de desapropria
ção, colloc:mdo assim u administr rç.ão municipal nu conting~nci.1 de nunca 
poder npplicr.r a penalidade do contracto : 

Resoh•c consitlerar C1\dt1<·n. a lnencionadn concessão. 
Districto Federal, 4 de Fever e. i ro de !S!J3, 5° d,1 Hepubl ica.-.'.)r . Can 

diclo Barata Ihbeiro. 
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DECRETO N . 5 - DE 4 DE FEVERE IRO DE 1893 

Declara caduca a concessão fri~ita ao engenheiro Tito Barreto 
Galvll.o para a abertura de uma avenida em substituição â rna 
Sete de Setembro · 

O Prefeito do Districto Federal , tendo cxnmi nnc>o o contracto cele
brndo pelo então Conselho ue lntendencia i\Jnn icipal com o engenheiro 
Ti to Barreto Galvão, parn a abertura ele uma aYcnida em substituição á 
ma Sete de Setembro, npprovado pelo i\Iinistcrio do Interior, em po1·ta
rias de 13 e 15 de .Agosto ele 1890, e por decreto n. 665, de 16 do mesmo 
mcz, e cons ide rando que o concessiona ri o interrompeu as obras p or mais 
ele t rcs mezes, em contrario ao d isposto n a clnusula 8• lettra ó do refe ri do 
contracto, decreta : 

E' declnradn caduca n conce;são, re,·ertendo pnrn os cofres muaici 
paes a cauc;.'i.o a que se refere a mesma clausula. 

Districto Federnl , 4 de Fevereiro de 1893, 5° da Republi ca.- Dr. Can
dido /Jarala Ribeiro . 

DECRETO N . 6 - DE 15 DE FEVEREIRO DE 1893 

D eclara de u tilidade publica a desapro1 riação de diversos 
predios e te rrenos 

O Prefeito do Districto Federal, nos termos do decreto elo Guverao 
Prov isorio da Republica, n. 602, de 24 de Jct!ho de 1890, d~cretu : 

Art. !.• E' dcclnradn de u tilidade pttblicn muninipul a clesnpro
priação : 

§ 1.• Do terreno or de exiEt ia o pred io d'1 rua Estacio ele Sá n . 86 , 
canto da run l\Iachndo Coelho, conforme o decreto legislu.tivo municipal 
n. 10, ele '.LS de Janeiro ultimo ; 

§ Z. 0 Dos pred ios ns. 80, 82 e S<i do Lnrgo de Estncio de S<1, no nli
nhamento de Estucio lle Sá, ele ns. 2 n 18 da rua ele S. Jhristovüo, n . 2 d:i. 
rua Hacldock Lobo, bem assim dos terrenos onde se nchav:i.m ecl ific:i.<lo s os 
preclios hoje demolidos á rna Machado Coelho as. 75 e 77, tudo nos termos 
do decreto legis!.ttivo munic.pal n. 14-, de 4 elo corrente mez ; 

§ 3.0 Dos predios n . 9 da travessa de Santa Rita e n. 14., do largo de 
Santa Rita e n. 25 elu rim de S. Bento , conforme o cl ecrcto citndo no 
§ 2.0 ; 
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§ 4.0 Dos predios n. 23 da rn.1 Municipal e n . l6 do largo de Santa 
Rita, conforme o decreto legislativo municipal n. 15, de 4 do corrente mez. 

Ârt. 2.° Fic,1m approvados os plnnos de alarg1mento, rnctifi;Cação e 
alinhamento das ruas e praças desta Capital, para que se torna necessaria 
a desnpropriaçiio dos predios refe ridos nos §§ [o, 20, 30 e 4°. 

Districto Federal , 15 de Feverei ro de 1893, 5° da Repnblica.-Dr. Ca,11- · 
dido Barata Ribcfro . 

DECRETO N. 7 - DE 2 DE JYIARÇO DE 1893 

Abre creditos para occorrer ás despezas com os serviços que 
passaram para a administraç!to municipal, em virtude da 
lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892, e com a Prefeitura do 
Districto Federal . 

O Prefeito do Districto F ederal, usando da nutorisac;ão que lhe . foi 
conced ida pelo decreto legislativo municipal , n. 28, de 27 de Fevereiro ul
timo, decreta : 

Art. 1. 0 Parn occoner ás despezas com o pessonl e material dos ser· 
viços que até á presente data passnrnm para a Municipa lidade, em virtude 
d.i lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892 , são abertos os seguintes creditas : 

§ 1.0 Irrigação da cirlade .••• . •• . ......• .•....•• • •. •..• 
§ 2. 0 Limpeza publ ica . .• . • . .... .. . ..• . •. •.•. . •. • • · · · 
§ 3.• Serviço de incineração de lixo da ilh a de s,1pucaia • . 
§ 4.° Cas• de S. José ....... . .. . . . ... .. ... ... . . ..... . 
§ 5.• Fiscnlisação <le trabalhos do~ menores nas f,1bricas . 
§ 6 ° Inspecto ri a Geral de Hygiene . ...••.. • ..•• ••• •... 
§ 7.• Inspectoria Gcrnl <le Instrucção •• .• .•...• .. • • .. • · 
§ 8.• Escola Normal ..• ; . . • . ......••... • .....•••....•. 
§ 9.• Serviço de vaccinação an imal. •• . . ..•• .•..•... ...• 
§ 10 . .Asylo de Meninos Desvalidos . •..•.....•.•.•••• ·· · 
§ 11 . Asylo de "Me ndicidade..... . . . . .•........ • · . · · · · · 
§ l 'l. Passeio Publi co . . •.• ... . , •.•.. .• • .• . .•. · · · · · • · · · 
§ 13. Limpeza e saneamento da La"ôa Ro<lrio-o de Freitas. 
§ 14. Conservação do j_arclim d~ P;aça da .A~c l amação 

1!'0:0008000 
GOO. 0008000 
120:0008000 
24:0008000 
4:8008000 

240:0008000 
1. 300:0008000 

120:1)008000 
12 0008000 
60:0008000 
24:0008000 
12:0008000 
30:0008000 
50:0008000 

2. 776:8008000 
M.-11 

'" 
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Art. 2. 0 Pura occorrer ~s despezas com a Pre:feitura são abertos os se
guintes credites : 

Vencimentos do Prefeito, conforme o art. 25 da lei n. 85, 
de 20 de Setembro de 1892 .. ... .... .. ••.. . ... •. . •• 

Despezas de representação, con:forrne a resolu<;ão do Co:-i
selho Municipal , de 28 de Janeiro do corrente anno. 

2.J,:OOOHOOO 

18:000SOOO 

42:0006000 

Art. 3.• Estes creditos vigorarão até que entre em execução o orçamento 
municipal para o exercício corrente. 

Districto Federal, 2 de Fevereiro de 1893, 5• da Repllblica. -Dr. Can
dido Barnta Ribeiro. 

DECRE'.rO N. 8-DE 8 DE ABRIL DE 1893 

Abre credito para pagamento da quota com que é obrigado a 
concorrer o Governo do Districto Federal para as despezas 
com a policia do mesmo districto. 

O Prefeito do Distriúto Federal, usando da nutorisção que lhe foi 
concedida por dec reto do Poder Legislativo Municipcil , n. 28. de '!7 de 
Fevereiro do corre::ite nnno, decreta: 

.Artigo unico. Fica aberto o credito de dous mil setecentos e oitenta 
contos novecentos e vinte sete mil e trezentos e quarenta e seis réis 
(2.780:927H34G) parn o pagamento da quota com que eleve concorrer o 
Districto Federal para as clespezas ela policia elo mesmo districto, tle accôrdo 
com a lei n. 76, de 16 de Agvst:i ele 1892. 

Districto Federal, 8 de .Abril de 1893, 5° <ln Republica.-Dr. Oan<lido 

Barata Ribeiro. 

DECRE'rO N. 9- DE 8 DE MAIO DE 1893 

Convoca o Conselho Municipal para sessão extraordinaria 

O Prefeito do Districto Federnl : 
Considerando que n lei n. 85, de 'lO Je Setembro de 1892, que orgnni

nou o Districto Fe<ler.l, commetteu no Governo do mesmo <listricto numa 
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rosas e importantissimos serviços , antes nffectos a varios Ministerios da 
União; 

que deste f acto resulta n necessiclacle irn~cliavel e urgente ele reorga
nisnrem -se as re;Jnrtições municipaes , para prover à administração dos 
ins trumentos inclis pens3veis ás suns no vas funcções; . 

que, tendo o Conselho Municipal, p or decreto n. 5, de 14 ele J aneiro do 

corrente nnno, suspendido as leis antigas ooiJre a abertura de ruas, beccos, 
avenidas e praças, difücultou ass im as edificações de novM h abitações, tor
Gando-se, por isso, urgente reg ular o nssum pto ; 

que diversos project.os ele lei referentes :i viação e que interessam tanto 
110 embelleznmento desta capital cumo ao seu desenvolv im ento e progresso 
pend em de resolução do Conselhn; 

ciue, para prornpta exec ução do decreto n. 32, de 29 ele Março do cor
rent.e aL no , que a utori sOLl a cont raclar medi,mt~ concurrencia publica a 
constrncção ele caons parn as c L1 ;ses prolettLri as , ora em julg,, mento , póde 
ser mi ste r tornnr ·o Conse lho Mnni eipal conh ec imento, d esde já, do que a 
tal respeito occorrer, para prov idenc iar como fõ r de vantagem ; 

que é urgen te prover n. zo o;L ngricuh do districto de v ias de com111 .t

niração que faci litem a concurrcncia dos productos nos m ercados desta 
Capital, quer do in teresse da popula('ii.o, quer no das re nJas mu nic1paes 
e das pnpu lac;ôes ruraes , as sulllp to r1ue j;L fo i tarnbem sujeito á deliberação 
do Conse lho ; 

r1ue é imprescincliv el a cre;Lçâo de no vos merc.tdos e a re ocisão 1los 'con

trnctos dos que exi ste m, pãra serem con vertidos a seL1s primiti vos des
tinos ; 

que não póde ser demor,1da a reco nst rucção do matadouro, no inte

resse da sande publica ; 

que, para execuçiio elas reso luções do Conse lho, faz -se miste r >1 <li visão 
elo i er ritorio llllllli c ipal <le accô rd o coin o § 30 do art . 15 drt. le i o . 85, rle 
20 ele Setembro de l SU 1 : 

R esolve, usnn <l o da attribuic;ão que lhe confere o art. 19, § 8° da 
lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892, convocar extrao rdinari a ment.e o Con
se lho Mnnicipnl para o ilia oito (8) do corrente, nfim d e cl el iiJ~rar sobre 
os assumptos segnin tes : 

Reorgan isnção d as reparti ções m unicipaes; 
Regular a abertura e aL1rgamento de ruas e ret't ificação de nliriha 

rnentos d .. s que ex istem , abertura de tune is e outras providencias rela

i vas á vin çiio ; 

Tomar conh ecimento da concurrencia pnrn a construcção de cnsae 
para classes prole tar ias e providenciar como fôr de vantagem ; 
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Abrir os creditos para as desapropriações ela rua Treze ele Maio, de 
accôrdo com o decre to n. 35, de 'l6 de Abril do corrente nnno; 

Decretar a desapropriação para o alargamento da rua da Conceição, 
concessão :feita !t Companhia Predial Urbana Commercio e Industria pelo 
Governo da União ; 

Providenciar sobre a acquisiçiio da EstrF.da de Ferro do Rio do Ouro, 
ou construcçiio de uma estrada de ferro do districto e melhoramento elos 
caminhos vicinaes ; 

Autorisar a construcçiio ele m erca dos e rescisão elos contratos dos que 
existem; 

Autorisnr a reconstrucçiio dú Matar1ouro e repartições anncxas ; 
Dividir o territorio municipal. 
Districto Federal, 4 de Mnio de 18\13, 5° ela Hepuulica. - Dr. Candido 

/Jcwata füb e iro. 

DECRETO N. 10- DE 6 DE MAIO DE 1893 

Declara de utilidade publica a desapropriaç!to dos 
predios situados á rua rrreze de Maio 

O Prefeito do Districto Federal, nos termos do decreto do Governo 
Provisorio ela Hepublica, n. 602, de 'l4. ele Julho de 1890, decreta: 

Art . 1. 0 E ' declnrada de util irlade publica a desapropriação dos pre
d ios ns. 6 a 49 da rua Treze de Maio, antiga da Guarda Velha, e os de 
ns. 2 a 14 el a rua Evaristo da Veiga, coníorme o decreto legislativo muni
cipal n. 35, de 26 ele Ab ril ultimo . 

Art. 2.• F icão approvaclos os 11lanos que, para o alargam ento da rua 
Treze de Maio, foram orgánisados pela Directorin rle Obras Muni cipaes . 

D istricto Federal, 6 de Maio ele 1893, 5• da Republ ica. - Dr. Candido 

Bar a.ta Ribeiro. 

DECRETO N . 11 - DE 1 DE JANEIRO DE 1894 

Proroga o orçamento de 1893 

O Prefeito do Districto Federal resolve prorogar o orçamento de 1893, 
a que se refere o decreto n. 62, de 23 de Dezembro ultimo , de nccôrdo 
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com o que dispõe o § 9° do art. 19 da lei n. 85, de 20 de Setembro 
de 1892. 

Districto Federal, d,e Janeiro de 1894, 6° da Republica. - Henrique 
Valladares. 

DECRETO N. 12 -DE 1 DE FEVEREIRO DE 1894 

O Prefeito do Districto Federal: 
Considerando que no corrente mez deveriam te1· Jogar os folguedos 

conhecidos sob o nome de Carnaval ; 
Considerundo que o estado de sitio decretado pelo Governo da União 

não póde dar Jogar a que taes folguedos sejam permittidos ; 
Considernndo, tnmbem, que o estado sanitiirio é pouco lisongeiro; 
E, usando dn nm:orisnçüo que lhe foi concedidn pelo Conselho Muni

cipal para resolver sobre assumptos urgentes, durante a situação difficil 
que o paiz atravessa, decreta : 

.Artigo unico. Fica prohibido, no corrente mez, o divertimento deno
minado - Carnaval. 

Districto F ederal, 1 de Fevereiro de 1894, 6• da Republica. -Hgnrique 
Valladares. 

DECRE'l'O N. 13 - DE 6 DE FEVEREIRO DE 1894 

Declara de utilidade publica a desapropriação dos predios ne
cessarios ao prolongamento da ru~ do Sacramento 

O Prefeito do Districto Fed~ral : 
Usando da autorisação que lhe confere o dec reto legislativo muni

cipal n. 74, de 30 de Janeiro do corrente anno, decreta: 
.Art. 1.0 E' declnrada de utiliducle publica, de co?formidade com o 

decreto do Governo Provisorio n. 602, de 24 de Julho ele 1890, u des
apropriação dos predios ns.: 55, 72, 74, 76, 78 e 80 da rua elo Senhor dos 
Passos; 215, 217, 219, 2'21, 223, 225, 222, 224, 2'26, '228 230 da rua 
da .Alfnnclega; 194 da rua do Genernl Gamara; 13, 24, 6, 8, 10, 12, 
14 e 16 do largo de S. Domingos; 125, 127, 129, 13 1, 133, 135, 137, 
139, 141, 143, 14.5, 164, 166, 168, 170, 172 e 174 da rua da Imperntriz; 
210, 212 e 214 da run de ::i . Pedro; 97 a 99 dn rua Larga de S. Joaquim. 
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Art. 2.• Ficam approvados os planos que para o prolongamento da rua 
do Sacramento foram organisados pela Directoria de Obras e Viação. 

Districto Federal, 6 de Fevereiro de 1894, 6° da Republica , - Henrique 
Valladares. 

DECRETO N. 14 - DE 7 DE FEVEREIRO DE 1894 

Declara d e utilidade publica a de~apropriaçlto de p redios ne
ressarios ao alargamento de parte da rua do Nuncio 

O Prefeito do Districto Federal : usando da attribui ção que lhe 
confere o decreto legislulivo municipal n. 77, de 9 de Fevereiro de 
1894, decreta : 

.Art. 1.0 E ' declarada de uLilidnde publica, de coníormi dntle com o 
decreto ele Governo Provisorio n . 602, de 24 de Julho de 1890, a dcs
npropriação dos terrenos n. l!l6 da rua do Senhor dos Passos e n. 349 da 
rua da Alfandega. e bem assim do predio n. 4.5 dn run do Nuncio. 

Art. 2.• Ficam npprovados os plunos orgnnisados pela Directoria de 
Obrns e Viação pa ra o alargamento de parte da rua do Nuncio, correspon
dente nos terrenos e predi0s de que trata o urt .. 1°. 

Districto Federal, 7 de Fevereiro de 1894., 6° da Republica.- Henrique 
Valladm·es . 

DECRETO N. 15 - DE 12 DE FEVEREIRO DE 1894 

Transfere da Directoria de Hygiene e Assistencia Publica para 
a de Instrucçlto o Asylo de Menioo. Desvalidos, que passa 
a denominar-se Instituto Profissional 

O Prefeito do Districlo Federal : clnndo cumprimento ao qne dispõe 
o § 4° Jo nrt. 2. 0 do decre to n. 75, de 6 de Fevereiro cor rente, decreta : 

Art. 1.0 E' transferido dn Directoria de Hygiene e Assislencia Pu
Llica pnm a de lnstrucção o Asylo de Meninos Desvaliuos, que passn a 
denominar -se . Instituto Profiss.onnl. 

Art. 2.° Fi ca crea ln no insti tllto a nllla de noções da lin ~un frnnceza, 
e 1upprimida uma das de portuguez . 
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Art. 3.0 As aulas de desenho e musica são subdivididas em : 
a) aula de desenho ele figura e paisagem; 
b) aula. de desenho geometrico e de ornato; 
e) aula de music,1 theorica ; 
d) nula de 1nt1sica instrumental . 
.Art. 4.0 São creadas as officinas de typogra1,hia e de entalhadura. 
Districto Federal. 12 de Fevereiro de 1894, 6° da Rcpublioa.-Hellrique 

Vcillaclaros. 

DECRETO N. 16-DE 16 DE MARÇO DE 1894 

Declara de utilidade publica a desapropriaçao dos predios 
necessarios ao prolongamento da travessa de S . Francisco 
de Paula ate â ma de S. Francisco de Assis 

O P refeito do District.o Federal, usando da attribuição que lhe confere 
o decreto n. 74, de 30 Jimeiro t!o co rrente anno, decreta : 

Art. 1 .0 E' declarada de util idade publica, de conformidade com o 
decreto do Governo Provisorio n. 602, de 24 de Fevereiro de 1890, a des
apropriaçiio dos predios ns. 143, 145, 147, 149, 15 1, 153, 155 , 157, 
15!) e 161 da rua 1:iete de Setembro , e ns. 34, 36, 38, 40, 4 ', 44, 46, 48 
50 e 52 da rua de S . Francisco de Assis. 

Art. 2.° Ficam approvados os planos que, para. o prolongamento da 
travessa de S. Francisco de Paula, foram organisados pela Di rectoria de 
Obras e Yiação. 

Districto Federal, 16 de Março de 1894, 6° da Republica. - Henrique 
Valladares . 

DECRE'rO N. 17-DE 19 DE MAIO DE 1894 

Declara de utilidade publica a desapropriaçll.o de predios ne
cessarios ao alargamento da travessa do Tinoco 

O Prefeito do Districto Federal, usando ela attribuição que lhe confere 
o decreto legislativo municipal n. 73 , de 30 de J aneiro do corrente anuo, 
decretit : 

Art. 1.0 E' declfl.rad ,1 de utilid,1de publicfl., de conformid11.de com o de
creto do Governo Provisorio n . 602, de 24 de Julho de 18\JO, a desapro-
11riação dos predios ns. 9 e 11 da travessa do Tinoco. 
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.... - , 
·, • • ::;;._·;i , 

J.rt. 2.• Fica approvndo o plano para o alargamento da mesma 
travessa organisado pel11 Directorin de Obras e Viação. 

Districto Federal, .19 de lVIaio de 1894, 6° da Republica.- Jhm·iqi1e 
Valladares. 

DECRETO N. 18-DE 5 DE JUNHO DE 1894 

Declara de ufüidade publica a desapropriação dos predios da 
rua de D. Feliciana uecessarios ao prolongamento da rua 
de S. Martinho 

O Prefeito do Districto Federal : usando da attribuição que lhe con
fere o decreto legislativo municipal n, 83, ele 1 de Maio do corrente 
nnno, decreta : 

Art. 1. 0 E' declarad.1 de utilidade publica, de conformidade com o 
decreto do Governo Provisorio n. 602, de 24 de Julho ele 1890, a desapro
priação dos predios ns. 162, 164, 166 e 168 e o comprehendic1o entre os 
ns. 160 e 162 da rua D. Felicinna, nccessarios ao prolongamento dn rua de 
S. Martinho. ,\ 

Art, ~.° Fica approvado o plano, que para o prolongamento da mesma 
rua, foi organisndo pela Directoria de Obras e Viação. 

Districto Federal, 5 de Junho de 1894, 6° da Republica.- Henrique 
Yallailarcs. 

DECRETO N. 19 - DE 14 DE JUNHO DE 1894 

Declara de utilidade publica a desapropriação dos predios ne
cessarios ao prolongamento da rua do Mattoso ateá rua de 
S. Christovão. 

O Prefeito elo Districto Federal: usando da nttribuição que lhe con
fere o decreto legislativo municipaln. 74, de 30 de Janeiro elo corrente 
anno, decreta : 

.A.rt. !.• E' declarada de utilidade publica, de conformid .1 de com o 
decreto éio Governo Provisorio n. 602, de 24 de Julho de 1890,a desapro
priação dos predios ns. 2 e 4 ela nrn Mariz e Bnrros e ns . 125, 127 e 129 
da rua de S. Christoviio, necessnrios ao prolongamento da rua tio Mat
toso nté S. Christovão, 



i73 

:,:.-· ;-:: 

~;:. :-,. 

.Art. 2.° Fica app rov.1do o plano que, para o prolongamento da mesma 
rua, foi organisado pela Directoria de Obras e Viação. 

Districto Federal, 14 de Junho de 1894, 6° da Republica.- Henrique 
Valladares. 

DECRETO N. 20 - DE 18 D~ JUNHO DE 1894 

Declara de utilidade publica a desapropriação dos predios ne
cessarios ao prolongamento da rua Figueira de Mello. 

O Prefeito do Districto Federal usando dn nttribuiçüo que lhe confere 
o decreto legislativo municipal n . 88, de 25 de Maio do corrente anno, 
decreta: 

.Art. 1. 0 E' declarada de utilidacle publica, de conformidade com o de
creto do Governo Prov'isorio n. 602. de 24 de Julho de 1890, a . desapro
priação dos predios ns. 5 e 7 da rua Muriz e Barros, ns . 31 e 33 do 
Boulevard de S. Christovão e a extremidade da cocheira, pe1tencente á 

Companhia Ferro Carri l Villa Isab el. e bem assim o terreno pertencente í~ 

mesma companhia cornprehendido entre o referido Boulevard e a rua Fon
seca Limo . 

.Art. 2.• Fica approvado o plano que, para o prolongamento da mesma 
rua, foi organisndo pela Directoria de Obras e Viação. 

Districto Federa"!, 18 de Junho de 1894, 6° da Republica. - Henrique 
Valladares. 

DECRE'l'O N. 21 - DE 29 DE JUNHO DE 1894 

Convoca extraordinariamente o Conselho Municipal para o dia 
3 de .Tulho proximo vindouro 

O Prefeito elo Districto Federal : 
Considernndo que é urgente o Conselho Municipal reclamar dos poderes 

da União a posse <la renda dos impos tos de industria e profissões, de trans
missão de propriedade e de pennas d' agua, relativam ente no actunl exercício 
financeiro, obrigação essa que lhe cabe pelo § 31 cio art. 15 da lei n. 85, de 
20 de Setembro de 18 \12; 

Considerando que esses impostos de direito pertencem ao J\llunicipio, 
á v1sla <lo dispo~to nos art. 9° da Constituiçito Federal e 2° da citada le-i 
q. 85 e cstij.o contemplados no orçnmento nctual; 
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Oonsidenmdo que, por não se acharem ainda taes impostos n cargo 
da Municipalidade, tem esta as suas rendas desfalcndns, de modo a não 
poder satisfazer ns suas despezas ; 

Considerando que é tambem urgente n li quidação da conta das des
pezns de nbastecim~nto de carne vereie á popnlaçiio, despezas essas dete.
rnimiclns pelo M!nisterio do Interior, com declarnç.ão de que pro videnciará 
sobre o seu pagamento; 

Considerando que deve o Conselho legislar sob re n questão de fóros, 
visto que a faltn de uma so lltçlio a respeito de tal assumpto occasioua o 
decrescimento da respectiva renda, além Je outros inconvenientes conse
quentes; 

Considerando que, no intuito de ser melhor fi scali sacla a arrecadayão 
da renda proveniente do imposto de licenças, a lvarás, etc ., parece conve
niente a adopção do lançamento prévio como se pratica co111 o imposto 
predial ; 

Consideran<lo que o Conselho Municipal tem decretado ol,ras e melho -
ramentos no valor ela quantia superior a 10 .000:0008 , cuj a realiznção não 
poderá ter lugar por falta de meios precisos ; 

Cons id erando que é de maior vantagem para a Municipalidade que 
seja rescindido o contrato de arrendamento da Praça do Mercado da Can

del:tria; 
Considerando que antes da confecção do futurn orçamento, p arece 

necessnrio o Conselho cog it ar dos meios que devem ser empregados J escle 
j á para so lve r a divid.i com o Banco da Repub li ca elo Brazi l ; 

Considerando que, para a boa marcha do serviço, é preciso estnbelecer 
novas relações entre as repartições municipaes e bem assim estender O> 

onus e favores estabecidos por lei aos funccionarios Je a lgumas reparti
ções , aos quaes não são applicaveis, embora te ndo a mesma cotegori . ; 

Consi ,lernndo que o desenvolvimento da v iação da cidade exige do 
Conselho proviuencias r rn relação á direcção que devam seguir os veh iculos 
em ruas de grande movimento e sem a largura convenie nte ; 

Considerando que o Conselho resolveu encerrar no dia 30 do corrente 
mez a sua acttia l sessão extraordinaria, conforme consta da acta dos tra
ba lh os de hontem, hoje publicada no jornal officiul : 

Resolve, usando da nLtribuição qtte lhe confere o § 8° do art , 19 da 
lei n . 85, de '20 de Setem bro de 1892, c0nvoc11r extraordinariamente o Con
selho ilfoni cipal para o dia 3 Julho proximo vindouro, afim de deliberar 
sobre os seguintes assumptos : 

a) reclamação aos poderes da União da posse dos impostos perten
centes á Munieipaltdade pela• di spos ições em vigor actu .ilmente cobrados 
pelá mesma União ; 
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b) liquiJnção da couta elas despezas feitas com abastecimento de oaroe 
Yercle á população por ordem do Governo Federal ; 

e) solução sobre a questão relativa a fóros ; 
d) lançamento prévio <lo imposto de licenças, alvarás, etc . , e fixnç~o 

de outra época para a respecti vtt cobrança ; 
e) meios de realizar as obras decretadas; 
f) rescisão do contracto de arrendamento da Praça d, Mercado da 

Candelaria ; 
g) meios que possam ·ou devam ser empregados desde já para o paga

mento da div ida contrnb ida com o mesmo Banco da Repub lica do Brazi l ; 
h) modificação das disposic;.ões sobre as relações das repartições mu

nicipaes entrn si e sobre onns e favores a empregados delles exçluidos, 
tendo a mesma categor ia; 

i) meu idns quanto á cl irecção de veh iculos, tendo em vista as neces
sidailes da viação p ubli ca. 

Districto Federal, W. de Junho de 1894, 6° da Rep ublica, - Henriqiie 
Valladares . 

DECRETO N . 22 - DE 27 DE JULHO DE 1894 

Dlt regulamento para a Directoria do Interior e Estatística 

O Prefoito elo Districto Federal, usando da attribuir;ão que lhe con 
fere o art. 3 .0 do decreto n . 102, de 18 de J ulho corrente, decreta: 

CAPITULO I 

DA OnGANIS.\ÇÃO DA Din~OTOalA DO INTl!!UOR E l!STATISTICA 

Art. 1.0 A Di recto ri a el o In terior e Estat ística di vide-se em tres 
secções ; 

1. • secção ou de expediente. 
2. • secção ou de policia. 
3. • secção ou de estatística. 
Art. 2.0 .Além do pessoal das secções, terá a Directoria um director e 

sub-d irector . 
.Art. 3.0 .A secção de expediente terá: 
1 chefe de secção; 
2 t.o• officiaes; 



3 2.•• officiaes; 
4 amanuenses; 
1 porteiro; 
1 ajudante de porteiro; 
1 continuo; 
4. serventes. 
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Art. 4. 0 A secçii.o de policia ter:i: 
1 chefe de secção; 
2 1.0 • officiaes; 
3 2.os officines; 
4 amanuenses; 
1 continuo; 
1 servente. 
Art. 5.0 A secção de estatística terú; 
1 chefe de secção; 
2 j . os officiaes ; 
6 2. 05 officiaes; 
10 amanuenses; 
1 continuo; 
1 servente. 

CAPITULO II 

DOS SEBVIÇOS ESPECIAES A. OA.DA. SECÇÃO 

.Art: 6.• A' Ln secção ou secção de expediente compete: 
~ 1.• Redigir a correspondencia relativa a assumptos da competencia 

da directoria, que tenha de ser assignada pelo Prefeito e pelo Di
rector. 

§ 2.• Reunir os dados para a confecção do relatorio da directoria. 
§ 3.• Organisar o orçamento da despeza geral da directoria. 
§ 4.• Registrar os decretos ou t.itulos de nomeação, demissão e apo

sentadoria e as portarias de lic~nça , relativamente aos funccionarios da 
directoria. 

§ 5.• Escripturar em livro especial os termos de po~se dos funccio
narios da directoria, excepto quanto ao director, cuja posse se verificar{1 
no gabinete do Prefeito. 

§ 6.0 Lavrar os contractos relativos a serviços da directoria, mediante 
minuta approvadti pelo Prefeito, sob clausulas formuladas jnridico.rnente 
por um dos procuradores dos feitos da fazenda municipal. 
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§ ·1.• Publicar o boletim da Intendencia Municipal, o qual conterá 
os actos do Poder Legislativo e Executivo e os trabalhos mais impor
tantes das diversas repartiçõe~ municipaes, relativos ao trimestre ou se
mestre decorrido. 

§ 8 .0 Escripturar, em livro especial a cada repartição, o que tlisser 
respeito aos respectivo• funccionarios, de modo a poder-se julgar sobre o 
merecimento e tempo de serviço de cada um. 

§ 9. 0 Organisar no ultimo dia util de cada mez a folha do pessoal da 
directoria, inclusive o director e sub-director, com as declarações neces
snrins ao calculo dos vencimentos a que tiverem direito. 

§ 10. Verificar a exactidão das contas dns despezas, relativas ás re
partições da directoria e escripturar o quantum de cada uma para julgar-se 
dos dispendios effectuados pelas differentes verbas elo orçamento de
cretado. 

§ 11. Informar sobre tudo quanto fôr relativo á divisão territorial do 
Districto Federal. 

§ 12. Conservar em boa guarda o archivo da directoria. 
§ 13. Inventariar os move is e mais objetos da directoria. 
Art. 7. 0 A' 2• secção ou secção de policia compete: 
§ 1.0 Informar sobre todas as questões relativas á policia municipal· 
§ 2.° Codificar as posturas que fôrem decretadas pelo poder compe-

tente. 
§ 3.• Escripturnr em livros especiaes tudo que se referir ao pessoal 

das ugencias da Prefeitura, de modo a se poder julgar sobre o mereci
mento e tempo ele serviço de cada um. 

§ 4. 0 O que disser respeito á administrnção e fiscalisação das cemi
terios municipaes. 

Art. 8. 0 A' 3° secyão ou secção de estatistica compete: 
§ 1. 0 Orgaoisar a estatística gemi do districLo, que levantará de 

accôrdo com as informações foroeciclas pelas rlifferentes directorias e 
dellas reqtlisitadas por intermedio do clirector . 

. § 2.• Formular os quadros destinados aos pedidos de informações. 
§ 3.• Destncnr, quando fôr preciso e por antorisaçiío do director, um 

ou mais funccionarios da secção para colher nas outras directorias os 
dados estatisticos necessarios, mediante communicnção prévia aos respe
ctivos directores. 

§ 4.• Propor as medidas, quer da alçada do poder legislativo muni
cipal, quer da do executivo, necessarias para a execução dos fins a que se 
destina a secção. 

§ 5.• Estudar todos os factos sociaes que interessarem a ec,.>0omia do 
Districto Feoleral e de seus habitantes e possam ser expressos numerica-
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mente, considernndo o territorio do districto , a sua população e a admi
nistração municipal. 

§ 6.• Organisa r o programma minucioso dos traba lhos estatisticos da 
secção em regulamento especial, que ser:í fonnulado pe lo director. 

CAPITULO IlI 

DA ORDEM, TEMPO E P RO CESSO DO SERVIÇO 

.Art . 9 . 0 A directoria funccionar:í das 10 horns <la manhã ás 3 da 
tarde, em todos os dias uteis. 

Paragrapho unico. Havendo urgencia, afiluencia do serviço ou atrnzo, 
a hora do encerramento poderi• ser espHçada e os empregados obrigarlos , 
aind a mesmo nos dia s de guarda ou feri ados ou nos dias ute is, fóra dns 
horas do trabalho ordinari o, a comparecer n>L d irectoria, quando isto lhes 
sej a determinado pelo director. 

Art. 10. Nen lrnm rrnpel concern ente a assumpto de que o Prefeito 
deva tomar conhecip;i ento subirá :í sua presença: 

1.º sem nota ou signal do reg istro de entrada; 
Z. 0 sem extracto e informação da secção a que pertencer, bem como 

o parecer tla mesma, qunndo fór nccessario, referindo os precedentes e 
estylos da repartição e fazendo acompanhai -o dos papeis concernentes, 
para esclarecimento e decisão dos assumptos de que se tratar; 

3.• sem o visto do director, o qu.1], attenclendo á inform ação e ao pa
recer da secção, expendeTá o mais qne jnlgar conveni ente , interpondo ao 
mesmo tempo o seu juízo . 

.Art. \ J. Os pareceres Üe que trata o arl.~go antecedente deverã0 se r 
clnros, concisos, isen tos de mimosidade contrn quem quer que seja, sem 
incidentes estranhos ao objecto em estullo e de lles járnais afnstaodo -sc 
sob qunlquer pretexto. 

O director mandará cancella r, por de•pacho, os pa.receres que furem 
apresentados em contrario ao que J.etermina este artigo, no todo ou em 
parte , conforme jtt!gar conveniente, applicaudo na reincideucia as penas do 
regnlamento . 

.Art. 12. . Quando fór necessar io que outra repnrt ição info rme áccrca 
de qtrnlquer assumpto sobre que devam ns secções formula r parecer, far 
se-ha o registro de sahida com as decla rações q 11e fôrem precisas . 

.Art. 13. São considerados secretos todos os actos em el aboração na 
directoria, até que, completos, possam ser dados á publicidade. 
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CAPITULO IV 

DOS DEVEI\ES nos FUNOOIONAI\IOS 

Art. 14 . .A.o director compete : 
§ I .•Dirigir e inspeccionar os trabalhos d1t directoria . 
§ '.!. 0 Manter a ordem e a regtilaridade do serv i90 , de conformidade com 

as disposições deste regulamento. 
§ 3. 0 designar os em preJ;a<los que devam auxiliar a secção onerada 

por affiuencia ele trabalhos, podendo rnmovel-os de uma para outra secção, 
conforme as necessidades do serviço . 

§ 4.0 Dar audiencia em todos os dias uteis, das 1 l ás 12 da manhã, ás · 
partes interessadas 'lue o pro curarem para tratar de nssumptos affectos á 
clirectoria. 

§ 5. 0 Dar direcção a toda correspondencia offic inl que fôr endereçada 
á directoria. 

§ 6.0 Requisita r, em nome elo Prefeito, ele qualquer autoridade ou í uuc
cionario, com excepção dos ininistros , secretarias das camaras legislativns 
e do conselho municipnl, governado res e pre5iclentes dos l!:staclos e pres i
dentes <los trib~rnaes ju d1ciarios, as in formações e pareceres necessarios 
para a instrucção e <lecisão dos negocios que correrem pela directori::t . 

§ 7. 0 Determinar aos fnnccionarios subordinados á d rectoria que 
prestem as infonna<;ões e pareceres a que se refere o § 6.0 • 

§ S.• .A.ss ignar a correspondencia ciue constar ele commuoicações re 
messas c req ttisições, excepttrnclas a3 que forem diri gidas aos funcciona
rios indicados no § 6. 0 , que deve r1io ser suometticlas á ass ignatura do 
Prefeito 

§ 9.• Communi car aos directores d .ts outras directorias os ·trabalhos 
que tiverem relação com os assumptos a ellas pertencentes e fornecer-lhes 
as informações oecessa rins para a boa execução <los servi~os que com
petir a cada um. 

§ 10. Dar posse aos seus subordinados . 
§ 11. Informar sobre o merecimento elos funccionurios no caso de 

accesso e formular a respectiva proposta fundamentada. 
§ 12. Preparar os projeclos de regulamento e as instrncções relativas 

aos assumptos da competencia da directoria. 

§ 13. Organisat· e submetter á approvação do Prefeito, na epocha que 
fôr por elle dete rminada, um rnlatorio circumstaacia<lo dos trabalhos da 
directoria e no qual J'ornecel'Ú os dados e informações precisas para o rela
taria do Prefeito. 
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§ 14. Inspecionar os trabalhos da~ repartições Sllbordi nadas á dire
ctoria. 

Art. 15 . .Ao snb-director compete; 

§ 1.0 Snbstitnir o director em seu impedimento temporario ou 
faltns .. 

§ 2. 0 Auxiliar o director na fiscalisaçã0 do serv iço das secções e das 
repartições subordinadas e inspeccionar a nrnrcba dos trabalhos, con
forme as instrucções que receber do mesmo director, e communicando
lhe as irregulari.dades que observar. 

§ 3.° Fiscalisar especialmente a publicação do bolefm e a inserção. no 
jornal official, dos ados e resoluções que devam ser d11dos :í publi
cidade. 

§ 4.° Fornecer sua informação aos trabalhos das secções, quando fôr 
exigida pelo director. 

§ 5. 0 Abrir e encerrar o ponto diariamente. 
§ 6. 0 Numerar e rubricar os livros e talões que servirem na dire

ctoria • 

.A.rt. 16. Aos chefes de secção compete ; 

§ 1.0 Executar, fazer executar e inspeccionar os trabalhos de suas 
secções, de accôrdo com o que é prescripto neste regulamento, na parte 
attinentc ús attribuições de cnthi secçii.o. 

§ 2.• Informar e dar parecer sobre os assumptos de suas secc,:ões , que 
tiverem de ser levados ao conhecimento do Prefeito. 

§ 3. 0 Organisnr e apresentar ao director, na épocha r1ue fôr por elle 
determinada, um relatorio minucioso dos negocios que tiverem· corrido 
por suas secções. 

Art. 17. Os officiaes e amnnuenses desempenharão os 
lhes fôrem designados e distribuídos pelos chefe.; das 
secções . 

.Art. 18 . .A.o porteiro incumbe: 

/ 

serviços que 
respect ivas 

§ 1.0 Abrir e fechar o eclificio, cuidando de sna segurança e asseio . 
§ 2.• Dar destino á correspondencia officinl, com as necessarins 

cautelns. 
§ 3.• Conservar em boa guarda o li vro da porta, onde se rão lançnclos 

os despachos. 
§ 4.• Inspeccionar e fiscnlisnr o serviço dos contínuos e serventes. 
§ 5.• Adquirir por compra os objectos n ecessarios no serviço e que 

não fôrem obtidos em virtude de contracto . 
.Art. 19. Ao ajudante compete coadjuvar o porteiro e substitnil - o em 

seus impedimentos ou faltas . · 
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CAPITULO V 

,m',\.S NO:lIE,\.ÇÕES, DElUSSÕES, APOSE ~·r.\DOU L\. , SUBST IT UIÇÕES E EXEil CiQ!(I 

l~TERINO DOl> FONCC!ONARIOS 

Art. '.W. São de nomeação do P nefe ito· os funccionarios da directo rin , 
·excepto os serventes, que são nom~a1los pelo director. 

§ 1l.• As nomeayões de di1,ect0r, po<rte i.ro, ajuclnnte de porteiro e coo.:. 
•minuos são de livres escolha do Prefe ito, p or serem considerados cargos d 

confiança. 
§ 2. 0 Os ccirgos de che'l'e de secção, t.os e 2.•s oíllciaes são preench iclos 

por accesso, prevalecendo o merecim ento, e em igual dade de e>ircumstancias 
"recorrer-se-ha á antiguida<le. 

§ 3.0 Os cngos de amannense são preenchidos mecliante concurso, que 
versarú sobre as mnter.ias seg uintes : 

1 .. 0 leiturn e ana1yse logica e g ramm o<tical de trechos em portuguez. 
2. 0 exercícios de composição em portuguez ; 
3. 0 geogrnphia e h is toria cio Brazil; 
4. 0 esty lo e ·reclacção tle netos officines ; 
5 .0 arithmet ica geral. 
O conCLHSO reg u]a.r-se-ha por instrucções especines expeclidits pe~ J 

''Prefeito. 
:Art. 2 1. Os fnnccionarios da directoria serão aposentados, quan do 

11inhabilitados parn deõempenharem as suas funcções po1· motivo de 
moles tia . 

§ l.0 A a posentadorill garante no funccionario, que tiiver 30 ou m ais 
'""nnos de serviço, 0 ordet"Jndo por inteiro e proporciontü aos o.nnos para os 
·que 'tiverem menos de 30, comtanto que tenham t res de effectivo exer
cicio no cargo que occuparem, desc0nto.nclo:-se as faltas e licença, ainda 
mesmo por m 0tivo de molestia. 

§ 2. 0 0 emprega·l0 que contar mais de 43 annos de bons e relevant~ 
•-Scrvi;ios deverá ser aposentado pe'lo C0nselho Municipal com todos os 
v~nci1ncntos. 

§ 3.0 Serão comtemplados, 0011'10 servi~.os utei s para aposen tadoria e 
.addicionaclos aos que fôrem fei tos á l\fmlilicipalidade, os que o fonccionario 
11houver, em qualquer tempo, prestndl!I ás repart ições publicas, exercendo 
·empregos retrilrnidos. 

§ 4. 0 Perdel'á a aposentaderia o fonccionnrio ·Jue tór convencido em 
·.qunlqt1er tempo, de ter, ernqnanto se achou no e.l(ercicio de seu emprego, 
·.Cornmettido os crimes de stó.o m:i 0.1 pe ita, ou pra tica<lo actos de tra içõ. 
<>U de abnso de confiança. 

M - 12 
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Art. 22. Os empregados ele confiança (,1rt . 20, § 1.") poderão ser li
>' remente Jemitt idos pelo Prefeito, salvo qttando t iverem s ido escolhidos 
d e enrre os chefes de secção on houYe rem completado, pelo menos, <lous 
:umas de se rYiço, caso em 'JLte poderão ser <lemittidos a bem do serviço 
puli lico, si incorrerem em faltas niio pnnirnis pelos no ssos. codigos. 

Art . 23. Os demais emp regados , •1ue tivere111 mais de cinco nnnos cle 
se.,·iço, só serão demiLtidos depois de terem soffrido ns penas elo art. 33 
e quando est iverem incursos nas penas previstas no codigo e depo is ile 
serem lega lr:1ente processa dos. 

Art . 24. Serão substi tu ídos e m seus impedimentos temporarios on 
:fnl ! ~ :: : 

); ~.o ( i diréClOr p~:o irnb-dir~cto r, sa~vO <;UanJo O impedimento ~X
C~ <ler ue 1;) di as, rnso em 11ne poderá o Pt·efoito nomear substituto 
inte rino . 

§; 2 .0 O sr.b ··<lirect o r pe lo cliefe ele secção mais antigo. 
~ 3.0 O chefe de sec.;li.o pelo [o oflicial mais ant!go da secção e, na sua 

faltn , pelo in n.is antigo el as ontrns secções. 
~ 4 .0 O [0 official p elo '..'.0 oíl1c inl mai s an t igo da mesma secr;íio em qu e 

se cler o im p e,limento. 

~ 5. 0 O '2° officiul pêlo a nnnnense mais antigo da m esma secção em 
qu e se der o impedimen to . 

g G.0 O porteiro pel o sen aj ndanle, e, na fnlt.n <leste, pe lo continuo que 
for desig1rndo Jle lo d irnC'to r. 

Art. '25 . E ntre funcci onnrios <la mesma c,\tegoria prev:1lece rii n a nti- · 
gui <l ncle para a snbstitni~fo pela dnta da posse do cargo. 

Sendo a posse da 111 e ;mn, data, re correr- se-lia á d,1ta cl,1 nomeação 
e Sé n•lo ainda a mesma a <la ta <ln non1 eação , attencler-sc·lta ao tempo de 
serviço na :i\Innicipali<lad e . 

Em ig ualclncle ele condições, prevn lecer:i a iclncle civil e por fim a so rte 
decidiní, quanclo a idade for u 111 csm::t. 

_.\.rt, ~G. Competirei no s nbsti t ul'l todo vencimenl'> elo emp rego, si o 
s nbst itnitlo nncla perceuer; e, no contrario, a respectiva grat ificação, 'Jlle 
:1ccumnhuú ao orden!lllo tlo emprego proprio. 

Ar t . 27. !) c1111Hegad o rp1e exe rcei: inleri1rnmen te o lognr vago perce
b erá todos os ,=~nc i rneutos deste . 

CAPITULO YI 

nos "~'iCIUE:'iTO S, DOS ngsoo~TOS !>On FA l.TAS E DAS L I OE:"\ÇAS 

Art . '!8 . Competem avs fnnccioanrios d:t di r~c tori a Ós vencimentos 
m arcados nn tnbella annexn . 
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Art . 2!J . :-.iã.o te rú d ire ito a venci111ento a lgum o funcc iona r io qne 
de ixar o exercicio ,]o scn Jogar pelo de qmtlf[ller com111 issáo alhei;t á i\fo -
n icipalidade, ell:b9rn com autorisaçio do Prefe ito. 

Ar t. 30. O J'unccion,Hio que f,i\tar ao se r viço soffrerá perda total ou 

clescontos cm sens venc im entos , conforrnc a.s regras seguin tes : 

§ l. 0 O que falt,1r sem causa justific<Hla perder11 todo vencimento . 
§ 2.0 O que falt.u· co m motivo justificudo perderá sómente a grnti

licação . 

São mo1ivos justificados: l. 0 , molei;tia provada com nttestaclo ele me
d ico ; 2.0 , nojo; 3.•, gala ele cas;tmento . 

§ 3. 0 Q funccio nario que comparecer depo is de encerrado o ponto, 
j ustificada a cle:r.ora, perde r á metade ela gratificação . 

~ 4.0 O ftrnccionar io que se retirar sem licença do director, antes d e 
findos os trabalhos, perderá todos os venc imentos e sómente a grntificttçâo 
o qne oqtive r essa permissão . 

§ 5.0 O desconto po r faltas interpolntlas uão comprehenderá os d ias 
fer iados ; sen,]o, porém, successi vas, comprehe nde rà todos os dias . 

R 6.0 As fnltas seráo contac1:1s pelo que consfnr elo li vro do ponto , no 
qual assignaráõ todos os empregados, durn nte o prime iro qnarto de hora. 
antes d o expediente e quando term inarem os trabalhos . 

§ 7.0 O ponto será encer-raclo pe lo sub -clirecto r ; e, depoi~ ele ence rrado, 
nenbum empregado pocle ri1 ass ign[\\--o sem pe rmissão elo director, nos 
termos deste regul .i mento . 

§ 8.0 As fa ltas se rão abonadas pelo director, r,ue poderá aninllar até 
tres por mez, tuna vez 'lue ôej.nn daJas por molest ia, provncl<t com attes
tado 111e1lico. 

A rt. 31. Niio soffrerú .-Jc3conto o funccLonnrio q ue foHu r : 

1.0 , por e>tnr ef!ca1T~gaclo pelo Prefeito de qualque r trabalho ou com -
mi ssão ; 

2.0 , por se r viç0 ela J irector ia, e com antoris,1ç:'io do cl irector; 
3.", po r s_er viço gratui to e obrigatorio em v ir t11de d ,t lei. 
A r t . 3~. A conccs;ii.o ele licença aos f ,mcc ion 11·i o; ela d irectoria se rá 

rcg1tl n·t1:1 pelas di sposições do cle~reto n . GG, de \G .\e .J.m ciro tl e IS'J{._ 

CAPITULO VII 

DA S PE N"A S 

Art. 33 . Os fo ncciona rios eh Jirector in são suje itos ás seguintes pe nas
nos casos ele n eg ligcnc i:1, rl es0berl ienc in, fa lta J a comp :u eci m ento sem 
C<tusn jtlst if"ic ,1d 1 por oito d ia; consecuti vos, on p or l5 interca lados, dt1-
rante o mesmo mez, ou em dons n1ezes segu intes : 
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3.•, suspensão até l5 dias, com perda de todos os vencimentos. 
·§ [.o Estas penas ser:io impnstni nelo directo r, sendo h~nçadns no 

livro elo ponto e levat!us aos a3sentamento; do empregado, parn que pesem 
por occasiéto das promoções . 

. § 2. 0 Pelos mesmos motivos poderão as penas seT applicadas pelo Pre
feito a qunl1p1er fo nccionario da directo ria. 

,ht. 34. O effeito elas suspensões é a perda de todo o vencimento, ex
<:epto quando se t.-atnr de pronuncia em crime de responsabilidade, ou <'!e 
medida preventiva. Nestes cnsos o fonccionario perderá tnmbem metade da 
gratificaçiío e na pronuncia perderá tamhem metade do ordenado, que lhe 
será 1•estituido, si fôr ahsolviclo. 

CAPITULO VIII 

DISP.0"1QÕES GEUkES 

Art. 35. Ficão suhordina•los ú Directoria do Interior e Estatística o 
Arch ivo do Districto' Federal e a Inspectori•a da Ma t.ta Marítima e Pesca. 

Art. 36. Estns repart•ições serio regid:ts pelos regulamentos 'lue fórem 
-expedidos, ·ficando sttjeitos no presente regulamento na parte que lhes for 
nppl icavel. 

'Districto Federal, 27 de ,folho ele [894, 6° da Republica . - Henrique 
Vallaclares . 
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Tabella dos vencimentos que competem aos empregados da 
Directoria do Interior e Estatistica 

EltlPREGADOS ORDE NADO GRATIF JOAÇÔES SOllll'A 

Director. , . . .• .. 8:000$000 4:0008000 12:0008000 

Sub- director, . • . 6:666$667 3:333$333 10:000$000 

Chefes de secçii.o 4:8008000 2:400$000 7:?00$000 

1 º' officiaes •...• 4:000#000 2:000ff000 6:000S000 

2•• officiaes .• ••• 3:2008000 1:600SOOO 4:8008 000 

Anrnnuenses . .•. 2:4008000 1:2008000 3,5005000 

Porteiro • . ••.•. , 2:000$000 1 :OOOSOOO 3:0008000 

Ajud. de por teiro 1:6 º6$667 833S333 2:500$000 

Contínuos ... . ... 1:2008000 6008000 1 :800$00) 

Os se rventes percebe1'ão a grat.ilionção annual de 1 :5008000. 

TOTAL 

12:000$00 o 
o 
o 
o 
o 
o-

10:000$00 

21.600$00 

i!6:000fl00 

57:600800 

64:800800 

3:0008000 

2:5008011 

5:400$00 

o 
o-

Districto Federal, 27 de Jtilho de 1894, 6• dtt Republica. - Henriqwt 
Valladares. 
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DECRETO N . 23 - DE 13 DE AGOSTO DE 1894 

Marca o dia para a eleição de um intendente pelo Districto de 
Campo Grande 

O Prefeito do Districto Federal usando ela attribuição qne ll~ e confere 
o paragrn pho unico elo '1rt. L3 da lei n. 85, de '20 de Setembro de L89'2, 

decreta: 
Artigo unico. E' marcado o di :1 21 ele Agosto corrente pa ra a eleição 

de um jntenelente pelo districto ele Campo Grande . 
Districto Federal, 13 ele Agosto ele 1894, 6° da Republica . - He1wique 

Vallaáares . 

DECRETO N. 24 - DE 31 DE AGOSTO DE 1894 

Dá regulamento para a Inspectoria da Matta Maritima e 
Pesca 

O Prefeito elo Districto Fedam!, usando lia attribuição que lhe confe re 
o art. 3° cio decreto n. J02, lle 18 de Julho ultimo, decreta; 

CAPITULO 

DA ORGAN ISA,ÃO DA INSPEC'l'OruA DA :\1A'1'1l'A lUAllll'l:llA E PESCA 

Art. 1.0 .A' lnspecloria da i"lintta ;\Jaritim:t e Pesca, repartição subor
dinada á Directoria do Interior e Eslatistica, compele : 

I. O plantio e replantio ela malta mnritima em toda a zona do Dis 
tricto Federal. 

II. A fiscnlisação e conservação da matta marítima. 
III. A fiscalisação d,t pesca e a execução das leis e regulamentos 

respectivos. 
IV. A fiscalisação .ln caç:< nos mangues e execu1"iio das lei s e reg u

lamentos que n regem nas mesmas localielnàes . 
V. A fiscal isaçãe dn al imentâção puLlica em relação á conse rvação, 

reproducção e renovação dos peixes, mollnscos e cruslaceos, nos clominios 
fluviaes e mnritimos do Districto Federal . 

Art. 2.• A lnspectorin da ~Iatta Maritinrn. e Pesca se compõe elo 
seguinte pessoal : 

1 inspector. 



1 ajudante. 
1 apontad or. 
8 zela dores . 

16 guardas . 
1 mestre ele lancha. 
1 machinista. 
1 ajudante de machinistn . 
2 marinheiros de lanclrn, 
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1 vigia do material fluc tuante. 
1 encarregado da arrecadação. 

'24 auxiliares para o plant io e rondas. 

CAPITULO Il 

DOS DEVEl\ES DOS FUNOC!Ol'iAl\IOS 

Art. 3.0 Ao in:spector compete : 
§ 1.0 Dirigir e inspeccionar os t rabalhos dn repartição em t udo o que 

1le referir ao plant io e replantio da matta maritima, il conservação da mes111a 
matta e de toda a vegetação protectora da vasa e dos productos marinhos, 
á fiscal isar,.ão eh pesca e fi el execução das leis, posturas e regulamentos 
referentes a esta industria e uem assim elas leis que regem a caça nos 
111angnes. 

§ 2. 0 Propôr as medidas, quer ela alçada do poder legislativo muni
cipal, quer da do execut ivo, necessarias no desenvolvimento e regulari dade 
dos fins a que se destina a inspectoria. 

§ 3 .0 Distribuir o seviço do pessoul ela reparti ção. 
§ 4.° Fiscalisar rigorosamente a execução das posturas, relativas á 

destruição de qualquer vegetação protect ora da vasa lodosa, das terras em 
formação e elos productos m arinhos, punid:os ·os infractores e procedendo ás 
demais diligencias necessarias para cobibição dos abusos que fórem 
praticados. 

§ 5. 0 Repovoar o littoral arenoso e os sólos em que vegetam ou possam 
vegetar os mangues e out ros vegetaes com as diversas classes de crustaceos 

mol!uscos, e zelar pela sua reproducção e desenvolvimento. 
§ 6. 0 Organisnr, nas épochas que fôrem cletenninadns pelo director 

do interior e estatística, relatorios circnmstanciados dos trabaluos da repar
tição. 

§ 7. 0 Visar as licenças concedidas aos pescadores de profissão e 
informar as petições de licença para constrncção e reconstrucção de cer
cados e colheita ele molltiscos e crustaceos. 
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li S.o Endereçar á Directoria do Interior e Estatisticn toda a corre.
ap onclencia official ela rep.u-tição. 

§ 9.º Fornecer á mesma clir0otoria os dados 11ecessarios para a publi~ 
cação elo boletim ela Iutenelencia M unioipal, com 1·eferencia á inspectoria,. 
e commnnicar-lhe t.ndo qnnnto se referir aos .flmccionarios da referida inspe
ctoria para cttmprimento do dispo.sto no § 8° do art. 6° elo decreto ri . 22, de·, 
27 de Julho elo corrente anno. 

Art. 4.° Compe te ao aj nelqnte : 
§ 1.0 Substi tuir o inspeoto r em seus impedimentos temporarios on1 

fal tas. 
§ 2. 0 Numerar e rnbricar os livros e t alões que servirem na. 

ínspectoria . 
§ 3. 0 Attxiliar o inspector n1t fiscali saçüo de todos os serviços da 

inspec toria, de accôrdo com as instrucçiies que lhe :fornecer o inspector. 
Art. 5.° Compete ao apontador: 
§ 1.º Tomar nota. dos empregados que faltarem ao serviço diurno e

nocturno, dando parte irnmediata ao inspector. 
§ 2 .0 Assistir. aos trabalhos das turmas encarregadas c1'o pl.tntio dos 

mangnes· e outros vegetaes, dirigir o serviço e zelaP peh fiscali sação da . 
pesca e conservação elo domínio maritimo da Municipa.Jidade. 

§ 3,. o Apresentar ao fo1'S\iector, no uHimo dia util de cada mez, a :folha 
do pessGal sob sua fisc,tlisação,. extrahicla elo li vro do ponto, como• as . 
declarações necessarias ao· calcnlo dos vencimentos a que o mesmo pessoa) . 
tiver direito . 

Art . 6.o Compete aos zeladores: 
§ 1.0 Executar as ordens emanudas d•a inspectoria attine11tes á fiscali

saçâo, nas respectivas circ mnscripções·, do cumprimento dns posturas
e regulamentos sobre conservaç.ão ela ma~ta marítima, colheita dos peixes, 
crnstaceos e mollnsculos e cac;a nos mangues ; . impondo aos infructores as 
m ultas em que incovrerem, apprehendenelo os apparelhos e instrumentos de · 
pesca prohibidos ]'>OI" lei, e as embarcações que os conduzirem ou os tiverem 
a seu bordo, dando parte do occorrido ao inspector. · 

§ 2 .o Informar ao inspector, por communicaçã0 escripta e no ultimo . 
d ia de cada mez, sobre o compareoinnent0 dos guardas ao ~erviço. 

§ 3.º Solicitmi da autoridacle policial o auxilio da for\'a publica, no . 
ouso de resistencia pov parte dos· inf11act0res. 

Art. 7..° Compet e aos guairdas : 
§ 1.0 Auxiliar os zeladores em 

confiados . 
todos os traba!.hos que lhes fó~em • 

§ 2. 0 Informar• nos zeladores ele> qunl']uer in:f1•acção que obse~-

-Y arem. 
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§ 3.o Cumprir fiel e rigorosamente ns ordens !rnnsmittidas por seus. 
superiores, dando parte circumstanciada dos serviços que tiverem desem
penhado. 

Art. 8.° Compete aos auxiliares executar as comm issões cie que · 
forem encarregados, quet" ºna plantnçã) dos mangues e outros vegetaes, 
quer nas rondas que lhes fô1em designadas. 

Art . 9.° Compete aos empregnclos da lenha cumprir as ordens rela
tivas no serviço, que lhes furem .trunsmiltidis pelo inspecto.l" e seu ajudante. 

Art. 10. Compete ao vigia do mnteri11l flt1ctt1:inte e ao encarrega do· 
da arrecadação conservar em boa guarda todos os objectos d.t inspectoria 
e zelar pelos interesses da Municipalidade n esse ramo de serviço. 

CAPITULO III 

DAS NO:UEAÇÕES, DEilI ISSÕES APOSENTADORIAS, StrBSl'ITU!ÇÕES E LIOE~ÇAS, 

EXERCICIO INSEUINO DOS EiUPilEGADOS 

Art. 1 l. São d.e nomeação do Prefe ito os fun ccionarios da i1upe
ctoria, excepto os empregados cln lnncha . o vigia do material flnctlUinte,. 
o encnrregado da arrecadaçiio e os auxiliares parn o plantio e rondas, que 
são nomeados por proposta do inspector. 

Art. 12. Tem applicação ao inspector a cli sposiçiío do art. 22 do 
aecreto n. 22, de 27 de Julho do correnta anno. 

Art. 13. A aposentadoria dos emprega1los ela inspectoria, que a e!la 
tiverem direito, e bem assim a concessão de licenças são reguh1d.1s pelas. 
leis especiaes que regem a materia. 

Art. 14. Em seus imperlimentos te:npornrio• ou falta> é o inspector· 
substitnido pelo ajr.Jante, salvv qu:1ndo o impeJimento exceder de qLtinze· 
dias, caso em qne o Prefeito poder:\ nomear substituto interinu. 

CAPITULO IV 

DOS VENCI1\1Ei'\1'0S .. DOS DESOON'l'OS oon l~AJ.'l'A B DAS l)BNAS 

Art. 15. Competem aos empregados da inspectoria os vencimentos. 
marcnclos na tahella anne:x.a, e as despezas annuaes da mesma inspectoria 
si~rão reguladas pela mesu a tnbclla, de accôrJo com o orçamento em' 
vigor, podenào ser alteradas ou modific:1das em orçamentos de íuturos. 
exercicios pelo Conselho Municipa l. 

Art . 16. Os descontos por fo ltns e penas a que são sujeitos os empre
gados da inspecto~ia eerão regulados pelas clisposições annlogas do regu
lamento da Directoria cl~ Interior e Estntistica. 

Districto Federal, 31 de Agosto Je 1894.-Henrique Va/larlares . 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DA INSPECTORIA DA llfATTA M.ARITll\:fA E PESCA 

NS . El\IPREGADOS onnENADOS GilA'l' l l''l •JAÇÕES SOi\11\fA TOTAi, 

-
1 In spector . . . . . . ... . . . ..... . .... . 5:3338333 2:6668667 8:000,9000 8:000HOOO 
t Ajnclnnte ... . . . ... . ......... . . .. ':2:~00$000 1:2008000 3:GOOU000 3:600$000 
1 .à pontaclor ..... . ........... ... ... 2:000Hí'OO 1 :000$000 3:000$000 3:000SOOO 
8 Zeladores ... .. . ....... ... ..... .. 2:000$001l 1 :000$000 3:000$000 24:000$000 

I li Guardas •... . . . ..... . .. . ... . . . .. . 1 :2006000 600$000 1:800$000 28:800$000 
24 Au'Ci lia res para o plantio e rondas . , . . . . .... . . .. .... 1 :500$000 1 :500$000 36:000$000 

LANC HA A VAPOR 

1 Machinista ................... .... 2:000HOOO 1 :OOOSOOO 3:000$000 3:0008000 
l Ajudante do rn acb inista . . . . .. .. . . . . [:6008000 800$000 2:4008000 2:400S000 
1 Mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 600HOOO soosooo 2:400$000 ?:400SOOO 

'2. i\íar inhe iros .... ...... ........... . . .. .. .. . . . · ·--:- · ·· 1 :5008000 1:500$000 3:000$000 

AURECADAÇÃO 

1 Encarregado ... .. ........... .. ... 1 :800,9000 ' 1:800$000 1:8008000 ..... ....... ..... 
·1 Vigia do mnlerin,l fl uctuante ...• . . . ······ ··· .. . .... 1 :8008000 1 :800$000 1 :800$000 

D:s\ricto Federa.!, 3 1 de Agosto rle 1894, 6° ela Rcpublicn.- /Jcnriqne Vallaclarcs. 
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DECRE'l'O N. 25- DE 31 DE AGOSTO DE 1894 

Dá regulamento .para o Archivo do Districto Federal 

O Prefe ito do Dist.ricto Federa l, usnnelo das attribni ções que lhe 
·Confere o art. 3. 0 do decreto 11. 102, ele 18 ele Julho corrente, decreta : 

CAPITULO I 

DA ORGANISAl)ÃO E lni'\S DO AilCIIIYO DO DJS'rlllCTO FEDEllAL 

Art. 1.0 O Archi vo do Districto Federal. repartição subordinada á 
Directoria •'.o Interior e Es tatí stica, é destinado a conservar, uevi cla mente 
classific,1dos, os documentos relativos á historia e á administrnção muni
cip:d elo Districto Federal , e bem ass im a clnr period icamente publicidade 
a tudo <1nanto inter~ss.J r a esse ramo de serv iço, sob qualquer ponto de 
vista qtie seja c01;sidcr,1Clo. 

Art. 2. 0 O >lrcbirn divide -se em duas secções: 
Primeira secção ou secção h isto rica; 
Segunda secção on secção administrativa; 
Art. 3.o Além elo pessoal das s ecções , terá o archi'' º um clirector

: a rchi v ista , nm continuo e um serv ente . 
Art. 4.º As duns secções Lerão os seguintes funccionari os, igualment e 

distribniclos por cada uma: 
Dous chefes de secção ; 
Dons los offic iaes ; 
Dous 'los offic iaes; 
Dons anrnnueuses ; 
Seis aux iliares; 
Quatm restau rada res-copistas, 
Um continuo ; 
Dons serventes. 

CAPITULO II 

DOS SERVIÇOS ESPEGIAES A CADA SECÇÃO 

~\rt . 5.0 A' l.• secção compete archivar os docum entos originaes, 
·có pias authent ic8s, ou registros: 

§ 1. 0 Das le is , alvarás, decretos ou resoluções, que es tabeleceram ou 
alteraram a organisação do antigo Senado da Cmnar,1, da Camara Muni· 
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cipal, do Conselho da Intendencia e que estatuiram o actual regímen 
municipal. 

§ 2.o D11s honras, fóros, privilegios não só do antigo Senndo da 
Gamara, da Cmnar;L Municipal, como uos murndores da cidade do Rio de 
Janeiro 

§ 3.o Das posturas expedidas pelo ~enado da C.1mar,1, Cnmnra l\Iuni
cipal e pelp CoMeih'> da Intendenci;1 e elas deliberações do Poucr Legis
lativo Municipal, quer snnccionaJns pelu Prefeito, qL1er por elle vetadas e 
depois appnivadas pelo Sennd.J Federal. 

§ 4.0 Dos regulamentos expedid os pelo Prefeito em virtude de dele
gaçiio do Conselho Municipal. 

§ 5.0 Dos decretos expeilidos pelo Poder ExecLltivo Municipal. 
§ 6.0 Dos autos de posse dus officiaes e vereadores da ()amam e 

membros do Conselho da lntcndencia e dos funccionarios, quer eleitos, 
quer nomeados, para altos cargos de Administração do Districto Fedem!. 

§ 7. 0 Dos netos de vcrennça, dos netos da Carnnra Municipal e do 
Conselho ~a lntendencia. 

§ 8.0 Dns cartas regias, provisões, portarias, avisos do Conselho 
Ult rarnariuo, dirigidos não só no Senado da Gamara, como aos gover
nadores e vice-re is ou q\1esquer autoridades , sobre nssumpto de interesse 
bistorico para o Districto Federal. 

§ 9. 0 Da correspLndencia, nctiva e passiva, do Senado da Gamara, 
Can.nrn Municipal, Conselho dn Intendenci a e Prefeitura. 

::i 10. D,1 correspondenciu, activa ou passiva, de todas as reparti ções. 
municipnes entre si ou com qualque_r autoridade. 

§ 11. Dos editnes do Sen0tlo e Cnmarn. 
§ 12. Dn Constitt1ição do Disiricto Federol, demarcação ou alteração 

do seu territorio. 
§ 13. Da criação, demarcação das freguezias e districtos eleitoraes . 
~ 14. Dos provimentos da correiçõo. 
§ 15. Das sesmarias concedidas não só ao Sennclu da Cnmarn, como a 

out rns corporações ou a pn.rticulares. 
§ 16. De cartas de aforamento de terrenos municipaes e proprios re

lativos . 
§ 17. De demarcações de terrenos e quaesquer plantas topogrnphicas . 
§ IS. De autos e quaesquer documentes relativos n propriedades de 

terrenos. 
§ 19. Das netos de eleiçües de diversos cargos, dos Governaclores ge

raes, dos senadores, deputados, vereadores e juizes de iiaz do antigo mu
nicipio neutro do Districto Federal. 
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§ 20. De documentos rel ati vos a corporações religiosas, scienti ficas, 
litterarias cn recreativas. 

§ 2l. Nnmeramentos, pºaten tes, provimentos passados, não só pelo Se 
nado da Caman1, como pelos Governadores e Vice- Reis . 

§ 22. Amos de fnnclação ele edilicios publicos, monumentos, igrejas, 
nssocinções, etc , , 

§ 23. i\Iemorias e outros documentos sobre a h istoria elo Districto 
Fe deral. 

Art. 6°. A' 2• secção compete nrchivnr os documentos re fere ntes: 
§ 1.0 A' abertura ele ruas , praças, estradas, etc., e devidas arnuições, 
§ 2. 0 A ' licença para construcções ele predios e seus respectivos pros-

pectos. 
§ 3. 0 A' vistorio.e infracções ele postura. 
§ 4.0 A' nrree damento de rendas e p roprios municip aes. 
§ 5. 0 A' venda e trocn de bens rnunicip aes . 
§ 6. 0 A' desapropria1·ão. 
§ 7. 0 A' emprest imos municipnes, receita e donativos. 
§ 8. 0 A' viação, navegação e serviço telephon ico. 
§ 9.0 A ' ob ras pnbl icns. 
§ 10. A' impostos . 
§ l l. A ' IIygiene e Assistenc ia Publico. 
§ 12. A ' Instrncção Publica i\fouicipal. 
§ 13. A' pol:cia Municipal. 
§ 14. A' nomeação, posse, licenças, suspensões e demissões dos :fouc

cionarios innnicipnes . 
§ 15. Aos protocollos ela< diversas repn rt ições municipacs. 
§ 16. Aos clocum'entos existentes nos carlori os dos escrivães dos an

tigos juí zes ele pnz. 
Art. 7.• Annexn it primeira secçã~ lrnverá um musett, no qual serão 

guardados os objectos ele interesse hi storico p<era o Districto Fedem!. 

CAPITULO III 

DA ORDE1f, TEMPO E PROCESSO DO SERVIÇO 

Art . 8. 0 São applicnveis ao nrch ivo ns dispos ições dos nrt$ . 9. 0 a 13. 
do decreto n. 22, de 27 de Julho do co rrent e anno. 

CAPITULO IV 
DOS DEYEl\ES DOS FUNOCIONAnIOS 

Art. 9.o Ao D irector compete : 
§ l.0 Dirigir e inspeccionar os traba lhos elo archivo. 
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§ 2.o 1\fonter a or clem e a regu l nrinadc do sen i ~o . 

§ 3.o Dur posse nos empregados e desig1rnr-lhes as s"cções em r1ne de
vem se1·v ir, podendo remove.los ele um,, parn outra, conforme as neJessi -
clacles do scn'i90. 

§ 4 ° Itec1uisit<u, por intermeclio da Directoria elo Interi or e l~s tntislico, 

os clocu111e itos que deverão ser recolhidos ao Archi,·o. 
§ 9.0 Reclamar officialmente, p elo mesmo intern1edio, a restilnir;ão de 

clocirn1entos pertencentes á mnn icipalicbdc e qne se ncl1arem em reirnrti
<;ões fcclernes e estacloaes . 

§ 6. 0 I'..eclamar livros ou clocn111entos nvuL;os que tenhiio siclo em qnal
rp~,. época "sub':rn}1ic!os de Archirn, se lhe consta!· qne tal fact0 !·ealizn, ~. fim 
de r!ue pei02 ~1é' i os legoes se pos:;J faz:r n rt:spi!ctiva. RJJp!·eheosão. 

§ 7 .0 Satisf~zer a l"<í]tlisição de doc11mentos, feita ,relas cinco Llirecto
ria> municipacs,re:nettendo·-os em protocollo, no qnal passará recibo o fnnc
cionario ~ Jrt direct.orin encn.rregndo <lesse serviço. 

§ 8.0 i\Ianter rel nr;ões officiaes corn os chefes de estaLelec imenlos da 
mesma n:1t11reza, nacionaes ou estrangeiros , e com111nnicar- se com os cl i re
ctores de q1rnlqner cvrporação ri11 e poss11a documentos de import:incin para 
a hi sto ria elo Districto Feclernl. 

§ U.o Informar ~obre o merecimento elos fnuccionarios elo Archivo, no 
easo de acccsso, e fo'rrnular a re spectiva prnposta documentada. 

§ 1 O. Prep<nar os projcctos de reg11l:1mento e as instrncções r elati\':15 
aos <1sst11n ptos da com pel enc i.i cio ;\. rchi vo . 

§ l I. Orgnnisn r , na époclrn. em que for cleten ninn<la. pelo Prefeito, 11 111 

r elatoTÍO circnmstnncindo dos t.rab::d li os do .A. rcbivo , sngger indo ns 1nec1i
clas que ju lgr1r necessa ri as para o seu desenvolvimento. 

§ 12. Or:,;anisnr o p lano geral de classificação elo Archivo, o rpa l só 
será pos to cm execução depo is ele approvaclo pelo Prefe ito. 

§ 13. D iri g ir a pnbl icnçlio rl a rev ista do A r~ hi vo . 
.Ar1. 10. Aos c!1efes compete : 

§ l .•1 Execntr.r, fazer executar e inspecc ionnr os trnbn lhss rle s0<1s 
secções, ele acc-õ rdo com o qu" é prescripto neste regula.rneuto, n<l parte 
n !i:inentc ás ntt rib ni <;Ões de cnch secção . 

§ ~.º Organ isar e ap resentar no cl irector- nrcb ivista, na épocha que fôr 
por ell c c!eterm inadu, um rcla tor io n1inucioso elos trab alh os effecLundos nas 

sn;1 s secções. 
§ 3.º Conservar e invenlnr inr os documentos; dirig ir a class ificayão e 

organi sa r os cata.logos. 
g 4.º l'nze r ou rnaucln r fazer as bnscas clJs clocnmentos <JUC forem re

')n isitndos on c nj~ts cert idõe3 fUren 1 requeri 1las . 
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g 5.° F;1zer l.ine;ar em liHo !•roprio :i entra l.1 e :;:il1i h ,J H 11"1 ncn'o' 
de suas secções. 

.Art. 11 . ~o chefe ele >cce:ii,1 111.1is nntigo compete. 
!'; 1°. 11hstiluir o director-Mchivist:i em seus impedimentos tempor;1-

rios ou faltns. 
!' 'l .0 -'>brir e encerrar o ponto rlinri:1mente. 
); 3.o .. ·umernr e rubricn.r os li nos que •en·irem na dircclori;i. 
.árt. l'!. O- oflicine- e amanuenses rlesempenharão os serviços IJUC 

fUrem des1gnndos e distribuidos pelos chefes das respectivns secc;ões . 
.Art. 13. Aos auxilôarer- incumbe: 
§ l.0 IlotuLir os armnrios, estantes, pmtelcirns, livros, caixas e massas 

de documentos. 
~ '.!.º 'l 1r:ir dns esbntes os documentos q.te fvrem pedido< para o ser

Yiço das secções e collocal-os nos seus respccti,·os Jogares, 'lllnndo não 
forem m;1is necessnrios. 

~ 3.0 Executar gunes'luer trabalhos ele cscript:i que lhes forc:n distri
buichs. 

Art. l'i .. Aos rcstaur:ulores- copi ·tas incumbe restaurar os tloc11mentos 
que esti,·erem estn1g:1d? ou illegi reis. 

P;1ragrapho nnico. As cvpia-, depois de conferi.las, <IC\'cr:io ser authen
tic:1<laq pelos chefes <lc saci;iio . 

Art. l.'i. O continuo, além do serviço interno elo Arcbivo, é cnc:1rre 
g:ido dn entrega do expediente. 

CAPITULO Y 

DA N0111!.\~~ÕES, DE,llSSÕES, .\POSl~'.\T.\DORIAS, SUUiTil'lIIÇÔES E EXERCICI O 

J:ST!::Rl:"\O DOS E\tl1 lll::GADOS 

.Art. 1 G. iio ele nomeação do Prefeito os funccionnrios do .. ~rchiYo. 
exctpt<> o sen·ente, que ê nomea.!o pelo <lircctor-archi,·i;ta. 

); 1. 0 As nomca<;ôes de <lireclor-archivistn e continuo são uc line 
escolha do Pr<feilo, por serem consideracl0s cargos de confimtçA . 

~ 2. 0 Os cargos <le chefes de secção. l• e 2• ofliciaes siio preenchidos 
por accessf'I, preY:ilccendo o merecimento, e cm Íóuahl.i<le de circnmstan
ci:is recorrer- e-ha :'! nntigni•lnde. 

,' 3. 0 Ü; cargos de amannen·es sã;i precnclii.Jo; medi.mie concuroo. 
~ 4. 0 Os <·nrgos de nuxilhtrcs e rcstaurol'lorcs copi.,.tns sõ.v d~ no1nen':ão 

do l'1efeito, por proposta do <l:re!'lor-c,rchi1•ist:1. 
Art. 1 . Serão snbstituirlos cm sens impdimcntos lelllpor:i.rios on 

:faJtM: 
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!.• O ct:r•ct .. r-:trchi,·i~L• p•l" chefe ele secção mnis antigo, salvo 
-qn:tmlo o impe•li ·ucnto ex•·eiler ele <[ninze <li;1s. caso em que o Prefeito 
-poderá nomear substituto interino. 

§ 2.• O c·hele d<! secção pelo I .• ofli ;ui! la 'ecc; io, e, na falta <leste, pelo 
1• ofTicinl da onlr:t. 

g 3. 0 O 1.0 olli"ial 11elo 2.0 olllcial da mesma sec-; .. io em que s~ der o 
impedimento. 

§ 4 ° O '.l .0 official pelo amanuense dt\ mesma secção em que se der o 
impedimento. 

§ 5. 0 O amaaueme pelo auxilinr on restaurador· copista mais antigo da 
-secçiio em que se der o impedimento. 

Art. 19. Têm opplicaçiio aos funccionarios do .Archivo as disposições 
dos arts. 26, 26 e 27 do Regulamento <la Directorill. do Interior e 
Estatística. 

CAPITULO '1 

DOS 'fENOll[R:<TOS, DOS DHSCO:"\TOS POR FALTAS, DAS LICE:-iÇ•S E DAS PENAS 

.Arl. 20. Competem aos funccionarios do Ârchivo os vencimentos 
marcados na 1abella annexn. 

Art. 2L. São applic1iveis nos funccionarios do Ârchivo as disposições 
-dos arts. 28 e 3í <lo regul.imento da Directo-ria do Interior e 1 Estntisticn. 

CAPITULO YII 

DIPSOS IÇÔES GE RA.ES 

Art. 22. Todas as repartições <la Prefeitura recolherão a') Archivo os 
documentos, registros e ma.is papeis dous annos depois de findos os tra
balhos de que trntnrem . 

Paragrnpho unico. Estes documentos serão a.companhaJos de um .. '\ ce
Jaçii.o em duas vias, uma dns qua.es serú. devolvi da, ficando a outra o.rchi

vada . 
.Ar t. 23. Todos os documentos do .A.rchivo seriio marcados com a se

guinte cbnacella.: - Archivo do Districto Feder•!. 
.A.rt. 24'. A ninguem será licito eJ1.'irahir cópias dos clocumentos in

editos , sem licença especial do Prefeito, ouvido o di rector- archivista. 
Allt . 25. O director- archiviiSta entrnrlÍ em accórdo (qne sert\. sub

mettido á npprovaçiio do Prefeito) com os funcc ionnrios vitalicios fedtraes 
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para que sejam extrahidas cópias authenticas dos registros e autos exis · 
-tentes em seus ca.rtorios, que tratem ele assumpto3 de importancia. para a 
historia do Districto Federal. 

Districto Federal, 3l de Agosto de !89i, 50 ela Repnblica.. - Henrique 
'Valladares . 

)f.-13 
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DECRETO N. 26- DE 20 DE SETEY.I:BRO DE 189! 

D!l regulamento á Direc toria de Fttzencla 

O Prefeito do Districto Federal, uso.n clo da attribuição que lhe confere
º art. 3° do decreto n. 102, de 18 de Ju lho el o correntJ 1rnno, decreta 

CA.PITULO I 

DA. OllGA.NISAÇÃO DA DlRE OTOll IA 

.A.rt. 1. 0 .A. Directori :1 de Fll~encl .1 d ivide-se em : 
1.• Snb -clirectoria ou Con llldoria; 
2.• Sub -Jirectorill ou Sub-di1·ectorill ele Rendas ; 
3.• Sub- dircctoria ou Sub-direc toriti do Patrimonio 

Thesouraria 

.A.rt. 2 .0 .A. Contadorill subdivide ·se em 
I .• secção ou secção ele cont o.L iliclade; 
'l.• secção ou secçii.o de escripLa; 
3.• secção ou secção de tomad<l. el e contas, 

Pcigcutoria 

.A.rt . 3. 0 A Sub - directo ri•l de Renda> subdivide S9 em 
4. • secção ou secção de impostos ; 
5.• secção ou secção de aferição ; 
6.A secção ou secção elo imp0sto de gado. 

Recebedoria 

.A.rt. 4. 0 A :':ub- directo ria do Piltrimoaio subdivide-se em : 
7.• secção ou secçiio de mo.rinhas ; 
8.0 secção 011 secção de sesmal'ias ; 
\J .a secção ott secção ele ca cla>tro. 
Art. 5.0 A Cont:icloria ter.'1, além d'J pes;iol l da> secções, u?n .sub -

director ou contador . 
§ 1. 0 A l.• secção terá 
1 chere de secção ; 
3 1.0 • escripturarios ; 
4 '2. os E scri pt ura r ios ; 



4 amanuenses ; 
6 praticantes ; 
1 continuo; 
1 servente . 
§ 2. 0 A 2.• secção terá: 
1 chefe tle secção ; 
1 1.0 escripturario; 
2 2.•• escripturarios ; 
2 amanuenses ; 
4 praticantes. 

§ 3. 0 A 3. 0 secção terá: 
1 chefe ele secção ; 
2 J .05 escripturarios; 
3 2. 0 • escripturarios ; 
4 amanuenses. 

§ 4. 0 A Pagadoria terá : 
1 pagador; 
1 nmanuense ; 
2 fieis; 
1 continuo ; 
1 servente. 
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Art. 6. 0 A Sub -directoria de Rendas terá, a l ~m do pessoal:das secções 
um sub-director. 

§ 1.0 A 4. 0 secção terá: 
1 chefe de secção ; 

18 1 .0 5 escriptnrnrios; 
8 2. 0• escripturarios ; 
8 amnnuenses ; 

12 pra ticnntes ; 
20 cobradores ; 

1 cont inuo; 
! sen·ente. 

§ 2. 0 .A 5.• secção te rã : 
1 chefe tle secção ; 
2 2. 05 escripturnrios ; 
2 praticantes; 
1 mestre de offi ~ina ; 
3 officiaes mecanicos ; 
1 carimbador; 
1 numerador ; 



1 servente. 
§ 3. 0 A 6.• secção terá: 
1 chefe de secção ; 
1 2. 0 escripturario ; 
1 fiscal de littoral ; 

12. guardas; 
1 servente. 

§ 4. 0 A Recebedoria terá : 
1 recebedor ; 
1 nmrmuense ; 

2 fieis ; 
1 cont inuo ; 
1 servente. 
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Art. 7.0 A Sub-direr.toria do Patrimonio terá, além do pessoal das 
secções, um sub-director. 

§ 1. o A 7. • secção terá : 
1 chefe de secção ; 
1 primeiro escriptnmrio 
2 2.. os escriptnrari os ; 
2 amannenses ; 
1 continuo. 

§ 2. 0 A 8. 0 secção terá 
1 chefe de secção ; 
2 t.os escripturarios ; 
4 2. 05 eseripturarios ; 
3 amnnnenses . 

§ 3. 0 A 9. 0 secção terá : 
1 chefe de seoção (engenheiro); 
1 nmannense ; 
2 condnctores ; 
1 d·esenhista ; 
2 11uxil iares de corda, quando preciso 

Art. 8.0 A Thesonraria terá: 
à t!1~soureiro gemi ; 
~ heis . 

CAPITULO II 

DOS NEGOCIOS ESPECIAES DE OADA SE 09Xo 

Art. 9. 0 A' !.•secção ou secção ue contabilidade compete: 
§ l. 0 O exame das contas das despezas das diversas repartições e ser

viços municipa es . 
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§ 2.o O cnlculo dos vencimentos dos íunccionarios das diversas repar
tições, de accOrdo com as dcclar.u;õe " consignadas nas folhas remettidas 
pelos respectivos chefes . 

§ 3.º Conferir as folhas relativ11s a seniços especiaes e os férias dos 
jornn]eil"Os. 

§ 4. 0 Averbar em todC1s os documenteis ele dcspcrns a que se referem 
os§§ 1.0 , 2. 0 e 3. 0

, o paragrnpho e artigo do orçamento que as autorizar. 
§ 5.0 Escriptnrar em dia ns despezas de que tratiio os §1:1 1.0 , 2.• e 3.0 , 

discriminando-as pelas respecti,•as rubricas especificadas no orçamento . 
§ 6.0 Yerificar a exnctidi\o das contas das despezns relativas as repar

tições du c1 irectcria e escrip turnr o q1umt11m de cndn um a pnra jnlgnr- se 
dos c1ispendios effectundos pelas <liffe rentes verba;; do orçamento de
cretado. 

§ 7.0 Informar sobre as pretenções que por sua natureza lhe com
petem, como tumbem sobre as duvidas proposta& a respeito dos ven
cimentos . 

§ 8.° F ornecer os ilados precisos para n org:rnisação dos balanços e 
relotorios. 

§ 9.° Conservar em boa guarda o respecti''º archivo. 
§ 10. Juatificar a necessidade de creditos especiae que tenham de 

ser decretados pelo Prefeito ou solicitadas pelo Conselho )lunicipal. 
§ 11. Indicar ns me didas <1ue julgar convenientes quanto ao system n 

de escriptumçiio . 
§ !'.!. Toda a escripturaçiio e serviço relotirn ao montepio dos empre

gados mnnicipnes. 
Art. 1. 0 A' 2• secçiio ou ecção de escripta incumbe: 
§ 1. 0 Redigir a correspondencia · relativa u assumpto ela competencin 

<Ia directorin, que 1euha de ser ass ignad,i pelo Prcfoito e pelo dirccto r. 
§ 2.• Reunir os dados parn a confecção do relatorio dn clirectori a. 
§ 3. 0 Organisar os balanços mensnes e nnnaaes conforme os dados 

:fornecidos pelos outras secções. 
§ 4.• Organiçar o orçamento da clespeza da clirectoria. 
§ 5.º Orgnnisar o orçamento geral da receit.i e cL1 <lespezn. 
§ 6.0 Registrar os clecretos ou títulos de nomeaçiío, demissão e apo 

sentadoria e ns portarias ·de licença, relativamente aos empregados da 
<I irec!oria. 

§ 7. 0 Escripturar em livro especial os termos de posse dos funccio
narios da directoria, excepto quanto no director, cuja posse se verificará 
no gabinete do Prefeito. 

§ 8. 0 Lnvrnr os contratos r elativos a serviços da directoria, mediante 
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rminutn npprovr.da pelo P'refeito, scib clausulas formuladas juridicamente 
;por um dos procuradores dos feitos da .fazenda municipal. 

§ 9. 0 Escripturnr cm lino especial o. 'Cada repartiyiio o que disser res
. peito aos respectivos funccionurios, de modo a .poder-se julgar sobre o 
·merecim ento e tempo de serv iço de cacht um. · 

§ 10. Organisar no ultimo dia de cada mez -a folha do pessoal da 
· directoria, com as dcclarayões necessarias ao calculo tios vencimentos a · 
que cada um tiYer direito. 

§ 11. Inventariar os moveis e mnis objectos d,t directorin. 
§ 12. Ministrar os dados e informações precisas sobre o que eleva ser 

publicado no «Boletim da Intendencia llínnicipal" a cargo ~a Directori!l 
do Interior e Estatística. 

§ 13. Fornecer os dados estatist.icos uecessarios ao serviço respectivo 
n cargo da Directoria do Interior e Estatística. 

Art. 1 l . A' 3.• secção OLt secçno ele tornada de contas cabe: 
§ 1.0 A tomada ilefinitiva e ajuste de conta dos responsaveis de 

qualquer ordem on classe por dinheiros e mais valores pertencentes á 
Municipalidade. 

A t"mada e ajust.e de coutas terú lugar ordinariamente elll cada anno 
on mez, OLt no fim de cada exercício, segunclo n. stuL.n•tLtrnzn, e extrnor
dinurinmente sempre ']tte cessare m, por .qualquer motivo, a~ funcções dos 
responsuve:s , ou houver suspeita de desvios, OLt em virtude ele qnalqner 
nccidenle semelhante, precedendo nos dous ultimos cnsos antorisaçiio ou 
ordem do Prefeito . 

§ 2. 0 Abrir assentamento elos responsaveis de qne trata o parag1apho 
antecedente e verificar si estes apresentam os livros e . .docnmeotos rela tivos 
á sua gestão nos prazos marcatlos pelas· dispos ições ou ordens em vigor 
solicitando desde logo as providencias nece~sarias contra os negligentes 
ou remissas . 

§ 3.0 A liquiunçiio elas clidd"s pertencentes a exercicios findos e sua 
escriptnrnção. 

§ Q.• A liq'uicla.;iio ele tempo de serviço· dos funccionarios mnnicipaes, 
Art. 12. · A' Pagncloria incumbe: 
§ 1. 0 Realisar o pagamento das coutas ·ele clespezns das diversas repar

ções e serviços municipaes, desde que estejam devidamente processados 
autorisado o pagamento pelo Prefeito. 

§ 2. 0 Realizar o pagamenl o elos vencimentos dos funccionarios depois 
do processo e averb~çiio pela 1 :• secção. 

§ 3.0 Effectuar o puga111ento dns fo lhas ue serviços especiaes e férias 
· dos jornaleiros, depc·is do processo e a>erigua~ão. pela .t.• secção e auto
,dsação do pagamento pelo Prefeito, 
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§ 4.• Fornecer os clados precisos para organisaçiio dos balanços. 
§ 5.• Escripturar em dia os pagamentos effectuados. 
~ 6.• Receber aquellas quantias que devem ser e,;c1ipturadas como 

despeza a annullar, segundo as normas estabelecidas, escripturando-a.s 
sob sua denominação nas respectivas verbas, depois do devido processo e 
averbação. 

§ 7. 0 Arrecadar os impostos sobre subsidies e vencimentos e de sello· 
de nomeações e outras verbas, que tenham de ser descontadas nos venci
mentos dos fnnccionnrios, fornecendo :i respecth·a secção os esclarecimentos 
precisos p:ira a cscripturação. 

Art. 13. A' 4.• secção ou secção de impostos compete: 
§ 1.0 Procedet· ao lnn•;amento dos diversos impostos, de :iccôrdo com 

as disposições em vigor rehtivnmenle a cada um. 
§ 2.o Fornecer de l ivros de talões-guias, que serão remettidos á Rece

bedoria, para o pagamento cios diversos impostos a seu cargo e respectivas 
multas, de accôrdo com o lançamento feito. 

§ 3.0 Ter em dia :i escripturnção, observanc!E> os modelos e normas
determinadas . 

§ 4.• Informar sobre as pretenções que por sua natureza lhe com
pe em, como tombem sobre as duv idas propostas a respeito da cobrança 
dos impostos a seu cargo. 

<:> 5.• Escripturar o que fôr relati\•o á cobrança feita pelos cobra
dores. 

§ 6.• Indicnr as modiHcnçõos que 11nrecerem convenientes ao systema 
de escripturação. 

§ 7.• Propor as mediclns que .julgar convenientes, relativamente n 
impostos. 

Art. 14. A' 5• secção ou secção de aferição cabe: 
§ ! .• A a:feri9ão e onr im bo elos pesos, medidas, balanças e reguladores. 

ou rr:arcadores de gnz. 
§ 2. 0 A marcação ele carros, carroças e outros vehiculos de cargas e 

passngeiros. 
R 3. • O carimbo e o. numernção de licenças para carregadores. 
§ q.• A numeração e carimbo de vebiculos n frete, inclusive embnr

cnções. 
§ 5. 0 A numeração e carimbo de caixas e taboleiros de mercadores 

ambulantes . 
§ 6.° Fornecer àe liYros de lalões- guias, que serão remettidos :í Rece

becloria. para o pagamento dos impos!os de que tratam os paragrapbos 
anteriores. 
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§ 7. 0 Te r sempre em dia a respectiva ~scr i ptui·ação . 
§ 8. 0 Propôr as modificações on medidas qne julgar con,·enientes em 

relação ao imposto de aferição e á respectiva escripturação. 
Art. 15. A' Gn secção on secção do imposto de gado cabe: 
§ 1.0 Arrecadar as rendas provenientes do imposto sobre o gado em 

pé ou abatido, de acr.ôrdo com as d ispos ições em vigor. 
§ 2.0 Arrecadar as contribuições pelo serviço de matança a cargo do 

matadouro . 

§ 3. 0 Entregar diariamente à Recebedorin a renda que honYer arre 
cadedo. 

§ 4. 0 Ter sempre em dia a respect.ivn escripturaçiio. 
§ 5. 0 Propôr as modificações ou medidas que julgar convenientes em 

relação ao imposto de gado e :\respectiva escripturação. 
Art. 16. A' Recebedoria incumbe : 
§ 1. 0 Arrecadnr a renda proveniente dns diveraas rubricas do orça

mento, mediante guias exped i da~ pelas secções ou repartições respectivas. 
§ 2. 0 Receber . as importancias ele multas por infracção de postnrns, 

á vis ta de g uias remetticlns pelos agentes da Prefe ituro, ou fiscnes de in
flammaveis on autoridades policiaes, e dos procuradores dos feitos da fa
zenda municipal, r1uando a este já tenham sido remettidos os respectivos 
autos. 

§ 3. 0 Effectuar o recebimento das importancias de despezas feitas 
pela llfo nicipnlidnde por conta ele outros, {i vista de guias exped idas pelas 
repartições competentes ou pelos procuradores elos feitos dn fozentla Mu
nicipnl. 

§ á,. 0 Effectuar o pagamento daquellas quantias que dev:im SH escri
pturndas como receita a nnnullar,. segundo as norm:is estabelecidas, escri
ptnrando-~e sob essn deno111 inaçiio nas respectivas YerLas, precedendo des
pacho do Prefeito. 

Art. 17. A' 7• secção "'' secção ele marinhas compete : 
§ 1.0 Informar sobre as questões relativas aos terrcnc.s de marinhas, 

mangues e accrescidos. 
§ 2. 0 Processar, extrobir e nuthenticar as cartas de doramento ou de 

traspasse de fôro . 

§ 3. 0 Extrabir de l ivros de t.nlões· gu ius, que serão remettidos á Rece
bedoria, parn. o pagamento dos emolumentos devidos de Jaudemios, car
tas de aforamento e outros quaesquer relativos ao patrimonio, de accôrdo 
com as disposições em vigor. 

§ 4.° Calcular a deducção do fôro e Jnvrar os respectivos termos. 
Art. 18. A' 8 .• secção ou secções de sesmarias cabe: 
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§ l.•. O registr<'. no orotucollo , dos ilocu111ent0s que uerem entrnda na 
sub-directorin, Jiscriminan<lo se a sun 111arclin, até despacho final. 

§ 2.o Processar e iufo:·niar as tiuestões conc<."rnentes nos tenenos de 

.scisnw ria - . 

§ 3.0 r~xtn1hir de t1tlões-gnias, que sciiio remettidos {l Recebeà.oria, 
parn pag.1111ento dos emol•Jm•·ntos <ler idos sobre ter renos ele sesma ria . 

.ârt . 19 . .A.'s 7.• e 8• secções compele t:11nbe111 inscrever em livros 
proprios todos os terrenos fore:ros cujo don1inio directo e util pertença á 
}.iunicipalidade, de modo que desse l.rnçamento CC>ostem não só o nu
mero e a loculiJade onde estes terrenos são sitnados, como tambem snas 
diruensões e confrontuç.iio, nome do foreiro , fôro sujeito, dntn da quitação, 
carta <le aforamento e t.itnl os de )))Sse. 

Art. 20. A 9• secção ou s ecçiio de cadastro compete : 
§ l .0 Orgnnisor o cadastro mnnicipnl. 
§ 2.0 O processo de desarroprinção por utilidade municipal. 
§ 3. 0 .A. avaliaçiio de todos os ben do patrimonio municipal. 
§ 4.0 A nvalinçiio de terrenos pnrn a deducçii.o elo foro. 
§ 5.0 A confrontoção dos terrenos ele que torem solicitados titl-los de 

afornmento. 
§ 6. 0 O processo de nfornmento de terrenos dernlutos mr.nicipnes e o 

de ncquisiçi'o dos lerrenoo bnldio3 que f<irem ann~xndos no patrimonio, de 
accôrclo com ns disposições em vigor. 

§ 7 . o obrar os e1nol umentos espec ificndos cm lei. 

CAPITULO l1I 

DA OBDEll, TEllPO E PROCESSO DO EilVIÇO 

.Art. 2l. A direclorin funccionarÍl <las 9 boms ela manhã IÍS 3 dn 
tnnlr, em todos os dias ute is. 

Pnrngriq>bo unico. Hnvcndo urgcncia. affinencin de serviço ou atraso, 
a hora <le encerramento poderá ser espaçada e os empregados obrigados, 
ainc1a mesmo nos ilias de gu:mla ou feriaclos. ou nos dias uteis fór:t das 
horns do tmbulho ordinario, a comparecer na directoria, quando isso lhes 

seja determinado pelo director. 
Art . 2'2. Nen hum p:i pel, conceme nt.e a assumpto de r1ue o Prefei to 

.aevn tomar conheci menta, sub irá á sua presenç11 : 
1 .• sem nota ou signnl <lo registro de entrada : 
'?.• sem extrncto e informa~ão da secção a que pertencer, bem como 

o parecer da mesma, quando fõr necessario, re!erindo os precedentes e 
-es tylos da repart ição e fnzendo acompnnb11-lo cios papeis concernentes, 
p ura esclnrcci mento e dec isão dos nssumptos de c1ue se tratar; 
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3. 0 nos cnsos de 1lespeza, sem estar feita a classificação no panigrapho 
e artigo do orçnn1ento e1n vigor. 

4. 0 sem o visto do director, o qual, atlendenc1o ÓL informação e no 
pnrecer d,,, secção, expen<lenl. o mais que julgar conveniente, interpondo 
ao mesmo temro o i;eu juizo. 

Art. 23. Os pareceres de q_tte trata o artigo antecedente de\·eriio sei· 
claros, concisos, isentos de :mimosidade contm quem quer que seja, sem 
incidentes estranhos ao objccto em estudo e delles jilmais afastando-se sob 
qualquer pretexto. 

O director mamlad. cancellar, por despacho, os pareceres q_ue forem 
apresentados em contrario ao que determina este artigo, no todo ou em 
parte, conforme julgar conveniente, applicando na reincidencia as penos 
<lo regulamento . 

Art. 21. Q.tUmdo fór necess<uio 'JUe outra repartição informe úcercn 
de qualquer asstUnpto sobre q_ tte devam as secções formular parecer, fnr 
se-ba o registro de sahida, com as declarnc;ões que fclrem preci•ns • 

.Art. 25. São considerados secretos to rlos os ilclo s em elabor:1~1i.o na 
·directorin, até que, completos, pos am ser dados à pnbliciclnde. 

CA PITDLO IV 

DOS DE\'EDES DOS FUNOCIONA!UOS 

Art. 26. O director tem por deveres : 
~ 1. 0 Dirigir e inspeccionar os trabalhos da directorin. 
§ 2. 0 ~Ianter a ordem e regularidade do serviço. de conformidade com 

as <lisposi\'Ões deste regulamento. 
§ 3. 0 Designar os escriplurarios . amnnuenses, praticantes, contínuos e 

servenles que devem servir em cada sub-directoria, de accôr<lo com os 
arls. 5. 0 , 6. 0 e 7. 0 deste regulamento. 

§ 4. 0 Determinar que fuuccion :i rios de unrn. sub -directo1·ia vão servir 
provisoriamente em outra, onde se dê aftluencia de trabalho, podendo 
removei-os conforme as necessidades do serviço . 

§ 5. 0 Dar audiencia em todos os dias uteis, das l l horas ás 12 da 
mnnhii, ás partes interes~ndas que o procurem para trntar de ussnmptos 
affectos IÍ directoria. 

§ 6.• Dar direcção a toda a correspondencia official que fôr endereçada 
à <lirectoria. 

§ 7. 0 Requisitar em nome do Prefeito, de qualquer autoridnde ou 
fnnccionario, com excepçiio dos ministros, secretarias das camarns legisln
tirns e do Comelho ;\[unicipnl, gonrnndores e presidEntes dos Estndos e 
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presidentes dos ll' ibunaes jurl iciarios, as informações e pareceres neces
sarios parn a instrucção e decisi\o elos negocios que correrem pela. 
di rectoria. 

Q 8.• Determinar ~os funccionarios subordinados ,; directoria que 
prestem as informações e pareceres a que se refere o parngrnpho ante
cedente . 

Q 9. 0 As$ignar a correspondencia que constar de communicaçõ.o, 
remessas e requisição, exceptuada n que íõr dirigida nos funccionario& 
indicado3 no 7. 0 , que deverá ser submettida é. nssigaaturo. do Prefeito. 

l5 10. Cornmunicar aos directores das outras directorias os trabalhos 
que tiverem relaçüo com os nssumptos a ellas pertencentes e fornecer-lhes. 
as info rnrnções necessarfas para a boa execução dos se rviços que compe
tirem a cada um. 

§ 11. Dar posse aos seus subordinados. 
~ 12. Informar sobre o vencimento dos fanccionarios no caso de 

accesso e formular n respectiva proposta fundamentada. 
§ 13. Preparar os projectos de regulamento e as instrncções relativas 

ac.s nssumptos da competenci a da di rectorin. 
i1 14. Organisar e submetter í1 npprovaçõ.o do Prefeito, na época que 

fõr por elle determinada, um reinLorio circumstanciado dos trabalhos da 
directoriil, no q,,ual fornecerá os dados e informações precisos para o rela
torio do Prefeito. 

§ 15. Inspeccionnr os trabalhos das repa rt ições subo rdinadus ó. dirc
ctorifl. 

§ 16. Referendnr com a sua assignaturn as carias de aforamento ou 
de traspnsso de fôro. 

Art. 27. Aos sub-directores cumpre: 
§ 1.0 Dirigir e inspeccionar os trabalhos das respectivas sub-dire

ctorins, mantendo a ordem e reg11lnridnde do 3erviço , de conformidade 
com ns d ispos ições deste regu lamento . 

§ 2.• Designar os empregados que devem auxiliar n secção onerada 
por affiuencin de trabalho, podendo removel-os de uma parn outra secção 
de sua sub -directoria, conforme as necessidades do ~erviço. 

§ 3.0 Ouvir as partes inLeressadas que os procurarem para tratar de 
assumptos afTectos ás suas sub-dircctorias. 

§ 4.• Distribu ir ]Jelas secções u correspondencia e documentos que· 
receberem. 

;; 5.• Fornecer sua informação aos trabalhos da- ecções. 
§ 6. 0 Numerar e rubricar os livros que servirem na sub-directoria. 
!': 7.• Abrir e encerrar o ponto diariamente, excepto quanto ãs secçõeS> 

que funccionarem longe de suas vistas . 
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Art. 28. Ao· sub-director dit Sub-Directoria do Patrimonio compete 
tambem fazer e subscrever a declaração - confere - nas contas de afoTa
mento on ele traspasse de fôro. 

Art. 29 . Ao thesoureiro geral compete : 
§ 1.0 Arrecaelttr as quantias provenientes das rendas receb idas na 

Recebedoria, <t v ista de gtüas rubricad:is pelo respectivo sub -director . 
§ 2. 0 E ntregat· ao pagador as quantias necessarias aos pagamentos, ó. 

vista de pedidos rubricado ~ pelo contador, e com elaspacho de director , 
nos quaes será feita a declara~.ão de recebimento. 

§ 3. 0 Recolher aos cstitbelecimentos do credito determinitdos pelo 
'Prefeito as c1uantias qtte excedam ás necessidades dos pagamentos a 
occorrer. 

§ 4. 0 Retirar dos estabelecimentos ele credito " que se r efere o 
paragrapho anterior as quantias precisas, precedendo füttoris"ção do di
rector . 

§ 5.0 Ter em dia a respectiva escr ipturação . 
.A.rt. 30. Aos chefes de· secção incumbe : 
§ 1.0 Executar, fazer executar e inspeccioIHLr os trab"lhos de strns 

secções, ele [l.Ccórclo com o prescripto neste reguhimento e 1rn lcgisl"ção 
em vigor, n" parte attineutc its "ttribt1ições de cada secção. 

§ 2.0 In fo rmar e d"r parecer so bre os assumptos de stms secções que 
tiverem ele ser levados "º conhecimento do Prefeito. 

§ 3.0 Organis"r e "presentar, na épocha. dcsig1rncla pelo director, rela
to rio minucioso dos negocios qtte t iv erem corrido por su(l,s secções. 

§ 4. 0 Abrir e encerrar o ponto, quando "s su;i.s secções fonccionetn 
longe ebs vistas do sub-director. 

§ 5. 0 Ao chefe ela 7• secção cabe mais servir de escrivão nos processos 
de marinhas. 

A rt_. 3 l. Ao pagador compete: 
§ 1.° Formular pedido cla.s quant i1ts precisas aos pagamentos, o qua1 

serti. submettido "º cont"clor P"m ser rubricado e ao director para o neces 
sario desp"cho. 

§ 2.• S"tisfazer, por si ou por seus fieis, ao pag(l,mento elas clespezns, 
á vista de doctunentos processados e legtilmente eles1rncltaelos. 

§ 3. 0 Effectu"r, por si OLl por seus fieis, o pag"mento elos vencimentos 
elos fonccionarios, ÍL vista de g tli tts expedidas pehi secção respectiv(l,. 

§ 4.0 Te r em dia a respecti v" escriptL1rnção. 
§ 5.0 As attribuições do chefe de secção em rel"ção {L 1mgado ri (l,. 
Art. 32. Ao recebedor incumbo: 
§ 1. 0 Arrecael"r, por si ou por seus fieis, "ª rendas mtmicipaes, á vista 

de guias expedidas pelas respectiv"s secções ott repartiç6es. 



210 

§ 2.o A vendn, por si ou pn seus fieis, das estampilhns do sel lo mu
nicipal. 

§ 3.• Entregar diariamente :í Thesouraria as quantias que houYer 
arrecadado. 

§ 4.o Ter em di!1 a respcctirn escriptnrnção. 
§ 5. 0 .As attribuições de chefe ue secção em relação 1í R ecebedoria. 
Art. 33. Os escripturarios , nmannenses e prulic!1ntes desempenharão 

os serviços que lhes forem designados e distr ibuíd os pelos chefes das re
spectivas secções. 

Art. 34. Para o fançarnento dos impostos ser:í o municipio dividido 
em tantos districtos quanto' f<lrem precisos, conforme as necessi.lade~ do 
serviço. 

Para cada um desses districtos haverá um lançad or, que seri1 1° ou 2° 
escripturari o, e um escridio, qne se rá amnnuense ou pratic:mte. 

Pnragrapho unico. As funcções dos lnnçaclores e escrivães são as dell
nidns na legislação em vigor para os respeclivos impostos. 

Art. 35. Os cobrndores t êm por obri~:ição a cobrnnça dos impostos, 
cujo pngnmento não tiver siJo effectundo nas époclrns devidas , pum o ciue 
recPbe rão os re··pec! ivos doc11111entus , dos qnaes prestarão contas semanal
mente, ao di:1 que fôr designado pelo clirector. 

A rt. 3G. Os fieis do thesonreiro, do pagador e do recebedor têm por 
obrignçüo auxiliar os fuoccionarios junlo aos quaes sen ·em e per.10te os 
qune.s são responsnveis. 

Art. 37. Os de111:1i; fo~ccionwio s da 5.• e 6.• secções t.êm as attri
bnições constantes elas instrncções es:>ecines aos serviç.os das mesmas 
secções. 

Art. :is. Os contínuos são iocumbiJos do serviço dz exped iente den
tro ou fón1 das secções em que s~rvirem, e os serventes do asseio das de
pendencins das mesmas sessões, poclcndu tambem nnxil inr os coutinnos, 
conforme as uecess i d neles do servivo . 

CAPITCLO Y 

DAS NO.UEAÇÕES, DEmssÕES, APOSENTADOUIA, SUDSTITUIÇÔES E EXEaCIClO 

J ~l'l::l\INO DOS l ' U(';OC I OL'l'A nJ OS 

Art. 39 . São de non:enção Jo Prefeito os fttn ccion;1rios da <lirectoria, 
except9 os serventes , que são nom eados pelo director . 

§ t.o As nomeações d~ <li reator, snb-.lirector, thcsourei ro gemi, chefe 
da secção de cadastro, pagador, r ecel>eilor, prnticnntes , conductores, co
bradores, pessoal da oílicin.1 de níerição, fis c,d •.lo imposto do gado no Jit-
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tora], guardas do imposto de gadu e continuos são de !iyre escolha do
Preíeito. 

§ 2.0 Os cargo> de chefes de secção, [.os e 2.0 • escriptnrarios são 
preenchidos por accesso, prevalecendo o mere~imento, e cm igtm!Jade de
circnmstancias recorrer-se - ha á antiguidade . 

§ 3,0 Os cargos de amnnuenses s1io preenchidos mediante concurso, que 
versará sobre as seguintes materias: 

1.• leitura e nnnlyse logica e grnn11natical de trechos em portuguet; 
2.• exercício de composição em portuguez; 
3.• geogrnphia e historin do Brazil; 
4.• estylo e redncção de ncLos officines; 
5.• aritlnnetica compl eta. 
O concurso rcgular-se-ha por instrucções especines expedidas pelo 

Prefeito. 
§ 4.0 Os fieis do tbesomeiro geral, do pagn ·lor e do receb edor são n;

rneados pelo Prefeito, em virtude de proposta dos funccionnrios junto aos 
qlllies !.e ri\o de se rvir e pernnte os qunes serão responsaveis. 

Art . 40. Os funcciomirios ela clirectoria, colfl excepção dos guardas do 
imposto de g.1do e dos serventes, serãu aposentados", quando inhabilitndos 
pnrn desempenh ~rem as suas funçcões por motivo de molestia. 

§ l.• A npasent1tdorin garnnte no f.m ccionnrio, que tiver 30 ou mais 
annos Je serviço, o ordemtdo por inteiro e proporcional aos nnnos para oJ 
que tivere111 menos de 30, conuirnto que tenlmm Ires de elfectivo exercício 
no cargo que occupnrern, clescoratnndo-se as falt1H e licenças ain ,la mesmo 
que por motivo de mole5ti11. 

§ 2.0 O empreg.tdo riue coritnr mnis rle 43 nuno; de bons e relevantes 
serviços, poderá ser nposentndo pelo Conselho Municipal com todos os 
vencimentos. 

§ :1.0 Seriio contemplados como serviços uteis para npo>entador ia e nd
dicionndos aos que forem feitos Íl i\foniciµnlidncle os que o fun~ci•rnario
hottver, em qualquer te:ni'o, prestado ás reparti ,ões publicas, exercendo 
elllpregos retribuiclos. 

§ 4.0 Perderá n apJsenladuria o funccion,,rio que for conrnacido, em 
q•rnlquer tempo, de Ler, emquanlo se achou no exercício do seu emprego,. 
comrnelticlo os crimes de suborno ou peiLn ou prnticado netos de traição 
ou de abuso Je confiança. 

Art. 41. O clirecto1· e ~ub-directores pollerão ser livremente clemitti
dos pelo Prefeito, salvo quando tiverem sido escolhidos de entre os chefes-
de secção ou houverem completado pelo menos dous nnnos ele serviço, caso 
em que pode rão ser <lern itti-dos a bem do ser viço publico, si incorrerem em 
foltns não puni veis pelos nossos cocligos. 
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Art. 4,'Z. Os clemais empregados. que tiverem mais de cinco annos de 
serviço , só serão demitt idos depois de terem soffddo as penas do art. 52, 
e quando estiverem incursos nas penas previstas no cocligo e depois de 
serem legalmente processados . 

Paragrapho u nice. Não são comprehendiclos na d isposiçã o deste art i
go os cobrad ores , gtuu·das do im posto do gado e serventes. 

Art 43. Serão sLibstituidos em seus impedimentos tempornrios ou 
faltas: 

§ l.O O director pelo sub-clirector na ordem de antiguidade, salvo 
quando o impedimento exceder de 15, caso em qne o Prefeito poderá no
mea r substituto inte rino. 

§ 2.0 O sub -director pelo chefe de secçiio mtl is an tigo ela sub -direc torin. 
§ 3.0 O chefe de secção pelo l. 0 escripturnrio mais antigo das outras 

secvões da sub-directoria . 
§ 4.0 O chefe da secção de cadastro pelo conductor mais antigo, salvo 

quando o impgdimento durar mais de oito dias , cnso em que o Prefeito po
derá designar um engenlieiro pnrn servir interina mente . 

§ 5.0 O !.O escr ipttirar io pelo 2.0 escripturnrio mo.is ant igo da secção, e 
na falta de 2°, escriptumrio pelo mais antigo das outras secções da sub
directoria. 

§ 6.0 O 2.0 escripiurario pelo amanuense mais antigo da secção e na 
falta de amanuense pelo mais antigo das outras secções da sub-directoria . 

§ 7.0 O amunuense pelo praticante m ais an tigo d a secção e, na fal ta 
de praticante pelo ma is ant igo dus outras secções da snb-directorin. 

§ a.o o tbesonretro gemi, o po.gador e o recebedor pelo respectivo fiel 
mais antigo. 

§ 9.0 O mestre de. r•fficina de aferição pelo official mecanico que f() r 
desig nado pelo sub-rlirector. 

§ 10. ·0 fiscal do impos to cio gado no li ttornl pel o guarda que fo r 
rlesignado pelo snb-d irector. 

§ 11. Os continuos pelos serventes, a juízo do respectivo sub-director. 
Art. ~J . Entre funccionarios da mesmn categoria prevalecerá a anti

guidade para a substituição pAln dnta d>i posse do cargo. 
Sendo a me;ma a poss~ di• cinta, rec0t· rer-se- ha á <l a l a <la nomeação e, 

sendo ninda a mesm a a dnta da nomeação , al te nder -se-lrn ao tempo do 
serviço nn Municipalidade. 

Em igualdade de cond ições, prevalecerá o. idade <'Ívil , e por fim a 
sorte decidirá, qno.ndo a idncle fôr a mesma . 

Art. lt5.0 Competirá ao substituto tod o o vencimento do emprego, si 
o substituid o nn dn perceber; e, ao contrar io, a r espec~ iva gratific açãe, que 
accumular :í. ao ordenado do em prego proprio. 
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Art. 46. O empregado que exerce r inte rinamente o Jogar vago per

ceber á todos os vencimentos deste. 

CAPITULO VI 

nos VBNOlilfENl'OS, J•OS DE SOON'l'OS POR F'AL'l'AS E n.~s J.T OBNÇAS 

Art. 47. Co rn1J etem nos fnnccio1rnrios da d irecto ria os ve ncimentos 
marcados na tabella A, annexn oo presente regulamento. 

Art. 48. Não terá· direito a vencimento alg um o fun cc ionario <JUC dei · 
x:ar o exerc ício cio seu Joga r p elo Je qu11Jquer com missão a lheia :í ll:fouici · 
palida .lc, embora com nutorisayão el o Prefei to . 

A rt. 49. O funccionar io que fa lt a r ao serv iço sofherá perda totn"! o u 
dcsc.mto cm seus vencimentos, conforme as regras seguintes : 

§ [.O O que faltar sem cansa j ustificada perde rá t do o vcn ci11 cnto. 
~ 2.0 O qi;e fa ltar co111 motivo justificado perderá sómente a g rntifi

cação . 
São motivos justificados : 
[ .o molestias provadas com atlestado medico; 

2 .0 nôjo; 
3.0 gala de casamento . 
§ 3.0 O funce ionnrio que comparecer depois ile ence rrado o ponto, jus

t ificand o a demora, perde rá sóm~nte a e ratificnção. 
§ 4.0 O funcc ionnri o que se retirnr antes de findos os trubn lhos sem 

licença do sub-d irccto r, on elo cl1efe de secção, qunnu o seja este respo nsa
vel pe lo ponto dos rmp r(godos, pPrden°L todos os vencimentos e sóment e 
a grntificação o que ob tiver essa pe r111i ssão. 

§ 5 .0 O cle$Conto por faltas interpoladas não comprelicnderú os dias 
fe rindos; send o, porem, successivas comprehencle rú toclos os dias. 

§ 6 .0 As fa ltas se rão contndas pela que constar elo li vro do ponto, no 
qnal nssigunr:irn t odos us empregados clnrante o prim eiro quarto uc hora 
a ntes do cxpedi (·1lte e quando term inarem os trab alh os . 

§ 7. 0 O ponto será ence r rado11elo s ub-directo r ou pel o chefe de secção, 
q uando esta fttncc iune longa elas vistas do s ub -director. Encerrado o ponto, 
ncnbu1n en1pregado poderá u.ss ig nttl ·O sern permissão-de quem o encerro u , 

nos t erm os deste regulamento . 
§ 8. 0 As faltas serão abonadas pelo di rector, que poderá nnnull:?r nté 

tres por mcz, uma vez que s~jarn dadns por m olesta, pro,·ada com attestnclo 
meclico . 

Art. 5(1 . Não soffrerí~ desconto o fonccionnrio que faltar: 
1. 0 por es tar encnrregado pelo Prefeito de qu;tlqtie r trabalho ou com-

111 iseão ; 
M- 14 
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2.• por serviç" da di rectoria e COlll autori;ação do director ; 
3.• por serviço gra.tuito e obrig itorio etll virtude Ja lei. 
Art. 51. A conc-essão de licença >105 fuocci •11iarios tla J ircctvr:a se rá 

reg ulaJ" pelas disposições do decreto n. 66, de 16 de Janeiro de 18!Jl. 

CAPITULO VII 

DAS FBNAS 

Art. 5'1 . Os fuucciuna ri os da directoria siio sujei tos {is seguintes penas, 
nos casos de negligencia, de desobediencia, :falta de comparecirnento sem 
causa justificada por oitJ dins co nsecutivos ou por qninze interc:ilaJos du· 
rante o mesmo mcz ou em dous mezes seguidos : 

I .• simples ad verteacia ; 
2.• reprehensiio ; 
3.• suspensão :1tê quinze <lias, com perda ele todos os vencimentos. 
§ !. 0 Estas penas se rão impostas pelo director, sendo J::rnçaclos no livro 

do ponto e levadas ao :1sseotamento <lo empregado, para que pesem por oc
sião das promoções. 

§ 2.• Pelos mesmos motivos poderão as penas ser applicadas p~lo Pre
feito a qualquer funccionnl·io da directoria . 

Art. 53. O elfeito das snspensõ•s ê a perda de todo o ven0imcoto, 
except.o quando se trata r de p ronnncia em crime de responsab ilidade O ll de 
medida prevcn tiva. 

Nestes casos o fonccionario perderá a grat ificação e na pronuncia per
derá tambcm mctadt:, que lhe serú restituída, si fõr nbso!Yitlo . 

CAPITULO YJ.II 

1105 DESl'AOllANTES illUNICll'AES 

Art. 54. Pura facilitar as partes o antlumento tlus seus negocios nas 
reparLi ~1õcs 11111n icipnes, haverá '.!4 despachantes municipaes nou1eados pelo 
Prefeito e por ellc podendo se r livremente demittidos . 

Art,, 55. O empregado munic ipal que promo ver informação e despachos 
em detrimento tlo serviço e vrejuizo dos clespachuntes municipaes será 
punido nos termos deste regulamento, conforme n grnvidade dn falta . 

l'<ns mesmas penas incorre:iio os empreg:u1os que receberem , informa
rem ou despacharem q11alr1ucr papel que lhes seja entregue por pessoa que 
não seja a propri:t parte ou seus caixei ros dcvidame11te autorisndos ou des
pachante municipal. 



Art. 56. Provada a frnude, des idia ou rnáo comportamento do despa
chante municipal, quer parn com ,1 parle, qner parn com a !IIúnicipalitlade, 
poderá ser clle multado em ~OU w 501~, suspenso ou demittido pelo Prefeito, 
conforme a grnvidacle da culpa . 

Nas mesmas penas inconeri1 quando exigir d,1s partes quantia s11p erior 
ú 111t"Lrcada na t t1bella. 

Art 5/. Para indem nisaçii.o dos prejuizos pecuniarios que os despa
chantes muuicipaes C•\USttrem !ts partes ou ú Municipalidade, hmçar-se-ha. 
mão do deposito, á vist>i de ordem do Prefeito, depois de prova.da a falta. 
com111ettida. 

Art. 58. Os despachan tes m nnicipa es poderão te r as suas mesas nos 
e<ldicios das repartições mun icipacs, nos Jogares que lhes fórem designados, 
e pagarão de joia annnalmente a quantia de 120SOOO. 

Art. 59. Sümente para receber dinheiro dos cofres muuicipues ou res
pousabilisar seus clientes perante a Mnnicipalidude, deverão os despachantes 
municipaes· apresentar procurações bastantes com todos os requisitos da 
lei, bastando nos mais casos antor istHi~'º assignada e reconhecida a firma 
por tabellião. · 

Art. 60. A labella annexa B, qne será affixa<la em Jogar bem visivel 110 

pnLlico, regulará os honorarios dos despachantes municipacs. 
Art. 61. Ficará vago por abandono, o Jogar do despachante municipal 

que deixar de se rvir por mais de tres mezes sem causa jnstilicada. 
Scrú susp~uso do exerciciu o q 11c não pt1gnr, no prnzo estabalccido, os 

i111p ostos 111 unicipaes pelo exerci cio de seu cargo . 
.A.rt. 62. Cessanilo alg111n despachante municipal de exercer o emprego, 

o sub-<lireclo r de rendas o Íará publico e sú depois de tres rnezes, contudos 
da clccbrayüo no jornal official , se pennittirá u levantamento dv deposito, 
si uiio houver reclama<1iio. 

CAPITULO IX 

:DAS FINANÇAS 

Art . G3. O thcsoureiro-gertil , o pagatlo1', o recebedor e os cobradores, 
antes <le ent rarem em exe rcicio, prestarão uma fiança, depositando no3 
cofres municipaes cl i1Jlleiro ou apoiices da divida publica du União ou da 
l\1Iunicipalidn.1le, ou bypothecnnclo um ou mais prcdios uté o valor da 
fia nça. 

§ 1.0 .A fiança para o tbesoure1ro-geral seni de 80:0008000. 
§ 2.• Parn o pagador e recebedor sen\ de 30:0008000. 
§ 3. 0 Para os cobrndores será ele 10:0001l a 40:0001l000. 
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Art. 64. O despachante municipal, notes de entrar em exercício, pre
stará a fiança de 2:0008, depositando nos cofres muoicipaes dinheiro ou 
apoiices da divida publica dn União c.u da i\funic1pnlidade pnm garantir 
as iodemnisnções a que fôr obrigado com rel t1çlio i i\fouiciplll idnde ou a 
pnrticulnres. 

Art. G5. Os fieis do lh esoureiro -gernl, do pagador e do recebedor darão 
as garantias precisas aos funccionnrios jtrnto nos qunes servem e perante os 
quaes sãc respoosnveis. 

Art. 66. O processo das fiança• será sempre feito com todas us g.1-
rantias , de accórdo com as disposições em vigor. 

CAPITULO X 

DI SPO SIÇÕES BSl'BCIAi,:S 

Art. 67. As licenças pura vendas, permuta ou doações vnlorisadns e 
su].;-i las no pngnmeoto de Jnudemio só poderão ser processadas quando de
vidamente justifica.das e comprovadas por documento publi!!O de repartições 
federaes e municipaes. 

Art. 68. As trnnsferencias por l1er::rnças ou doações não suj eitas no pa 
gam onto de hmdemios, só poderão ser averbadas á vista de documentos 
nuthenticos já :werbados on sub-directoría de rendus, na secção de impos to 
predial. 

Exceptuam-se os casos relativos a localidade isenta deste imposto . 
Art. 69. As restituições de laudemios só poderão ser iafonnndas :fnvo

ravelmeate quanrlo a parte interessada apreseotrnr certidão negativa de 
tabellião, por onde prove não ter se effectnado a trnnsac<;âo. 

Art. 70. Emquanto ll escripturação não estiver organisadu de accôrdo 
com o que dispõe o art. 19 do presente regulamento, os títulos de afora
mento só poderão ser processados mediante a apresea t.ição de titulos legí
t imos de posse dos solicitantes . 

.Art. 71. Nos casos que tenha a sub-directoria do patrhnouio de Íl\Zer 
annuncios relativos a t errenos <ri\e sejam requeridos por aforamento como 
devolutos , deverá a parte interessada, que u so licitar, depositar nos cofres 
municipaes a quantia necessaria ás despczns com os mesmos an
ouncios. 

Art. 72. . Os emolumentos de cartas de afor.11D1mto ou de trnspasse e a 
contribuição do fôro de marinhas, accrescidos, man gues e sesmar ias são os 
que constam dn tnbella O nnnex1\ e se rão cobrad os do modo ahi in. 

icndo. 
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CAPITULO XI 

Disposiçno Geral 

Art. 73. Fica subordinado á Directoriu de Fazenda o Almoxnrifndo, 
qne rcger-se-Jrn pelo regulamento que fór expedido, ficando suje ito' ao 
presente regnlameato dc sLle jú, nn pnrte que lhe iôr up plicnvel. 

CAPITULO XII 

Disi»>siçll.o transitaria 

Art. 74. O actual chefe da 6.n secção tem di r eito no vencimento que 
cabia no agente do imposto de gado, de aecôrdo com o disposto no 
decreto n. 44, de 5 de Agosto de 1893-

Districto Federal, 20 olc Setembro de 1894, 6. 0 da Republica. - Hen

rique Valladares . 



.A -TABELLA DOS VENCIMENTOS QUE COlllPETEiH AOS EMPREGADO$ DA DIRECTORIA DE FAZENDA 

!IS. EMPREG.l.DOS OllDElUDOS GRATIFICAÇÕES SOMMA TOTAL 

-
1 Direc lor ..... .. ... ..... ... ...... . 8:0008000 4:000,9000 12:000$000 12:0008000 
3 Sub-d irectores ......... ... . . .. . ... 5:600$000 2:800$000 8:(L00HOOO 25:2008000 
1 Thesoureiro gera l . , , . . , ... . . .. . ... b:6ti6Sliti7 3:3338333 IO:OOIJSúOO 10:000$000 
1 Chefe de secção (enge nheiro) .. .... 6:000$000 3:ooosooo 9:0008000 9:000$000 
8 Chefes do secção . .. ... . . . .. . .... 4:8008000 2:400$000 7:200HOOO 57:600$000 
1 Pagndor • .... ........ .... ..... ... 5:3338333 2:666S667 8:000$000 8:000S000 
[ Recebedor .. ....... . . . . ....• . . .... 5:3338333 2:666SG67 8:0008000 8:000$000 

27 I. º' escripturnrios . . . . . .•.... . . .. 4:0008000 2:000SOOO 6:000S000 1 Ci2:000S000 
25 2. º' escripl urarios . ....... . .• . .... 3:2008000 1:6008000 4:800HOOO 1 W:l•OOHOOO 
26 Amnnuenscs .... . ... .... .... .... .. 2:4008000 t :2ílOSOOO .3:6008000 93:600,~000 
24 Prnticnntcs . . . .... ......... ...... 1 :6008000 800$000 'HOOSLOO 57:GOOSOOO 
G Fieis, sendo dous do 1 hcsoureiro ge· 

rnl, dous do pagnclu1· e clous do 
l: 6ílOS000 4:800SOOO 28:8008000 reo~bedor ... .. .... .......... .. 3:2üOSOOO 

2 Concl nc1 ores ...... . ....... . •. . .... 2:4005000 1 :200$000 3:6008000 7:200S000 
1 Desen hibtn ... ..... .. ... . ..•.. .. .• t1:000SOOO 2:0008000 6:0008000 6:000,~000 
1 l\Ies• re de offic inn . . .. . .. .•.. •. . ..• 2:400SOOU 1 :200$000 3:6008000 3:GUOSOOO 
3 Officines mccauicos . .........• .... . 1 :611osooo 8008000 2:400fl000 7:200#000 
1 Oari mbndor ............ ..... ..... 1 :600HOOO SOO;~llOO 2:4UOH000 :l/100HOOO 
1 Numernclor . .. .... ... . ...... ...... t :6oosooo soosooo 2:41 OHIJOO 2:~00HOOll 
1 Fiscu 1 do littoral ... . ...... .. . .. .. :uuosooo 1:200$000 3:600HOOO 3:GOOHOOO 

12 Gunrdas ......... ..... ........ . 1 :6005000 800HOOO 2:4008000 28:8008000 
5 Contínuos . . ..... ... .. . ..... ...... 1 :2U0fl000 800$000 ! :8008000 9:000$000 

Os n.uxiliares ele corda percl·beríio a cliarin de 38500 e os serventes a gml ifi rn.çíio annunl de 1 :500$000. 
Districlo Feclernl, 20 de Setem bro de 1894, G0 ela Republirn. - Henriq11C Vallaclares. 

!:>.) -00 
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B - T.ABELLA DOS EMOLUM[NTOS DEVIDOS .AOS DESPACHANTES 
i\iU:NICIPAES, A QUE SE REFERE O ART. 60 ... DO REGULA
MENTO DESTA DATA 

Re'}nerimenlo parn averbação ou t.ransfereneía de don: i-
ni o ele preclios, nté despacho final .... .. . _ .. . . • ...•• 

Requerimento piirn uttenução ou remissão de impostos, 
ate despacho fiu nl. ..... . .............. . ... . ..... . 

. Outros requerimentos, até despacho final . . . .. . .•. . . •. 
Licença de qualquer especie, alé despacho final .• • . . .• . 
Pagamento rlo imposto . . . . . ..•. . •...•.•. . • . ...•. . •. _ 
Carl.a de aforamento ....•..•....•• .. ........• . • • . . .• 

li.SOOO 

li.8000 
28000 
58000 
28000 

10$000 

Districto Federal , ?O de Seten1bro de 1894, 6. 0 ela Repub lica. 
Hen?'ique Vtil/adares. 

C -TABELLA D03 EMOLUMENTOS, A QUE SE REFERE O .ART. 72, 
DO HEGULAl\lENTO DESTA DATA 

ft!AnINllAS E AOOUE SOIDOS 

l. • Nas local idades se rvidas pelas linhas de carris : 

Ao engenheiro . . .•..•. . .•.•.....• . ..• . ...•.• .. ... • • 
Ao condt1ctor designado . ..•• . . •..••..•.... . • . ..• . • • . 
Ao escri vão . ...... . .. . .. . ... . . . ..... . . . . . • .•... . . • . 

Son1n1a .. . .. ... . .....•......... . ......... . 

2 .• Nas illias ou localidades não servidas pela s ditas linhas : 

15,9000 
12SOOO 
9ff000 

368000 

Além dos emolumentos acima referidos, perceberá o pessoal de estado 
e comedoria, por d ia: 

O engenheiro.. . . . • . . . • . . . • . • . • • • . . . . . . . . • . . , . .. • , 
O cond uctor .. • , . . . . . . . . • . .••.••.••••.• . •... • ..•• • , 
O escrivão . .. ........•............ . .. . . . . ... , . • . .. . 

A ccndncção será fo rnecida pelo requerente. 

SESl\IAUIAS E MANGUES 

3 • Dentro dos limites mencionados na 1.• tabella: 

Ao conductor designado .... . . . - . • . .. - - .•••••• 

lOHOOO 
8HOOO 
SHOOO 

2$000 
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UKALENGO 

4.• Além das passagens de ida e volta na Estr.ida ele l• er ro 
Brazil, pagará mnis o requerente : 

Ao engenheiro .. .. . .........•...... . ...... . .. , . .. , . 
Ao conductor. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . . • . . 

5.• O fôro de terrenos de sesmarias é variavel segun1lo as 
local e arbitrado nas primitivas cartas de aforamento : 

Emolumentos da carta . . . . • . • . . . . . • • . . . • . . • • • • . .. 
Ic.lem do tmspasse.. . . • • . . • . . . • . • . . • . • •.••... . . .... 

O de mangue~ é de 200 réis por metro de :frente. 

Cenl!l"al do 

108000 
58000 

condições do 

88000 
81i000 

O rlc marinhas e accrescid.,s é de 2 ~ % da ava liaçiio, conforme deter
mina o art. 11 dns instrucc;ões ele 1li. de Novembro de 1832, do hlims
terio do Imperio. 

Districto F ederal, 20 de Seteoubro ele 1 !14, 6. 0 da Republica. -
Uendq11e Valladares . 

DECRE'.rO N. 27 - DE 26 DE SETE IBRO DE 1894 

Declara de utilidade publica a de apropriaçll.o do predio 11. 12 
da r ua ele Santa Luzia 

O Prefeito do Districto Federal, usando da attribuiçiio que lhe confere 
o decreto legislativo n. 88, de 25 de :lfaio do corrente anno. decreta : 

Artigo unico. E' declarnc.I:\ ele utilidade publica, de confornoidnclc 
com o der.reto elo Governo Provisorio n. G02, ele 2~ de Junho de LS!JO, a 
1lcs:lpropri nc;õ.o lo pretl io n . 12 tfo rua de Santa Luzia, <le ncc<l rdo com o 
plan o npprovado em 21 ele junho, lambem elo corrente nnno. 

Districto Federal, 26 ele Setembro de l8!lli, 6.• dn Republica. -
He1wique Vallada1·es 

DECRETO N. 28- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1894 

Dá regulamento no Instituto Commercinl 

O Prefeito do Districto Feder.LI. usnndo dn nltribui~.ão que lhe confere 
o art. 2~ do decreto legislativo n. 98, de 26 ele Jlllho elo corrente :11100, np
provn o regulamento pnrn o I nstit11to Oo11 1merc inl que 11 este ucompan lm. 

Districto Fcdernl, 30 de Novembro de 18911.- flenrique Vallll<iares. 
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CAPITULO I 

DO Il'liS'l'ITUTO. OOi\IiUEltOI AL 

Art. L. 0 O Instituto Commercial é destinttdo ao ensi'"u theorico e 
pratico daquell es que se cleclicarem ao co mmercio ou a quaesquer funcções 
que com ell c se relacionem . 

Art . 'l. 0 O ensino gratu ito é accessi vel a ambos os sexos : será dado . 
cm do us cursos : 

ci) wrso fundamental , cles tin11do a proporcionar instrncção preli
minar e p ropria para o ini cio da carreira comm ercial ; 

b)I curso integral, destinado ao desenvo lvimento theorico e pratico dos 
conb ec1mentos com me reines. 

Art . 3. 0• As disc iplinas que constituem o curso do instituto são ns 
seguint.es, que ficam destribuidas por nove cadeiras e duns au las : 

Cadeira de portug uez; 
Cadeira de francez ; 
Cadeira de inglez ; 
Cadeira d e mathematica elementar e ste reometria; 
Cadeira ele geograph ia, estatística e bist.oria do commercio ; 
Cadeira de escrip tnração mercnntil ; 
Cadeira ele phys ica e chi mica ; 
Cacleira ele historia natural ; 
Cadeira ele clfreito commerc ial e economia politica ; 
Aula de termino logia, escripta e pratica cornmercial; 
Aula de ctdligraphia e clesenho. 
Art. 4.0 As cadei r:1s e as aulas se rão clcstribnidas por quatro nnnos da 

mnneira seguinte : 

1. 0 anno 

l. • cadeira -Arithmetica ( estndo completo e applicado ao com
mercio) ; 

Algebrn (noções prelimina res, resolução de e']tmçõcs elo t•. g rúo n 
mais ele nm n incogn ita e das do 2°. gr<io a um a só incogn itn , estudo pra
•;ico); 

2.• cadeira - Portngnez (estudo ela grammatica expos itiva e · exer
cíci os lle retlncc;.ão commercial) . 

3. 0 cadcirn - Frnncei (11stuc10 pratico tln ling nn e exercícios de lei
tura e tradncçiio). 

[. n aul a - T~rmino logia escripta .e pratica commercial. 
2.n 11 nla - Cal ligrnphia e rlesenho geometr-iço, 
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2.' ctnno 

1.• cadeira - Geometria pr ~lin:inar e stereometrin. 
2.• cadeir:i - Portuguez (estnclo completo ria grnmmaticn expositiva, 

rcclacçõ.o, estylo official e correspondenoin commcrcinl) . 
3 •cadeira. - Fr,1ncez (leiturn, dictnclo, exercícios ele correspondencin 

commercial e com·ersnçii.o ). 
1.• nula - Terminologia, escriptn e pratica commercial. 
2.• nula - Cnlligrnphia e desenho imitativo. 

3.0 anno 

1.• cadeira - Escriptumção mercantil (estudo preliminar'precedido dn 
rccapihilnr,ão elos po:::tos mi is importat?lcs de arithmeticn commcrcfol). 

2.• cadeirn - Geogrnphia phJSica e político. 
3.n cr.deira- Koções de pl1ysicn e cliimicn e suns npplicnr,õcs com

mcrcincs. 
4.• cadeira - Direito commercial. 
5.• cnd.iirn - Inglez (estudo pratico, leitura e traclucção). 

(!.• anno 

t.• cadeira- EscripLnmção mercanti l (estudo completo). 
'1..• cadeira - Estatística commercinl e historia elo commcrcio (Jlrc

cedidn cln geograpltia commarc ial). 
3.• cadeira - HistNin n:itur:il (noções elementares e n.pplicadns nos 

productos industriaes). 
4.• cndeirn - Economia politicn . 
5.• cndeirn - Inglcz (leitura., dictndo. versão, correspondcncia com

mercinl e conversai;ãol. 
Art. 5. 0 O estudo rlesenvolvido d~ c~da umn das clisciplinns do curso 

será suborrlinado particulnrmente ao ponto de vista commercial. 
.Art. G. 0 Os dous primeiros nnnos elo plano de cstnrlos const itucm o 

curso fundnmenLnl e os rlons ultimos o integral. 

CAPITULO II 

DA lIATillCULA 

Art. 7.• No primeiro dia ntil elo mez de Fevereiro ele cncla 111rno 
nbrir-sc-ha nn secretaria do imtituto n m•itriculn ,Jos nlumnos, n qunl 
encerrnr-se-ba no ultimo dia util do mesmo mez. 
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.A.rt. 8.0 P.1ra a mntricnla do t.• anno exige-se : 
1.0 idade superior a 12 nnnos ; 
2.• att estnclo medico em qne prove que o candidato não soffre ele mo

lestins contngiosns e é vaecinado ou le\'e v:uiola; 
3 ° cerrificrulo <le approvaçãi de instm~ção primaria ou exame de 

admissiio. 
Art. !J.o O examP ile admissão constará <las seguintes materias: 

Lingua portugua:z:a 

Dicta<lo nunca menor <le !5 linhas, de prova corrente e facil. Leitura 
expressiva, annl,yse elementar lexicologicn e logica. 

Notações lexicas, distincçíio entre •ognes e consonntes, syllaba, vocn.-
bulo, monosyllabo, disyllabo, lris~·l!abo e pol,rs,d.tbo . 

Arcentuaçíio 1 onic;i, metaplasnrns mais commnns. 
Clnssificaçüo das pula\'rns. Flexão nominal, gener o, num ero e gnlo. 
Substantivo e s1ws especies. Artigo, ndjeclivo e suas especies . 
Pronome, suas especies, variações pronominaes. 
Yerbo, conjnga~ão, fúrmas de <'onjngaçito. 
Pnlnvrns iavnri;1veis. 
Syntnxc ela proposi~ão sin·ples. 

A n ll' Ill!ETICA PR.I. TICA 

Exame escripto e ornl 

Prcliminnres. Kumcrnçiio c1ecimnl. 
Quatro opernções sob re fracções ordinurias. 
Quatro operações sobre frnc~õcs decimacs. 
Rerlucçiio de fracções no mesmo denorninnclor. 
Conhecimento cletnlhaclo do <y<tema metricn 

r.;:or.nAPnIA 

Elrnme or.-1 n vista tio glubo te1·restre nrtilfoinl, mnppn-mundi clrt 
America, Brnzil, Europa, Asia, Arrica e Oceania. 

Globo terrestre cm geral, forma, dimensões, movimento , superficics, 
polos, eixo, horisonte, pontos cardcaes e collniernes, linhas. latitude, longi 
tude, zonas. 

Divisão ela snperficic do g lobo em terras e aguas; definições e dimen
sões comparadas rchitivnmeute :is terras, ás aguas; divisõ.o geral dos con
tinentes e oceanos, seus limites. 

Americn, di\'isf10 geral, capital dos pnizes 
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Brazil, divisão politica em geral; capitaes dos Estados; paizes lim1 -
trophes. 

Districto lTederal, população. 
Europa, divisão politica em geral; capitnes dos pnius . 
.A.sia, divisão poli t ica em geral; cnpitaes dos pnizes. 
Africa, divisão poliLica em geral; capitaes dos paizcs. 
Oceania, divi!riio política em geral; cidades mais notavcis . 

:UOBPIIOLOGIA GEOMETUIOA 

Exame oral 

Nomenclatura e traçado Í• vista das mais gemes figura.s geometricns 
planas. 

Conhecimento dos sol idos, distinguindo-os nn collecção que deve estar 
preser:te. 

NOÇÕllS OONOll llTAS Im lllST OlllA NATURAi, 

Exame oral 

Os cinco sentidos e sua cultura, especialmente da visão e da audiçiio. 
Objecto que affoetnm os sentidos. Descripção do corpo humano e ideii das 
principaes funcções ela vida. Conhecimento geral das grandes divisões dos 
reinos nnimnl , vegetal e minem!, pela obse rvação de a lguns typos escolh i
dos. Conhecimento dos nn imacs, vegetacs e m inernes mais utei s. Princi
paes orgiios da planta. 

Art.. 10· Os exames de admissão serão julgados por uma commissão 
ele professores das materias sobre que versam os mesmos exames. 

Art. 1 l. Quando o direcLor entender que por qualque r motivo não 
convem tornar effect iva a matr icula, assim o decidirá, ficando ao cnnclidttto 
o di reito de recurso para o directo r de instrucção publica, o qual proferirá 
decisão definitiva a tal respeito . 

Art. 12. Não poderá matricular- se em qualquer dos nnnos subsequen
tes ao primeiro o alumno ou candidato que não fôr approvaclo em todas as 
materins do anno precedente. 

Art. 13. Encerrada a matricula, nenhum candidato mais ae rú a elln 
ndmittido. 

Do livro respectivo serão extrahidas relações dos alumnos de cada uma 
das aulas para serem fornecidas aos professores. 

Art. 14. E' livre a frequencia em qualquer das cacleirns on aulas, su
jeitando-se o cancliclato ás condições regulamenta res. 

Parngrnpho unico. A frequencia livre não depende de exame de ad
miasão e unicamente de requerimento do candidato. 
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<JA PITULO III 

DAS AUU.S 

Art. 15. As nu las abrir-se-hão no cliu l de Marc,"o e encerrar-sc-liiio a 
30 de Novembro. 

A:t. 16. O curso fundamental será diurno e nocturno e o integral so · 
Ili ente diurno. 

Art 17. As aulas de ambos os cursos funccionarão de accórdo com 
o horario orgnnisn.do pelu congregação. 

Pnragrnpho umco. Ao term inar o tempo de cada nLtla o inspector de 
alunmos aprescntarú. uo respectivo professor o li\'rO cm que mencionará o 
numero de ulumnos presentes, assignando tal declaraçi'10, a qual será visado. 
pelo mesmo professor. 

Art . 18. à Serão feriados no Instituto, além tios domingos, os dias as
sim consideradoR por lei . 

CAPITULO IV 

DO PE ROAL DO INSTITUT0 1 SEU VENCIMENTOS 

Ar: .. 19. O pessoal do~ente elo Instituto constará c.le : 
Nuvc professores cathedrnticos, sendo lllll pnrn CLLlla um:1 das cadeiras 

a que se refere o art. 3.0 
Dous professores, sen<lo um para cada nma das aulas, de qnc tmtt1 o 

mes1uo artigo. 
Art. 20. O pesssoal administrativo const>1rá ele : 
Um rlirector, 
Um secretario. 
Uni a111m:11cnse . 

Um porteiro. 
Dous inspeclores. 
Um ~ontinuo. 
Os serventes prec isos. 
Art. 21. Os vencimentos destes :funccionarios sno os constantes da 

tabelln 'rnnexa . 
Puragrapho unico. O professor, cnja cadeira ou aula funccionnr á 

noite, terá ns vantagens dos professores primnrios que rurigem cnrsos no
cturnos. 

Art 22 . Durnn lc o impeélimento de um professor, ou no caso t!e vnga 
regerá n cadeira ou aula outro professor do Instituto designndo pelo dire-
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ct or e, na falta de membro do corpo docente <JUC queira incumbir -se tem
porar iamente desse servir;o, o l'l'cfeito nomeará pesso•1 de notaria compe
tenciu., sob proposta dti congregação. 

Art. 23. O substituto, a que se refere o urtigo antecede11te, recebe rá 
no primei ro casou vencin1ento r1ue deix..i de percebei· o professor sul> s li
t.uitlo e no segundo o vencimento integra.! da cadeira cn1 uula. 

A rt . 24. Todos os íunccionurios estão sujeitos uo desconto d:1 grnli fl
cnção nos clias em que falt trem. por motivo justificado, a qunlquer dos 
serviços â seu cal'go, e da totuli<laJe <lo vencimenLo quundo as faltas não 
forem just1ficaJas, stlho o caso Je servic;o publico gratuito e obrigatorio ou 
comrn issão do Governo i\lunil'ipul. 

P urugm1Jho uuico. Pnl'a o pessoal admin isLl'u.l.ivo btive i·:'t um li vro de 
pon to que seni. encerrado Jiariamente pelo director; a presença Jo pe-;son l 
clocente verifi•;ar-se- La pelos lil'l"~s rle frcquencia do;; nlumnos, segundo 
u paragrapho unico do artigo 17. 

CAPITULO V 

DO Pi!SSOâL DOOE:'i~'E: SEOS DE,ERES, JJmEITOS E PE:IAS 

.A.rt. 25. O prolessor deverá : 

l.º co111pareccr nas aulas e <l:~r ª" li<;ões nos dias e li pras marcncl os 
e no caso de itnpcclimcnto , participar uo dirnct.or com a poss ível an lece
dencia; 

2.o comparecer ás sessões d:t congregação; 
3.o cumprir o progmmma do ensino, o qual dever:1 ser limitado á 

doutrina exch1siv,11nentc uiil , si\ e substnncial, evit:.tndo, 110 1nnis alto gr:io 1 

os Leu taçiio appurnt.osn de conhecimentos; 

4.0 seguir na exposição o methodo que for mais condt10ente t\ perfe ita 
comp1·ehensão <ln materia, est.nbelecen•lo u mais logica grndnação no 
assumpto e usando sempre de hn.;uagem ao alcance <los alumnos, e que 
esteja em rela'(ii.u com o grão de adiantamento destes ; 

5.0 iuterrngnr ou chamar á lic;ão os alumnos, quando o jnlgar conve
niente, níim de ::1jtüztir elo set1 aproveit.a.1nento e porpôr- ll1es todos os 
exercicios r1ue poss:tm J.esenv.ilver-lhes tt intclligencia e forLaleccr os 
couhecimcntos adquiridos ; 

6.• marcar com quarenta e oito horas de nnLecede!1cia, pdo menos , a 
materin das sabbatinns cscriplas, ltnbilit1mclo os alumnos para este genero 
de Jl fO \'t\ ; 

7.• empregar o nrnximo desvelo na educação dos ul nmnos ; 
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8.0 apresentar trimo.usulinente ao clirector em ia fo rm açii.o escripta, as 
nutas do aproveitamento dos ahunnos, poclen<lo antes pltblica-las em aula , 
si julga r conveniente ; 

9. 0 comparecer nos ex.imes nos dias e horas determinados, funcc io
nan<lo nos 111esmos exames como presiclenLe ou como arguenle, conforme 
lhe co rn petir ; 

10. ooservar as instrucçõ1:s e recommeaJações do director no tocante 
ú policia interna das •mias e :rnxili11-lo u:i manuleação da orJem e da 
discip lina interna do Instituto; 

11. sntisf.tzer a todas as requisições que lhe fôrem feitas pelo 
<l irect.or, ap pell ll ndo , si preciso fõr, para a congreg.1\~Õ.o , e1u ffutter ia 
att inente no ensino , caso jnlgue tues requisições illegaes 011 infuucbd,ts; 

l2. organisar o progrnmma ele sua cadeir.t ou a.uh• pnrn ser :tppro
vudo pela congregação . 

.àrt. 26. Os professores do Instituto, que serão vitalicios desde a data 
dn posse, gosarão elas seguintes vantagens : 

§ 1.0 A. gratificação addicional de lO º/u por 10 annos de se rv iço, de 
20 º/u por 15, de 30 º/o p(Jr 20, ele 4.0 °/0 por 25 e de 50 º/o por mais de 
30 nnnos. 

§ 2.0 Ser-l hes- hão cont:iclos como tempo de sen·iço : 
a) o tempo de commissões scientit1cas ; 
b) o mtmero de faltas niio excedentes a 60 p or anno, descle que 

tenham sido justificadas ; 
e) todo o tempo de suspensão jndicial, quanclo furem julgados inno 

centes; 
cl) o serviço grntnito prest,•do cumnlalivllmeate pelos professores no 

curso nocturno do Instituto ou em outros estipencl iados pela adm inistração 
publica, contnnJo-se esse tempo pela metade. 

3. 0 O pro:fessor que escrnver compen tlio Oll apt·esentar trubnll.to 
adaptado co m v.intagem no en-; ino, Lerá direito á impressão do seu tra
balho por conta dos cofres d,1 :\Iunicip .. liclacle. Caso o trntrnlho seja jul
gado de mcrito verdudeiramente excepcional, o autor lerá llinda dire ito a 
um premio nunca inferior a 500fl000. 

ArL. 27. Serú atlmoestarlo pelo director elo lnsLiLuLo o professor que : 
1. 0 Pxercer a Jisciplina sem criterio ; 
2. 0 deixar de dar aula, sem c.rns:\ j uslific.tda, por mais de tres dias 

em ca.Ja mez; 
3.0 infringir qualquer das disposições deste regulamento . 
Art. 28 . Será reprehendido por porto.ria do director tio Instituto o 

professor que: 
1.0 reincid ir repetidas vezes nas fa ltas do artigo antecedente ; 
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2.o se pel o se u comporttimeuto c ivil der máos exemp los ou iunocular 
máos principios aos alumnos. 

Da. pena de admoestação não se lavrará termo ; da pena de rcpre
hemão haverá recurso para o director de instrucção publica . 

.A. rt. 29. Será sus penso, perd i; nJo os respectivos vencimentos, o pro
fesso r que reincidir na.s fal tas que t iverem 111 01,iv:.tclo a pc111L de reprehensfio, 
ou que desa.catar as m1toridades do eusino. 

Pnrngrnpho unico. A pena de suspensão só poderit ser npplicacl:i pelo 
Prefeito. · 

.A. rt. 30. Será dem iLtido o professor nos casos de condemnação por 
crime infamante, de offansns ú mornl, ou '111an1lo a pena de snsuc nsão llt e 
t.enba j:'t s ido a.pplicuda trcs vezes . 

Parnf(rapho nnir:o. A' im posiçüo de pena lc dem issão, decretada pelo 
l'rclcito, precederá, seu1pre íJUe for possivel, um processo regular e ins
tau rado pelo conselho ele inslrucção publica. 

CAPITULO VI 

DO i•gssoAr. AI> nl!NI S'l'RA'l' l\' (): SEUS Dl::VElrnS E P El'\AS 

.A.rt. 31. ü director será nomeado por decreto, n juizo do Prefeito, 
dentre os professores cathedraticos rlo Inst ituto . 

Parngrajlho unico . O professor que aCCLllllUlar as func~:ões de clircctor 
perceberá, além dos seus ve ncim entos, a grntificaç1io constante ela tttbclln 
annexn. 

Art . 32 . O director determina, de confo rmidade com as ordens do 
Prefeito e do director da in lrucc;ão publica e resoluções cio conselho de 
instrucção, tudo que se refere ao Instituto . sendo o orgão officinl que põe 
o estnbclecim ento cm relaçí•o imm ed iata com as ttutorillndes su;1criores do 
ensino. 

Compete- lhe, portanto, além das nllribuições conferidas em outros 
artigos: 

§ 1.0 Exercer >1 inspecção geral do estabelecimento e C5peciulmcntc a 
do ensino. 

§ 2. 0 P residir :is reuni ões da cong regação . 
§ 3.• Rubri car t.odos os livros ele escripturaçâo do Instituto . 
§ ó..• Assignnr os titulos de habilitac;ão. 
§ 5.o Ordenar as despezas de prompto pagamento. 
§ 6. 0 Propor ao Prefeito todo o pessoal administrativo. 
§ 7.0 Nomear e demitlir os serventes, quando julgar conveni ente. 
§ 8.• Assignor as folha s th pessoal docente e administrativo . 
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§ 9.• Tomar as medidas ou providencins que Íôrem vigentes e não 
importarem em accrescimo de despeza, ~oli~itando a nece:>saria npprovaçii.o. 

§ 10. Ap resentar annualmeute no director da inslrucção o rclatorio 
circum slanciad o dos trabulhos do anno findo. 

Art. 33. O director será substituido: 
1.0 em caso de impedimentos qne nii.o excedttm d-e tres dias, pelo 

professor Ctttheclratico mais antigo . 
2.0 em caso de imperlimentos •111e excerl.tm de tres dins, por um 

professor caihedrntico designado pelo Prefeito, ouvido o direetor da in 
strucção. 

Art.. 3~. O secretario é exclusivamente chefe da secretaria e sup~rior 
hicrnrchico na administrnção, mas sem intervenção alguma cm mntcri:: 
attinente ao ensino. 

Compete-lhe: 
>: l. 0 Red iór, expedir e receber toda a correspondencia sou ns ordens 

do director e segundo suas instrucções . 
§ 2. 0 Dar ns necessarin> informnções e encaminhar todos os rcqueri

meote>s feitos « directoria. 
§ 3. 0 Assistir :is sessões da congregação e nellas esclarecer, por 

indicnçiío do direclor uu a pedido de qualq uer dos membros do corpc 
tlocente, o que rór conveniente recordar e elucidar a respeito do assun1pto 
em discLtssi"Lo, podendo para isso nsnr eh palavra, sem direito de voto; e, 
finda n sessiio , redigir e subscrever em livro especial a neta com fidelidade 
e ex.acção, inserinclo nella as declnrações de voto, assim como os votos cm 
separatlv e seus fundamentos. 

§ ~.• Subscrever com os examinadores os termos <los exames . 
§ 5. 0 Ass igna r os tari11os de mntriculn, os titul as de hnbi litaçiio dados 

pelo Instituto . 
R 6.° Fazer couleccionar as folhas do pessoal docent e e administra

tivo. 
§ 7. 0 l\Iandar enc. dernnr, no fim de cnda ann <J , os a viso.; e ordens ilns 

tlutoridades do ensino, toda correspondencia oílicial receui th1, a minut:i dn 
correspondencia expedida e mttis pltpeis nvu lsos de i111portancin. 

§ 8.° Cumprir e fazer cumprir pelos empregados nclminislrntivos us 
ordens do director e distribuir o serviço que deva ser desempenhado pelos 
mesmos empregados. 

s 9.0 Instruir com os necessnrios docun:entos todos os negocios que 
subirem no conhecimento do di reclor, faze ndo succintn e c"1rn exposição 
delles, co111 declaração do que a respe ito houver occorrido e interpondo o 
seu parecer nos qne versarem sobre interesses de partes, quando lhe for 
ordenado pelo director. 

M-15 
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§ 10. Comnmnicar ao d irector as infrncções dos ~mpregados admi
nistrat ivos . 

§ t !. P repar.,r todos os escla recimentos que devam servir de base no 
rela to riu annuul do director. 

§ 12. P ropõr ao di rec:tor t udo c1ue for a bem ilo servir,.o du secretar ia 
e da celeridade do expediente . 

§ 13. Rec"ber as quantias que forem dc"ignadas para as despezas 
ordinarias ele prompto pag11mento, prestando strn; conlas visadas pe lo 
dircctor, polia fó rm t est abelecida pehl d ireclori<\ de fozend:t. 

§ 14. Escripturnr em li vro esp ecia l as imporlancrns das custas rela
tivas á verlm-i~fote r i al-pnrn que bem se possa jt\lgar da despuza feita 
pela mesma verlm, de modo a niío ser excedirla u que for decretada no 
orçamento. 

Art.. 35. Ao amanuense compete : 
§ L• Aux iliar o secretar io em todos 0 3 trabalhos e substituil -o em suas 

f . .l tas ou impeJirnentos por des ignar;ii.o do directo r. 
§ 2.0 Escripturar os l ivros de termo de mat ricu la e de exame, o de re

gistro de t itulo.; de hab ili tayiío, ele nome~çiio e posse dos funcci onarios, o 
da vida escnlar dos alumnos e outros que necessarios forem . 

§ 3.0 Ter em boa ôrdem e asseio e devidamente C•tlalogado s os livros e 
papeis da secretaria , escripturando a entrndn desses papeis, cuja sah ida sú 
poclcrú ser fo i tn por meio de cG rtid i'LO e com auto risnr;ii.o do secretario. 

Art . 36 . Ao por teiro, que residirá no instituto, co mpete : 
§ 1.0 Ter sob Slla guarda o edi fi c io e toda a mobilia escolar. 
§ 2.° Conservar em asseio as aulas e mais depen<lencias do estabeleci

mento , bem como o mater ial. 
§ 3.0 DetallJar o serv iço cios serv entes de confo rmidade com as iastruc

ções do Ji rec tor . 
§ 4. 0 Receber os r equeiimenlos e pap eis das pat·tes parn clar-l lics a 

convenienl e d irecção, 
§ 5.° Fazer annua lmenle o inventario de toda a mobilia, dando cópia 

nulhentica ao clire ctor. 
§ 6.° Cumpr ir fi clmeol e a dispos ição do :trt . 5 l deste reg ulam ento. 
Art. 37. Aos in ,;pectoxes de a lumnos compete obse rva r as disposições 

deste regula mento que disserem respeito ao se rviço a sen cargo e cumprir 
us orden> do director no tocan te ú disciplina . 

Art. 38. O continao executará as ordens do director e do secretario no 
que disser respeito no se rviço a seu cargo dentro e fórn do estabe
l ecimento • 

.A.rt. 39. Os se rven tes serv irr.o sob as ordens elo porteiro, cuidarão do 
asseio do estabelecimento e a uxiliarão o continuo. 
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Art. '<0. O secretario será nomeado por decreto. O amanuense, por
te iro, iuspectores de uluinnos e continuo serão nom:ados por portaria do 
Prefeito. Os ser~entes são de nomeação do director. 

Art. q l. A secretaria estar:"1 aberta cm todos os dias uteis, durante o 
funcciomimento das au las, podenllO o director ou secretnrio prorogar o 
tempo de expediente, c.1so haja serviço urgente ou não esteja em dia a 
respectiva cscripturnção . 

ArL 42. A entrada dn secretaria não é facultada aos alumnos nem á 
pessoas estranhas, sinão em caso de necessidade, para objecto de serviço, 
com lico.nç.a do respectivo chefo . 

Art. (l3 . Sii.o app licavcis aos fonccionar ios do Instituto as disposições 
relativas u penas, licen<;a e aposcnta<lorin.; <los fnnccionarios rnnnicipaes. 

CAPITULO VII 

M AISCU11.1NA. 

Art. Mi,. Nenhuma pessoa estn;nba, salvo autoridade superior, terá e:i
trnda no Instituto sem prévia li ~ença do director . 

Art. '<5. São prohibidlls re11niões e conversn. nos corredores. 
Art. q(i. Os al11mnos íJ.lle mnl procederem nas aulas ou em qualquer 

ont rn parte do estabelecimento e infring irem alguma das disposições deste 
regulamento serão advertitios por quem Je direito e n 1 caso de reinci
dencia serão reprehcnd idos particularmente pelo dircctor. 

Pnragmpho unico. A advertencia será.feita pelo rP.spcctivo professor, e 
na nusencia deste pelos inspectores, como representantes do directo r na 
manuten1:íto <la discipl inn escolar. 

Árt. 6.7. Quando a rep rehensão não parecer sufficiente ou o facto con
sistir cm apodo, invectiva, ameaça, cumplicidade ou assuada contra quul
quer :los funccionarios do Instituto, o alumno incorrerá na pena de suspensão 
por um ou dous :moos de freq11enc ia e de exames no Instituto. 

Si con sistir em injurias ou calumnias verlia es ou escriptas, tentativa 
de nggressão ou violencia contra qual r1uer dos funccionarios do Institnto, o 
delinqnenle e sc11s curnplices serão punidos com dous a Ires annos de pri
vação de frcqueucia e exames no Instituto. 

Par.lgrnpho u:1ico. Á imposição de qualquer destas penas não exime 
o culpado de sofTrer r1ualquer otttr:J. em que haja incorrido pela legislação 
em vigor. 

A1-t. (tS. E m qualquer dos casos do nrtigo nntecen<lente, o director fnrá 
retirar iucontioeate do rocinto do Instituto o infractor ou iofractores, ve
dando-lhes a entrada até ulterior deliberação. 
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" Ar\. 49. O di rector levnrá qualquer das occurreucias de que Lrata o 
art. 47 ao conlie ·imento da congreg1v;ão , n quul, depois de certificar-se da 
verdnde, proceJen<lo a indagações e ouvinJo, sempre que fõr possivcl, o 
accusaclo, imporá a este n pena em q11e houver incorrido. 

Art. 50. Da decisão ela congregação, em qtrnlqner dos casos do urt. 47, 
se admittiré1 recurso para o director de instrncção, sendo interpostos dentro 
de oito dias contados da intimação da pena. 

O director de instrncção , a q Gem se rão presentes todos os papeis q ne 
fo rmnrem o processo, resolverá confi rmando, revogando ou moclificanclo n 
decisão. 

Art. 51. O por teiro e nrnis emp regados subnlternos ad vertil"iio com to ela 
a urbanidade os qhe pruticarem qualquer acto co11tr.uio éi boa ordem c 
asseio do cd1ficio . 

Si as suas ndvertencias não bastarem, darão pnrte do occorrido ao 
director. 

CAPITULO Vlll 

nA CONGllBGAl)ÃO 

Art. 52. A congregação é a reunião de todos os professores do Instituto 
sob a presic1cncia <l o di re ctor. 

São suas nttribuições : 
§ to . Nomear comm issõe; par.< aj uizar <los differcnles progrnmmas J e 

ensino, apresentando pareceres escriptos e jusliacados afim de serem cl is
cuticlus em sessão posterior. 

§ 2. 0 Eleger a commissão examinadora. dos conctusos elo Inst.it.uto, 
apreciar o resu ltado destes e class ificar os concurrenles. 

§ 3.º Nomear as comm issõcs exnminadorns elos alumnos . 
§ 4. º Tomar conhecimento dos factos e del iclos de qtte trota o art. 4.7 

e punir os culpa los na f.lnna daquelln cl ispos ição. 
§ 5.º Dar posse aos membros do magist erio do Instit uto. 
§ G. o Propôr ao conselho t1e inst.rucçêio as l"efonnas e melhornmcntos 

que convier introduzir no ensino elo estabelec im ento. 
§ 7.o Prestar as infonnnções, dar os parecer: s e organisur os trabalhos 

qne lhe fôrem exig idos pelo conselho ele instmcçiio ou pelo dircctor de 

;n strucção . 
§ 8.• Resolver provisnriament.c os caeos om issos ileste regulamento, 

ficn ;1do n sua decisão dependente de npprovação elo P ref!iLo, ouvi do pré
viam ente o conselho de instrucção, quando se trntnr de assuu.pto nttinente 
ao ensino. 
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Art. 53. A congregação não poderá fonccionar sem que se reuna a 
mnioria dos seus membros e suas de!ibeniçõcs sempre tomadas por votação 
nominal e pela mn ioria dos membros presentes. 

Parngrapho unico. O dirccto r, como presidente ela congregação, além 
do voto s ing ular, te rú o de qualidade, excepto nas votações sob re questões. 
de intere;se p::irticulitr, caso em que prevalecerá a op inião mais favoravel. 

Art. 54. Quando a opinião do clir~ctor for contraria ils deliberações da 
congregni;íio, poder[1 ell c, antes de cxccntnl-as, recor rer ao conselho de 
instrucçiio, o qnnl clnr[1 a decisão final. 

CAPITULO IX 

no Jl U El:!NOUJM~E:NTO J>AS VAGAS 

Arl. 55. Os logares do magisterio elo Instituto que vagarem serão pre
enchidos por decreto , mediante concurso. 

Art . 56. O concnrso ve rsar:\ : 
1. 0 sobre as discip linas ela secção a que pertencer a cadeira ou a nula 

vnga; 
2. 0 sobre o assnrnpto especial da cadeira ou nula. 
Art. 57. As disciplinas elo curso do Instituto serão cli stribuiclas em 

secções pela fó rma segui nte : 
[. a &ecção-PorLuguez, francez e ioglez . 
~-· secção- l\fathematica elementar e stereometria. 
3.• secção-Ceogrnpbia, estatística e historia elo corrmercio. 
4.• secçl'w-Escripturn<;Üo mercantil. 
f> ." sccção-Phys ica e chimica e histo ri a nnturnl. 
6." secção-Direito con1mercial e economia poli tica. 
Cada untu elas disciplinas clns aul ns constituiri1 secção àist inctn . 
Art . 58. 1 erifica<la uma vaga no ma.gisterio <lo Instituto, o dnector n 

fnrt1 comm unicar pelas fo lhas mais lidas da capital e clrnmar:'i concurrencia 
por espaço de 90 dias. 

Art. 59. Poderão se r ucl mi ttidos a concurso os braz ileiros que est iverem 
no gozo de seus direitos civis e poli ticos e os est ra nge iros em identicns 
condições que fo li arem correctnmente o portuguez. 

Art. 60., Os candidatos req1.ereriio no director cio Instituto a inscripçíio, 
clccluranclo os cargos que houverem exercido, os seus titu los P. trnbnlhos 
i itterarios e scient ificos e juntan do certi ,]ào ele idade, folh a corricl ll e 
qunesque r docume ntos riuc ubonem n sun moroli clacle e cnpncidncle pro
fiss ional. 
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§ l .o A inscripção serú feit.1 em livro especial e para cnda concurso o 
secretario lavrará um 1ermo de abertura e outro de encerramento, no tempo 
proprio, os qnaes seriio nssignados pelo dire ctor. 

A inscripção poderá se r feita por procuração, si o cnn didato tiver 
justo impedimento. 

§ 2. 0 Não se poderá inscrever o individuo que tiver soffrido pena de 
galés nu sentença por crim e de furto, roubo, est illionato, b:lncarrota, rapto, 
estupro, adnllerio ou qualqLter outro crime que uffenJa a moral. 

.Art. 61. Si, findo o prazo marcado para a inscripção, nenhnm c~ncli
dato estiver inscripto, o director far(• publicar novos nnnuncios, e>p~çnn -lo 

por outros 90 dias o primeiro prazo ; no caso ele repet ir-se o facto , poderú 
ser preenchid11 a vnga por nomeação, in depenclenle de concurso, sob pro· 
posta da congreg11ção . 

.Art. 62. No dia fixado parn o ecc ;rra.mento da inscripção,reunir se-hn 
a. congregação ás 'l horas da tarde, pam : 

1.0 exnminar os documentos apre;;entndos pelos canclidatos inscriptns 
e decidir si os mesmos candidatos reunem todas as condições mornei e 
profissionaes, correndo a volnção sobre cada um; 

2. 0 escolher de seu seio a comm issão examinnrlora. do concurso, com
posta de tres membros. 

§ l. 0 Nestll occasião lavrará o ~ecretnrio o te rm o de encerramento ela 
inscrip c;ão que seri logo nss ignada pelo llircctor do iostitnLo, sendo no cli11 
seguint e. publicada a lis t11 dos concnrrcntes . 

§ 2.° Caso não hnja membros do pessoal docente sufficientcmente hn
bil1latlos na especinlitlade para for1111r -se ou completar-se a com111 issiio 
exnminador.1, a congre:;açfio, por interincdio do director, proporú. no dirc .. 
ctor de inslrucção professores eslr.inh os, de reconhecich idoneidade. 

Art. G3. As provas do concurso seriio ns seguintes: 
1.0 prova edcriptn ; 
2.• prova oral, seguida de orgnição pela commissão c:xnm ioaclorn; 
3. • arguição pela c>mmissão examinador.1 sobre n prova esrriptn, 

depois da leitura della pelo canJiclnto; 
4.• prova pratica . 
P:p·n grapl1 0 un ico. O concurso p11rn as duas nulas elo curso elo insti 

tuto cons tará simplesmente ele pro va prntica e arguição sobre cssn prova. 
Art. 6/i. A pro,·a escriptn começ:trá por proposições, duns pelos menos, 

sobre !!Onto relativo a ca rla nnteri n da secção e terminar:\ por uma d isscr
taçiio sobre ponto relativo á nrnleria dn cndeira vngn . 

Art. 65. Escolhi rln n commi ssiio exa111i.nndorn, estn organisnrí1 no di a 
da provn escr ip tu uma listn de pontos qne snbmet terlL :'L npprovaçiio dn 
congregnçfio. 
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Em neto continuo proce1ler'-se-ha á pr .1vu, a qual poilerá durar quatro 
horas no mnximo, sendo fisc ,1lisada sempre por dous professores que se 
rP.vesarão d;i horn em hora. 

Term inadas as provas, serã'l todas ellas cuidadosamente reunidas em 
um mesmo involucro, lacrado com o carimbo do Instituto e rebricado pe!us 
dous professores que tiverem fiscalisado darante a ultima hora, e pelo di• 
rector, sob cuja guarda ficarão as provas. 

A rt. 66. Quarenta e oito horas depois, si não houver dia feriado de 
permeio, reunir-se-ha novamente n congregação para approvar os pontos úT~ 
ganisndos no n:esmo d ia pela commissão para prova or:il. Uma vez appro
vndos os pontos, o primei ro dos candidatos inscriptos tirará :'< sorte um 
delles e sobre esse ponto f.1d prelecção 24 horas lepois. 

Finda n prelecção, que diirará nma hora pdo menos, o candidato será 
arguido neto continuo pelos 1nembros d:1 commissão examinadora. 

Nesse n1esrno dia tirarú ponto o segLmdo candidato inscripto, si o 
houver , ie modo n· poder fazer a sua prelecção 24 l1 oras depois, proce
dendo-se com cl les e mais concurrentes corno se tiver procedido com o 
primeiro. 

Paragrnpho nnico. Para a p1·ov<1 oral proceder-se-ho. de accôrdo com o 
que dispõe este nrt ig J , tendo sempre cm vista os ilias feriados . 

.Art. 67. No dia util seguinte ao da u!Lima provo. oral, começará a le i
tura da prov,1 escripta do primeiro candido1to e, finda ella, cada examinador, 
em neto cont inu o, o nrguirú sobre o assumpto da mesma prova, rl e modo a 
se formar juízo seguro sobre a competeucia do concnrreate . 

No dia util seguinte procederú o segundo candidato á lei tura de sua 
prova, sem elhantemente arguido por todos os examinadores e assim por 
dinnte com os mais concnrrentes. 

§ 1.0 .A leitnra da prova escripta serí1 fisralisad·1 por um membro da 
congregação designado pelo presidente cio acto e diariamente seriio lucradas 
as provas que não tiverem sido litlas. 

§ 2. 0 l!:rnquanto o cand id.tto lér a sua prova escriptn e estivc·r sendo 
arguido sohrc clla, os outros concurrentc ; que ainda não tiverem passado 
por esta prova permanecerão em uma sa la reservada, d,i qual não possam 
ouvir o que se passar na s:i la do concurso . 

.Art. 68. Gonclui ,li1s estns provas, rennir- se-lm a congregação pnrn ap
provar os pontos dn prova pratica propostos pela commissão exam inadora, 
e nesfi<l mesma sessiio seriio formubdas as instrncções especiaes para a 
execução dessa provn. 

Paragrnpbo nnico. Só haverá prova pratica para as disciplinas d:1 
5• secção e para cacla uma elas aulas do curso do Instituto. 
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Art. 69. A congregação ass istir;', n todas as prov1is, perdendo di 
reito <le voto o professor que não a ss istir n todas as provas ornes clu con
curso. 

Art. 70. Concluidas as provas, serão todas julgadas pelos examina
dores, os riuaes emittirão por escripto juizo fund 1mentndo sobre cada 
cnndidnto, annotnn<lo minuciosamente na prova escripla os erros e ns 
lnennns que se contarem. 

Pnrngrnpho unico . Este julgiun ento devern ter por objecto o g ráo de 
cnpncidnde dos concnrrentcs, niio só sobre n mnterin do concurso, como 
ainda sobre o conhecimento pratico da lingun portuguez;i por elles rcvelndo, 
devendo ser exclui<lo todo o cnndit11tlo IJUC se exprimir com ,·isivel incor
recçiio e ig nornnci a cln lingua. 

Art. 71. Entragt1c pelos exam inadores o seu iu1zo escri ptc., a congre
gnçõ.o fnrii n clnssificnção elos cnndidntos por ordem ele m ereclmento e esta 
clnss ificnçiio submettel-a- l1a o dircctor do Instituto, com todus os papeis do 
concurso, pc.r intermcdio do director de instrucção. á apreciação do con
selho ele instrncção , o quul tlará o seu l'arecer. que se rá presente ao 
Prefeito . 

.Art . n . No caso ela commissiio examin:idora ot1 da congregnçiio não 
julgur candidato algum com o elevado merecimento necess:irio, o directo r 
furi1 nnnuncinr nov:i coneurrenci:i por espaço de 60 dias, não podendo mais 
coC1correr os primeiros candidatos senõ.o dons unnos depois . 

.Art. 73 . Si nenhum ciclndão concor rer a este con vite , ou si a congre
gação ain<ln não julgtll' os novos candidatos cm condições de Sllli sfazerern os 
deveres <lo elcvarlo curgo cio magisterio, o Prefeito, ouvidn n CJngrcgaç!10, 
proverá a cadeira ou nula indepen•lcnlemenle de concurse . 

.A.rt. 74 . O candidato que, sem motivo jus tificad o, deixar de compa
reenr a qualquer dus provas do conunrso, fi e.irá clelle exclnido ; r1unnclo, 
porém, n foltn fclr co m untecede ncin j t1stifi cada, a cong reg nção, aprecinnclo 
os moth·os allegados, reso lverá si c1 ve ou não adiar os acLos cio concurso, 
e lev:mí sun decisão immedintamente ao conhecimento do dircctor de in
strucção, com a exposição d:is razões em 'JllC se fundar. 

O adiamento não l'oderá exceder de 15 di3s, finelos os quues prose. 
guirão ns provas do concurso, sendo excluiclo o cimditlaLo que deixnr elo 
com pnrcce r . 

.A.rt. 75. O candidato que, por occasião <le qu•tlq uer <lns provas, pro
ceeler ele modo inconveniente, mostrando-se, por sua impoliclez, incompe
tente para a elev<dn missão do mugisterio, serit por d ~liberação ela congre
gaçno excluielo do concurso, 
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CAPITULO X 

DA lNSOl\lPÇÃO J>A.llA EXAJ\l~S 

.A.rt. 76. No dia 16 de Novembro abrir-se- hn, na secretaria do Insti
tuto, a inscripção parn exames, a qual deverá encerr;tr-se no dia 30 do 
referido mez, sendo annunciada pelas folhas diarins de maior circulação, 
oi to dias nntes dn nbet'Lura. 

Art. 77. A esta inscripção serão admittidos nãu só 05 nl umnos sem de
pendencin de requerimento quanto its mnterins em que estiverem matri
culados, como tnmbem todos os individuos que o requererem, satisfazendo 
es tes nltim os as condições exig idas nos :irts. 8• e 12 e . mais, provando a 
i1lcntidade pessoal por meio de uttestução cscripta de nlgnm dos profes
sores do Instituto ou de duns pessoas conceituadas, residcnlcs nesta 
cnpital. 

~ 1°. Quando qualquer alumno pretenda prestar exan:e de ma teria 
em qne não se tenl1:1 matriculad o, devcrú rec1uerel - o sem precisur provar a 
indentidade de pessoa, 

§ 2°. Niio pod erã inscrever-se para exames das cadeiras de pliysica e 
chimica e de historia nnturnl o :ilumno qne durante o nano niio se tiver 
ussidua e proveitosamente exercitado nos respectivos gabinetes. 

Art . 78. A falsidade de nttestação de identid,lde sujeita aquelle que a 
nssignou, assim co1110 o individuo que com ella se tiver apresentado a 
exame, ús penas da legislação crim inal. 

A rt. 7\J. A inscripção dos nlumnos e <las pessoa,; extranhos :far-se-lia 
em livros cspecines corn declaração das m>.terias de que pretenderem 
exn.n1e . 

Parngr:iplio unico. Dos nlumnos só os inscriptos serão chamados n 
exame, 1 espeiLada po rém a ordem de matricula. 

Art. 80. E' nuJJa a inscripção parn exame foita com documento 
falso, assim corno todos os exames prestados em virtude ela mesma 
in scripção ; e aquelle que por esse meio n requerer ou n obtiver, nlêm da 
penalidad; em que incorrer, nn fórma da l~g i slnçiio criminal, ficnn\ pri
vado, pelo tempo de dous anuas, de rnnLricnlar- sc ou prestar exame em 
qualquer dos estabelecimentos municipnes de ins trução e nos estabeleci
mentos ele ensino livre que gozem de favores concedidos pela Mui;icipali
da1le. 

Esta cli spos ic;ão é extensiva á matriculo. 
Paragrnpho unico. Nas mesmas penas incorre o a]umno que requerer 

ou consegui r iuscr ipc;ão cm nome ele outro ou ele pessoa extranha, foze r 
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exame nas mesmos condições ou fôr cumplice d(l fal sificação em qualquer 
docnmeuto ou 11rova ·(lscripl &. 

CAPITULO .w 

DOS Eli"11l8 

.Art. 8 1. Os exames começarão nos primeiros dias de Dezembro e 
constarõ.o ele provas escl'ipta e oral par.1 as cadeirn~ , de prova r»·atica para 
a nula ele terminologia escripta e pr;1t ica commerc ial e ele prova graplrica 
para a auln ele call igraphin e clcecnbo. 

P"ragrapho unico. Para a prova ornl do exame d~ qualquer disciplina 
haverá duns clittma<las, sendo a sQgunda fei ta depoi s de esgotntla a de 
todos os ahrnmos inseri ptos . 

.Art. 8~ . Para os alumnos ou outros pretendentes a exan:cs que, por mo
tivo de molestia prolong.1dn e provada, não puderem fazer exame nn 
primeirn época do anno escolar, poderá o director, ú juizo da congregaçi'io , 
permilLil-o em nma segunda época à contar de l 'l de Fe-.:ereiro. 

Parng rapho nnico. Esta concessão po<lerú tambem eslender-s~ i1qnelle 
que tive r sid o reprovado na primeira época, no exame de uma só di s -i-
plina e ltquelle que, tendo sido appr~vado na maioria das disciplinas de 
um nnno do curso, quizer, nn segunda época, completai- a ou mesmo 
prestar ulgum exume do anno immedi to. 

Árt. 83 . O secretario fu rá pub lic:ar ti relt19ão nominal dos exam inandos 
que ten ham de constituir a turma de cad "" dia de exames. Essa r elnç:lo 
nutben1icndu pelo secrc1ario será diariamente reni etl ida á commissão 
examinadora. 

Art. 8~. Cada commi ssão examinadora se comporá de tres membros 
elo corpo docente do lnstitnto, fazendo sempre parte o professor dn re
~pec t i va disciplinn. 

J>arn grnp bo unico . r a prova oral o exam inando será sem pre arguido 
pelo pro:fessor dn cadeira 011 au la . 

.Arl. %. A prova escripta elo exnme de cada cadei ra poderá durar até 
quatro horas consecutivns e seril commum a todo!' os nlumnos itlsc riptos na 
m esma· cadeira, sen do o assumpto lirndo ó sorte na occasião de entre uma 
Jistn de rio ntos orgnn isndos pela comnd ssão exnrn inaclora . 

.Ar~. 8G . A prova oral ele cada cadeira constara ele arguição feitn pelos 
exam inadores sobre nm ponto tirr.do à sorte de entre os npprovados, uma 
qttnrlo de hora antes de começar o acto ele cada nlumno, sem, entretanto, 
ficar o exa::i iaador inhibido de argui r sobre assumptos da cadeira extrnnh os 
ao ponto sorteado e sobre a provn escripta. 



239 

Parngrapho unico . Cada exnm inndor, na prova oral, não poderá 
arguir o exami"lando por mais de trinta m inutos. 

Art . 87.:o resultado do exame será 3.juizado pela comparação das duas 
provas, quando as houver, da conta de rnno, que deverá ser presente á 

comm isssão e será especi6cado pelas notas reprovado, app1·nvado simples· 
;nenle, approvaclo plenamente e approvaclo ·com cf,istincção, acomranhuda& 
dos g réLOs : 

1 u 5 pn.ra approvação simples. 
6 u 9 para approvação plena. 
10 para approvação distincta. 
Parngrn]'hO unico . O p res idente da com missão exumim•dora escreverá 

dia.riamente em uma ca derneta a relação dos alu mnos que se submetterem :\ 
prova, com designação por extenso elas notas obtidas, rnbricanclo cm sc
gnicl:t os trcs membros da com m issão esse doc um ento, auxiliar do termo 
geral de exames, feito pela secretaria e assigondo pelos mesmos trcs 
membros. 

Ü~ examinadores só Lerão d ireito de ex igir o con hecimento pleno dos 
ossumptos snbminist rados pelo respectivo professor clP. accôrclo com os 
§§ 3° e 4 ° do art. 25. 

A rt. 88. Diari,•mente o sec retuio fará publicir os resul tados do 
exame~ que se forem fazendo. 

Art. 89. Considernr-se-ba reprovado o examinando que se retirar do 
neto antes de tcrminaclo, no caso dos membros da commissiio entend erem 
qne a prova até então exhibida o inlrnbil itn. 

Art. 90. Nus p rovas grnph ica e pratica os exam inandos serão disLri
i.>uirlos por turmas . 

Essas provas poderão comprehender uma nté cinco sessõe.s de t res 
horns em dins coas-.cutivos, a jnizo da comm issão. 

Art. 91. Os alumnos se rão chamados a exame pela ordem nmnericn. du 
matriculn 

Art. 92 . Só rlepois rle terminado os exames dos a lumnos, começarão 
os das pessoas extranhas ao Instituto, as qunes se rão chamadas pela 
ordem numerira da inscripção. 

As provas escriptas poderão en tretanto, ter Jogar si multaneamente com 
as dos alum'l s. 

§ 1°. Não será pennitlitlo fazer exame ele qualqner d isciplina sem 
que o canrlidato esteja npprovaelo em todas as cndeiras e aalas dos annos 
anteriores. 

§ 2 .• As pessoas que preteelercm fazer exame ele pbysica e cbimica e 
de historia natural sujeitar .se-hão, antes ela prova escripta, a urna provi\ 
pratica de sufl1cienci a. 
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Art. 93. A pesson, em nome de quem, e com cujo consentimento 
o.lglllna outra. t iver feito exnme, perclerú este e to elos os mais exames q Lle 
houver prestado e ficará privada, pel" tempo de dou· annos, de m:\lri
culnr-se ou fazer exame em qualquer est,1belecimento municipal <le 
instrucção e nos estabelecimentos de ensino livre que gosem de favores 
concedidos pela M11nicipnlidnd.,, bem com de concorrer para qualquer ct1-

cle irn publ ica ou cargo l' ublico mun icipal. 

CAPITULO Xil 

DOS TITULOS E VANTAGENS 

Art. 9'Í . As pessoas :1pprovuclos no curso fundamental o!Jterão um cer
tificado de habilitação e as approvndns no curso intregnl um diploma que 
lhes dar:í. preferenci:i, em ig ualdade de circumsl:mcias, para funcc;.ões muni -
cipnns, como sejam empregos ele fnzen<la e congeneres. 

Art. 95. Os diplomas e os·ce rlificndos de que trnta o nrtigo antecedente 
serão conforme o modelo annexo ao presente regu lamento, sendo os di
plom ns impressos em perg:lm inbo, por conta do titulado. 

CAPITULO Xlll 

DISPOSIÇÕES TRAN ITORIAS 

A.r t. 96. Nn organisnção do Instituto Commercin l serii.o considerados 
professores cathedraticos os professores nomeados em virlnclc ele concurso 
do exLincto Instituto Commercial do Rio de Janeiro que não lenh:Lm s i•lo 
jubilados ou,p<isteriormente ú extincção,aproveita<los em ontros est.1belcci 
mentos ele instrucçiio m>.micipal. 

Art. 97. O Prefeito Jiodcr il fnzer ns pr imcims nomeações para o niagis .. 
tcrio do Instituto, in<le]>Cndentementc rle concurso e sem prejuizo elo qne 
dispõe o arligo antecendcnle. 

Districto Federo], 30 de Novembro ele 1894. - Henrique Valladarns . 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCCIONAT:lIOS DO 
INSTITUTO COMMERCIAL 

EMPREGOS ORDENADOS GUATll'!CAÇÕES 'l'O'l'AJ. 

Director ....... .. ..... . •. . .... ... . .... 3:6008000 3:600,9000 

Professor cuthedratico .... 3:600HOOO 1 :8008000 5:4008000 

Professo r . • .. .. . ..... . ... 2:G008000 1 :400$000 4:0008000 

Secretario . . ..... . . . ... . . 2:4008000 1 :6008000 4:80080ü0 

Amanucnsc ..... . .......• 1 :6008000 1:2008000 3:6008000 

lnspector de alumnos . .. . t:GOOHOOO 8008000 2:4008000 

Porteiro ..• • .•... . •.. .. •. 1:6000800 8008 000 2:400$000 

Continuo .•...• . .•.. . .. . . 1:2008000 6008000 1:8008000 

Os servent»es perceb erão a gratificação annual de 1:500HOOO. 
Distric lo Federal, 30 de Novembro de iS!H.- Henrique Valladares. 
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MODELOS A QUE SE REFIL lm O ART. 95 DO PRESENTE 
REGULAMENTO 

DIPLOllA 

Republicci elos E6tados Unidos do Brazil 

A Con9re9ação elo fllslituto Commercial do nistricto Fcclcral: 

.Altcndcndo no merecimento e ;, aptidão, que em provas publicas 
re~elou neste instituto F ... . , natural de .... , nascido a . . .. de . ... , de . ... , 
coníere-l he em nome do Governo Municipal 
e nn conformidade do art. 94 do regulnmeoto anncxo ao clccrelo n . 28, de 
30 de Novembro de 1894, o prasente diploma de hnbili tnç.iio no curso inte
gral deste instituto, com o qual gozari1 1L1s prerogativas inherentes no 
mesmo titulo. 

Dist1icto Fedem!, .. . de •.. de ... 

O Director 

O Secretario 

. ' .. . ..... ' ..... ' .... . 
(As, ig naturn do diplomado) 

CERTIFICADO 

REPUDLJCA DOS l:!S'l'ADOS UNIDOS no llili\Zlt. 

Instituto Commercial do Dist.-icto 1"ecleral 

Tendo F ... , natural de .. ., nascido cru ... de .. . de ... concluido o 
curso fundamental deste Instituto, expede-se- lhe, de conformidade com o 
nrt. 04 do regulamento ao nexo uo decreto n. 28, de 30 de N O\"embro de 
1804, o presente ccrtificmlo. 

Districto Federal, em ... de ... de ..• (Rubrica do Director) 

O Secretario 
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DECRETO N. 29 -DE 24 DE DEZEMBRO DE 1894 

Regula a direcção dos vehiculos na!! ruas da cidade 

O PrPieito elo Districto Feclernl, usando da attribuiçii.o que lhe con
fere o art. l0 do decreto legislativo n. 122, de (j do corrente mez, 
decreta : 

Art . l. 0 Os vehiculos de qnalqner natureza , para trausporte de passa
gdros e de cargas, inl'lusive os cnrr inhos de n1ão, ao transitarem nas ruas 
e tnvessns uh.lixo cleclaraJas, seguirão a direcção detenniuada para cnda 
umn das n1esmns ruas e travessas. 

Rnas : 
Ajuda- do hHgo ela Mãe do Bispo para a de S. José, tendo as duas 

direcc;.ões entre aque lle lurgo e o mar. 
Alfandega- da praça da Republica para a rna Primeiro de Março. 
Anclradas- do largo de S. Francisco ele Panb para a lade ira da Con-

ceiç.ão. 
Assr mbléa - ·<la rua da i\!Iise ricordia para o largo da Carioca. 
Barão de S. Gonçalo- da rua ela Guarda-Velha para n. ela Aj uda. 
Camerino-clo largo ele S. Domingos pnra n rua Larga de S. Joaquim; 

do largo do Deposito para n praça Vinte e Oito ele Setembro, tendo as 
dt1as direcções no trecho ent re a nrn Larga ele S. Jonr1uim e o largo do 
Deposito. 

Candeh1ria- d.1 m a do Hospício para n do Conselhei ro Saraiva. 
Carmo-Lia rna Sete de Setembro para a de S. Josê, tendo as duas 

direcções entre as rnas do Otivielor e Sete de Setembro 
Conceição- da rna Luiz ele Camões para a do Senador Pompeu . 
Costa - da rua do Senador Pompeu para a rua Larga de S. Joaquim .. 
Cotovell o- da rna c~o Carmo para a praia ele D. Manoel. · 
Frei Caneca- da prnça da Republica para a rua elo General Cal<lwell, 

tendo as cluas direções dahi em deante. 
Genern l Cnnrnrn- da ma Pl'imeiro ele Março parn ti praça eh Repu

blica. 
Gonçalves Dias-ela l'll •l elo Rosario para o la rgo da Carioca. 
Gua rda Velba (parte estreita)- da frente do theatro lyrico para o lnrgo 

rla Mãe (lo Bispo. 
Harrnonia-desciclu Ja prnia da Garnbôa pa1•a a da Saúde . 
Hospício- da rua Pri111eiro ele Março parn a praça da Republica. 
Lapa-do largo da Lapa pcira o cáes da Gloria, pvderão transit ar em 

nmbas as direcções os vahiculos exclttsivamente de passage iros. 
Livra111ento (snb idn) - da ma da Sal'tde para a praia da Gambôa. 

.. ... 
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Luiz de Camões-d:t rua do Rege11te para o largo <le S. Frunc i ~co de 
raula . 

;\Iarquez de .Abrantes- do largo do C:1ttetc p 1ra a pra!a de lfotafogo. 
Poderão transitar em ambas as rl in·cções os vehicu los exclusivam ~nle ele 
passageiros 

Miec ricord ia.--da prnç:t Quin r.e el e Novembro pam <> ltirgo da Mise ri
cordi a. 

Nuncio- da rua Larga de S. Joaquim pnra " do Sen hor dos Passos, 
lendo as duas direcções d>1bi em deante. 

Onri\•es- da run de S . José para o largo de Snnta Hita. 
Ouvidor- as duns direcções d:i nrn do Merendo r1té o mar: entre a 

rna do Mercado e la rgo de S. l<rn~1c isco de Paula n clirec1,1ão s" rú daq nclla 
rua para este largo. Entre a ma Primeiro de ~farço e o referi<l o largo e 
vedado o tr:,nsito de vehicnlos e cavalleiros desde as 9 horas 11'\ m:mhã 
até ás LO da noite, ex.ceptuanrlo-se os carros para casamentos, entcrm
mentos e netos religiosos e bem assim para transporte de doentes e os car
rinhos de mão . Nos dias de regos ijo publico será permittido o transito, 
precedendo licenç:1 do Prefeito. 

Prainha- da rua Can1 erino parn a <le Uruguayana, tendo dahi em 
<leante as duas 1lirecções. 

Quitanda- da ruà de S. Bento para a de S . Josc\. 
Regente-da run do VisJonde do Rio Branco para " r:m Lurga de 

S. J onriuirn, 
Rosario-dlL rua da Urugunynml. para a Primeiro ele llhrço. 
Snnto .Aatonio- dn rua da .Ajudu para a da Gunrda Velha. 
S. 13ento-da rua da Prainha para a da Quitanda. 
S. Francisco de .Assis-do largo da Carioc•l pura a pra~n. Tirnden tcs, · 

tend.o as duas direcções desde '' estação da bngagem da Co mpanhia Villa 
Isabel. 

S. J onr1uim (Estreita)-du rua da Urugunyan:t para a rua Larga. 
S. Jorge-da rua ela .Alfandeg 1 para :1 praçc Ti1 adentes. 
S. José-do largo da Cariocn para n rua du 1\lisericordin. 
S . Pedr0- da pra1;:.i da Republicn para n rua Primeiro de Março. 
Sande-dn JHU !(3 Vinte e Oit o ele Setembro p!Lra o la rgo lle S. Frnn-

cisco da Prainha, tendo dnh i em deante ns duas direcções . 
Senhor dos Passos-da rua dos .Antlradas pnr::i :1 pruçn da Hepublica. 
Sete de Setembro-da praça Tiradentes para a rua do C •. rmo, tendo 

desta rua em denote as duas direc<,,Õei. 
Theophilo Ottoni- da rua Prim•?iro rlc llfarço para n dn Conce ição . 
Urugunynna-da rua da Prainha pnrn o lugo ela Sú e do largo da Ca

rioca pam o da Sé. 
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Visconde de Inhaúma-ilo largo de Santa Rita para a rua Primeiro de 
Março . 

Travessas: 

Santa Rita- da rua da Prainha para n do Visconde de Inbnúma. 
Art. 2.0 Os infractores das disposições do artigo antecedente s~rão 

punidos coni a multa de 308 e, na falta de pag11mento, se r i~ o veLiculo 
npprehend iLlo e depositado até á satisfação cl.1 multa. 

Art. 3.• As disposições dos artigos antecedentes não são applicaveis a 
vebiculos sobre trilhos, por ser es te assumpto reguindo nas clausulas dns 
concessões e contractos das respectivas emp rezas • 

.Art . 4.° Ficam revogadas toilas us postUl"ns relativas á direcção de 
vehiculos nas nms da cielade. 

Districto Federal , 24 de Dezembro ele 1894, 6° da Republica . - Henri
que Valladares. 

DECRE'l'O N. 30-DE 29 DE DEZEMBRO DE 1894 

Dá. regulamento para a Directoria de Obras e Viaçll.o 

O Prefeito elo Districto Feeleral, nsnnclo da nttribuição que lhe confere 
o art. 3° elo decret0 n. 10'2, rl e 18 t!e Julho passado, decreta: 

CAPITULO I 

DA Ol\GANlSAÇÃ.O DA DfRECTORJA DE OBRAS E V IA~ÃO 

.Art. l. 0 A' Directoria de Obras e Viação ~fonicipal compete a super
intendencia das obras e viação municipal e outros ser\"iç.os ']Ue corn estes se 
relncionem e bem assim a. inspecção d:is mntt.r1s, florestas, j:ir<l ins publicos, 
arborisação e cuça e a lim peza publica e particular. 

Art. 2.o 011 serviços correspondentes ficam 1livididos do seguinte 
modo: 

Primeira. secção ott sub-directorit1 de constrncção e architecturn; 
Segunda secção on snb -directoria de vinção; 
Terceira secção on snb-elirecturia de canalisnção; 
Inspectoria de mattas, jardins e caça; 
Inspectoria da limpczl\ publica. e particular . 
.Art. 3. 0 O pessoal das snb-directorias se comporá de: 

l director; 
M- 16 



3 sub -directores; 
6 cngcnbeiros-njmlantes; 

18 engenheiros de districto; 
2 engenheiros de machinas 
6 conductores tecb aicos ; 

12 conductores aj uduntes; 
3 1. º' offic iaes; 
6 2. 0 • officiaes; 
1 desenhista ; 
4 adjuntos de desenhista; 
5 continuos ; 
6 serventes . 

Além deste pessoa l, haverá mnis em cada um dos clistrictos em qne 
:fôr d ividido o serviço de aLastecimento de agua, um gu11rda geral e o nu
mero de guardas que fôr necessario . 

Art . 4. 0 As inspectorias de mnttus, jardins e caça e da limpeza pu
blica e 17articular terão o pessoal que für especificado aos respectiv?s re
guI.1 m en tos . 

CAPITULO II 

DOS SEltVIÇOS ESPEOIAES .. OADA SECÇÃO 

Art. 5. 0 à' Sub-Directoria de Conslrucções e Arcbitectura competem 
os seguintes serviços: 

§ 1.° Fiscalisação das construcções publicas e particulares, urbanas e 
suburbanas do Districto Federal. 

§ 2.0 Orgao isnçii.o de plantas. 
§ 3. 0 Estudo e cl 11ssiftcaçii.o dns concurrencias relativos a obras e ser-

viços subord inados a esLa secção. 
§ 4.0 , umera9iio e aliuhnmenLo dos edificios. 
§ 5.• Conservação dos proprios municipaes . 
§ 6.• Conslrucção de eclificios por conta do governo munic ipal. 
§ 7.• Toclos os nssumpLos c0ncerncntes no embelleznmento e melho ra -

mentos du cidade, sob o ponLo de vista a rch itectonico. 
§ 8 o A fiscalisação ele rnncbin,1s e geradores a vapor. 
Art . 6. 0 A' ~ub-Directoria de Viação compete: 
§ !.• O plano genil de viação da cidade. 
§ 2 .0 O plano da viação geral e vicinnl do districto. 
§ 3.• Cnlçamentos, pontes e viaduct <i s. 
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e obras relativas ao seu saneamento. 

§ 5.0 Nivelamento c1as ruas e praças. 
§ 6.° Fiscalisação c1e carris. 
§ 7.° Constmcçiio de estradns , aliuha111ento e orientação. 
§ 8.0 Todos os serviços rel,1tivos á clectricidade, qmilquer que seja o 

fim a q 1rn se destinem. 
§ 9.0 Estradas ele ferro mnnici ?aes . 

Art. 7. 0 A' secção das canalisações, subdivididas em tres sub-secções 1 

compete : 

§ 1.° Canalisação, clistribuiç.ão e rcgnlarisnção de todo o serviço de 
agua potavcl. 

§ 2.° Canalisação, .revisão e distribnic1ão de todo o serviço de aguas 
pluviaes. 

§ 3.• c.malisação, distribuição e regularisaçiio ele todo o seviço de es-
goto de materias fecaes e aguas servidas . 

§ 4. 0 Irrigação das rnas . 
§ 5.0 Ü<tnal istição gera l e particttlar cio gaz de illt1minação. 

Art. 8. 0 A' inspectoria de mattas, jardins e ca9a compete: 
§ l. • A inspeução, li.sca\ isação, plantio e rep lantio ele todas as mattas 

e florestas do D.istricto Federal. 
§ 2.0 A consLrncção, fi sca lisação e cc;use rvação de todos os jardins 

publicas do DisLricLo Federal. 
§ 3.0 A arborisaç1i.o dei cidade, suo. fi.scalisação e conservação. 
§ 4. 0 A creaçiio de vive iros especiaea paro. as necessido.des da arbori

sação da cidade . 
§ 5.0 A fiscalisação das mattas, com relação aos regulamentes que 

forem expedidos referentes á caça. 

Art . 9. · A' inspectol'ia de limpeza publica e particttlar compete: 
§ 1. 0 Todo o serviço de limpeztt das vias ·publicas e capiuação, remoçfio 

do lixo e an imo.es mortos até o Jogar eru que tiver de se operar a inci
neração . 

§ 2. 0 Toclo o serviço de limpeza particular constituida pela remoçiio do 
lixo das casas de babito.çiío, commercio, industrias, edifi.cios publicos, etc . 

§ 3. 0 Serv iço de limpeza das pro.ias. 
§ 4.0 Serviço de limpeza dos morros. 
§ 5.0 lncinernt;ão ele todos os generos condemnados pelas autoricl,tdes 

competentes. 
§ 6.• Fiscnlisação e direcção da ilho. da Sa1rncaio. e dos :fornos de inci

neração. 
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CAPITULO III 

DOS DEVERES E ATTll1 llUIÇÕES DOS FUNOCIONAlUOS 

Art. 1.0 Ao dircctor incumbe : 
§ l. 0 Zelar pela cxeeuçiio fiel das leis promulgadas paro. o Districto 

Federal, no que se 1·efer irem aos encargos da di rccto ria e das iustrncções e 
ordens em:madas do Prefeito . 

§ 2 .0 Dirigir e inspeccionar os trul>aluos ela directorfa e manler a 
ordem e o. regulo.rido.ele dos serviços, de modo :i Íazel-os concorrer bar
monicam~nte, resolvendo o.s duvidas que se suscitarem nclles ou entre as 
secções. 

§ 3. 0 Exercer severo. fi sco.lisnçiio no processo relalivo ao pagamento 
das obras confiadas á repartição , não permiltindo senão os que forem de
üdamente autorizauos. 

§ 4. 0 Propor ao Prefeito n nomeação de engenheirns, conduetores e 
mais pessoal, cuja aumissão nlio depend.1 de concurso em caso de vaga. 

§ 5. 0 Propor ao Prefeito o nccesso dos fnnccionarios , e bem a.Bs im a 
suspensão e demissão destes , de conformidade com o presente regula
mento. 

§ 6. 0 Dist ribuir o serviço pelas secções, na conformidade deste regu
lamento . 

§ 7 . <· Em ittir parecer sobre os estudos qne lhe forem apresentados 
pelos sub-d.irectores e inspectores e que depencla111 ele clespacuo do P re· 
"feito. 

§ 8.• Dar direcção a toda correspon'.!eocia official que fór endereçada á 
directoria e despachar os requerimentos processados das 'ecções, ou lo.nçnr 
nesses o seu parecer, quanclo o despacho competir ao Prefeito. 

§ 9. 0 Examinar ns obrns ern andamento, e exigi r da respectiva secc;iio 
as informnções e escla rec imentos que juJg,u convenientes. 

§ to'. R.llbricar os pedidos de m,tteriaes e objectos de exped iente, que 
lhe forem feitos p~lns secções , que serão apresentados no Prefeito, parn a 
devida autorização . 

§ 1 !. Hubricar todos os projectos ue obras que tenham de ser exe
cuto.elas , e bem nssim as mi nutas elos contractos que tcnho.m de ser cele
brados paro. sua execução. 

§ 12. Rubricar e endereçar í1 Directorit1 ele Fazend,t a.s contas do for

necimento de materiaes ou de execução Je obr:is, depois de regularmente 
exnmioadas. 

§ 13. Dar instrucções para exeCL1çiio de todos os s 0 rviços e bem assim 
para a fiscalisaçiio dos contractos que estiverem sob a a.Içado. da directoria. 
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§ 14. Approvar as multas propostas pelos fiscaes especiaes dos SCl'

viços, cabendo aos contrnctan tes infractores sómente o recurso devo -
1 utivo . 

§ 15. Determinar aos chefes de serviço os trabalhos que devam ser 
fei tos de preferencin, competindo-lhe approvar os orçamentos res
pectivos. 

§ 16. Informar rnoti vadamente sobre a aposentação elos empregados 
em geral , e sobre a remoção dos empregados de nomeaç,ão do Pre
feito. 

§ 17. Dar posse aos empregados d~ nomeação do Prefeito. 
§ 18. Designar os empregados que devam ter se rviço em cada umu 

d11 s secções , e os qu e deYam auxili ar a secção onerada por afilnencia de 
trabalhos, podendo rernove1-os de urna para outrn secção, conforme as ne
cess idades do serviço. 

§ 19. Apresentar annualmente <LO Prefei to e snbmettcr á sna appro
vução nm rebto rio. cirr um st auciado dos trabalhos da clirectoria, no qual 
fo rnecerá os dados preci sos para o relatorio e rner:sageus do Prefeito. 

§ ·lQ. Rec1uisitnr, em nom e do Prefe ito, de qualquer autoridade ou ele 
funccionario, com excepçâo dos n: inistros, secretarios das Gamaras Le
g isla tivas e do Conselho Municipa l, governadores e presidentes do.s Es 
tad os e presidentes dos trilrnnaes jndiciarios , as informações e pareceres 
necessarios parn a instrucção e decisão elos negocios que correrem pela 
Directoria. 

§ 21 . .Assignar a corr~sponden c ia que constar de comrnunicações, 
remessas, e rec1ui sições, exceptnadas ns que forem dirigidas aos fun
ccionarios inàicados no § 20. 0 , que deverão se r subrnetticlas á assig natura 
do Prdeito. 

§ 22. Dar allCliencia cm todos os dias uteis, · do meio- dia à 1 h<•ra da 
tarde, tis partes in teressailas que o procurarem para tratar de assnrnptos 
referen1 es {t Directo ria . 

Art. 11. 0 Aos chefes de secção incumbe : 

· § 1. Dirigir e inspeccionar os se rviços affectos :'1 secção, velaml o pell\ 
execução fiel des te regula 111 ento, e das instrucç.ões e ordens tlo P refeito e 
Dircctor. 

§ 2. 0 Exercer severa fisca lisnção na marclrn el os se rviços e no pa
o·amento das obrns e qnaesqner contas que trnnsitnrem pela secção. 

§ 3. 0 Mante r a ordem entre os diversos empregados, charn al-os ao 
cumprimento de seus deveres, quando cl ell es se n:1"ista re111, adve1·til-os e 
rcp rehendeJ -os, e levar o fa cto ao co n-h ecimento elo direc tor , quando :fô r 
grave a falta comm ettida. 
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4.0 Dcstribui r o serviço pelos empregados da secção, de accôrdo com 
as instrucções organisadas e a conveniencia do serviço. 

§ 5. 0 Organisnr as minutas de contractos, referentes á secção e das 
instrucções, normas e modelos para os trabalhos da se~ção, sujeitando-os 
á npprovnc;ão do director, no que estabelecerem regras fixas. 

§ 6.° Fornecer no director todos os esclarecimentos. infonni1ções e in
dicações para o cabal preenchimento das condições referidas no art. LO, e 
os demais que elle julgar necessarios . 

§ 7. 0 l\Iarcar o numero de operarios, o respectivo jornal nas obr.1s de 
administração, ouvidos os engenheiros de districtos ou os encarregados dos 
serviços e obtida a approvação do dircctor. 

§ 8. 0 Estudar todos os projcctos de obr.ls que manrlnr orgouisnr ou 
que lhe:forem apresentados por seus subordinados, e propclr ao direclor o 
que julgar conveniente, sendo responsavel por sua ".lXtHi'tidão. 

§ 9° Propôr no dircctor todos os melhoramentos que julgar conve
nientes nos serviços e obras n seu cargo e bem assim as instrucç.ões e or
gnnisação dependentes delle . 

§ 10. .Assignar to da n correspondencia. com pessoas estranhas á sub
directoria, reservando para o director a que dirigir-se ás outras directorias 
da Prefeitura, aos agentes ou nos empregados da alta administração do 
pniz não exceptl1n.dos no § 21. do art. 10. 

§ 11. \isar todos os !lditaes, publicações e annuncios qne tenham ele 
ser dados á pubHciclnde, os p,rojectos e orçomentos npprovados, as contns e 
pedi dos de materincs e fo lhas de pagamento. 

§ 12. Informar todos os requerimentos, reclamações e propostas que 
dependerem do despacho rio director ou do Prefeito e despacb~r inter
locutoriamente, tudo de accordo com este regu!.irnento e com as instru
cçõ~s expediJas parn o processo respectivo. 

§ 13. Recusa r ns pctir;Õe$ conceb idas em te rmos o.f'fo ns ivos n qun lqucr 
autoridade ou repartição, mandando o interessado requerer em termos. 

§ 14. Permittir mediante recibo a entregi1 de documento~ que tenham 
instruido petição, deferidos ou indeferidos-, quan•lo taes documentos nÍlo 
sejam indispensnvcis á repartição . 

§ 15. Mand u· passar as certidões reque ridas nos termos do art. 51 · 
da lei n. 85, de 20 de Setembro de 189'Z. 

§ 16. Communicor no director toda> ns iofr Lcções de posturo.s veri
ficadas pela secção, para que o mesmo director recla.ne dos agente;; a 
applica.ç.ão das respectivas penn:is. 

§ 17. Percorrer as obras e serviços em ~ndnmento, examinando a sua 
marcha e determinando aos chefea respectivos os melhoramentos ou JJrovi~ 
dencias que entender necessarias, 
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§ 18. Pedir ao ilirector a interpretayão que deve ser dada, em cas9s 
duv idosos , aos art igos d,;s posturas e leis mun icipae3 e as instrucções para 
a execução dàs mesmas em casos omissos. 

§ 19. Rubiicar e numerar todos os livros e talões que &ervirem na 
secção, devendo tambern assigna.r os termos de compromissos e obriga~ 
ções tomadas pelos particulares peninte ~t Prefeitura . 

§ 20. Apresentar semesti»tlm ente uo directo1· um relatorio mi
nucioso e circumstanciado de todo o serviço da secç1io no semestre ros . 
pectivo. 

Art. 12. Compete ao sub -director chefe d« 1 • secção : 
§ 1.0 Desp1cb.ar os requerimentos para pequenos concertos e repara

ções, bem como parn numeração predial. 
§ 2.0 Assignar as g uias respectivas e bilhetes âe licenç,1 e conjuncta

mente com o director os ~ilvarús de li cenças para obras. 
§ 3.0 Determinar o pagamento dos emolumentos de licença, taxas etc., 

collectadas pela sub-directoria, ele accôrdo com o regulamento da Dire
ct.oria da Fazenda . 

§ 4.0 Ordenar a execução de vistoria s nos predios que fo rem indicados 
pelo director e as que entender necessarias á Regurança publica, formu
lando os qnesit0s convenientes a cada especie. 

§ 5.0 Inform~r estas vistorias e propôr no director a execuyão das 
medidas de interesse publico que o caso exigir. 

§ 6. 0 Assignar todos os documentos e intimaçõ es a que derem Jogar 
as mesmas vistorias, devendo promover sua execução depois do despacho 
do Prdeito e ele uccôrdo com as inst rucções acloptadas, dus leis que re · 
gerem a ma.teria. 

§ 7.0 Organisar o serviço de conservação dos proprios municipaes . 
§ 8.0 Estudar e classificar as concurrencias relativa~ nos serviços da 

sub -directoria, snbmettendo taes traba lhos á approvnção elo director. 
§ 9. 0 Propor ao director os melhornmentos architectonicos da cidade, 

que entender necessarios, sob o ponto de vista estbetico e das commo-
diducles do publico. · 

§ 10. Fiscalisar todos os contractos rdativos a villas operarias, podendo 
propôr ao director a applicayão das penas que entender necessarias. 

Art . 13. Ao sub -director chefe dn 2• secção compete: 

§ l.0 Despachar os requerimentos para levantam entos de calçadas, parn 
diversos encanamentos e bem assim para construcçôes provisorias que 
affectnrcm a viação. 

§ 2. 0 Assignar as guias respectivas e conjunctamente com o d irecto r os 
al varás parn. ii. e4.ecução qe ~erviços dependentes de sua sub -di,·ectoria. 
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§ 3.• Determinar ns vistorias nos t errenos pantanosC1s, vallns ou rios e 
promover o seu processo e execução do resultado, de nccôrdo com as in
strucções e leie sobre a mnterin. 

§ 4. 0 Organisnr o serviço de conservação das vias publicas. 
§ 5 .º Âss ignar os contractos para obrns novas, propondo no d ireetor as 

multas em que incorrerem os contractan lcs. 
§ 6. 0 Superintender o servi ço. da fiscnlisação dos contractos de carris 

urbanos e suburbanos, fazendo- se representar por um engenheiro de 
machinas. 

§ 7.0 Estudar e emittir parecer sobre as concurrencins ab ertas na secção 
(decreto n. 90, de 5 de Junho de 1894) . 

§ 8.0 Propor ao director as ins trucções para o tran sito de vebic:1los na 
cidade de modo que a viação se faça sem embara~os . 

§ 9. 0 Estudar, propor e promover todos os melhoramentos da viação 
urhana e suburbana do districto . 

Art . 14. Ao sub -director chefe da 3• secção compele : 
§ 1.0 Despachar todos os requerimentos r e.Jativos n collocnção de pennns 

de agua, de medidores de gnz e apparelhos de esgoto domiciliar. 
§ 2.• Attender a todas as reclamações, quanto [is irregularidades do 

serviço, ordemmdo aos engenhei ros el o districto ou dos contractunles do 
fornec imento de gaz e esgoto o meio de sanar os males encontrados. 

§ 3.• Projectar o melhoram ento da canalisaç.üo de agua e sua distri
buição e bem 11ssim infonnnr sobre os projectos das rêdes de guz e esgoto, 
de accôrdo com os contractos respecti vos, submettendo taes trnbalhos [1 

npprovação do director . 
§ 4.° Fiscalisar os contractos das cornpc.nhias Société anonyme du gas 

du Rio tle Janeiro e City Improvemenls, cumprindo-lhe visar todas as 
contas de consumo, ou a pessoa. que designnr. 

§ 5. 0 Organisar o serviço do "bastecimento de ugl111. á cidade. 

Art. 15. Aos engenheiros ajudantes compete : 
§ l .• Au..-úliar os sub - directorcs em lodos os serviços a seu cargo. 
§ 2.• Superintencler os servi~.os que forem confiarlos pelos sub-di

rectores. 

Art. 16. Aos engcnheims do districLo compete : 
§ 1. 0 Estudar, projectar e orçar todas as obras que tiverem de ser ex

ecutadas nas respectivas circumscripções, assumindo plena responsabilidade 
desses netos. 

§ 2.° Fiscalisa r todas as obras que, por administra9õ.o ou empreitada, 
se fiz erem em sua. circumscripção ou em ontrn, quando para isso forem 
designados especialmente pelos snb-cl irectores, senclo d ircctamente respon-
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ennis pelos pareceres que emittirem, relativamente á quantidade e qunli
dade das obras. 

§ 3. 0 Estudar todas as p·etições que lbe forem distribuidas pelos sub
diructores e informar por escripto. 

§ ~ . 0 Propôr ao sub-director devidamente fundamentados e estudados . 
todos os melhnramentos que julgarem necessarios nos seus districtos, po
dendo ser encanegados de serviços analogos em outros districtos e sendo 
sempre responsaveis pela exequibilidnde e calcu]os de custo da obra. 

§ 5. 0 Propôr ao sub -director as multas que devem ser impostns aos ar
rematantes ele ob ras, indicando precisamente as infracções em que estes 
1 enham incorrido. 

§ 6.° Fazer os pedidos dos matenaes necessnrios para as obras que 
t iYerem de executar por administrnç.'io, sendo responsaveis pela recepção e 
emprego desses materiaes. 

§ 7.0 Dnr as ordens de serviço parn todos os trabalhos de empreitada 
sob s;1a fi scali sação e fornecer aos arrernatn.ntes t odqs os esclareci

mentos e dados parn o exncto cumprimento dos contrnctos pelo qual res
ponderão. 

§ 8.° Fazer as medições provisori~s e finaes para o pagamento elas 
contas de obras qne não devem exceder as quantias autorisndas, sendo 
responsave is pelos excessos. 

§ 9.• Fornecer mensalmente t odos os dados para a verificação de todas 
ns contas de fornec im ento de maferiaes elas obras de administração e bem 
assim o ponto do pessoal conven ientemente verificado e rubricado. 

§ ! .0 Escolher e nomear o pessoal para as obras de administração, 
precedendo a npprovaçii.o cio seu numero e jornal pelos sub-dirnctores. 

§ 1 L Vela r pelo cumprim ento exacto das posturas e leis municipaes 
em seus clistrictos, devendo participar e promover a repressão das in
fracções. 

§ 12. Fiscalisar e acompanhar o pagamento das folhas do pessoal 
operaria de modo a evitar irregularidades neste serviço. 

§ 13. Attender a (.odas as reclamações do publ ico referentes ao seu 
se!·viço . 

§ 14. Apresentar ao sub-director, mensalmente, até o dia 10 de cada 
mez, um mn ppa minucioso dos serviços executados ou em execução no seu 
clistricto no mcz anterior. 

§ 15. Apresentar, quando aposentados, removidos ou rernettidos aos 
seus successores um relatorio minucioso das obras em andamento e entregar, 
mediante recibo e inventario, todos os objectos e in strumento& a seu car~o
bem como o arcbivo do seu districto . 
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Do inventario geral remettcriio uma. 2• via, assígnada tambcm pelo suc
cessor, no sub-direetor, deolarnndo ne!lc o estado <los instrumentos e espe -
cifican<lo tudo que fôr entregnc. 

§ 16. Proceder ás avaliac;ões para investidura, desapropriação ou outro 
qualquer fim. 

§ 17. Fazer vistorias e velar pelo cumprimenio das intimações a quo 
de r logar . 

§ 18. Velar pela conservação de todos os proprios, bens e vias mu
nicipaes e bem assim pela manutenção das sen·idões adquiridas pela 1\Iu
nicipalidade, em consequencia de obras que realisar ou contracto que ce
lebrar-

§ 1!). \elar pela s-ntisfac;ão de todas a; necessidades imblicns que de
penderem de suas nttl'ibuições, cumprindo promovP.r o seu preenchimento 

§ 20. Yelar para que s~jam utilisados do melhor modo to,los os ma
teriaes que sobrarem das obras feitas e pela. consen·açõ.o das machinas o 
instrumentl)s de trabalho, cabendo-lhes emfim promover a sua :trre
cadação _ 

.A.rt. 17 . .A.lêrn das 11t.tribui9õcs gerncs acima reieridns, competem nos 
engenheiros de cuda sub-directo1·itt deveres especiaes cm relação a estns, 
que serão promulgados em instrucc;ões regulamentares. 

Art_ 18. Aos conductores-technicos compete : 
§ !.• Executar os tralrnlhos ele me<liçii.o de obrns, mnrc;1ção ele alinha

mentos e nivelamentos e levantamento ele plantas, tudo de accõnlo com ns 
instrucçõcs e ordens que receberem . 

§ 2.0 .A.uxilinr os trabalhos ela sub-directori:i, <1uer clcsempenhnndo tm
bnlho· especial junto a esta, quer sob ns ordens de um engenheiro de 
districto, parn o estudo, projecto ou fiscalisação de obras. 

§ 3-• Substituir l'>S engenheiros de districto quando para isso forem 
designados pelo sub-director. 

§ 4.0 Velu r pelo cumpr imento dos postu ras municip11es em todas as 
infracções que obserrnrem no desempenho de suas funcções . 

.A.rt. 19. Aos conductores -ujuduntes compete: 
§ ! .• Auxiliar o serviço dps engenheiros com que forem designados 

parn servir ou ao pessoal de escriptn, conforme as inslrucções do sub-
director- · · 

§ 2.• Acompanhar os trabalhos do districto ou clistrictos em que ser 
virem, fiscnlisando diariamente o ponto do pessoal, o emprego dos mn
teriaes ou qualqner trabalho de empreitada . 

§ 3 ° Fazer o pagamento do pessoal opernrio sob sua jurisdição e fisçq
lisnr o mesmo pesso;il. 
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.Art . 20 . .do engenheiro de machinas da I .• sub ·<lirectoria compete : 
§ 1. 0 Informar e processar todos os papeis referentes á sua divisão. 
§ 2 .° Fazer, com o au..;:ilio de um conductor ujudante de macbinista, as 

provas de pres.;âo das caldeiras e Yerificar as condições de stta in
stallaçiio . 

§ 3.0 Presidir as counn issões de exame de mnchinistas e foguistas e 
pass:ir-lbes, qunn<lo habil itados, os titulos ccnvenientes, que deverá registrar, 
depois de assignados pelo Prefeito e director. 

§ 4.0 Yeril:icar as informnções de posturas relativa2 ao seu serviço,lançnr 
e promover a cobrança respectiva das multas. 

§ 5.° Fiscnlisar de um modo geral tudo que se rnfira ,a machinas-ge -
mdores a vapor, motores a gnz, a agua ou a ar comprimido . 

.Art . 2 l. .Ao engenheiro de machinas da 2• sub-t.l irector ia compete : 
§ t.o Inspecçã, e fiscafünçãó de todos os serviços relativos á electrici

dade, qualquer que seja o fim a que se destine. 
§ 2.. 0 .A fisculisação dos contractos das Companhias Ferro Garris, sendo 

o in te rmeuiario eutre as respectivas directorias e a seci;ão ue viaçiio , 
§ 3. 0 A fisca lisa)·iio das estradas de feno municipaes . 
Art . 22. A di stribuição do serviço dos en1pregados de escri pta t •s- e 

2°5 officiaes será feita pelos sub-d ireclores das secções . 
Art. 23 . A.os continuas compete: 
§ [.o Abrir e fechar a repartição nns horas marcadas. 
§ 'l .o Ter a seu ·cargo e sob sua responsab ilidade os objectoes existentes 

na repuTtição . 
§ 3. 0 Velar pela limpez.< dos moveis e do ed ific io . 
§ 4,. o Não pcrmittir sem ordem a entrada de estranhos na repar· 

ti1;âo . 
§ 5 . 0 l\Ianter a ordem fóra dos reposteiros, recorrendo ao sub-director, 

sempre que fó r nece ssario. 
§ (j . 0 Inspeccio nar e dirig ir os serventes . 
§ 7 . 0 Receber das partes os requerimentos e entrega-l os ao encarre

gado do p rotocollo. 

§ 8 . º Receber e exped ir toda a correspondencia da repartição . 
§ 9 .o Acudi r ao chcmado dos chefes de serviço e de qualquer outro 

empregado . 
Art. 24. . .Aos servente -; co mpete : 
§ 1. ° Fazer a limpeza dos moveis do edificio, cumprindo tudo que 

fór ordenado pelo continuo respectivo. 
§ 2. ° Conduzir todos os papeis e pastas aos Jogares ciue lhes forem 

designados. 
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CAPITULO IV 

DA onDEl!l, TEMPO E PllOOESSO DO SEnVIÇO 

Art. 25. A clirectoria funccionará das 10 horas da manhã ás 3 da tarde, 
em todos os dins uteis. 

Pn rngrnpho unico. Por oflluencin de serviço, atrnzo de exp~cliente ou 
urgenc ia, os chefes de secção poderiio prorognr as horas do exped ien te da 

repartiçõ.o 
O direcfor, quando isto fôr necessario, poderá, porém, determinar o 

comparecimento dos empregados, mesmo nos domingos ou dias fe 
riados. 

Art. 26. Todos os papeis que tive rem entrndn ou transitarem pela 
1·epartição serão num erndos e protocollados; os que abi t iverem de ficar 
s~rão archivados, recebendo então novo· nnmero de ordem . 

.Art. 27 . O processo de todos os papeis, requerimentos, contas, forne
cimentos ou materiaes, ficará concluido no maximo prnzo de t 5 dias e será 
reguindo em instrucções especiaes . 

Art. 28. As informações deverão se r clnrns, precisas e Ji1.er toda a 
ve rdade. Os ataques pessoaes ou a!Jusõcs inconvenientes poderão ser can
cellados por despacho do director no todo ou em parte . 

.Art. 29. Todos os offici os, communicações ou intimações expedido,; 
pela direcloria ou secção serão archivndos em minutas ou passados par:\ 
copiadores de prensa . 

Art. 30. Todos os livros da repartição, registros, talões, copindores, 
etc., serií.o cuidadosamente guardaclos, e quando dispensaveis deverão se r 
recolhidos ao Archivo do Districto Federal. 

Art . 31. Serão archivados em cada secção os pnpeis nhi entrados e 
processados ate despacho final, sem nenhuma dependencia mais de outra 
repartição . Quando isto não se der, serão remettidos por protocollo pam 

a directoria conveniente. 
Art . 32 . Os empregados niio poderão dar informações sobre os netos 

em elaboração na directoria, antes de publicados; e de nenhum modo P.xa
minnr com as partes, papeis, plantas ou estudos, fórn das horas do expe. 
dien1e, e sem autorisaçiio do sub- director. 

Art . 33 . ·E' terminantemente prohibido demorar papeis de partes por 
mais de 15 dias sem despacho mesmo á espera de esclarec imentos delles; 
neste caso o papel deverú ir por protocollo para a porta, afim de agunrdar 
ns informações. 

Art. 34. r enhum empregado permittirú a qualquer pessoa extranha 
ú directoria de obras a extracção de notas do e:iqiediente, ou cópias de 
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planos, projectos e documentos aell a existentes." nem :fornecerá a imprensa 
apontamentos relnti vos a serviços da repartição, salvo obtendo expressa 
autorisação do director . 

..,\.rt. 35 . E' probibido aos empregados da directoria de obras fazer 
petições , preparar planos ou executar desenhos para out rem, ou em nome 
de outrem, quando se trate de pretenções dependentes de deliberação ou 
despncho de qualquer autoridade munic ipal . 

Art . 36. O empregado que por ordem superio r ou por força de sua 
attribuições tenba ele executar um certo serviço, e q_ue não o :faça 
dentro de oito dias, ou depois Je duas reclamações da .parte interessada, 
mesmo que o seja por força maior, deverá dar disso conhecimento ao sub
director, n quem compete providenciar. 

Art . 37. O empregado que t iver de dar cumprimento a um despacho 
deveril. exam inar prév iamente a regularidade do processo e submetter ao seu 
superior as duvidas que possa ter. Será responsavel pela omissão ao desem
penho Jesta obrigação, bem como pela falta de não cumprimento completo 
elo despacho. 

CAPITULO V 

DAS NO~IBAÇÕES, DE!UISSÕES, Al'OS.BN1'ADOnfAS, SUBSTITUIÇÕES E EXERCICIO 

INTERINO DOS l'UNCCIONARIOS 

Art. 38 . São de nomeação elo P refeito os fu nccionari os da directoria, 
exceplo os serventes, que são nomeados pelo director. 

§ 1.0 A nomeação elo director é de livre escolha elo Prefe ito, por ser 
considerado cargo de confiança . 

§ 2. 0 Os cargos ele sub- directores, engenheiros- ajudantes, engenheiros 
de dist ricto ou de mucbinas, conducto res- tecbnicos, ajudantes de condu
ctores, desenhistas e ajudantes ele desenh ista são preenchidos por livre 
escolha do Prefeito . 

§ 3. 0 Os cargos de 1 º'· e 2°5 • ofilciues são preenchidos po t· accesso . 
Estes ultimas , pelqs amannenses desta ou ele outra directoria e mediante 
proposta do director. 

§ 4. 0 Os Jogares de continuas são de livre nomeação do Prefeito. 
Art. 39. Os Íunccionarios du directoria serão aposentados, quando 

inhabilitaclos para desempenharem as funcções por motivo de mo 
Iestia . 

§ 1.0 A aposentadoria ga rante ao funccionario que t iver 30 ou mai s 
annos ele serviço o ordenado por intei ro, e proporcional nos annos para os 
que os tiverem menos de 30,comtanto que tenham tres ele effecti vo exercício 
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no cr.rgo que occuparem, descontan lo-se as faltos e licenças, ainda que 
por motivo de rno lest. ia. 

§ 'Z .• O empregudo que contar mais de 43 aanos de bons e de rele
vantes serviços poderá ser aposent>tdo pdo Conselho ~Iuaicipo l com todos 
os vencimentos . 

§ 3.0 Serão contemrh1Jos, como serviços ut eis para aposentadoria e 
addicionados aos que forem feitos ú Municipaliolnde, os que o .fn uccion11r io 
houver. en1 ')ua i quer te mpo, prest11do ús repart ições ptib licus, exercendo 
empregos retribui<los . 

§ 4. 0 Perderá a aposentadoria o funccionnrio que f<lr convencido, em 
qualquer tempo, de ter , em•1u.rnto se aclion no exercicio de seu emprego, 
commetlido os cri 111es de suborno ou peita, ou prnticado :ictos ele traição 
ou ele abuso de confiança. 

A1·t. li.O. O dircctor poJ erà se r livremente lem ittido pelo Prefei to , 
salvo quando t:v.er sido escolhido ile entre os sub-directores ou houver com
pletado, p5lo menos, dous :rnnos de servjço, caso em que poelerà ser 
demittido a bem do serviço publico, se incorrer em faltns não puniveis 
pelos nossos codigos. 

Art . 41. Os demais empreg:1tlos, que t iverem mais de cinco nnnos de 
serviço, só serão dcmit.tiaos depois de terem soffrido ns penas do art. 51 e 
quando esti,·erem iucursos n is penas preristas no codigo e depois de serem 
legalmente processaelos. 

Art. 42. Seriio substituidos em sens impedimentos tempornrios on 
faltos . 

§ L .o O di rector pelo sub-director mtus antigo, salvo quando o impe
dimento exceder ele l5 dias, caso ell! que po<lerú o Prefeito nomenr subst i

uto interino . 
§ 2. 0 O sub-clirector pelo ajuJante mnis antigo, e o njndante pelo 

engenheiro de cli,;tricto mais antigo, exc~pto quando o impeclimento tive r 
de prolongar-se por mais ele 15 dias . 

§ 3.• O engenhei ro de districto, ou de maclii11as, ser:í sttbstituido pelo 
engenheiro ou conductor techaico <tue o director designar, e o conductor 
tccbnico pelo ajudante que fór indicado pelo sub-director. 

§ 4,. 0 O 1.0 official pelo 2. 0 ollicial mais antigo da mesma sccc;ão em 
que se der o in1pedimento. 

§ 5.• O 2.• oílicial por pesson ad hoc nomtillla . 
§ 6.• O contimto pelo servente des igna.lo pelo dircctor . 
Art. 43 . Entre funccionarios da mesma cathegoria prevalecerá a anti

guidade para a snbstituiçiio pela data da posse do cargo ; sendo a posse da 
mesma data, recorrer- se-ha á data da nomeação, e sendo a inda a mesma 
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Em igualdade de condições prevalecerá a idade civil . e por fim a sorte 
decidirá, quando a idade fclr a mesma. 

Art. 44. Competirá ao subst ituto touo o vencimento do emprego, si 
o substituido nada perceber; e, ao contrario, a respectiva gratificação, que 
accumulará ao ordenado do emprego proprio. 

A1t. 45. O empregaào que exercer interinamente o logar vago perce
berá todos os vencimentos deste . 

CAPITULO VI 

DOS VENCI MENTOS, DOS DESCONTOS POR FALTAS E DAS LICENÇAS 

.Art. 46. Competem aos funccionarios d .1 directoria os vencimentos 
marcados na tabella annex~ . 

Art . 47. Não terá direito a vencimento algum o fonccionario que dei
xar o exercício do seu lugar pelo de qualquer commissão alheia á munici
pal idade, embora com autorisação do Prefeito . 

Art. 48. O fun ccionario que fa ltar ao serviço soffrerá perda total ou 
descon to em seus vencimentos conforme as regras seguintes: 

§ 1.0 O. que faltar sem c:iusa justificada perderá lodo o venci· 
mento. 

§ 2.• O que :faltar com motivo justificado perderá sómente a grati-
ficação. 

São motivos justificados : 
1.0 molestia provada com attestado medico ; 
2. 0 nojo; 
3.0 gala de cnsamento. 
§ 3.0 O :funccionario, que comparecer depois do encerrado o ponto, 

justificando a demora, perderá metade da gratificação . 
§ 4. 0 O fo nccionario que se r etirar sem liceuça do director, antes de 

findos os trabalhos perderá todos os vencimentos e sómente a gratificação 
o que obtiver essa permi:;são. 

§ 6. 0 O desconto por faltas interpoladas não comprehenderá os dias 
feriados; sendo, porê111, successivas, comprehenderá todos os clins. 

§ 6. 0 As :faltas serão contadas pelo que constar do livro do ponto, no 
qunl assignarão todos os empregados <lLtrnnte o primeiro qtwrto de hora 
antes do e:xpe:liente e quando terminarem os trabalhos . 

§ 7. 0 ü ponto será encerrado pelo sub-director e depois de encerrado, 
nenhum empregado poderá assignal- o, sem permissão do director nos 
termos deste regulamento. 
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§ 8. o As lalt;s ·~erão abonadas pelo director, que poderá ann ula r até 
tres por mez, uma v-ez que sejam dadas por mo]esti a IJrovada co m attes 
tado medico. 

Art. 4\J. Não soffrerá desconto o foncciona ri o que :fallar : 
1. 0 por estar encarregado pelo Prefeito de qualquer trabalho on com-

111issão; 
2 .0 .por serviço da directoria, corn autorisação do d irector; 
3. 0 por scrviç.o gratuito e ob ri gatorio ein virtude da Jei. 
Art. 50. A concessão el e licenças nos funcc iona rios da directoria será 

xegulada pelas disposiçõçs do decreto n. 66, de 16 de Janeiro de 1894. 

CAPITULO VII 

DAS I>ENAS 

Art. 51. Os fonccionarios d a cli recto ria são suj eitos ás seguintes penas 
nos casos de negligencia, desobediencia, :falta de comparecimento sem 
causa j usti fi cada por 9i to dias consecutivos, ou por 15 interc ,tlados, du
rante o mesmo rn ez ou em dous m ezes seguid os: 

1.0 simples admoestação ; 
2.o repreLensão ; 
3. 0 suspensão até 15 dias com perda de todos os vencime ntos. 
§ 1.0 Estas pen*s se rão impostas pelo directo r , sendo lau<;adas no livro 

d e ponto e levadas aos assentamentos do empregado para que pesem por 
occasião das promoções. 

§ 2_0 Pe los m esmos motivos pod~râo as penas sei- applicaclas p elo 
Pre:feito a qualquer funccionari o da di recto ria. 
· Art. ~2 . O effe ito das suspensões é a pe rda de todo o vencimento, 
excepto quando se tratar de pronuncia qu crim e de responsnbilidade ou de 
medida preventiva. Nestes casos n fnnccio11a rio percler(t tambem metade 
da gra tificação, e na pronnnc.ia perder[L tambem metade elo ord énado, qne 
lhe será rest ituído, si fô r absolvido . 

CAPITULO VIII 

DO PROCESSO PARA EXECUÇÃO DAS onnAS 

Art. 53 . As obras m unicipaes serão :fe itas po t· adminisLração ou con
tracto , conform e determ ina'll os nrts. 39 e 40, da lei n. 85, de 20 de Se
tembro de 1892 . 
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Art. 54. Seriio feitns pot· administração: 
1.0 as obras el e consenação e reparos el os ptoprios rnunicipnes e antros 

ciuc por" sua na tu reza não possam ser precirnmente orç~dns; 
'.1. 0 as obras que post.as em concurrencia não tenhnm sido nrrcma

tadns cm duas prnçns consecutivas ; 
3.0 as obras de valor infer ior a nm conto de réis. 
Art. 55 Aulorisada uma obra por admini stração, ser(t organisauo o 

peHon l ele accôrdo com o estabeleci·lo neste regulamento 
.Art . 56 . O pagamento d as ob ra~ exeetitac1as por adm inistraçii.o ser:~ 

fe ito por meio de folha s mensaes, de accélrdo com os mode(o3 npprovu<los, 
em qul! se darão todos os esclarec imentos possíveis, quer quanto ao pesso<1l 
quer <1twnto aos maleri.1e s recebidos. 

Parng rnplio unico . E stas follins serão informadas pelo engen hei ro
fiscn l da ob ra, visr.das pelo sub- clirector respectivo e rernettidas no dircctor 
para approvação . Feito isto voltan'io 'í secção, '!UC as rern ettení á dire 
ctorin de fazenda para seguirem os trnmites legaes. 

A rt.. 57. RP.sol\iida e autor is:ida q11nlci11er obr.\ por em preitada, rerii 
annu.nciadn a sua arrem 1 taçiio com prazo marcado pelo ditector. 

Art. 58. As obras sedio sempr~ unnunciadas no Diario Of!icial e em 
dons outros j ornaes ele maior circula\;ão . 

Art. 5U . Annunciada a nrrernntnção de qualqt1er obrn, ficnriio clnra11le 
todo o tempo dos annun<Jios á disposi<,;ft.o dos concnnentes, so b a gu~r.Ia 

de um foncc ionario da secção, to.los os planos, orçamentos e projectos 
cine n ella se referirem . 

.Art.. 60. O engenheiro a11tor do projecto . e que tiver organisndo os 
or .;nmentos se r[i obrigado a dar aos concurrentes todas as explicações ele 
rpie os mesrno ;i necess itarem . 

Art. 6 l. A arrematação será feita por meio de propostas em carta 
fec hn•Ja, <le a~ ·O rdo com ª' exigenc ias dos respectivos eclitaes pe·rnnt.e 
umn JUnta préviamente nomeaehi pelo s ub-clirector respectivo e sobre a 
presiclenrin de um engeaheiro-aj uclanle . 

.Art. 62. No elia e hnr.i unnunciaclos, reun idos na sala ele secção a 
jnnta ncimn r eferida. , o contínuo, em altns vozes, nnnuncinrá o recebimento 
das propostas . 

Art . 63. A' proporção que, em presença elos concurrentes, fó r )m 
nbert.as e lid,is as propostas, se rft.o inscript n.s em livro especial cc,m decb
rn.çiio elo numero e nnLurezn dos documentos que as ncompanlrnrem as~i

gnando a transoripção o co ncurrente e todo3 os membros da junta. 
Art. 6!,,. Terminncla a inscripçii.o rias propostas, como ficou dito no 

artigo anterior, retirar-se-hiio os concurrentes, prcceden•lo a junta ao 
exame das propostas rtfim de jul g(l.r qual a m(l.iS vantn! osa, lavrnnclo-se ele 
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tudo, em livro especial, uma o.ct11 qnc, assignnda por toda a junta, ser:'.t 
remettida em cópia ao sub- director ela secção. Emittido por este funcci·•
nario o seu parecer, ser<• todo o procc•so enviado ao director, q 11e lerarú 
seu despacho ao Prefei10, que definitivam.uLo e•colherá a proposta <[Ue 
julgar mais conveniente aos in tercsses da municipalidade. 

Art. 65. A neta a riue se refere o artigo anterior ser<• lavrada por um 
2. 0 official des ignado pelo sub-clirecLor, que servirá de secretario perante a 
junta. 

Art. GG. Escolhida n proposta, ser<• redigida a minutn nn secção respe
cth·n e remettida no procur dor para <lizer sobre as bases juri<liens e só 
depois de apprornda ella pelo Prefeito será lavrado o respectivo contracto. 

Art. 67. Perderá a cauçiio de 5 ºfu do valor do orçamento feito, antes 
da praça, para garant ir a assign:i.tura do contra.do o concurrentc que, pre 
fer ido, deixar de ass igntir o contracto sem motivo jus tificado dentrv tle 
cinco dias contados da da1a em que pam tal for conviJndo. 

Art. 68. A junta niio tomar<• conhecimento das propost;1s: 
1.0 que excederem o preço do orçamento approvado; 
2. 0 c1ue não esti\•erem de accõrdo com os eclitaes de concurrencias 

com as cond ições gcraes e especia es p>lrn execução da obra; 
3.0 que não fizerem cauc;ão em dinheiro ou titulo tle divida pub)i(':t ou 

municipal; 
4.0 aquellas cujos proponentes tenham soffrido penn de rescisão por 

111ais de urna vez por manifesta infrncção dos contratos ; 
5.0 aqnellas cujos propon utcs tiverem clema111la com a Municipalidade; 
6. 0 aquellu s cujos preços se basearem sob re as ilus outrns propost.as. 
Art. 69. As propostas rejeitadas serão restituidas 24 horas depoio da 

praça a seus donos cum declaração dos motivos Utl rejeição. 
Art . 70 . As contas para pag:1me11to das obras serão apresentadas em 

Ires Yia.i, das quaes, depois de devidamente processa.lias e de3pach:11las 
pelo director, ficará. uma nrchivaclo. na secção, sendo as outras remettidas 
á Directoria ele Fazenda para seguirem os tnirn itcs lcgnes. 

CAPITULO E 

DJSPOSIÇÃO GERAL 

.Art. 71. As lnspect.orias de Mattus, Jardins e Cuça e d:t limpeza Pu
blica e Particnlur regc r-se-l1lio pelos repil ament.os espcci,1cs que se1·f10 
expedidos, ficando sujeitas ao presente regulamento na parle que lhe Mr 
applic11Vel. 

Districto Federal, 29 ele Dezembro de 1894, G• da Repnblica .- fJe11ri
q11e Vallcttlares . 
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'l '.\JIELJ.A DO S VENC IMENTOS DO PESSOAL DAS SUB- D!RECT ORIAS 

Categoi·ias 

Director ge ral , , ., •. •. .. . ••. . . 
Sub -directores .. .•... . .. ••• , . . 
li;ngenheiros aj udantes . .. • . . . . • 
Ditos de distr icto . .••.. ••..• . . 
Ditos ele mach in•1s, . .. ••. . .•..• 
Con~ uc l•o res technicos . .. .. •.•. . 
Ditos aj ndnntes •.. . . . • • •• , •. 
Prim eiros offi ci.1es . •..••... .. .• 
s~gundos d itos ... .. . . .. .. .. . 
Desenh ista . • ... . •. . , . •• • , ••• •. 
.Ajudante de desenhista . • • . . , • • 
Guarda-geral .•• . • . . • , •. . .... . 
Cont inuas . • . . • ... .• . .... • . .. 
Serventes ..... . .. . . ... . . . . . . . . 
Gnanlas . , • . . • .... •. .• . .. .. .. . 

Ordenados 

!O:OOOSOOO 
8:00080110 
6:666H667 
6:0:lOSOOO 
4:8008000 
4:0008000 
2:4003000 
4:0008000 
3:2005000 
4:0008000 
3:2008000 
2:4008000 
l:200HOOO 

G1·a ti fi
ca9ões 

5:0008000 
4:01108000 
:1:3338333 
3:0008000 
2:4008000 
2:0008000 
t 2008000 
2:0008000 
1 ·6008000 
2:0008000 
1 :6008000 
1 :2008000 

6 108000 
1 :5008000 
1:2008000 

Tota l 

15:0008000 
12:000HOOO 
10:0008000 
9:0008000 

·7:2008000 
6:0008000 
3:6008000 
6:0008000 
4:8005000 
6·0008000 
4:8008000 
3:600$000 
1:8008000 
1 :500fl000 
1:2008000 

Distr\cto Fed eral, 29 de Dezembro de 1891 , 6° da Republca.-Ilenriqu e 
Valladares . 
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DECRE'rO N . 31-DE 29 DE DEZEMBRO DE 1894 

Dá regulamento para o Instituto Profissional 

O Prefeito do Districto Federal, usando da altribuição qne lhe confere 
o art. 3. 0 do decreto n. 102, de 18 de Julho do corrente anuo, decreta; 

CAPITULO I 

DO ENSINO l'DOFJSSJONAL 

Art. I. • O Instituto Profi s ional é um internato dest.inndo a dar aos 
respectivos alumnos a educação pbysicn, intellcctual, moral e pratica ne
cessaria para o bom desempenho dus profissões de que tnita o presente 
regLdam cnto. 

Art. 2. 0 O ensino, que é gratuito e in tegral, abrange as seguintes 
disciplinas : 

Cttl'SO ele scie11cias e lett1·as 

1. • escripta e noções elementares ela lingua portug ueza, 1nithm ctica 
pra.tica, instrncção moral e civicri ; 

2.• lingu.,, portugueza ; 
3.• noções elementnres da língua franceza: traducção e Yersão laceis; 
~.• elementos de historia e geograpllia do Brnzil; 
5. 0 arithmetica, noções de algebm e geometria pratica; 
6.• noções de rnecanica gera l e rle mecanicn. applicach; 
7. • noções element;1res de physica experimental e de chimicn. prnlica; 

Curso de m·les 

1.• desenl10 geometrico e de machina' ; 
2. 0 clesenho de orn 1tos e ele figurns ; 
3.0 escnlp ium ; 
4.• musica ' 'oca! ; 
5.• musica instrumental; 
G.• gymnastica, ex:crcicios militares e esgrima ; 
7.• trnhall:tos manunes: technologin das profissões elemenlrires, manejo 

dns princip•tes ferramentas. 

Curso p>"ofissional 

1. 0 typographia; 
2.0 entalhadura; 
3. 0 os offi.cios de: 



.Alfa iat e, 
Car11int eiro , 
Enca dernado r, 
F erreiro e se rrall1eiro, 
Lntoeiro. 
Marceneiro e crnpalhatlor, 
Sapateiro, 

· Torn e iro . 
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Art , 3 .0 O curso de estudos será ele seis annos , comprehenelenclo: 

1.0 cmno 

E scri pta , noções elementares da lingua portuguez:i, arithmetica prnli · a 
e in struc\·ão m ora l e civ ica , 

Elem entos de geographia do Brazil. 
Mus ic .1 vocal. 
Gymnastica . 
Trabalhos manuaes . 

2.0 ann o 

Lin g ua portug uezn.. 
Arit hmetica e n ~'(Ões ele alg,;b ra. 
Elementos de historia do Brazil . 
Desenho geometrico. 
Musica vocal. 
Gymnastica. 
l!':stuclo proliss ional. (Desenvolvimento el os t rnb<tlhos mauuacs .) 

Língua franceza. 
Geometria p ratica . 
Desenho ele machin as. 
Desenho de ornato. 
Mu.>ica instrumental. 
Gymnastica. 
E stuclo proliss ional. 

3. 0 anno 

4. 0 anno 

Noções de mecanica geral e de mecanica applicada 
Noções de physica experimental. 
Desenho de ornato e de figura. 



Esculpturn. 
Musica instrumental. 
Estudo profissional. 

himica prnticn. 
Musica instrumentnl. 
lTistuclo profiss ional. 

:\lusica inslrumenlal. 
Estudo profissionul. 
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5. 0 nono 

G. 0 nono 

Art . 4. 0 O ensino <la esculptur•\ e d;L mnsictL instrumental sen'i dado 
uniea menf e nos nlumnos 'J.llC rnvc lnr m vocaçiío pnrn o respectivo aprcn
cl iznclo . 

C.iPITULO 1 I 

DA llA1.'DICUl. A 

Arf. 5. 0 No dia t de Fevcrni ro ele cn,cln nnno nb1·ir-sc -l1a nn secrcto.rin 
do Instituto o. matricula elos nlumnos, a qual se encerrani no elia 2 do 
~crerido mez, sendo a ella ndmittidos, satisfeita as condições elo artigo 
se,,.uinte: 

e: 1. 0 Os menores que, nos estabelecimentos de assisteucia á iniancia 
dosvn.li dn, revelnr~rn nptidiio para o nprcndizndo profissio nal . 

§ 2. 0 Os filhos ele :funcciona rios municipncs . 
R 3.0 Os menores qne nns escolas publicas do primeiro gráo revelarem 

npruYeitumento e aptidão para o dito aprendizado. 
R fl. 0 Os filhos dos operarios das officinn.s do Estnilo e dos funccionn

rios publicos que a ssim o req ucrerem . 
.ArL. 6. 0 Parn a matricub exigir-se -bn. 
t.• certidão ele idade, ott dGcttmento equiv.1ientc, por ontle se pro'le 

que o matriculando tem de 12 n 15 nnnos ; 
2. 0 attestado medico de ler tido o candidato vnccinn regular ou a 

propria variola, salvo no primeiro caso, quando prove ter sido vaccinado 
pelo menos t res vezes improficunmenle ; 

3 o approvação em exame de admissão prestado na conformidude 
do art. 7. 0 

Parngrnpho unico. Deste exame serão dispensados os que apresenta
rem certi fi cados de estudos primarias do primeiro gráo. 

Art. 7. 0 O exame de admissão, de que trata o artigo antecedente, 
constará de leitura, e da pratica das quatro operações . 
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Art . 8.• Não serão admittidos a mntricula os menores que soffrerem 
de molestias contagiosns, ou tiverem defeitos physieos que os impossibi -
!item para o estud o e para o aprendizado de artes e officios. 

Paragrapho unico. Nesta conformidnde, antes de tornar-se effectiva n 
matriculn, serão os cand idatos sugeitos á inspecção do medico do Instit ut o. 

Art. 9. 0 Encerrada a mntrieula nenhum nlu mno SPrá mais ndmittido. 
Do livro respectivo serão extrnhidas relações de cada um dos annos 

p:1 rn serem fornec idas a0s professures. 
Art. 10. Q numero de nlumnos ·será fixndo pelo Conselho Municipnl, 

nnnunlmente. 

CAPITULO III 

DAS AUl.AS : SEU llEG-DJEN 

.Art. 11. As nulas abrir-se'- hâo no dia l de Maryo e encerrnr -se -1.iio e 
:lO de Novembro. 

Os membros dns officinns, porém, contin!rnrão n trnb1ilh.1r corn os 
n1 nnmos, fecha ndo-se as mesmas officinas unicamente de "LO de Deze.111Jro 
n !O de Janeiro, periodo de fér ias complct.1s no est.11Jelecim ento. 

A rt. 12. As aulas e officinna fun ~cionarâo de nccônlo com o horn ri o 
organisado pelo director, ouvidos quanto ás pri:l: eirns, os prvfessores do 

estnbelec i m ento. 
A rt . 13. A distri 1n1ição do tempo pnr<i ns refeições, estudo, r ecre io e 

Jcscanço dos alumnos, ns relações entre estes e o d irector, profosson•s, 
mestres , inspectores e mais empreg,1do~, tudo em fim que se referir ao re 
g imento escolar e discipliunr, será especifi~a.Jamente determinado em re 
gimento intern o orgnanisaclo pela congregnção dos professores e npprov,1do 
pelo directo r de instmcyão publi ca. 

Art. 14. Ser1io feriados no insti tulo, além clos tlomingos, os dia; as~im 
considerados por lei. 

CAPITULO IV 

nos 1'X:AMES ' ' PREU!O S 

.Art. ·]5. Encerradas ns nu1ns, se rão os al::imnos submettidos n ex 1n1 es 
pcrnnte comlll issões compostas dos professores e mestres respect i\'os , e 
)'resididas pelo director, 011, no impedimento deste, pelo profesrnr que 
des ignar. 

Art. IG. Os professores org:rnisariío e submetteriio ,\ npprovaçiio rln 
Gong regnçiio, antes do encermm an to das aulas, os pontos s;ob re n; 'l"ª 
deverão versar os exames. 
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Art. 17. Os exnmes constnrã.o de prova escripta e ornl para as cndei r '.ls 
do curso de sc ienc ins e Je ttras, de prova grnphica pnrn us de c11 ll igrnphin 
e desenho; <le prova pratica pnrn as de musica, e gymu.1stiea. 

O n1iroveitamento nns demais aulas será julgado :\ ,-ista dos trnbalhos 
feitos durante a anno pelos alumnos. 

Art. 18. A prova escriptn., que será c:ommum n touos 03 alumno~ de 
cada nnno, poderá clurnr duns borns. 

N, provn oral, cnda exam inador não po lerá nrguir o exam in:mdo por 
mais ãe vint~ minutos. · 

Art . 19. ·as provas graplticas de calligrnphi .. e de;;enbo, e prnticns ele 
musica e gymn:i>tica os alumnos serão distribnidos por turmas. 

Art. 20. Os exames dos nlumnos serão julga.dos pelns notas repro
vado, approva1lo simplesmente , approvaclo ple1iamente, e avpi·ovculo com 
dis lrncpüo, ncompanbtido <los gráos: 

De l a 5 ••.• . ... 
De 6 a 9 ... .. .•• 
De 10 .••. •.. ... 

pnra npprovação 
)) JJ 

)) )) 

simples; 
plena; 
distincta. 

Ar!,, 2 1. No julgamento uos exames será levado cm conta o aprovei 
tnmento dos alumnos durante o nano, quer nns nulos, quer nas ollicinas, 
para o que serão ouvidos os respectivos mestres. 

Do dito julgamento o secretario do ln;;Lituto lavnirá termo em livro 
especial, ass ignndo pelas commissões julgadorns. 

Art. 'l'l . Concluídos os exames, a congregação indicará os alnm n .. s de 
cad•l nnno que devem ser premiados. 

Destn reunião da congregação ser1\ J:ivra.dn. acta em livro especial pelo 
sccretnrio do Instituto. 

Art. 23. Os premios constarão de livros instruclivos e de medalhns ele 
ouro, prnta e bronze mnodaclaa cunhar peln Municipnl idacle segtrnclo o 1110-

clelo que fvr approvado pe lo clirector da instrucção . 
.A.rt. 24. A distribuição dos premies re;1)isar-se- ha em uma sessiio so

lernne, sendo no mesmo dia expostos os principaes trnbe.lhos artísticos e 
inclnstrines produzidos pelos mesmos alumnos . 

Art. 25. O alumno reprovndo duns veze> no mesmo nnno perder:"t o 
lognr , e , quando nii.o tenhn quem <lelle se encarregue, sel·á npp rovcíta cl o nos 
serviços domesticas do Instituto, ele modo a snhir do estabelecimento apto 
irnrn gnnliar a subsist ncia, empregando-se n.is ditos serviços. 

Ârl. 26. O alumno fjUC concluir '> cur;;o receberá nm titulo que o ha
bilite pnra o exercicio de sua profissiio. 

A entrega deale titulo sení feit"' na sessão t1e que tmtn o nrt. 24. 
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CAPITULO V 

DO llEGI I\lEN DISCIPLINAR 

Art. 27. No principio de cada anno lectivo o director marcnrá os 
dias de sabida gernl dos alumnos, não havendo por mez mais de uuu 
sabida. 

Fóra destes dias será expressamente vedada a sabi da, salvo caso ele . 
força maior a juízo do di recto1·. 

A~t. 28. Aos nlumnos podem ser applicadas as seguintes penas : 
1.0 reprehensão em particular; 
2 . 0 reprehensão em publico ; 
3.n privação de recreio ou de passeio ; 
~.n privi1ção de passeio ou rP.creio com trabalho; 
5." expulsão. 

As quadro primeiras penas podr,m ser applicadas pelos professores e 
mestres, to<l.1s pelo director, quanto a ultima precedendo approvaçiio do 
d irf.ctor de instrucçno • 

.A 1't. 29. O alnmno que t iver praticado acto criminoso puni vel pelas 
leis ser(1 remett iclo pelo dircctor ú autoridade competente com o relnto ri o 

.circnmstnnciado cio fncto e n declnraçio , de que dartt o tltrector conheci -
mento no dirnctor da instrocção . 

.A rt. 30. O alam no que, por moles tia grnve, ou accidente imprevi~to, 
ficnr impossibilitado de continuar nos estud<Js, será desligndo do Instituto, 
e entregue a seus p:iis on protectorcs, tendo na fnltn destes , o destino qne 
ao director parecer conveniente com approvaçiio do d irector de instrucção. 

CAPITULO VI 

DO BEGIMEN EOONOMIOO 

Art 31. No Instituto hnvern um cofre com duas chaves, uma tl as 
f[Uoes estar:i em poder do direclor, e a outra no do almoxarife. 

Neste cofre se guardarão : 
· 1. 0 a qun.ntia recebida pam occorrer ás despezas miuda.s e de expe

diente, alimentação e vestuario dos nlumnos , a limentação dos empregi1clos 
internos, e compra de mntcria prim.1 e utens ilios para as officinas ; 

2. 0 o prodncto elo trabalho executado n"s officinas. 
Art . 32. Todos os valores 'lue houverem de entrar no cofre do Instituto 

serão recebidos pelo almo:xnrife, <JUe pasaará recibo e:xtrnhido (le um livro 
de talão. 

1\1-18 
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Art. 33. O almoxariíe passará recibo de todas as quantias retiradas 
do cofre para occorrer as desrezas previstas neste regulamento. 

Art. 34. Sob proposta do director do Instituto, o Prefeito fixurá a 
irnportntcia do adenntnmento que deve ser íe. to ao almoxnrife pera as des
pezns de que tratam os §§ 2° e 6° do artigo. 

Art. 35. No fim de cnda semestre, o ahnoxarife entrará para os cofre& 
municipaes com a impor1ancia do producto das officions no mesmo se
mestre, declnzida a parte a que se refere o nrt. 98. 

CAPITULO VII 

DO PESSOAL DO INSTITUTO - SEUS VBNC13lNNTOS 

Art. 36. O pessoal docente do Instituto constará de: 
1 •0 Sete professores do curso de sciencins e lettrns, sendo: 
1 de noções elementares dn língua portuguezn, arithmelicn pratica e 

instrncção moral e cívica; 
1 da lingua portugueza ; 
1 de noções elementares da lingun frnnceza; 
1 de elementos de geogrnphin do Brazil; 

de arithmetica, noções de algebra e geometria prntica; 
de noçõe3 de mecnnica geral, e de mecanica npplicada. 
de physiea experimental e de cbimica pratica ; 

2. 0 Sete professores do curso de artes, sendo : 
1 de desenho geometrico e de mnchinas; 
1 de desenho de ornatos e de figura; 
1 de escul ptura; 
1 de musica vocal; 
1 de musica instrumental ; 
1 de gymnastica, cxercicios militares e esgrima; 
1 de trabalhos maauaes e mnnejo da;; principaes ferramentas. 
3. 0 Seis adjuntos uos professores dos 1° e 2° anaos do Cltrso de scieaci.1s 

e lettro.s. 
4. 0 Dez mestres de officicinas e dez c; ntra-mestres. 
Art. 37. O pessoal administrativo constarú de: 
1 director; 

snb-director; 
1 secretario ; 
1 amanuense; 
1 almoxarife ; 
1 fiel de n lmoxarife; 



· .... 

medico; 
dentista; 
consen·ador e prepnrador 

16 inspeclores de alnmnos ; 
1 porteiro. 
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Art. 38. Estes funccionarios perceberão os venc!mentos constantes da 
tabella que acompanha o presente regulamento . 

.Art. 39. O pessoal administrativo do Instituto, os adj untos, os rne~tres 
e cont.ra-mestres das officinas serão nome~dos pelo Pr.efeito sob proposta 
do director. 

Art. 4.0. Durante o imp~dimenlo de um professor, on no caso de vaga, 
regerá a cadeira outro i:rofessor do Instituto, indicado pelo director, e na 
falta de membro do corpo docente que queira incumbir-se temporaria
mente desse serviço, o Prefeito, ouvida a congregação, nomeará um es
tranho de notoria competencia. 

A rt. 41. O substituto, a que se refere o ~rtig 11, unteced~nte, receberá, 
no primeiro caso, o vencimento que deixa de perceber o professor substi
t.uido, e, no segundo,· o vencimento integrnl da cadeira. 

Art . 42. O pessoal administrativo do Instituto está snjeito as 
mesmas penas estabelecidas para us funccionarios rnunicipaes. 

Art. 43. Para o pessoal administrativo haverá livros de ponto, que 
serão diariamente encerrados pelo sub-clircctor. 

CAPITULO VIII 

DO PESSOAL DO CENTE, SEUS DEVl!RES, DIREITOS E PENAS 

Art. 4.4. O professor deverá: 
1. 0 comparecer nas aulas, e dar as lições nos dias e horas marcados 

e, no caso de impedimento. participai-o ao director com a possivel ante· 
cedente ; 

2. 0 comparecer as sessões da congrega11ão ; 
3. 0 cmnpril' o programrna da cadeira, limitando-se á doutrina util 

e substancial da nwteria, e l!vitando a ostentação apparat.osa de conhe
cimentos; 

4.0 dar no ensino o caracter mais pratico possível, de modo a tornai o 
proveitoso au aprendizado profissional ; 

5. 0 interrogar ou chamar á lição os alurnnos, quando o julgar conve 
nienle, afim de ujnizar do seu aproveitamento; 

6. 0 ninrcar com antecedencia a materia das sabatinas escriptas; 
7.0 empregar o maximo desvelo na educação dos alumnos; 
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8 .• apresentar trimensalmente ao director, em inforn1nção escripta, 
as notas do aproveitnment.o elos alL11nnos, ns qun es poclen\. publicar em 
aula; 

9.• comparecer ao scrvi<(O de exames nos ·lias e horas determ inados; 
tO. CJbservar as instrucções e recommendações do director no Locante 

á policia interna das aulas; 
1 l. satisfazer todas as reqllisiçõe3 qlle lhe forem foitas ;:ielo di1·ector. 

appell nndo, se preciso for, parn a cong regação em matcri;i a ttinente ao 
ensino, caso julgue taes requis ições illcgaes ou infu ndadas; 

U. organisar o progrnmma da respectiva cadeira, para ser snbmet
t ido á congregação. 

Art. 45. Os professores do Instituto, que serão vitalicios desde a 
data da posse g osarão das seguintes va nta gens : 

I.• a g ratificação addicionnl de 10 °/0 por 10 nunos de scrv ir,:CJ, de 
20 °/0 por 15, de 30 °/0 por 20, de 40 °/0 por 25 e de 50 º/o por mais de 30 
a.nnos; 

2.• ser-lhes-bão contados como tempo de serviço effectivo po.m os 
effe itos da jubilação ; 

ct) o tempo de commissões scient ifict1s; 
b) o numero de fali as não excedentes a 60 por unno, dest!e que tenham 

sido justificados ; 
e) todo o tempo de suspensão judicia l, quando forem julgados inno

centes; 
d) o serviço gratuito iirestado cumul nti vnmente pelos pro:fessores em 

cursos nocturnos estipendip.dos pela aclminis trnção publica, contando-se esse 
tempo pela metade; 

3.• o professor que escrever compendio, on apresentar trabalho ada
ptad o com v1mtagem no ensino, ter'• direito á. impressão desse trabalho 
por conta dos cofres da Municipalidade. 

Caso o tr1tbalho seja julg<1do de merito ve t"d adeiramente excepcional 
o a·utur te rá ainda direito a nm premio nunca inJ'erÍllr a 500$000. 

Art . 46 . Será admoestado pelo di rcctor do Instituto o professor 
que: 

[.• exercer a disc iplina sem criterio ; 
2.• deixar de dtir aula sem causa justific·1da po1· mais de tres (3) dias 

em cacla mez; 
3 o infringir qu alquer uns disposições deste regnlumento. 
Art. 47. Será reprehendido por port.tria do director do Institut<J 

professor que : 
1.0 reincidir repetidas vezes uas faltas do artigo antecedente; 
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2. 0 pelo seu comportamento civil der má.os exemplos ou inocular m{ios 

principios aos nlumnos. 
Da pena de ndmoestnção não se lavrará termo; da pena de reprehemâo 

have rá recurso para o director de inst rucção. 
Art. 48. Sení. suspenso, perdendo os respecti\'os vencimentos, o pro

fessor que reincidir nas fnltns que tiverem motivado a pena de repreh ensão 
ou que desacatar as aut.oridades do ensino. 

Parngrapho unico. A pemi de suspensão só poderá ser applicnd1 pelo 
Prefeito. 

Art. 49. Será demitticlo o professor nos casos de condemnaçiio por 
crime infamante, de offens(L a moral, Oll quando a pena de suspensão lho 
lenhtt j ,í sido applicada tres vezes. 

Pnragrnj,bo unico: A' imposição da pena de demissão decrct.1da pelo 
Prefeito, precederá. sempre que fór pos~i\'el, um pror:esso regular, e i:1s
taurado pelo Oonsellio de ln strucção Publica. 

Art. 50. Os adjuntos auxilinrão os pro:fessores do 1. 0 e 2. 0 nnno do 
curso de sc iencias e lettrns, m ini strando o ensino ás turmas em que, por 
excesso de nu:11ero, forem divididas as respect ivas aulns. 

Art. 5 L. Os mestres das officinns, auxi liados pelos contra-mestres, 
da rão aos a lunrnos o conveniente ensino pratico, de nccó rdo com as ins 
trucções que receberem do clirector do instituto. 

A rt . 52. Tanto os :vljuntos como os mestres e contra-mestres ficarão 
sujeitos, na parle que lhes fo r applicave l, ns mesmas penos dos professores, 
podendo ser demittidos pelo Prefe ito á vista de falt'ls commetli<l,is e sob 
proposta d:i. congregnção . 

.Art. 53. A estes funccionarios poderá ser impost.'L a pena de sus
J'Cnsão }Je!o direetor, que ünni imm ed iatamente co nta do facto ao director 
da iostrucção, communicnodo a causa que a determinou. 

Art. 5 '1. Terão semp re preferencia. para o provimento d estes Jogar es 
os titulacl os pel o instit ub . 

CAPITULO IX 

DO l'ESSOAL ADllIINISTRATIVO-SEUS DEVERES E PBNAi 

Do clirector 

Art. 55. O direct~r será nomeado por decreto, n j uizo do Prefe ito 
dentre os professores do curso de sciencias e lettras . 

Paragrapho unico. O professor que accumuln«as funcções de director, 
perceberá, além de seus vencimentos, a gratificação constante da tabe!la 
annexa no presente reg ulament o. 
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Art. 56. O director determina, de conformidade com o presente regu
lnmento, com as ordens do Prefeito e do director de instrucção e reso luções 
do conselho de instrucção, tudo o que 53 refere ao Instituto, sendo o orgão 
ofücial que põe o estnbelecimento ~m rel:ição immediata com as autoridades 
superiores do ensino. 

Compete- lhe, portanto, além das attrihuições conferidas em outros 
ortigos: 

1.0 exe rcer a insp;:cção geral do es tabel ecimento, e especialmente a 
elo ens ino ; 

2 •0 presidir ás reuniôe3 da congregação ; 
3. 0 rubricar todos os livros de escripturação do Instituto 
4. 0 assignar os títulos de hahilitução ; 
5. 0 ordennr as despezas ele prom,1to pagamento; 
G. 0 propór ao Prefeito todo o pe1soal aclministrativn, bem como os 

adjuntos , e os :nestres e contra-mestres das officinas; 
7.0 contr,ictar o pessoal subalterno e clespeclil-o, quantlo o julgar 

conveniente ; 
S.o assignar as folhas de pagamenlo de todo o pessoal ; 
9.• contrncta r, com audiencia dos mest.res, a;; obras que se houverem 

a·e fabr icar nas offi cin as do Instituto; 
10. tomar as medidas que forem urgentes, e não importarem em 

nccrescimo de de;peza, solicit.mdo a necessaria approvação; 
11 . ap reientar annualmente á clirectoria de instrncção o relatorio 

circnmstanciado dos trabalhos escolares, e das occnrrencins havid:1s no 
Instituto durante o nnno findo. 

Art . 57. O director do Instituto ê membro nato du Conselho da 
Instrucç.ão Publica, de accórdo com o decreto n. 38 , de 9 de Mai o 
de 1893. 

Art. 58. O director será suLstituido : 
J.o pelo sub-director, em caso de impedimentos que não execedam 

de 15 dias ; 
2.o por um professor por e!le proposto no Prefeito, e por este nomeado 

em caso de impedimento de 15 dias. 

Do stib-director 

Art. 59. O sub -d irector, que será nomeado por ilecreto, além de 
auxil iur o director no desempenho de todos os seus deveres, será o chefe 
immediato dos inspectores de a.lumnos, e de todo o pessoal subalterno do 
estabelecimento, competindo-lhe nesta qualidade : 

1.0 cumprir e fazer cumprir fielmente todas as ordens do director ; 
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2.• exercer inteira vigilancia em tudo quanto disser respeito á disci
plina do Instituto ; 

3. o distribuir o serviço dos nl um nos, de accôrdo com o que sobre o 
nssumpto fôr estatuido ; ' 

4. 0 levar immediatament~ ao conhedimento do director qualquer falta 
commettida pelos que lhes forem subordinados. 

Do secretario 

Art. 60. Ao secretario, que será nomeado por decreto, compete: 
1°. redigir, expedir e receber toda a corresponclencia oflicial, sob os 

ordens do director, e segundo suas instrucções ; 
2. 0 dar as necessarias informações e encaminhar todos os requeri

mentos feitos á clirectoria; 
3. 0 assistir ás sessões da congregação e nellas esclarecer, por indicação 

do direc!or, ou n pedido de qualqa.er dos membros do corpo docente, o que 
for conveniente recordar e elucidar a respeito do assumpto em discussão, 
podendo parn isso usar da palavra sem direito de voto, e finda a sessão, 
redigir, escrever e subscrever, em livro especial, a acta, com fidelid,tde e 
exacção, inserindo nella as declarações de voto, assim como os votos em 
sepllrndo e seus fundnmentos ; 

4. 0 lavrar e subscrever os termos de exumes; 
5. 0 assignar os termos de matriculas, e os titulas de habilit:ú;ão 

dados pelo Instituto; 
6.0 maU<lar encadernar, no fim de cada anno, os avisos e ordens dns 

autoridades do ensino e toda a corresponJoncia official recebida, a minuta 
ela cor respondencin expedida, e mais papeis avulsos de importunei" ; 

· 7.0 uistribuir o serviço qt1e deva ser desempenhado pelo um·anuense ; 
8. 0 instruir, com os necessarios documentos V~dos os negocios que 

subirem no ·conhecimento do director, fazendo snccinta e .cl:ir.1 exposição 
dellee, com declaração do que a respeito houver occorrido, e interpondo o 
seu parecer nos que versarem sobre interesses de partes, quando lhe fôr 
ordenado pelo director ; 

9. 0 preparar todos os esclarecime ntos que den1m servir ele base ao 
relatorio de que trata o art. 56; 

1 O. pro pôr ao director tudo o que fôr a bem do serviço da secretaria, 
e cln celeridade do expediente. 

Do amanuense 

Art. 61. Ao, nmanuense compete: 
1.0 auxiliar o secretario em todos os seus trabalhos, e substituil·o cm 

suas faltas ou impedimentos; 

f . 
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2. 0 esl:ripturar os livros de termo ele matricul:L e de exames, o Je 
registro de ti tules de hab ilitflção, de nomeação de todos o~ funccionari;is 
e outros que necessurios forem ; 

3. 0 ter em boa ordem e asseio e devidamente catalogados os livros e 
papeis da secretaria, escripturnnclo n entrada desses papeis, cuja sabida só 
poderá ser feita por meio de certidiio, e com aulorisaçã.o do secretario ; 

6, .0 ter sob sua guarda a di recção do. b ibliothecn do Inst it uto. 
A rt. 62. A. secre1aria estnrá aberta em todos os dias uteis, du rnnte o 

:funcc ionnmento das aulas, podendo o di rector ou o secretario prorognr o 
tempo do expediente, caso haja serviço urgente, ou não esteja em dia a 
respectiva escripturação. 

Do almoxarife e do fiel 

A rt . 63.• A.o almoxarife, que será nomeado por portaria, incumbe; 
t .0 receber e gunrdar todos os objectos entregues por particulares para 

seren1 preparados nas officinas, e assim tambem todas as obr.is nellas 
fabricadas ; 

2.0 , receber da Directoria de Fnzenda a quantia necessarin parn o 
cust eio do est abeleciment o durante um mez, e ap resentar mensalmente as 
contas respectivas para lhe ser inilemnisada naquello. repartição :i sua 
importancia, ele modo que tenha sempre recolhida no rofre do Instiluto a 
mesma c1u:mtia que restitui ri• n > fim do excrcici"; 

3. 0 col.rar a importancia elas obrns fabricadas nas officinns; 
4.0 fazer os pedidos de fornecimentos, que serão l'llbricndos pelo 

u irector e, com autorisnção deste, todas as despezns m iuclns e ele expe
diente. 

5.0 fazer e trazer em dia, com individualisaçiio, clareza, ordem e 
regularidade, a escriptnração do almoxarifado, tendo para isso os livros 
inclispensaveis. 

6.• fornecer á secretarin, ás nulas, offic inas e mais repn rtir;ões do 
ri o Instit uto, os objectos necessarios, á vista de . ped idos em fórma, rnbri
cados pelo <1irector; 

7.• dar balanço nos armnzcns, no principio de cada mez pernnte o 
clircctor e o secretario, afim de que possa aquelle verificar pelas verbas de 
entrnda P. sa11ida e documentos respectivos, e pela qunlidnde e quantidade 
dos ge neros e objectos existentes, si a escri p tura9ão estí1 regnlnnnente 
fe i la e se ha ou não faltas . 

.Art. 64. O almoxarife assignará termo de responsabilidade de tnclo o 
que pertencer ao Instituto e que se achar sob sua guarda. 

A.rt. 65. Quando, pelo3 balanços mensaes, de trata o nrt . 63 ou nos 
que em qualqner tempo forem determinados, se \"erificnr que a escriptu-
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. ação do almoxarifado não est:í. regular º" cp1e ha fnlt:1s na qualidade ou 
quunti<lacle dcs generos e objectos, o dir~cto r , suspendendo o alrnoxarife, 
e, no caso de não estar este em exP.r~ic i o, o fiel, dará logo de todo parle 
circumstanciada ao director de in st ruc~.ão. Verificando-se qualquer foi ta. 
por occasião do balanço geral supra. inrlicado, que se effectuará logo que 
se der a vaga, terá log<lr :1 m es1na p:1rticipação. 

Art. 66. Nos impedimentos do ,iJrnoxarife fará suas \'ezes o fiel 
ficando, poré111, o mesmo almoxarife sol idari::nneote rcsponsaYel pelos netos 
ele se u proposto . 

.A. r t . 67. Ao fie l do a lmox:irife, nomeado por portaria do Prtfeito, sou 
proposta do :il moxar ifc, f .iita ao directo r , in cumbe auxiliar ao -ahnoxarifc, 
desempenhando todo o serv iço que por este e pelo director lhe for di stri 
bnido. 

Do medico 

A rt.. 68 . Ao ll1c<licu, no111c ,tJo por port aria <lo P refeito, in cumbe: 

l. 0 insp~c ~ioo:ir os menores, pam u execução do ar t. 8.• deste regu la-
111 ento; 

2. 0 vasci nur e revaccinnr as alun1nos; 

3.0 visitar dia riamente o estabelecimento, para observar a smt<le dos 
a lnmn os, e uconselliar meilidas hyg ienicas; bem assi lll , toJas a s vezes 
que os seus servi~os fo rem necessarios para tr<1 t ar dos dl'entes do 
Instituto; 

9. 0 requisitur que sejam removidos parn os hospibtes os doen lcs <le 
mo]estins contagiosas e aquelles que n~o poss'.l.m ter o com·en ien le trata
mento na enfe rmaria do Instituto ; 

5.0 entregar diar iamente ao t.!irector um r1u .. dru do mo,· im ento ela 
enfermar ia ; 

6. 0 ap reseDtar ao clircctor, até o <lia 15 de Janeiro <le cmhl anno , um 
relntorio c1rcu 111 stanciado do se rviço medico - cirur~i co do estubelecimenlo 
Üurnnte o anno ante ri or, com as observações que lhe parece rem con\'enientes 
a bem eh hy,gieoe e do es lacl o san itari o do Ins t ituto e um quadro geral do 
movimento da enformaria durnnte o anno ; 

7 .0 exn.1ninar os generos nlimenticios que tenbnn1 de ser foroecidlls, e 
propõr ao d irecto r a rejeis:ão dos que não devam ser recebidos; 

8.0 rcq11isit;n do director quesquer providencias necessarias para o 
bom desem penho r: e suas obl'igaçõe"-

.à rt. 69 . O medico se rá substituido, em suas faltas ou impedimentos 
por quem ind icar e for aceito pelo director. 

III.-19 
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Do conservado,· e prepm·ador 

Art. iO. Cumpre ao conservador e preparndor: 
l.• guardar e conservar na melhor ordem todos os objectos do 

gabinete de sciencins pbysicas e biologicas, bem como os instrumentos da 
&ula de trabalhos mannaes ; 

2.• não consentir nn sahida de objecto nlg1tm sob sun guarda, si não 
por occasião das auhts, á requi sição es criptn dos respectivos profe ssores ; 

3.0 pro idenciar pnra que o objec to ou instrumento retirado seja 
devo! vi do, ao terminar a aula : 

4'.• :.mxiliar o professor de scieacias physicas e biologicas, desempe
nhando os serviços que por estes lhe íôrem confiados. 

Dos inspeclores de alumnos, elo clentista e mais empregados rnbaltcrnos 

Art. 71. Os inspectores de alumnos têm a seu cargo n policia do 
instituto, a qual seni exercida como lõr determinada pelo director. 

Art. 72. O dentista e os empregados subalternos de aomcac;ã do 
clirector executarão o respectivo serviço de accôrdo com as ordens cio di
rector, e do suh· director na conformidade das iastrncções q uc do dirccLo r 
tiver recebido, e do que n tnl respeito dispuzer o regimento interno . 

Do portci.ro 

Art. 73. Ao porteiro compete ; 
1.• te r sob sua. guu rda o edificio, e t udo qunato nelle existi r ; 
2.• conscrvnr em usse io as aulns e suns dependcncins, bem como a 

respectiva mobilia, e mais material do ensino; 
3.• detalhar o serviço dos serventes, de coalormidade com as iastruc

ções do director. 
4 .• receber os requerimentos e pnpeis dns partes, para dar- lhes a 

conveniente direcção. 

CAPITULO X 

DA OOJSGIIBGAÇÃO 

Art. 76.. Os p1·ofesso1·e do lnslitnlo se co n g ~ gnrílo, n convi te do dt
recto1· e sob a presiiltHbitL deste, para os fias pnrtictúares especificados neste 
regulnmertlo, e para : 

I.• nomenr commissões parn ajuizar elos differenles programma.s do 
ensino. apresentando pareceres cscriptos e justificmlos, a fim de serem dia.=. 
cutidos em sessão posterior ; 



2. • elegeT a commissão exam inadorn dos concursos do Instituto, 
ap rec ia r os resultados destes e class ificar os concurrentes; 

3. 0 propô r as reformas e melhoramentos que convier introduzir no 
ensino do estabelecimento ; 

4. 0 prestar as informa ções e clar os parece res que lhe fllrem requisi
taclos pelo Conse lho de Instrucção ; 

5. 0 reso lveT provisoriamente os c<1sos omissos deste regulamento •. 
ficau d9 a sua decisão <l ep end ente de upprova9ão do Prefeito, ouvido pré
vi,unente o Conselho de Instrucção em materia attinent e ao ens ino . 

.Art. 75 . .A congregação não poderá funccionar sem que se reuna n 

maio ria dos professores do curso de sciencias e lett ras, e suas deliberações 
se rão sempre t omadas por votação nominal • 

.Art. 76. Quando a opinião do d irecto r Iór contraria ás deliberações 
da congregação, poder:í. e ll e, untes de execntal-as , recorrer ao Conselho de 
Instrncção , o qu:il dará a decisão fina l. 

CAPITULO Xl 

DO l'llE ENO llli\JEN'l'O DAS VAGAS 

.Art. 77 . Os professo res do Instituto seriio nomea<los por decreto, 
med ian te concurso . 

.Art. 78. Verificada um a vaga no magisterio do In stituto, o director 
a faré1 annunciur pelas fo lhas mais lidas <la capita l e cha111 ari1 concurren
cia por espaço de 90 d ias. 

Art. 79. Poderão ser adm iLlidos a concurso os brnzi l~iros que estive
rem no goso ele seus direitos civi s e politicos, e os estrang eiros em identi
cas condições, que fallarem correctan1ente o portuguez. 

Art. 80. Os candidatos requererão ao director do Instituto a inscri 
pção, declarando os cargos que houverem exercido, os seus títulos e traba
l hos litterarios e scientificos, e juntando certidão de idade, fo lha corrida, e 
qnaesquer do~nmentos que abonem a sna moralidade e capacidade profis
sional. 

§ !.• A insc ripçüo será fe ita em li vro especial, e , para cada concurso, 
o secrctor io lav rar:\ Ltin termo el e abertura, e outro ele encerramento, no 
t empo prupr io, os quaes serão uss ig nados pelo director do InstitLtto . 

.A inscripç1í.o poderá ser feita por procLtração, s i o candiclato tiver justo 
impccli111ento. 

§ 2.0 Não se poderá inscrever o individuo que tiver soffriclo pena de 
galês , c u sentença por crim e el e forto, roubo , estell ionato, bancarrot a, rapto, 
estup ro, adullerio, ou qualquer outro crime que offenda a moral. 
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.A.rL. 8 1. Si, findo o prazo mMcado parn n insc rip<1ão, nenlrnm cnndi
dato esLiver insc ripto o tlirector fürá pub lica r novos annunc i os, es pac;ancl o 
por outros !JO di ,i.s o primeiro pntzo ; no caso de repetir-se o facto, po
derá ser preenchida Ú V 1tg3 por notnCO<fã.O, indepenJeote do COnCUl'SO, SO b 
prop os ta da congregação . 

Arf . 82. Não dia fixado para o encerrnmento da ins ~ripção, rcunir
se-hn a congregac;ão, ás chrns horas da tarJe para: 

1.0 examinar os ducumcntos apl'Csentados pelos cancl id:ilos inscrip 
t os , decidir si os mesmos candidatos reunem todas as condic,,õcs morncs e 
profissionaes, correnclo n voLac;ão sobre cada um ; 

'l. 0 escolher ele seu seio a commissão cxam inaclom do concurso, com 
posta de tres 1nofessores . 

§ 1.0 Nesta occr.ss ião hvrarú o secret .trio o termo d e encerrnrnento dtl. 
in scripc;ão, que serú logo assignado pelo dirccto r cio Instituto, sendo no 
dia seguinte publicndti a lisl<t dos concurrenle . 

§ 2.° Caso não l iaja membros do pe3soal docente sufficientemenle 
lmb il itndos na espe~ialidacle p:tra formar-se ou completar -se a commis ão 
exam in adora, n, co ng regn<,:ãu, por iul c rrn ed io do director, proporá tL Dirc
cloria de inst.rucc;fio p ro.l'essores cst ranhos d e reconhecida idoneidnde . 

.A1·t. 83 . _<\s provas do conctirso serão as seguint es: 
l. • prova escripln; 

2.• }H<»a oral , se,;uid:i. de a rgtiição pela commissiio çxaminadora; 
3.n argui'(ãO peln. conJn1issão cxntn inadorn sob re a provn escrlpta., 

depois ela leit,r. ra dtll a pelo cund idnt o ; 
4.• pro •:n pratica. 
Pnnigrapl.to unico _ O conctu·so para ~s c:i.deims de lrabalhos m:muaes 

e de cnlligraph ia constarú simplesmente de p rova pratica e arguição sobre 
essa prova . 

.Art. 84. A prov a cscripla const~rá de uma dissertacão sobre ponto 
relativo :'t matcria da cnàc ira vng;a . 

.A.rt. 85. Escolhicla a comrnissão examin.tclom, esta orgnnisará, no 
dia. da prova cscriptn, uma list:l de pontos. 'JUC submeLlerú á approvac;r.o da 
congrega ção. 

Em aclo consecuti,·o proccd cr- se-ha á prova, a qua l poder:'t clu rn r tres 
horns, no mn.xim o, sentlo fiscali sada se111pre po dou s prnfessores, que se 
revesarão de horn cm hora. 

Terminadas as pro,·as, serão todas ellas cuidadosamente reunidas em 
trn1 mesmo envolncro, lacrada com o carimbo do Instituto, e r ubricado 
pelos dous professores que tiverem fiscalisado àumnte :i. ultima hora., e pelo 
direc~or, sob cuja gnu.rela ficarão as provn.s. 
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.Ar. 8€. Quarenta e oito horas depois , si não bouyer dom i ngo OL\ dia 
fei:i:iclo ele perme io, r81rnir -se-ha novamente a congregação para approvar 
os pont0s orgaojsad0s no mesmo dia pela commissão para prova orai. 

Uma vez approva.dos os pontos, o primeiro dos candidatos inscnptos 
t ira rá á sorte um delles, e sobre esse ponto f,uá preleccão , 14 horas depo is. 

F ind .L a prelecção, c1ne durarú uma hort1 pe lo menos, o caotlidato será 
nrgnido em acto continuo pelos membros da commissão exam inadora. 

Nesse mesmo dia t irará ponto o segundo cnnJiclato inscr ipto, si o hou• 
ver, de rnodo a poder fazer n sua prelecção 24 horas depois, procedendo
se com ellc e os mais concn rre ntes, como se t iver proced ido com o primeiro 

Art. 87. No d ia seguinte ao ela. ultima prova ornl, começará a leitura 
da prova esc1·ipta elo primeiro cand idato, e, finda ella, cada examim1clor 
cm ucto continuo o arguirá sobre o assnmpto (L\ m esma prova, de modo a 
se formar jnizo segu ro sobre a com pete ncia do concnrrentes. 

Vinte e quatro hor.1s depois, p rocederá o seg nudo ca ndid,1to á leitura 
ele sua prova, sendo seme lhantemente nrgu ido por todos os eJrnm in adores, 
e assim por cleaute com os mai s concurrente. 

§ 1.0 A leit.nra dtt prova escripta serit fisca li sada por um membro da 
congregrtção <lcsignndo pelo pres id ente do neto, e d iariamente serão lrrcra
<las as provas que ainda não tiverem sido li das. 

§ 2. 0 E m quanto o cand idato ler s na prova escrip la e estiver sendo 
argu id o sobre ella, os outros concurrentes que a inda não tiveretu passado 
por esta prova permanecerão cm uma sa la reservncla, ela qual nf.o possam 
unvir o cine se passar n::i s" la do concu rso . 

Art. 88. Uoncltüdas estas provas, reun ir -se- lrn a congregação para 
approvar os pontos ela prova prati c;L p1·0 pos tos pel.1 comm issão exam ina
dora, e nesta mesma sessão serão formuladas as instrucções especiaes para 
a execução desta prova, conforme a materia sobre q ue versar o concurso. 

Parngrapbo unico. Só haver iL prova pratica para as disciplinas do 
curso de artes. 

Art;. 88. A congregação assistirá a todas as provas, perdendo o direito 
de voto o professor qn~ não assistir as provas oraes elo concurso. 

Art. 90. concluidt1s as provas, serão todas julgadas pelos exam ina 
dores os quaes em ittirão por escr ipto ju izo :fuoclamentado sob re cada can
didato, annotanclo mi nuciosamente na prova escripta os erros e as lacunas 
que encontrarem. 

Paragrapho uoico. !Iste julg(1 mento cleveriL ter por objecto o g ráo de 
capacid>tde dos concnrrentes, não só sobre a materia do concurso, como 
ainda. sobre o ~onhecimeato prat ico ela lín gua portngneza por ell es reve
lado, tlevendo ser exclui do todo o candidato que se exprimir com visive l 
incorrecçã.o e ignorancia da Ji ngua. 
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Ar t. 91. E nt regue pelos exam inadores o seu juizo escripto e fondn 
mentndo, o congregação fará 11 class ificação dos candi da tos pelu ordelll do 
merecimento , e esta classifiençio submettel-n-ha o director do Instituto, 
com todos os papeis do concurso, á apreciação do Conselho de Instrucçiío 
Publica, o qual dará seu parecer ao Prefeito por inlermedio do dirnctor 
da instrucção. 

Ar t. 82. No caso d;i comm1ssao examinadora ou da comm issão não 
julgar candidato alg um co m o merecimento necessnr io, o d irector fará 
annunciar nova concurrencia por espaço de 60 dias , não podendo mais con 
correr os primeiros candidatos, senão dous annos depois. 

Art. 93. Se nenhum cidadão concorrer a este segundo convite, ou se 
a congregação ainda não juJg,1r os novos cunditlato3 em condições d1a sa
t isfazere1n os deveres do n11tg-iste rio , o P refeito , ouvida a congrcgnc,:ã.o , 
proverá a cadeiru independente <l e concurso. 

Art. 84. O candidato que, sem moti vo justificado, deixar tle compa
recer a qualquer das provas do concurso, ficnrá delle excluído; quando, 
porém, a falt1 f.l r com antece:lencia justificada, a congregação, apreciando 
os motivos alle;;ndos, resolverá se de\'e ou não adia r os netos do conc,irso, 
e levará sua decisão imm ed iatumente ao conhecimento do cli rector gemi, 
com a exposição das razões em que se fundar . 

O 11diameolo não poderá exceder de: 15 dias, findos os quaes prose
guirão as provas do concurso, sendo excluido o candidaLo que deixar de 
comparecer. 

Art. 95. O cnndidato que, por occasião de qun lque r das prov e1s , pro
ceder de modo inconveni ent e mostrando-se, por sun i mpoli dez , incom pe
tente para a elevnda m issão ilo magisterio, será, por del iberação da con
gregação, excluido do concurso . 

CAPITULO XII 

DISl'OSlÇÕES tJERAES 

Art. 96. Aos alnmnos se fornecerá o vestuario e o uniíorme marcado no 
regimento inle.r no, assim como boa alimentação . 

A tnbella d:1 alimentação será organisada pelo <lirector, de accôrdo 
com o medico do estab clecim enlú, e approvadn pelo P refeito; podendo 
com autor isaçíi.o deste, se r al terada, sem pre que as necessidades do regí
men hygienico o exigirem. 

Art. 97. Haverá em cada officina, além dos contra -mestres marcatlos 
na tabello. o.nnexn, os que fõrem necessarios para a conveniente distribuição 
do ensino profi ss ionaL 
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Estes contra-mestres, que serão tifatlos dentre os alumnos do 6." anno, 
perceberão uma gratificação, que será arbitrada pelo clirector, e paga por 
conta da qnota de que trata o artigo seguinte . 

Art . 98. Do prodttcto das officinas serão deduzidos 30 ºI•• d.os qunes a 
metade será applicada ao melhornmento das mesmas officinas, sendo a 
outm meta<le dividida proporcioualmenle pelos nlumnos dos 5. 0 e 6. 0 annos 
das mesmas officinns, segundo o trabalho de cada um. 

A parte que competir aos alumnos será recolhida á Caixa Economica 
para lhe ser entregue por occasião de sua sahida do Instituto. 

Art. 99. Com relação ás faltas e licenças dos empregados, se observará 
o que está estatnido parn us funccionarios rnunicipaes. · 

Art. 100 Terão direito á aposentadoria, observando-se para tal fim o 
determinado com relação aos ditos funccionarios todos cs empregados do 
Instituto, que fôrem de nomeação do Prefeito. 

Art. 101. São obrigados a residir no estabelecimento os seguintes em
'pregados. : 

O director, o sub-director, os inspecto res de alumnos, o enfermeiro, o 
p<Jrteiro, ºº traLa!hndores, creados, cozinheiro e serventes. 

A estes empregados se fornecerá alimentação marcada na tabella a 
que se refere o urt. 96. 

Art. 102. Os casos omissos neste regulumento serão resolvidos pelo 
director, que subrnetterá o sett acto á approvação do director de ins
trncção. 

Art. 103. Só terá execução a parte deste regulamento de que resultar 
augmento de despeza, depois que, pelo Conselho Municipal, fôrem conce
didos os necessarios meios. 

Districto l<'e Jeral, 29 ele Dezembro de 18%, 6° Ja Republica.-IIenrigue 
Vq,lladare~. 
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Tabella dos vencimentos dos empregados do Instituto Profissional 

EMPREGOS 

Director... . . . . . . . . . . ........ . 
Professor do curso de sciencias 

e lt ttras ... ..... . ..•..... .. . 
ProÍE.ssor do curso de nr t.es .... . 
.Adjun t os . . . .. . . . . . ...... ..... . 
Sub- di rector . .. . . .... •..... .... 
Secretario ...•.. .. .... . ... .... . 
Amnnuense . .. . .......... . ... . . 
Medicv ... . . . • .... ..• ... ..• .. 
Almoxnrife ... . . .. . ...... . . .. . . 
lliel do almoxarife . . . . . .... . . . 
Dentistn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con servatlor-prepa rai!or . .. . .... . 
P orteiro . . ....•.... .• .. ... ... . . 
Inspect o rea de 11lnmnos .. .... . . 
Mestre de olii c inn d e 1ypog ra-

phia •.• .. . ........... •.. ... 
lliestre dns mais offic . nas . . .. .. . . 
Cc,n t ra· M e~tres. . . . . . . . . . ... . . 

ORDENADO GRATJFJOAÇÃO 

3:6008000 
2:6668667 
1 :600SOOO 
3:200800<) 
3:200fi000 
HUOHOOO 
3:200,~ 000 
2:66611667 
1 :6001!000 
1 :60UHUOO 
1 :60Ufi000 ,. 
1 :2001!000 
1 :2008 000 

2:'1008000 
2:0011/lOOO 

8008000 

3:60011000 

1:80011000 
l :3338333 

80011000 
1 :600/lOOO 
1 :6008000 
t :20US000 
t :OOllHOOO 
1 :333S33:l 

800/lOOO 
800$000 
800S000 
GOOllLIOO 
0008000 

1:2008000 
1 :UOllfiOOO 

(!008000 

TOTAL 

3:GOOHOOO 

5:4008000 
4:0008000 
2:400(lU00 
4:tiOOHOOO 
/i,:8008000 
3:GOOH000 
/i,:800/1000 
4:000,~000 
2:40011000 
2:4008000 
'.! :4.008000 
l: SOOSOOO 
U i60H000 

3:600HOOO 
3:000/iOOO 
1:2008000 

Di stricto F ederal, 'l9 tle Dezemh ro ele 18!.J4 , 6° da Hepublicn.-!Jenrique 
Vallada?·es . 
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Tabella dos vencimentos annuaes dos empregados de nomeação 
do director do Instituto Profissional 

EMPREGOS 

enfermeiro .. ... ......... . ... . .. ... . •..• .. 
ujud,,nte <lo lllesmo .. . . . . • ......•......•.. 
niachinlsta . .. .. . . . .. . . . . ... . . .. .. . .. . . . 
im prcssor ...... . . . . .. ............. .. .... . 
roupeiro ....... . .. ... .... . .. • ........... . 
padeiro .. ... . ... . .......• .. .. .. .. . . . • . ... 
ajudant e do mesmo .. . .. .. ...... . .. ... ... . 
encarregado <la la vnnderia. . . . • • • . . . . . . . 

5 ajudantes do mesmo .... .. . . .. . .. . • .... . . 
1 cozinheiro. . . . . . . . .. . • . .......... .• .. . ... 
2 aj udnntes do mesmo ...•..... . ............. 
1 <li tipense iru .. • .......... ....•.. .... • .. . .. . 
5 copeiros, .. .... ...•... .. . .. . ........ . . .. . 
4 serventes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... .. . 
l feitor .... .... . .. •.......•. . ... . ... ...... 
l nju<lantes do m esmo ..................... . 
1 c.i rroceiro . . . ........... . . ... ..... ...... . 
5 ajudante do mesmo . .. ............. .. .. . . 

GRA~'l l'ICAÇÃO 

1:'2008000 
7201i000 

3:0008000 
3:0008000 

8001i000 
l: tOOiiOOO 

8008000 
1 :?008000 

7208000 
1 :200$000 

7!208000 
1. 500,~000 

7201i000 
7'Wli000 

1:2001i000 
"i 201i000 

1 :2008000 
7208000 

TOTAL 

1 :2008000 
nosooo 

3:0001i000 
3:0008000 
soo.~ooo 

1 :20011000 
8008000 

l :200,SOOO 
3:6008000 
1 :?.0011000 
1 :!tAOSOOO 
1 :500SOCO 
3:6008000 
2:8' ºªººº 
1:2001i000 
3:600gOOO 
1:?.001i000 

7:!08000 

Districto Federn l, 29 de Dezembro de 1894, 6° da Repnblicn. - Henrique 
JTalladares 
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DECRETO N. 32- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1894 

Dá regulamento para o almoxarifado 

O Prefeito do Districto Jfoderal, usando d.1 nttrilrnição que lhe con
fere o art. 3.• do d~creto n. l02, de 18 tlc JLtlbo do corrente nnno 1 

decreta; 

CAPITULO l 

DO UlIOXA.lllFilJO & SEUS l'lliS 

Art. 1°. O almoxarifado, rcp.1rti<;:iio subordi1llld,1 :í Directorin da Fa
zenda , tem por fim adquirir , gn:\l'Jar, conservar e tlisLl'ibnir opportuno.
mcute todos os utensílios, rnacltinas, appn relhos, ferrnmentas e materi:ies 
destinados a ser empregados 11ue1· nas repartições e proprios munici1rnc , 
quer nos sen·iços externos execut.1dos 110 Districto Feder.a i, por conta ria 
l\lunicipalidade. 

CAPITULO II 

DO PESSOAL E SUAS A.TTRIDUI ÇÕES 

Art. 2.• O almoxarifado terá o seguinte pessoal : 
1 almoxarife; 
1 ajucl1111te; 
1 agente comprudor; 
2 escrivães; 
3 fieis do almoxarife; 
4: ser\len tes. 

Art. 3 .• O almoxarife e o cl1efe da repartição e, com tal, responsavel 
pela ordem, regul11ri<la<le e bo" mnrcha de todos os trnh albos n cnrgo do 
almoxarifudo, competindo- lhe : 

1.0 Providenciar para qae os armazens do nlmox:arifado se conservem 
permanentemente providos de todos os mnterines e utensílios ordin.irin
mente empregados aos serviços internos e externos das reparti\Ões da Pre
feitura, na proporção de um mez de abastecimento, pnra o que solicitará u 
necessarins uutorisnções. 

§ 2.• Ordenar a remessn e entrngue dos objectos ou materiaes requisi 
tados pelas diversas repartições ela Prefeitura. 

§ 3.• Examinar os pedidos ou requisi.,ões feitas e, quando competente
mente legalisadas e visad11s pelos chefes diis repartições, autorisar n e:;:pe -
diçiio e entrega, pedindo instrucçii.o quando lhe parecer exagerado o for
necimento n satisfazer . 
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§ li. 0 1\•fandnr, mediante rer[lus1çao dos chdes das diversas reparti
ções, recolher nos nnnazens llo almoxarifado as machinas, npparelhos, fer
rament11s e utensilios que carecerem de restauração 011 concerto, pesqni
sando as cans 1s de 1lcLerior·1ção quando houver indicios de incuria dos 
responsaveis, afim de dn.r disso conhecimento ao Prefeito por interme<lio do 
director da fazenda. 

§ 5°. Pedir aos chef'es das diversas repartições os es~larecimentos e· 
informações neccssnrias ó.3 compras e fornecimentos a fazer e prestar-lhes 
tambem por sua pnrte as informações qt1e lhes pedirem a bem da regula
ridade e boa marcha dos serviços. 

§ 6°. Dar posse a todos os empregt1dos J o almoxarifado. 
§ 7°. Rubric.1r os livros de estript11ração e de gui.is de entradas e 

sahidas llo almoxarifado. 
§ 8.• ~fondar passar certidões, quan<lo pedidas pelas partes, si não houver 

inconveniente . 
§ 8. 0 Despach:i.r o.; requerimentos das partes, quando o assumpto não 

dependa de desp3cho do Prefeito. 
§ LO. 1\fandnr nnnunciar os fornecimentos a fazer no almoxarifado 

quando for caso de concnrreocin.. 
§ 1 t. Fazer proceder, no fim ele cada semestre, e balanço e inven

tario nos deposites e nrmazens do nlmoxarifado, sulicitando a nomeação 
de uma cornmissãJ ele tre> funccionarios extrnubos no almoxarifado para 
esse serviço . 

§ 12 . Apresent,1r, atê 31 de Janeiro de cada anuo, urn relatorio minu
cioso da marcha e importancia dos serviços ela repartição no anno ante
rior e indicando as providencias e medidas que lhe parecer conveniente 
adoptar. 

A esse relatorio serão annexados quadros demostrativos da despeza 
realisada com os diversos artigos e materiaes que tiverem sido adquiridos e 
da distribuição dos mesmos pelas diversas repartições . 

§ 13. Presidir ao conselho de fornecimento, e ernittir por escripto o 
seu parecer sobre as propostas para fornecimento, qunnclo em divergencia 
com a maioria do conse lho, direito este que caberá n qua lquer outro dos 
litus membros. 

§ 14. Propôr, em caso de vaga t emperaria ou definitiva, o preenchi
mento interino ou effectivo dos lugares da repartição, observados os pre
ceitos estabelecidos em lei. 

Art. 4. 0 Ao ajt1dante compete: 
§. l. 0 St1bstituir o almoxarife em stias faltas ou impedimentos. 
§ 2. 0 Distribuir o serviço que compete a cada um dos fieis, riuer de 

modo geral, quer de modo especial. 
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§ 3.• F iscalisar a escripturaçã.o da entrada das mercndorias conrprnclas 
para o nlmox arifad o e a da sah icla elas que por este :Eô rem supp ri das aos 
req uisitnntes. 

§ 4.• Fiscalisar a distribuição elos serviços de remessa e entreg:t dos 
artigos que tiverem de ser exped:dos. 

§ 5. 0 Rubrica r com n declarnç:io - confere - as g uias de entradas e 
sahidns de artigos adqui1·idos ou distribuiclos pela repnrtiçãn. 

§ 6. 0 Examinar cad:1 dia o li vro elo ponto dos empregados da repar
tição, fechando com a sua assignalura ás 10 horas d" manhã e :\s 3 d:t 
tarde. 

§ 7. 0 lnspeccionnr diariamente o serviço dos nrmnzens e depositas do 
alm oxarifado, velando pela boa arrecadação e co nservnçii.o dos objecLos c 
sua con veniente classifictição ou urrurnnçi10 

§ 8.° Fisca lisnr o ex.une e classificação dos artigos que fôrem reco
lhidos ao almoxarif.ido por inuteis ou eslr.tgados c providenciar sobre a 
sua gunrcla ou restaur1çiio. 

§. 9. 0 Tomar parte nas reuniões do conselho de fornec im ento, d l) qual 
é membro nato, verificand o, por meio de chnmadn, si no neto ela leitur,1 
de cada prospostn achn-se presente o respecfko p ro ponente ou seu repre
sentante legal. 

§ 10. Ter sob snn g uarcla as amostras dos artigos cujo fornecimento 
fôr sumettido ;i concurrencin, classificando e numerando aquellas que ti 
verem s ido preferi das ou ncceitn s. 

§ 11. Distribuir para o con sum o as amost ras que não fôrem recl amadas 
pelos proponent~s ate 30 dias depois de encerrada a concurrencia. 

§ 12. E xaminar e rnbricar com a declaração - confere - as contas 
das despezas feitos pelo agente comprador ou outras para serem remet
tidas á Directori a ele Fazen da. 

Art. 5.0 Ao agente comprador compete: 

§ l.• Fazer a acquisiçiio dos artigos d estinados ao supprimento dos 
armnzens e deposi tas, cc,nforme ns ordens e especificações dadas pelo almo
x nrife, ou as requisições legalisadas, que para tal fim lhe fôrcm presentes. 

§ 2.• Adqniri1· os cntalogos impressos ou runnnscriptos, ns relações de 
preços e todos ns esclarec imentos que o habilitem a informar aos chefes 
das repartições os preços dos nrLigos, quando tncs informações fôrem pe· 
d idas ao nlmoxarife . 

§ 3.• Assistir ás reuniões do consel ho de fornecimento, do qual fará 
parte como membro nato. 

§ 4.• Procurar com maior zelo obter pelo mínimo preço os objeCLOS 
que tiwr de comprar, sem prejuízo da respectiva qualidade. 
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§ 5.0 Propôr ao nlmoxurife us encommendas que devem ser feitas di
rectamenLe ás fabricas, mercados estrangeiros, quando assim convier, mo
tivnnJo n propost.i. 

§ 6. 0 Apresentar ao ajudante as contas das despezns que t iver effec
t uado, pnrn o devido ex ame: 

Art. 6· 0 A. um escrivão compete: 

§ 1.0 Executar os serviços de exped iente e escripturac;ão de livros Jó 
almoxarifado, segundo a di stri\rnição que fizer o ajudante. 

§ 2.0 Ter cm d ia a esc ripturnc;ão a seu cargo. 
Art .. 7.0 Um dos escrivães terá a seu cargo: 
§ 1. 0 O protocollo dos requer imen tos de partes sobre assumptos que 

<ligam respeito ao almoxarifado. 
§ 2. 0 A escripturaçf.o do li vro rl e entradas de artigos e mnteriaes e sua 

dist ribu ic;ão pelos annazens e depos itos da repartição e bem assim a con 
fec<;iio elas respectivas guias . 

§ 3. 0 Servi r de secretario do conselho de fornec imento e como tal 
lavrar os respecti \'OS termos de reun ião e deliberações do mesmo. 

Art. 8.0 Ao outro escrivão compete: 
§ l. 0 A currespondencia d[l. reparti ção e sua trnnscripção no respectivo 

livro. 
§ 2.0 O reg istro dos offic ios e porturias recebidas no li vro Tespectivo. 
§ 3. 0 A giwrd[l. do nrch ivo <la repartição. 
§ t,, .o A escripturação do livro de sabidas de artigos e materiaes e sua 

distribuição pelas divers 1s repartições e bem assim n confecção das respe · 
ctivns gu ins. 

Art . 9.o .dos fie is do almoxarife compete : 

§ t .o .A guarda dos dcpositos e annazens de que estiverem encarre
gndos e rcsponsaveis de conformidade com a distribuição feita pelo 
ajuclante. 

§ 2.• . .\ssistir á entrada e recebimentrJ das mercadorias adquiridns 
pam os ~cus depositos, exam innndo-ns e verificando n sua quantidade e 
qua lidade, bem como o peso, vo lume ou esquadr ia, conforme a cspecie. 

§ 3. 0 Ass istir à sab ida das mercadorias suppridas pelos seus depos itos, 
effecluando o exame e verificações indicadas no parng1apho anterior . 

§ 4.• Executar com o auxi lio dos serventes os traLalhos de conõervn
c;ão . nrrnmação e classifica ção de t<:>dos os objectos confiados {t. sua gttarda 
em r espectivos derositos, fi cando responsaveis pelas faltas ou estragos 
provenientes da execução de t aes serviços. 

§ 5.o Velar pelo asseio de seus armnzens e depos itos, iuspeccionand o 
os serviços de 1 i mpeza a c.irgo elos serventes. 
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§ 6.• Responder pelo extravio de artigos confiados á sua gunrda e pela 
mob ili a e ohjectos de uso çlos seus armuzens e depositas. 

§ 7.0 Dirigir os trabalhos de acondicionamento dos artigos que tiverem 
de ser expedidos pelos seus annazens e deposilos. 

§ 8.• Esc;ipturar em livro especial o movimento diario de entradas e 
snhiJas de nrtigos dos seus armazens e cleposilos , ele accôrdo com as guias 
de entrados e com os pediclos quanto a stt hidns. 

§ 9. 0 Verificar nas requisições on pedidos de nrtigos não só o preen
chimento das .formalidades legaes, como tambem a exactidão das operaçõe:; 
aulhen ticas, r!anclo parte no ajudante de qualquer falta ou iaexnctidão. 

§ 10. Prestar todas as semanas ao aj udan!e informações :'tcercn das 
cxistencins nos seus depositas ou urmazcns. 

§ 11. Formular e entregar no aj ud ante os pediclos do supprimento 
para os seus dcposilos e armazens í1 medida que se :for esgotando a quauti
dncle existente de cada artigo e de fórma que os dep0silos nunca fiquem 
desi:'rov idos dos artigos de maior consumo . 

Art. 10. Os arma.zens e de1•ositos do olmoxnrifa1lo serão divididos em 
tres secções, ficanclo cada secção n cargo de um fiel : 

A [.n secção comprehenrle os artigos necessarios ao expecli~nte e escri 
pturnção das diversas repnrtições e bem assim os instrumentos e materi•il 
destinados nos trabnlhos de engenharia. 

A '.!." secção comprehende as ferramentas, mncbinismos, nrtigos pnrn 
o asseio d11s repartições e pnr.1 vinturn e caiação. 

A 3.• secção comprehende os materines de pedra, mnclcira ou de ferro, 
destinados ás construcções, calçnmentos, etc., telhas, tijolos, e os artigos 
congeneres. 

CAPl'rúLO llI 

:l>O OONSEr,no DB FOUNEOJ MEN'l'O 

Art. 11. O fornecimento de artigos para o nlmoxorifuclo :far- se-ha por 
meio de concurrencin publica, salvo o caso de urgcncia em que o Prefeito 
determinará n sua compra ~em essa formalidade . 

.Art . 12. A concurrencin será nnnnnciada cm um OLl m nis joroaes, 
marcando-se prazo, 0110 menor de oito di.1s nem maior de quinze, por meio 
de edital nfsignaclo pelo escrivão, que servir de secretario do conselho de 
fornecimento. 

Art. 13. Pam o recebimento e exame das proposlns reunir-sc-ha na 
época cleterminacln o conselho de forncci111enlo, composto do nlmoxnrife 
como presidente, do ajudante, do ngenle comprallor, de mn eogenlcci ro de 



districto e de nm escripturnrjo ela Directoria de Fazenda, sendo estes desi 
gnados mensalmente pelos respectivos directores. 

Servirá de secretario do conselho mn dos escrivães, sem o d ireito de 
discussão e de voto. 

Art. 14. No dia determinado no eclitu,I, reun idos os membros <lo co n
selho, especificados no artigo anterior, e dado ingresso aos proponentes, 
entregam estes as suas propostas ao pres idente e logo após procede o pre
sidente il abertura. <las mesmns e, enumerando-as e rubricando-as, passa-as 
ao ajudante. O ajudante, depois de verificar a presençii de proponente ou 
do s~u representante legal, proceuc â. leitma em voz alta das propostas na 
sna ordem numerica.. 

T erminada a leitura elas propoo;tas, são os proponentes convidados a 
retirarem-se e o conselho delibernri1 lavrando-se em livro especial o termo 
com a class ificnçiio elas propostas da ordem <las vantagens offereci<las á 
i\Iun icipalidade, o qual será assignado por todos os membros. 

Cabe a qualque r membro do conselho o dire ito de ap resentar o seu voto 
em separado quando não se conformar com a decisã.u da maioria. 

Cópia authentica elo termo, acompanhada das propostas npresentadas , 
será submetti<la ao Prefeito para que delibere quanto á concurrencia. 

Art. 15. Não serão tomadas em consirleração as propostas cujos sig
natarios não npresentem documentos do imposto municipal de p rofissão e 
do deposito nos cofres dfL Municipalidade da quantia f)Lle fô r estipulada no 
edital, nem tão pouco aqttellas que não estabelecerem preço cletermiaailo 
pa~a os artigos fazendo apenn.s referenciri ao preço de outras. 

CAPITULO IV 

DA onn1·:llt, 1•ei1PO 2 1'1\00ESSO no SEUVIÇO 

Art. 16. O almoxarifado funcc ionará das 10 horas da manhã ás 3 da 
tarde em todos os dias uteis. 

Parngrnpho unico. Havendo urgencia, affh1encia <le serviço ou atrazo, 
a horn do encerramento poderá ser espaçada e os empregados obrigados, 
ainda mesmo nos dias de guarda ou feriados OLt nos dias uteis fóra das 
horas ele traba lho ordinario, il comparecer na. repartição quando isto lhes 
seja determmado. 

Art. 17. r enhum pap el terá entrada ou sabida na repartição sem que 
se fuça. o r espectivo regist.ro no protocolo. 

Art. 18. Para a escrip turaç.ã.o havenl os segniútes l ivros a cargo dos 
escri vães : 

De prolocollo. 



De perl idos. 
De entrada de artigos . 
De sabida dos mesmos. 
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De recebimento de objectos estragados. 
De concertos e reparações. 
De balanços. 
De netas do conselho de fornecimento. 
De registro da correspàndenci11 recebid". 
De registro da correspondencia expedida. 

CAPITULO V 

JJAS NOMEAÇÔE , DEiWSSÕES., APO ENTADORJ.\S, SUDSTITUIÇÕ.MS I:! l:!Xl::l\CICJO JN'l'Eltll"t. 

DOS FlfüCCIONAl\lOS 

.A1·l. 19. São de nomeação <lo Pre:feito os funceionnrios elo almoxa
ri:fado, excepto os serventes, que são nomeados pelo a lmo:xarife . 

.Art. 20. Os funccionarios do nlinoxarifado, com exccpção do ser
vente$, serão nposentodos quando inhabilitn.los p::i.rn desempenharem as 
snas funcções por motivo de molestia. 

§ 1.0 .A npose·ntadoria gnrnnte ao :funccionar io que tiver 30 ou mais 
tmnos ele •erviço o ordenado por inteiro e 1iroporeionnl aos ::umos pnrn os 
que tiverem menos de 30, comlnnto que tenbnm lre~ ele eifoclivo exercício 
no cargo que oecuparem, descontando-se as faltas e licenças ainda mesmo 
por motivo de mole tia. 

§ 2.• O empregado que contar mais de !t3 nnnos de bons e relevantes 
serviços poderü ser aposentado pe!o Conselho Municipal com todos os 'en
cimentos. 

§ 3. 0 Serão contemplado; corno ser\•iços uteis pam a aposentadoria e 
adclicionados nos qne forem feitos á :.\luniciptilidrtde os que o fonccionnrio 
houver em qualquer te1upo prestado ús repnr~i~.ões publicas, exercendo em
prego~ retribuídos. 

§ '1. 0 Perdcrú n aposentadoria o funccio .. ario que fôr convencido em 
qualquer tempo de ter, emquanto se nch<>u no exercicio de seu emprego, 
commettido os crimes de suborno on peita, ou pralic'.ldo aclos de traição 
ou de aburn de confiGnçn. 

Art. 21. Os fnnccionarios do almoxarifado poderiio ser linemenle de
mitticlos pelo Prefeito, salvo ')ttnnclo Liverem mais (!e cinco aunos de ser
viço, cuso em q ne so serão dern ittidos depois de terem soffrido as peni\s do 
art. 52. do regulamento ela Directoria de JTazenãn e quando estiverem 
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incursos nas penas previstas no Codigo, depois de serem legalmente pro
cessados. 

Art. 22. Serii.o substituidos em seus impedimentos temporarios ou 
falta: 

§ !.• O almoxarife pelo ajudnnte, salvo quando o impediment o 
exceder de 15 dins, caso em que o Prefeito poderá nomear substituto 
interino . · 

§ 2. 0 O ajudante pelo escrivão mais antigo. 
§ 3. 0 Qualquer dos escrivães pelo outro ou por um dos praticantes da 

Directoria de Fazenda qu e fôr designado pelo respectivo director. 
§ 4.0 O agente comprador e os fieis, por pessoa ad-hoc nomeada sob 

proposta do almoxarife. 
Art. 23 . Entre funccionarios da mEsma categoria, prevalecerá a anti

guid:itle para n substituição pela data da posse do cargo. Sendo a posse da 
mesma tlat11, recorrer-se-hn ;, data ela nomeação e, sendo ainda a mesma 
a data à.11 uomeaçõ.o, attender- se-hn no tempo de serviyo na Mun·ici
palidnde. 

Em igualdade de condições, prevalecerá a idade civil, e por fim, a 
sorte decidirá quando a idade fôr a mesma . 

Art. 24. Compete ao substituto todo o vencimer.ito do emprego, se o 
substituído nada perceber, e, ao contrario, u respectiva gratificação, que 
accumulará ao ordenado do emprego proprio. 

Art. 25. O empregado que exercer interinamente o logar vago per
ceberá todos os vencimentos deste. 

CAPITULO VI 

nos VENUHIEN'l'OS, DOS DESCONTOS JIOil FALTAS, DAS LIOENÇ"AS E DAS PENAS 

Art. 26. Competem aos funccionarios do almoxarifado os vencimentos 
mnTcados na tabella annexa ao presente regulamento. 

Art. 27. São applicaveis ao pessoal do almoxarifado as disposiyões 
dos nrts. 48 a 53 elo regulamento da Directoria de Fazenda, npprovado pelo 
decreto n. 26, de 20 de Setembro de 189~. 

Districto Federal, W de Dezembro de 1894, 6° da Republicn.- Henrique 
Valladares. 

M-20 
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TABELLA DOS VENCIMENTOS QUE COMPETE~! AOS EMPREGADOS 
DO ALMOXARIFADO 

E~IPREGOS ORDENADO GRATH' ICAÇÃO SOMMA TO'rAJ. 

1 nl moxarife ••••.• 5:3338333 2:66GH667 8:0006000 8.000SOOO 

1 ajudante . . •• , ... 3:200HOOO 1:600HDOD 4:8CDHOOO 4:800,~00() 

1 ngentecomprudor 3:200HOOO 1 :GOOHOOO 4:800HOOO 4:SOOHOOO 

2 escrhü.es . .. .••. HOOHOOO 1 :200HOOO 3:61l0fl 00 7:200HOOO 

3 fieis . . .•....•• .. 1 :6008000 BOOHOOO 2:400HOOO 7:200HOOO 

Os serventes plTCeberào a grnti fi cação nnnuul <le 1 :.'.iOOHOOO. 
Districto Federal, 2!J ele Dezembro de 18\Jí, G• da Repnblica.-f:Tenriqtte 

Valladares. 
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DECRETO N. 33-DE 29 DE DEZEMBRO DE 1894 

Abre um credito supplementar da quantia de 66:953$290 

O Prefeit.o do Districto Federal, usando da attribuiçiio que lhe con
fere o § 9° do art. 2° do decreto n. 75, de 6 de Fevereiro de 189t decret.a : 

O artigo unico. E' aberto o credito supplementar de 66:9538290,_ 
sendo 11 :54.884.30 para occorrcr ús despezas da verbn n. 20 (aposentados) e 
55:4.0~fl84.0 para as da verba n. 25 (amortisação e juros do empre8timo 
no estrangeiro). 

Districto Fedem!, 29 de Dezembro de 1894., 6• da Republica.- Henrique 
Valla<lares. 

DECRETO N. 34 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1894 

Proroga. o orçamento de 1894 

O Prefeito do Di stricto Federal, resolve prorogar o orçamento de 1894. 
a que se refore o decreto n. 75, de 6 de Fevereiro do dito anno, de 
accó rcl o com o que dispõe o § 9° do art . 19 da lei n. 85, de 20 de Se

tembro de 18\J2 . 
Districto Federal, 31 de Dezembro de 1894, 6° da Republica.- He1wique 

Valladares . 
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·VETOS 

Usnndo dn faculdade que me confere o nrt. 30 da lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 1892, veto a presente resolução do Conselho Municipal de 9 
do corrente mez, pelas razões constantes da exposi9ão nesLa data s~:b
mettida ao conhecimento do Senado Federnl Brazileiro. 

Rio de Janeiro, Hl de Março de 1893, 5• da Republica - Dr. Cancl'ido 
Barata Ribeiro. 

O Conselho Municipal resolve : 
Art. 1.° Fica o Prefeito l\lltorisado a prorogar ntl 30 de Jtdho do 

corrente anno, o prazo para o pagamento dos fóros em atrnzo. 
Art. 2. 0 Revognm -se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 9 de Março de 1893.- Dr. Anl011io Dias Ferreira, 

Presiclente.-Dr. Oandido Benicio, 1• Secretario.- Capitão José Americo 
de JJiattos, 2° Secretario. 

Pref~itura dõ DisLricto Federal, 14 Março ele 1893 . 
Ao Sr. Presidente do Senado Fetlcral.- Em conformidade do nrt. 20 

d11 lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892 , . tenho a honra de snbmetter no 
conhecimento do Senaclo Federal as razões pelas qtrnes oppttz veto :"1 reso
lução do Conselho Municipal de 9 de Março de 1893. 

Saude e fraternidade. - Dr. Cand·ido Bamta Ribeiro .. 

Ao SENADO FEnlinAL Btuzrr,1mrn ,- Srs. Se.níl.dores , - A cspecialid1ide 
da situação crenda pela lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892, ao PoJer 
Executivo do Governo Municipal, impondo-lhe o dever de velar para que 
não sejam violadas as leis dn Republica, pelas deliberações do Conselho 
Municipal, e obrignndo- o a votar as resolt1ções daquelle poder possíveis dP. 
tnl arguição; a magnitucle do assumpto, objecto da resolução, á qual op
ponho o veto pela~ s tta$ rnultiplas relações ele ordem econornica e s9cial; 
o dever indeclinilval de justificar 0 m~u a~to, não tanto perante vós, cuja 
elevndn competencia rapidamente lhe uescobrirá as razões fundamentaes, 
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mas perante os mnnicipes, n qnem n lei orgnuica municipal do districto 
transfere o direito de intcnir na adminislrac;ão, servir-me-hão de des
culpa ao desenvolvimento destas razões de veto, que peço venia pa.rn apre
sentar. 

'Ir.a.ta-se de :farto da. questão de maior monta da ailministração muni
cipal : a riqueza do Districto Federal, sua propriedade territorial, unic:t 
quota valiosa do seu patrimonio. 

Basta dizei-o pnrn accentnar-lhe a relevancia. E a luta se trava entre 
o interesse publico e o interesse particulaT; naquelle, representadas todas 
as ch1sses sociaes, incllisive a dos :foreiros ; neste, apenas as dos grandes 
possuidores, os qtte lograram a preço vil extensíssimas zonas de terra 
trans:formaclas em :fortunas avultadas, cm thesouros valiusos, menos pelo 
trnbulho dos seus possuidores elo que pelo concnrso de todos os habitantes 
elo clistricto através das evoluções sociaes_ 

E' deste conf!icto de interesses que smgem as difficuhlades, porc1ue de 
primeira vista ha nmito se afigura que, ainda mesmo dentro da lei, na 
tra.nsacção pelo interesse collectivo, o direito da administração tenderá a 
rcaliznr o regimen da sentença parnclo:xal ele Prot1dho111e. 

E niio é clifficil, Srs. Senadores, aproveitar-se o ensejo em que se esti
mulam nobres sentimentos sob o presnpposto da defesn ele dire itos socines; 

não é difficil a1noveitar-se a explosão espontanea elas paixões generosas 
qtic perfilham sempre a causa clr;s }Jrincipios libernes em que assentam as 
civilisar,ões modernas, parn, á sombra dellas, disputar as heranças elos 
filhos ou acautelar fonunas que se ctcrn isem p·ela expoliação ela riq L.eza 
popular, defendendo-se corpo n corpo urna instituição anac1Jronica, como 
é a du :foro, que creou o servo de gleba e para a qual se inventou a -
aclio vcctigalis, qure de f1mclo vecligali proposita est. 

Entretanto , Srs. Senadores , nem a riqueza publica estremece e 
menos se ameaça a :fortuna pnrt'icular. 

Nã.o occorre, a quem quer que seja, perturbar o regimen liciLo elo 
direito ele propriedade, porque ell e é fondado na lei; mas, se é vercla.dc 
que mais vastos são hoje os destinos das sociedades modernas elo que o 
eram nntigamente; se é verclnde que mais numerosos siio os encargos elos 
poderes publicos para com os povos, na proporyão cm que as conquistas 

Jibcrn es vão avassallanclo o-regimen das distincyões ele classes; se é verclacle 
que a civilisação moderna não comporta a tyraonia do ieudo á custa do 
soffrimento elas classes populares, é certo que á administrayão municipal, 
como a todos os poderes publicos, iucttmbc propor ao passado transacções, 
dentro da lei, parn salvar os internsses do fut.uro, e neste pensamento 
nenhuma mais licita, nenhuma mais honesta, nenhuma mais jnstaclo que 
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as que se façam no regimeu dn. propriedade foreira, que cahio em com
m isso . 

.A. propriedade :foreira represenLn, pela insignificancia do fóro a pngar, 
umn qunsi doação ele incnlcnlnveis v11lores, a.inda que subordinada a cer tas 
condições; vnlores que aproveitaram nlé agorn exclusivamente a fortuna. 
lll\rticulnr, deixando apenas ú :fortuna publica municipal infimas migalhas, 
que mal se percebem entre ns nadas do município; no emtnnto, tnes 
valores poderiam produzir avult ... da renda para os cofres municipaes, 
ficando seus possuidores equitativamente compensados por meio de trans
acções que aproYeitem os seus interesses exclusivos e ao mesmo tempo a 
todas as classes sociaes, proporcionando a reali saçiio de beneficios qne a 
todos intercsrnm, fo reiros ou não. 

E', portanto, crroneo apregoar que se defendem interesses populares, 
quando se protesta em füvor elo secah1r regímen do fôro e especialmente 
cm favor do perdiio absoluto e gratuito do commisso . 

.Ao envez d isso , o fo ro. sub is tente hoje pelos moldes nnt.igos, repre
senta saques fe itos contra a fortuna publica, e o clnmor que protesta é a 
intemperança dos ricos descuidados dos soffrimentos dos pobres e indif
f~rentes no progres;o do municipio; confundindo-se na grita emocionista 
dos agitadores a voz dos inter!lssados que nii.o duvidam votar em causa 
propna. 

N1io lm, Srs. Smmlores, como illuuir a questão, não ha como subverte r 
os principies. Se o commisso é uma pena que dizem odiosa, nii.o obstante 
ser un1a cla.nsul:i. de contracto voluntariamente acceita pelo foreiro, ' 
troco de enormes vantagen; e não obstante o longo prazo de tres annos 
que é misté r decorrer, em repetidas falta; do foreiro, para que o senhorio 
directo possa decretai-o, o fôro é umn instituição anachronica e preju
dicial aos interesses sociaes , insub sist ente diante do dire ito moderno elos 
povos. E, no emtnnto. não lm quem pretenda perturbar o reg ímen dn lei, 
porque não hn espirit.o Incido para o qual não seja a lei a força de cobes1io 
1!as collectividades socin2s, o seu alicerce, a sua condição de prosperidade; 
mas transigir d~ntro da lei, pelo faturo, é mnis do 'J_Ue um direito, é um 
dever dos poderes publicas e ê um direito e um dever da Mnnicipalidnde 
deste Districto. 

Foi o ponto de partida de5sa transacção o edital de 22 de Novembro 
de 1892 que fiz publicar, como presidente do Conselho da Intendencia, e 
qne provocou o clamor interessado que originou a resolnçiio do Poder 
Legislativo i\Iunicipnl, >Í qual opponho veto. 

Reconhecendo os prejllizos dos cofres publieos pela falta. de pagamento 
tios fóros, durante longos peri odos, quando procurei conhecer as rendas 
municipnes proveniente ele t.il origem, resolvi chamar os foreiros no 
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cumprimento de seug deve1·es, fixando pani. o recebimento dos fóros 
at.razados o prazo a encerrar-se em 31 de Dezembro do mesmo nnno. 

Com a publicação daquelle edital, cumpri um dever elementar do meu 
cargo, emanante da propria lei, pela qual devia zelar; no meu acto nem 
faltou a approvação do meu superior hierarchico de então, o illnstre 
Sr. ministro do interior, a quem incumbia intervir na administração mu
nicipal, e unico a quem eu devia como administrador satisfação delle, nem 
depois de organisado o Conselho do municipio o accôrdo do ex-pres idente 
do mesmo Conselho que nssumio as funcções de Prefeito interino e não 
alterou o edital, nem sequer prorogando-lbe o !'razo. 

O prazo determinado naquelle edital e que levantou protestos não foi 
uma invenção do presidente do Conselho da Intendencia , mns está prefi
xado no. lei que rege os fóros. Se o dever dos foreiros é pugar os fóros 
annualmente, o edital, que era uma providencia em favor dos interessados 
lembrando-lhes esse dever, devia marcar para o pagamento elo fôro o 
ultimo dia do anno, nem nntPs, nem depois, porque esse era o direito ex
presso elo devedor . 

Esse edital teve a necessaria divulgação pelo jornal da administração, 
o Diario Oflicial , sendo publicado até ao dia do encerramento do prazo. 

Terminado o prazo , susoencli os pagamentos, resolução que a muitos 
pareceu violenta e offensiva do direito dos foreiros, quando foi providencia 
que só a elles interessava, umn vez ciue em nada podia. aproveitnr aos que, 
por estarem cm debito, fossem passiveis dos rigores do commisso, como 
adeante provarei. 

Hoje a administração municipal lem diante de si a lei, Srs. Senadores, 
e a lei é o commisso ; - ou a transacção liberal dentro da lei, no regi
men do commisso aproveita·,ilo aos foreiros culpados, mas tnmbcm aos 
grandes interesses do futuro deste districto. 

Em vão se procnraria illudir as difficuldades da situação ou tergi
versar. 

Nos expedientes de momento descobrem-se :is subtilezas subterfugio
sas dos vaccillantes, p nra os quaes as devezas facilitam as trnvessias que 
pehs Estradas se afiguram difficeis ou impossiveis ; mas o prob lem11 está 
posto pela lei com extrema clareza e faça-se em publico, á luz do dia, a 
liberalidade de entrega r aos particulures a riqueza do Districto Federal ;
compense- se o culpado, em vez de penil-o, presenteando-o com a pro
priedade municipal ; dê-se a alguns o que é do povo, porque commet
teram s virtude de defraudar as rendas publicas do município, infringindo 
as leis ; mas tenha-se a integridade de fazei-o ás claras, com a solemni
dade funesta que requer esse grande attentndo ; o Conselho Municipal 
tem o direito expresso de relevar o commisso : esta é a lei. Ou então 
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transija- se com o foreir .> em commisso tirando á pena o que ella tem de 
odioso, para aproveitai- o cm favor de todos, sejam :foreiros oa não. 

Esse ê o dilemma da sitt1.içiío, Srs. Senadores, dilemma que não póde 
ser resolvido pelo neto elo Conselho Municipal ele 9 ele Março do co1·rente 
nnno, autorisando o Prefeito a prorognr utê 30 de Ju lho do corrente anao 
ao prazo pnra o pagamento dos foros em atrnzou que veto por illegal, neto 
resolvido sob o presupposto de aproveitar aos foreiros em com~tisso , e • 
que representa mero expediente, que nem beneficia aquelles nem obr iga os 
que não estejam compreheodidos nnquella categoria 

O contracto de empbyteuse sobe á mais remota antiguidade desde 
snn origem foi consubstancialmente caracterisado por clansulus que cons 
tituem-lhe, por assim dizer, a essencia. 

Não é um contracto commum mns regido p or lei especial, que clá-lhe 
um cnnbo tambem especial e nesse ponto de vista deve ser discut ido parn 
todas as relações do di reito. 

Os direitos dos emphyteutas são correlatos dos seus 
Jatos como são aquelles, restringem-se pelo rigor desses, 
o direito de po;;se seria absorvido pela latitude do direito 
dom ioio directo anu llndo pelo dominio de uso. 

deveres, e, tão 
não fora isso e 
de ut ilidade, o 

Ass im, pois, direitos e deveres reciprocos e que se equillibmm pela 
excepcionalidade de uns e outros, constituem o titulo da senhorio util e do 
senhorio clirecto, regidos pela mesma lei geral, l~i que não póde ser alte
rada sem turbação do proprio contracto em sna essencia. 

Entre as obrigações de empbyteuta está a do pagamento da renda em 
prazo certo, que representa para ? senhorio um dos elementos do seu ti 
"tulo de senhorio directo. 

A esse respeito exprimem-se nos mesmos termos todos os mestres da 
scieocia j uridica. 

« Entre as obrigações cio emphyteuta está a de pagar exactamente a 
renda annual (pensão, reditus, canoa) mediante a qual elle exer ce o direito 
de amphyte1lla>>, ensimi Maynz. (!) 

E, portanto, como se vê, a b nse do direito do emphyteuta é o pnga
mento annual da pensão estipulada para fôro. 

Esse dever é tão restricto, tão imperioso, tão da essencia do con
"tracto, que elle serve de base para a extincçiio da emphyteuse. 

aE m certos casos, diz o mesmo autor, o proprietnrio póde privar o 
emph:yteuta do seu direito principalmente ; a ) si este ultimo vender a 

(1) Oh. Maynz Oow·s de droit 1·amain. 3emc edit- t. J. 
M- 21 
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emphyteuse sem disso prevenir o prorrietario b) si deixar de pngnr a 
rend<l durante tres acnos.» 

E igualmente explicito neste ponto T rigo de Loureiro . ( I) 
.'1nt.es de tudo, uiz este ·civilista , co:ivem saber que ha certas cou>as 

que são da. essencin e outras que são da natureza da emphyteuse. 
~ ão da sua essencia e natttralmente da sua definiçã<:> os seguintes re

quisitos : 

q.• Que o senhorio util p:1g,1 uma crrta pensão ou fôro ami1tal em re
cot>hecimento do senl10rio directo e nisso principalmente o contracto de 
aforamento se distingue dos outros contractos em que ha prestações quasi 
semelhantes. 

" São, porém, da natureza da emphytense ns seg uintes condições, coo~ 
tinua o mesmo autor : 

« 1. 0 Q.ue o senhorio util que deixa de pagar o fõro por tres nnnos 
contiouoa, ou pelo tempo determinado pelo contracto de aforamento, 
perde o seo direito para o .~enhorio directo » 

~oi:.re o me mo nssumpto exprime-se Coelho da Roch.i (2) no capitulo 
sol> o t itulo- Dos direitos dos senhorios-collocando em primeiro Joga r o 
de recebe r o Cnnon, diz : «Canoa, foro pensão, renda, é a prestação que 
o emphyteuta deo1e satisfazer cm•iualmente ao senhorio em reconhecimento 
do dominio clirecto.» 

Este direito do senhor é tão imperioso, tão restricto o dever do pngn
mento, qt1e lhe compete hypotheca legal privi legi"da sobre os Lens do 
foreiro (3) e constitue a base do direito que te1u o senhorio de recuperar 
o domínio util do aforn<lo, extinguin do-se &ssim o cüntr :1cto de emphi
teusa por culp L do íorci~o «si deixou de pagar o {Oro por tres annos, sendo 
o fa7'Ctso secular, 01i por dotts a1rnos, senclo ecclesiastico, accrescenta o 
mesmo nntorn . 

A es:e respe ito é uinJ:i. explicito Teixeira Freitas .ele (4) quando nssi
gnaln entre as obrigações dos foreiros a do pagamento do fóro no tempo clevit.lo 
segundo os termos do cont.racto, referindo- se nos mesmos termos quanto ÍL 

condicção do comm isso si dei:coit de pag.lr o furo por t?-es a1inos consecuti
vos, sendo secular o prazo. 

E e ria enfadonho reproduzir a lista dos civilistas que, occupnndo -se do 
nssumpto, sii.o, portanto, obrigados a reportar-se á lei que o rege, repro
dusindo-o nos mesmos termos. A condição de pagamcut.o em prazo certo 

(1) fns•iLuições do direito civil bra.zilciro, 5· ~edição, t. II. 
(2) Instituição do cfu·eito civil portugueza, G· ed. t . il. 
(3) O mesmo autor citi:do. 
(B) Consolidação das l ei s civis, B • edição. 
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é consubstancial do contracto, como da lei se verifica, estabelecendo a re
lação entre os dous senhorios, regulando o direito de ambos e garan
tindo-os. 

Os contractos de emphyteuse, portanto, quando não são alterados por 
accordo r.nterior , regulnm-se pelos preceitos expressos na lei geral que 
os rege ( l), e uma vez firmados não podem ser alterados por nenhuma 
das partes, nem contra q uai quer dellas, sem violação da propria lei, que 
se poderá invocar contra a violação. 

Ora, nos contractos emphyteuticos da Municipalidarlc deste districto, 
fig:1rn expressn mente no t itulo de aforamento passado ao emphyteuta a 
condicção da lei «Que o dito fôro pagará todos os annos em mão do the 
soureiro que ent.ão servir, para se lhe carregar em receita e ficar elle fo
reiro livre de obrigação de tal pagamento por aquelte anno.» 

E' portanto, cl!lro que a condic;ão de pagar a renda ou pensão •a
nual e ele pagnl-a annualmente constitue para o fo reiro o dever que lhe ga
rante o direito de senhorio util e tanto assim que, si elle deixar de pagar 
tres annos consecutivos- cahirá em commisso. 

Esse principio não é uma disposição regulamentar da Municipalidade, 
mas uma condicção expressa da lei gemi que rege os fóros . 

Sendo ass im, é illegal a resol nç<ío do Conselho, alterando o prazo 
pnra o pagamento da renda ou C!IDOD, como o seria si alterasse a duração 
<l o contracto , si uugmentasse ou diminuísse o vn lor do canon, si restrin
µisse ou alargasse o proprio aforado, si prejudicasse o regimen do direito 
de hernnçn, o va lor dos laudemios, etc , etc 

A ill egalidarle eia resolução de 9 de Marp do corrente, proroganda o 
pr1Po para. r ecebim ento dos fóros até 30 de Junho, se infere a inda de sua 
inapplicabilidade ou de sua inconsequencia . 

De facto, só ha no ponto de vista do pagamento da renda annunl 
cln 1s categorias de forei ros : 1° a. dos foreiros que tenham pago suas pen
sões annuaes pontualmente on que estejam apenas em falta de pagamento 
por menos ele tres nnnos completos ; 2• a dos foreiros que ténhnm deixado 
de pag'<r por tres annos consecutivos e completos, tendo por isso incorrido 
na pena de comm isso. 

Quanto aos primeiros a resolução do Conselho não é applicaval pelas 
seguintes razões : 

Os io reiros tem pleno o seu direito de pagar a renda no prazo do 
an"º• isto é, desde o 1• nté o ultimo dia do prazo e a administração não 
póde limital-o tt 30 de Jnnho porque é contra a lettra expressa da lei, isto 

(4) Ordenação, liv. '1 · titul. 39. 
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entende-se a inda mesmo com os :foreiros qnc esiivllrem em fa lta ele 
pagamento por wn oii clous annos, correnclo neste o terceiro 

E ' ce rto que o dever do foreirn é pagar annualmenle a renda, como 
diz a lei ; mas, a mesma lei que no proprio interesse do foreiro lhe impõe 
esse dever, nii.o o pune pch falta de pagamento por um anno nem por d ous 
mas sómente quando a fa lta se dá por tres annos cousecuii vos, conside
rando-o então incurso na pena ele commisso ; e como a lei não obrigou o 
foreiro a i;agar o canon em dia certo do anno, mas sómente a pagai-o 
annunlmente, ainda os que estiverem em atrazo de um ou dous nnnos têm 
salvo o seu direito de saldar sens debitos quando quizerem, até 31 de De-· 
zembro do corrente anuo. 

Quanto aos segundos, isto é, nquelle3 que, por terem de i ~ado de pagar 
a rencla por tres annos consecutivos, cnhiram em commisso, a resolução do 
Conselho exprime apenas um expediente extra- legal para solve r as diffi
culdades de uma situação legal, que em nacla lbes pode aprove itar e qne 
não lhes pó.J.c ser applicavel pelas seguintes mzões : 

Os :foreiros incursos em commisso deixaram de ser foreiros no regimen 
dos scu3 respectivos contractos, até que os poderes competentes, o judicio.rio 
on o proprio Conselho Municipal, os r eleve ele pen.i. por julgamento defi
nitivo e especia l em qne se consiclerem as circmnstancias que n. propria 
lei estabelece, como n.ttenuantes ou quiesqtter outros que o Conselho ou os 
depositarias da justiça publica julguem attendiveis. 

De fac to, é elemenl ar de todas as relações contractunes , que as claus tt
las elos contract~s obi·ignm as partes contractantes, ci o 'JUe resulta 
que, violado um contracto pela falta de cumprimento ele sun.s clansulas, 
uma q ite seja, por qualquer das partes, ipso facto, por esta violação fica 
alterado o regimen do contracto, im plici tamente rescindid o para tocln.s as 
relações de direito, até que em ultima instnncia se pronunciem os pocl eres 
competentes -

Niio se segue disso que, v iolado um contracto, fic111em impossi li taclo> 
de contracta r as mesmas partes, sob novas bases e sob re a mesma espe
cie do contracto, mas sim que a violnçiio importa n annullação do primeiro 
con~racto . 

Is to que n razão ensina é te>tt1ia l da le i nos contruclos cmphytcut icos, 
como se vê de todos os civilistas, ent.re os quaes se pode citar a palav1·a 
autorizada de Teixeira de Freitas {l) «Não cvitn o foreir'l a pena ele com
misso- ciincla 7ite se offereça ci p cGgci 1· os fú1·o s atrcGsaclos e ciinclci q1w o 
senhorio lh'os receba, salvo se ci este lhe aprouver clesistir expressamente 
elo se1t ctif·eito. » 

(l) Autor citado, pag. 429, nrt. 629. 
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Consequentemente a resolução do Conselho Municipa.1 prorogando o 
pra.zo para o recebimento de fóros até 30 ele Junho é illegal, quer se refira. 
aos foreiros que cahiram em commisso, quer aos outros ; inapplicavel a. 
qualquer <lelles , a nenhum clelles obriga, sen ·lo rrne aos primeiros prejttdi
cnria, constrangendo-os a um pagamento in ileviclo, no Jll'est1pposto de van
tagens que, por tal alvitre, o Conselho não lhes póde conferir. 

Eis, Srs. Senadores, ns rnzões fonJamen ta.es do Yeto que opponhc; á 
resolução do Cunse 'ho Mlll1ici1;al de 9 do corrente mez e anno, e que, 
como me cumpre , submelto á vossa sabedoria. 

Distritto Federnl, 14 de l\Iurço de 1893, 5° da Republica .-Dr. Canrliclo 
Tlarata Ribeiro, Prefeito do DisLricto Fetlernl. 

Usando da fuculdúle que me confere o art. 20 da lei n. 85, de 20 ele 
Setembro de 1S!l2, veto a. pre•ente resolução do Conselho Municipa.l de 16 
elo corrente, pelas razões constantes da exposição nesta data submcttida ao 
conhecimenf'o elo Senado Federal. 

Rio de Janeiro, 17 de Março de 1893, 5° da Republica. Dr. CaiL<lido 
llarata Ribeiro . 

.Ao SENADO FenEnAL BnAZILErno- Srs. Senadores- No art 1° estabelece 
a resolnç.fio de 9 do corrente mez e nnno- que nenhuma construcção ou 
rcconstrucc;ão de predio se fará na área da cidade até seus limites, sem 
prévia licença do Prefeito, considerando-se rórn elos limites da ciclride :IS 

freguezias de Jacnrépaguá, Inlisüma, I ra.já, Campo Grande, Santa Crnz, 
Gttaratiba, ilhas uo Governador e Paquetá. Desta forma o Conselho Munici
pal exclue da "lçadn do Pr.ifeito o exame, autorização e inspecção de todas 
as con strucções ou r econstrucções de preclios que tiverem de effectuar-se 
nas mencionadas freguezinR, e, por meio de uma discrimina'ção nrbitraria., 
restringe a zona occupaã.n pela cidade, nttribuições do Poder Execut iYo 
l\Innicipal que a lei estendeu n todo o Districto Federal. 

Não ha contestar que pe!n separação feita na lei n- 85, de 20 de Se
tembro de 1892 entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo Municipa l 
compete a este ultimo autorizar a construcção ou reconstrucção de preclios. 
l!.. presente rcsol nç.ão reconhece mesmo essa competencia no art . t 0 , mas reco· 
nhcce·n limi tando-a n uma pa.rte do distrirto Feclcrnl, quando tal limi tação 
nno assenta nn letLra nem no espirita d11 recente lei organica urnnici pai. 

Não assenta. na lettra, porqne em nenhum ele seus artigos distinguio a 
lei ns a.Ltribnições elo Prefeito, que devem ser exercidas unicamente dentro 
elos lirniLes d:t cidade ; e é principi o ele hermeneutic.i q ne onde a lei não 
distingt1e a ninguem ê pennill;ido distingtt ir. Quando, po rém, não bastasse 
este argum enL<l gcnerico, seria suíli cie1JLe citar o art. 30 da referida lei 
organico., qne no§ 3• estn.ttie, como senclo ela competencia dos fiscaees, a: 
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obrigação de informarem os pedid0s de licença pam edilir.ação, é evidente 
que a lei exige cine em torlns as f reguez ins do Districto Federal sejam estas 
Iicenc;as requeridas e obtidas antes que o proprietario possn começar a 
construcção de qunlquer predio. Logo, dã-se excesso de poder, desde que o 
Conselho Muni cipal dispensa de licençtL as coustmcções que tive.rem de 
realizar-se em clet'erminndas fregnezias do districto, dispensa que, além 
de illegal, prejudica as rendns dn Municipalidacle. 

T ambem não se apoia no espíri to da lei organica rnunicip ai a delimita
~ão de que me occupo. 

· Não se comprehende que o legislador julgasse possível a dispensa de 
licença para construir, qualquer que seja a localidade do districto onde a 
construcção el eva effectuar-se . 

Em todas as grandes cidades e P.specialmen le nas gn1ndes capitaes 
como o Rio de Janeiro , o que é hoje arrabalde, amanhã. será centro; o que 
é suburb io serã arrabalde, pela força expansiva de uma população, que 
cresce rapicla e indefinidam ente, 

A nnarch ia resultante da dispensa de autorização para construir traria 
como coosequencia o sacrificio de toda a viação do districto, a incoheren
ci:1 e multiplicidade dos alinhamentos ui sparntados, o despreza de todas ns 
regras architectonicas, a fa lta de segurança das construcções. 

Ainda ma is ,.ifl liberdade ab solu ta de construir, sem dependencia de 
ex:i.me dos pbnos, sua antori z:i.ção e a fiscalisação do modo de executa r 
não tardaria a encher o Districto Fedem] de habitações sem ar , sem luz e 
sem nenhuma das demais condições hygieoicas, qualquer que seja o 'local 
clcst.inado á construcção. 

E m vista do exposto, cumpro um dever, e penso prestar um servi<;o ao 
municipio oppondo o veto ::o cil.ado acto do Conse lho e, de cooform id 11 de 
com o art. 20 da lei n. 85, de 20 ele Setembro de 1892, remctto- vos o 
respectivo autogmpho, e estas razces de veto que suj eito á vossn sabe
cloria. 

RiJ ele J nneiro , 17 de Março de 1893.-Dr. Canclido Barata Ribeiro. 

Usando da faculdade que me confe re o art, :W d:i. lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 189'.!, veto a presente resolução do Conselho Municipal, de 
17 d o corrente, pelas razões constantes dn exposição nes tn data snbmetticla 
ao coo hecimento do Senado Federal. 

Rio de J aneiro, 22 de Março de 1893.-Dr. Canclido Barata Ribeiro . 

O Conselho Municipal resolve : · 

Art. 1°. Todos os proprietarios de cocheiras e estrebarias ti casas de 
ferradores existentes no Districto Federal, são obrigados a calçar a área 
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occupada pelos animaes, com qualquer calçamento completamente cimen
tado, tendo o terreno calçado declive sufficiente para dar o escoamento aos 
liquidos excrementicios para os ralos. 

Art. 2. 0 São obrig•tdos n ter um terreno, parte integrante ou não da 
cocheirn,, perfeitamente niv elado e drenado, onde . os animaes possam se 
spojar. 

Art. 3.0 Os edificios que se construirem par.1 cocheiras e estabulos 
devem ter de altura 4m, 40, perfeitamente ventilados, não podendo ter 
como tapamento senão grades de madeira ou de ferro. 

Art. 4. 0 Subsist.irão as cocheiras e estabulos que não têm menos de 
3m,96 de altura e cnjo tapamento esteja de conformidade com o esta
belecido no nrt. 3°; aquel!as, porém, que tiverem menos altura terão o 
prazo de seis mezes para se collocarem de accôrdo com o art. 3°. 

Art . 5. 0 Nos estabnlos o calçamento será de madeira, conveniente
mente calafetado e com o declive necessario para o escoamento pai a os 
mlos. 

Ar~. 6.° Fica marctldo o espaço resultante de m,30 de largura por 
2m,30 de comprimento para cada animal nos estabulos. 

Art. 7. 0 Os estabulos já existentes poderão ser melhorados desde que 
niio estejam na zona prohibida, ficando marcado o prazo de seis mezes 
para esse fim . 

Art. 8. 0 O estrume das cocheiras e estabulos será removido dinria· 
mente, devendo ser depositnd!l em Cllixas cimentadas em condições taes 
que possam ser convenientemente lavadas logo que seja retirado o 
estrume. 

Art . 9. 0 A pnrte exterior dos cstabulos será calçada, àe accôrdo com 
o nrt. 1 • desta lei. 

Art . 10. E' expressamente prohibido estabelecer dormitorio no espnço 
occupndo pelos animaes. 

Art . 11. Os infractores serão pnnidos com a multa de 50ff pela. pri
meira vez e o dobro na reincidencia. 

Art. U. Revogam-se as disposições em contr~rio. 
Sala das Sessões, 17 de Março de 1893. - Dr. Antonio Dias Fen•efra, 

Prcsidente.-Dr. Candido Benicio, l• Secretnrio.- Americo:de Afattos, 2° Se
cretario. 

Ao SiiNADO FEDERAL BnAZl~Emo-Srs. Senadores- No art. 3° estabelece 
a resLluçiío do Conselho Municipnl de 17 do corrente, que os edificios 
qne se constrnirem para cocheiras e estnbulo1 devem ter de altura 4m,40-
e no art. 4°-que subsistirão as cocheiras e estabulos que não tP.nhnm 
menos de 3m,96 de altnra. 
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O regulamento munici1rn l nara construcção e reconstrucção de predios, 
nrp rovado por acto do Conselho ele Intenclenc ia e por portaria do Ministerio 
do Interior, de 15 de Setembro de 1892, t it ulo casas particulares, leLtra b, 
estabelece que o pé direito dos edificios a construir-se será de cinco 
metros de altura. Na mesma lei se fnz excepção para o> edificios con
struidos em ruas cujas la rguras não se conformem ainda com o que 
prescreve a mesma posturu, exigindo que taes eclificios tenham no rninirno 
uma vez e meia a largura da run. 

Assim, pois , o preceito estabelecido pela resoluç.ão do Conselho, de 
17 do corrente, como principio a 'lue se devem subordinar as construcções 
elas cocheiras, estrebarias e estabu los, é contrario no principio geral ele 
um regulamento m unicipal em vigor. 

Não aprove ita a resolução de 17 do corrente a circumstnncia fortuita 
de em algum caso particular poder ser a construcção real izada com 4m,40, 
uma vez que no regímen do regulamento de Setembro este caso será 
n excepçií.o, emqunnto que segundo a resoJuc;.ão ele 17 do corrente conslitne 
n regra gera,}. 

Accresce que o mini mo de 3m,96 determinado no art . 40 da reso luç.ão 
'i:le 17 que, pela especialidade dn medida, parece destinar-se a caso singu
lnrissimo, envolve nova illeg>tliclade, porquanto desde 1853 ficou esta
belecid o no codigo de postun1s que todas as constrnc~.ões tivessem cie pé 
direito 4m,40, do que resultn que, si alguma cocheira exist.ir com a 
insignificante nlturn ele 3m,9G, representará uma infracção cln ant iga 
pos Lura sobre construcções. · 

Demais, o art. 2° exige que os terrenos, parte integrante ou não das 
cocheiras e estnbulos, sejam drenados; orn, não se concebe drenagem sem 
desaguadouro para OS líquidos collectados pelos drenos, O que SÓ se 
"poderia realizar para os edificios proximos no mar, rios ou valias, porquanto 
com as c:rn~lisaçõeH ele esgoto da Companhia City Improvements, não 
se deYe contar, desde que pelo contracto vigente clln póde recusar-se n 
recolher aguas de drenas, como tnmbem não se deve contar com ·as 
cannlisações de ag.nas pluviaes, existentes .1pem1s em umn limitacla zona 

·ela cidade. 
Dahi se conclue que, si n resolução elo Conselho entrasse em 1· igor, 

crenr- se -hiam situaçõe6 differentes pnra casos inteiramente ignnes, ficnnclo 
alguns proprietorios de estnbulas e cocheims sujeitos no grande onus da 
'drenngem, ao passo cru e a maioria delles ficaria livre de tal, pela 
impossibilidade absoluta de dar vnsadouro ás ngctns recolhidas pelos 
drcnos. 

E' ainda ponto digno de uota que o art. 1• desta mesma resol ução 
exige para ns cocheiras, estrebarias e casas de ferrndores cal9nmento com'-
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pletamente cimentado, crnquanto o a rt. 5• estabelece que- nos estabulos o 
cal<ia1n ento ser '1. de madeira convenientemente calafetado. 

Mal se descob re o motivo pelo qual se permitte calçamento ele ma
deira nos e~tabulos, onde a permancnci11 dos "nimaes é tíio longa quanto 
o é, pelo menos, nas estrebarias e cocheiras, e muito mais do qnc nas 
casas de ferradores, emqnanto 1la1juelles exige-se material diverso, que 
provavelmente está no espírito do legislador que sejn pedra , impondo- se 
Jhe ainda o sacrifi cio da ciment.1çiio, quando a madeira facilmente se 
impregna elos liqui das excrcm enti cios, retendo com facilidade seus pro
dnctos nmm oniacaes, do qne resnltariio, além de exhalações extremamente 
incommodas, graves prejuizos para a sande publica. 

Uma outrn consicl ernçüo accrcsce ainda. cli gua de ser notada. A postura 
ele 13 de Janeiro el e 1891 exig ia calçamento estanque das cocheiras e 
estnbn los; a difficuldade <lc sua execnção estava exactamentc nos 
grandes dispendios que impunha aos proprieta rius o emprego <lo ci
mento, despezas <1ue cresciam pela circumstancin d>1 grande concnr-

,. rencia do m ercu<lo para n. compra do cimento e acquisiç<i.o de tra
balhadores . 

Pondo -a em execução, reconheci estas difficulclades, uma vez que nlío 
huverin no mercado cimenttt que correspond esse á procurn, podendo até n 
escassez deste m aterial e ele trnbaJhadores repercutir de modo prejudicia l 
sobre a construcção de habitnções. 

Como p1·evin, todos os proprietarios de cocheirn.s, inclusive as 
conipanh ias de bonds, representnram-me allegando o mesmo facto e n 
impussibilicla<le de cumprirem a postura em vigor. 

Considera ndo j ns ta. n reprcsentnçüo , reso lvi env i:1r uma 1ncnsngc m no 

Uon selho pedindo- lhe a suspe nsão dn posttira r:tnan to uv ca.lç:1mcnto 
estanque, pe lns ca.usns a que alludi. 

A lem disso, depois de ouvida sobre n espr.cic a opiniiio de pro
fissionaes, declarei que o calçamento de parallelipipctlos, sujeito a lnvngens 
repetidas, pode1·ia satisfaze r, ao menos como medi<hL transitori11, ús exi
gencins da hygiene. 

A' resolução de 17 do corrente resurf(ill a d ifficuldade, porquanto no 
art. 1° exigiu o cal~amente completamente cimentado, isto é, renppnre
ceriam por esta resolução, si por outras razões não fosse vetadn, os 
obstnculos insuperaveis qne nindn ba pouco entorpeceram a marcha da 
administr.1ção m unicipal, impondo 11 os proprieta rios de cochP. irn os maiores 

con~trangim entos. 

Em vi sta elo exposto, cumpro 0 dever de oppôr o veto ao citado neto 
do Conselho, e, de conformidade com o nrt. 20 da lei n. 85, de 20 ele 

M- 22 
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Setembro de 1892, rem~tto-vos o respec.ti vo antrograpbo e estas razões ele 
veto q tie submetto á vossa consideração. 

Rio de Janeiro, 22 de Março de 1893.-Dr. Candido Barata Ribeiro. 

Usanclo da facu ldade que me confe re o art . 20 ela lei n. 85. de 20 de 
Setem bro de 1892, veto a presente resolução do Conselho Munici pal de 18 
do corrente, da qual tive conhecim ento a 20, pelas razões constnntes da 
exposição nesta Jata snbn1ettida ao conbeciment<> do Senado Federal. 

füo de Janeiro, 'l~ ele Março de 1893, 5° da Republica. - Dr Canclido 
Barata Ribe·iro. 

O Conselho Municipal resolve : 

Art. 1. 0 As nom eações dos directores das repartições, archivistas, 
porteiros e ajudante de porte iro são de livre escolha do Prefeito, de 
nccôrdo com a lei organica, por serem considerados cargos de confiança . 

Art. 2. 0 As nomeações dos chefes tle secção, 1°• e 2°• officiaes, siio 
sujeitas a nccesso, em qne só prevalece rá o merecimento, e só no caso 
de igtrnlda<le de merec im ento se recorrerú á antiguidade. 

Art. 3.• A's nomeações dos chefes ele secção, 1 os e 2°• officiaes pre
cederão informação do clirector sobre o merito, zelo e aptidão de cacl.i um 
e consequente proposta fundada nas que actuara::n para isso. 

Art .• 4. 0 Ninguem poderá ser nomeado para aman~ense e escripturario 
em qualqu er rcpartiçiio, senão mediant~ concurso. 

ATt . 5.• O concurso versará "obre ns seguintes materias: 1. • lei t.ura e 
nnalyse logica e gramtnaticnl de trechos em portuguez; 2.~ excrcicios de 
composição em portuguez, geographia e historia elo Brazil, orthographia, 
redacçâo e estylo de netos ofliciaes; 3•, adthmetica completa. 

Art. 6.0 Os candidatos apresentariio na secretnria, durante o prazo 
da inscr ipçiio, os seu~ requerimentos instruidos com documentos que provem 
ter ele idncle l\J annos completos, pelo meno5, e bom procedimento, po
dendo apresentar quaesquer outros relativos ás suas habilitações e ser
viços. 

Art. 7. 0 Os concursos só seriío validos até o provimento ela vaga ou 
vagas para que t enham sido nnnnncinclos . 

.Art. 8.• Os empregados das repartições, antes ele entrar em execução, 
prestarão nas mãos elo director promessa ele bem servi r, nssignando Jogo o 
termo de posse. 

Art. 9. 0 Os empregados de confiança (art. 1°) poderão ser livremente 
demittidos pelo Prefeito, ele accôrdo com a lei orgnnicn, salvo quando 
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. tiverem sido escolhidos de entre os chefes de secções on houverem com
pletado, pelo menos dous nnnos de se rviço, caso em que só poderão ser 
demittidos a bem do serviço publico, si incorrerem em faltas não puaiveis 
pelos nossos codigos. 

Art . 10 . Os demais empregados, qne t iverem mais de cinco annos 
de serviço, só serão demittidos depois de terem soffr ido as penas do 
art . t 1, e quando estiverem incu rsos nas penas prev.istas ao codigQ e 
depois de serem legalment e processndos . 

Art. 11. Os empregados munici paes são sujeitos ás seguin tes penas, 
nos casos de negl igencia , desobedi encia, fa lta de comparecimento sem 
causa just ifi cada por oito di~ s consecut.ivos ou por quinze intercalados , 
durante o mesmo mez ou em dons segu idos : t•, simples adve rlencia ;· '2", 
repl'ehensão ; 3°; suspensão até quinze dias, com perda rle todo o vencim ento. 

· Estas penas serão im postas . pe lo director da repartição, sendo lan
çadas no l ivro do ponto e lev o.das aos assentamentos do en1pregado, para 
que pesem por occasião das pro1uoções. 

Art. 12. O eJ:l'e ito da suspensão é a perda de todos os vencimentos , 
exce pto quando se trata r de pronuncia em crime de res ponsabi liclade ou de 
med ida preventiva. 

Nestes casos o empregado perderá a g rat ificaç ão , e nB p ronuncia per
derá tambem metade do ordenado, que lhe será restituida , si fôr absolvid o. 

Ar t. 13. Os emp reg ados das repartições municipaes se rão substi tnido s 
em seus im ped imentos e fa ltas : l•, o direct or pel o chefe de secção mais 
antigo, e na fa ltu deste pelo 1° olficial ma is ant igo; 2°, os chefes de 
secção pelos 1 º' c•fli ciaes da respectiva secção e na fa lta destes pelos mais 
ant igos, embora de outra , pelo 2° official da mesma secção em que se der o 
impedimento; 3°, o porte irn pelo seu aj udante. 

Art . 14. Competirá no substituto todo o vencimento do emprego, si 
o subst ituto nada perceber; e, no contrario , a respectiva gratificação que 
accnntllla rá ao vencimento integra l do emp rego proprio, at é a importaneia 
total do vencimento do sub st i tuído. 

Art. 15. O empregado que exercer int.eri oamente logar vago perce
bfrá todo o vencim ento deste . 

Art . 16. Os empregados das repartições muni cipaes não podem exercer 
mais de nm e-nprego na Municipalidade . 

Art. 17. O empregado que fa ltar ao se rviço soffrerú perda total ou 
descontos nos seus vencimentos , nos casos seguintes: 

1.0 o que falta r sem cansa justi ficada perderá todo o vencimento ; 
'2 .0 per cl eró. sómente a g ratifi caçlio o que fa ltar por motivo de molestia, 

send o provado com attestado medico , nojo e gala de cnsamento, e, exce• 
clendo ns fa ltas por molestia, de tres e111 cada rnez ; 
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3.• o empregado que comparecer depois de encerrado o ponto, justi
ficando a demora, perderá metade da gratificação ; 

é<.•· o empregado que se retirar sem licec.ça do director, notes de findos 
os trabalhos, perder<• todo o venciml)nto e sómente a gratificaçüo o que 
obtiver essa permissão. 

5. 0 as fnltas contar-se-hão pelo que constar do livro do ponto, no qua l 
assignarão todos os empregados, durante o primeiro quarto de hora antes 
do expediente e quando terminarem os trnbnlhos. 

6. 0 as faltas serão abonadas pelo director. 
Art. 18. Os cmpregnrlos dns repartições rnunicipn2s serão uposen

tados quando inhabilitados para desempenbarem as suas funcções por motivo 
de m olestin . 

.Art. 19. A nposentnriu garante o ordenado por inteiro no empregado 
qu(; tiver trinta ou mais nnnos de serviço, e proporcional aos annos para os 
que tiverem menos de 30, com tanto qne trnham tres de effecti vo exerci cio 
no lugar que occuparem, descontando as faltas ou licenças, ainda mesmo 
por motivo de rnolestia . 

Purngrapho unico. O empregado qne contar 1n.1is de 43 nnnos de bons 
e relevantes serviços, poclerú ser aposentaria pelo Conselho, com todos os 
vencimentos . 

.Art. 20. Serão contemplados com o servi9os uteis para aposentadoria 
e addicionados aos que fôrem feitos {1 Intendencia, os que o emprego 
houver em qualquer tempo prestado ás repnrtições publicas, exercendo em
pregos retribuidos • 

.Art. 21. Perderá a aposentadoria o empregado que :fôr convencido 
cm qualquer t empo, por sentença pasgada cm julgado, de ter, emqunnto se 
achava no exercício do seu emprego, con1mettido os crimes de suborno ou 
peita, ou praticado neto de trai<fãO ou de abuso de confiança. 

Art. 22. Não estão comprehendidos nesta lei empregados <la secre
tal'ia elo Couselho e da lnspectoria de Hygiene e dn Instrucção Publica 
Municipnl, que t êm regulamentos especiaes, assim como tamhem os fiscacs 
e guardas 1mmicipaes, que são pela lei orgunica agentes irnmediatos do 
Prefeito . 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 18 de Março de 1893 . - Dr. Antonio Dia.s Ferreira, 

Presidente.- Dr. Candido Benioio, 1° Secretnric.-0 2• Secretario, capitão 
José Americo de l!fat lo8. 

Ao SENADO FEDERAL BnAZILEmo.-Srs. Senadores - O nrt. 1° da reso-
1 nçilo elo Conselho Municipal, de 18 do corrente, da qual só tive conheci
mento a 20, determina que « as nomeações dos directores das repartições, 
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archivistas, porteiros e aj udante de porteiro são de livre escolhn do Pre• 
feito» de accôrdo com a lei organica - por serem cargos ele confian!:a, e 
no art. 22 dispõe que não ficam comprehendidos nesta lei «os fiscaes e 
guardas mudicipaes que sii.o pela lei orgnnica agentes immediatus do 
Prefeito. » 

O § 7° do nrt. 19 tla lei n . 85, de 'W de Setembro de 1892 estabelece, 
entre as attribuiçôes do Prefeito, «nomear, suspe nder, licenciar ou demittir 
os funccionarios não electivos da l\fonicipalidacle, exceptuados os da secre
taria do Conselho e observadas as garantias que forem definidas 
em lei,,, 

Pelo confronto destas disposições verifica-se que a resolução do Con
selho viol a a lei orgn nica Jo Districto Federal {art. 19, § 7•), já estabele
cendo entre os cargos da Municipalidade d1stincção differcnte do que 
firmou a lei, já introduzindo na hierarchia dos funccionarios da Pre
feitura novos grilos, paru co\local-os fóra desta lei. 

O arbitrio do Conselho adoptando a uossa classificação, cm cargos que 
s!Lo, ou não, ele confiança, e o regimen a r1ue suborclinou t aes cargos , além 
de representarem uma illegalidade, darão Jogar a inconvenientes muito 
prejudiciaes aos interesses publicos, não sendo o menor dellas a substi
tuição dos chtfes das repartições, technicns ou não, a pretexto de 
occuparem cargos de confiança, cada vez que um novo Prefeito, interino 
ou effectivo, assnma a direcção do Poder Executivo Municipal. 

A repetida substitu ição dos chefes el e se rvi ç,o, que são os guardas das 
tradicções du administração, qnebraria toda a harmonia administrativa, 
qt1e é uma dqs condicções fundamentues para bem dirigir os negocios 
publicos, para bem executar todos os trabalhos, e p:ira que nas relações 
entre os administradores e administrndos se observem nórmas que não 
podem ser alteradas cada dia, sem grave perturbação das mesmas 
relações. 

Além disto, n resolnção que ora impugno creou regimen vnriavel para 
funccionarios da mesma cathegoria hierarchicn e estabeleceu principios que 
offendem o direito commnm. 

Isto se conclue confrontando os nrts. 9.0 e 10 da sitadn resoluc;ão. 
No primeiro se preceitua qne " os emprega dos de confiança podem 

ser livremente demittidos pelo Prefeito, salvo nas duas hypothcses se
gnintcs: 

J .n si tiverem sido escolhidos de entre os chetes de secção; 
. 2.• si houverem completado pelo menos dous annos de serviço publico, 

caso em que poderão ser demittidos si incorrerem em faltas--não puniveis 
pelos nossos codigos. 

De modo que os directores classifica.Jos pela reso! nção de 18 do cor-
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reate - empregados de confiança - podem ser demittidos livremente ou 
não, em qualquer das duas hypotheses, conservando-se, no em tanto , sempre 
empregados de confiança. 

Ainda mais: si os empregados denominados - de confianç:t - ti verem 
dous ou mais annos de serviço, só poderão ser demittidos, si incorrerem 
em faltas - não puníveis - · pelos nossos codigos; do que se deve concluir 
que si as fa ltas fô rem exactamente as mais grnves, isto é, aquellas que sã.o 
puníveis pelo codigo, o empregado que as tiver cornrnettido não pouerá ser 
demjttido, o que fere os mais elementares preceitos de justiça e moralidade 
administrativa. 

Relevar-me-heis, Srs. Senadores, que cu leve além a demonstrac.;:ão 
desta iq_cobe rencia, que decorre dos Jous citados artigos da violação do 
Conselho . .Assim, pelo art. 10 os empregados que não são <le confiança e 
que tiverem mais de cinco annos de serviço só poderão ser demittidos, 
quando incursos nas pen:is previstas no codigo ; ao passo que, segundo o 
arL. 9. 0

, os empregados de confiança, que aliús podem contar os mesmos 
cinco annos de serviço, só serão demittidos no caso de incorrerem em penas 
não prev·istas no cqcligo . 

Dest'arte o tempo de serviço protege a uns conlrn a demissão do Pre 
fe ito, ainda que tenham incorrido em fa ltas graves, zmni·veis pelo codigo, 
emqÚanto que expõe fatalmente os outros á demissão, por terem incorri:lo 
em faltas menos graves, isto é , não pur:iveis pelo mesmo codig<> . 

No art. l 1 é ainda violada a lei de organisação municipal, porquanto 
a resolução do Conselho de sloca do Prefeito para os directores d.is reparti
ções a applicac,ão das penas de advertencia, reprebenslio e suspensão dos 
funccionarios, quando o art. 19, § 7 .0 da lei estipula que cornpete ao Pre
feito o nomear, rnspender, licenciar ou demittir. 

No art. 22, como já fiz notar, a resolução de que me occupo- collocn 
fóra da lei os fiscaes ainda que reconhecendo a sua exi stencia legal. P.1ru 
isso o Consejho considera os fiscaes como agentes immediritos do Prefeito, 
quando a lei organjca os classificou como agentes do Prefeito nos diffe
reotes districtos, isto é, desmembramento do Poder E x ecutivo, nus multi
plas circumscripc;ões territoriaes do districto, até onde se estender a 
autor idade do Prefeito para fazer cumprir as lais. 

Em vista do exposto, cumpro o dever tle oppôr o veto ao citado acto 
do Conselho, e, de conformidade com o art . 20 da lei n. 85, de 20 de Se
tembro de 1892, remetto-vos o respectivo autograpbo e estas razões do 
veto, que submetto ao vosso esclarecido juizo. 

Rio de Janeiro, 24 de Março de 1893.-Dr. Candiclo Bcirata Ribeiro. 
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Usando da fa culdilde que me concede o art, 20 da lei n. 85 ile 25 de 
:: etembro de 1892, veto a presento resol ução do Conselho Municipal de 29 

de llfarço findo, pelas razões constantes que nesta data submetto ao conhe
mento do Senao Federal. 

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1893.-Dr. Canclido Barata Ribeiro 

Ao SENADO FenEnAL- Srs. Senadores Federaes- 0 § 23 do art. 15 da lei 
n. 85 de 20 de Setembro de 1892 dispõe que compete ao Conselho Municipal 
«regulur a abertura e denominação de ruas, praças, estradas e caminhos, e 
rua policia, livre transito, alinhamento e embellezamento, irrigação, es
gotos pluviacs, calçamentos e illuminaçãa» . 

Deste preceito legislativo se infere qtte no tocante a calçam~ntos o 
funcção do Conselho limita-se a regtilal-os, isto é, a dar os regulamentos, 
estabelecer as regras, as normas, os traÇ'JS gernes a que se deve subordinar 
a autoridade municipal, não só svb o ponto de vista administrativo, como 
sob o ponto de vist.1 scientifico, quando tenha de executar calçamcntos. 

A lei de 20 de Setembro tem esta interpretação e ass im o ente ndeu o 
Conselho Municipal subordinando -se a ella, quando , por acto de 7 de Feve
reiro ultimo, decrcto11 uma !'esolução ácerca da conservação e reconstrucção 
dos calçamentos, estabelecendo o3 principios geraes com qne os regula
mentou. 

O art. 1. 0 da resolução de 29 do corrente preceitua : «Fica o Prefeito 
autorisado n mandar calçar a parallelipipedos todo o trecho da rua do Ria
chuelo comprebendido entre os ns . 292 e 3q6.» 

Neste preceito do Conselho não ba um principio regt1lament11r, não ha 
nma regra sobre calçamentos, não ha siqt1er o caracter de generalidade ou 
de extensão quanto :'t zona, que é limitadissima ; ha apenas uma medidn 
relativa á exPct1ção de um 1 obra insignificante, qual o calçamento de um 
quarteirão ou pequeno trecho de rua, o que fere na esse ncia a divisão dos 
podere3 municipaes, alterando os limites que a lei de Setembro traçou n 
cada um e confundindo a fnncçií.o de ambos. 

De facto, estabelecidos pelo Conselho os regulamentos a que se devem 
subordinar os calçamentos, é o Poder Executivo quem os applica de ac · 
ôrdo com as differentes circunistancias a que se deve subordinar t11l •er

viço, mandar calçar uma rua ou o t recho ele uma rua , até porque só 
meJiante esta distincção pôde o Conselho pairar na elevitda esphera de 
legislador, tomando a questão nos seus elementos constitucionnes e gemes, 

0 ponto de vista economico e o scientifico, emquanto o Poder Executivo , 
D>l sua qualidade de administrador, o.pplica os preceitos estabelecidos. 

Não valendo a pena ter reformado completamente o regimen muni
cipal do districto, separo.ado a deliberação da acção, o l e~isl o.tivo do 
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executivo, para de novo confundil -os, como no regimen anterior, em que 
os intendentes decretavam medidas, ainda que de valor minimo, e dire
ctamente as executnvnm. 

Pôde-se mesmo nffirmnr que admittida semelhante faculdade para o 
actual Conselho Municipal, a reforma ter ia pe iomdo o sys tema persi stente, 
porquanto os iat~ndeates achavam-se em contacto e tinham sob suas or
dens o pessoal technico da Municipalidade, que hoje fuucciona á parte, 
unicamente ligado ao Prefeito. 

De onde se conclue que o Prefeito tem nos seus auxil iares tecbaicos os 
meios de informação que lhe permittem conhecer dia a dia o estado dos 
calçnmentos, ns reparações ou reformas de que elles carecem, o custo e as 
condições da obra a executar, ao passo que o Conselho niío dispõe dos 
mesmos ou identicos recursos. 

Sanccionado e estabelec ido o precedente, que a resolução do Conselho 
pretende firmar, a Prefeitura ficana quasi impossihilitncla de administrar 
os interesses do municipio e attender às suas mais urgentes necessidades 
de viação. 

Si o Conselho tem competencia pura prover no calçamento de algumas 
dezenas ele metros de uma run, a tem igualm"nte para prover ao calça
mento de um metro ou sómente para remover ou assentar uma pedra, e 
por outro ludo o Prefeito niio púde, sem autorisac;ão expressa do Conselho, 
fazer esta remoção ou assentamento. Entretanto, pesa sobre o Prefeito n 
responsabiliclade pelo estado de conservação dos cnlçamentos, que muitas 
vezes exigem concertos urgentisshnos. 

Ora, é absurclo pretender que urna autoridade qualquer tenha respon
sabilidade em uma materia com relação á qual ella não gosa da liherclude 
que lhe é correlata. 

Não dispondo o Conselho, como ncima expendi, dos mesmos meios de 
informação, exame e estudo qtte o Prefeito encontra no pessoal technico 
que serve sob suas ordens, dar-se- ha ainda este absurdo-que o Conselho 
decretará melhoramentos nas cnlc;.arlas de ruas secundarias, ao passo que 
via; publicas de extraordinurio transito, as da Saude, Gamtôa, Prainha e 
Arcos, por exemplo, permnnecerão em lamentavel estado e quasi intransi
tuveis, como se acham. 

Quando a lei de 30 de Setembro deu ao Conse lho Municipal a foculdaile 
de regular a illuminac;ão publicn, não quiz imcumbir essa alta corpora<,:ão 
de remover ou assentar um lampefto: quando o encarregou de regular a 
conservaçiio das maltns e jardins do districto, não lhe attribuiu a missão 
de mandar plantnr uma urvore ou cortar outra, em determinado Jogar ; 
quando lhe deu competencia parn estaúelecer e regulctr o servi90 de assis -
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tencia publicn, não cogitou que o Conselho interpretaria esta disposição 
descendo a ltrdennr a remoção de um doente, e assim por diante. 

Com a faculdade de regular o calçamento da cida:le dá-se outro tanto, 
e o Conselho, mandando calçar um trecho d>1 rua do Riachuelo, exerce 
funcção que é da exclusiva competencia do Prefeito, no regímen da lei de 
20 ele Setembro de 1802., pelo que a resolução de 29 ele Março fere essa lei 
nos termos e no espirito. 

Pelas razões que acabo de expender, Srs. Senadores, opponho o veto á 
mencionada resolução do Conselho e submetto o meu neto tí vossa elevada 
apreciação . 

Districto Federal, 3 ele Abri l de 1893.- Dr. Candido Barata Ribeiro . 

E' esta a resolução do Conselho Municipal : 
O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1.° Fica o Prefeito Municipal autorisado a mandar calçar a 

parnllelipipedos o treci.Jo da rua do Riachuelo, comprehendido entre os 
ns. '292 e 3(16. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 29 de ].\forço de 1893.-Dr. Antonio Dias Ferreira 

Presidente.-Dr. Oandí<lo Benicio, 1.0 Secretario.-Capitão José Amarico de 
Maltos, 2.0 Secretario. 

Usando da facu ldade que me confere o nrt. 20 da lei n. 85, de 20 Se
tembro de 1892, veto a presente resolução do Conselho Muni cip,11, de 5 do 
corrente, pelas razões constantes rln. expoõição que nesta clata snbmetto ao 
conhecimento do ::ienado Federal . 

Districto Federal, 7 de Abril de 1893.-Dr. Candido Barata Ribeiro . 

O Conselho Municipal resolve : 

Art .. 1.° Fica o Prefeito autorisado a mandar proceder ao calçamento 
da rua de S. Luiz Gonzaga, desde o canto da de S. Januario até ao largo 
elo Pedregulho, por parallelipipedos, abrindo para tal fim concur
rencia. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Abril de 1893. - Antonio Dias Ferreira, Presi 

deme.- Dr. Can<liclo Benicio, 1.0 Secretario. - Capitão José Americo ele 
Matias, 2° Secretario . 

Ao SENA DO FEnEnu- Srs . Senadores- A' resolução do Conselho Mnni
cipn.I, ele 5 elo corrente, que autoriso. o Prefeito a mandar calçar a parte 
da rua de S. Luiz Gonzaga, compreliendida entre a run de S. J nnunrio e o 
largo do Pedregulho, oppoIJho o veto , fundando-n:ie n!l~ mesmas razões 
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que submetti á vossa apreciação relativamente ao veto opposto á r esol ução 
do rnesmo Conselho de 3 do corrente mez e anno, e cuja expcf'sição, para 
facilitar-vos a consulta, tenho a honra de rernetter-vos por cópia. 

Examinando, verificareis qne encerra disposição exorbitante do Poder 
Legislativo llfonicipnl e de cornpctencia privativa do Poder Executivo, 
pelo que ha confusão de aitribuições dos poderes, com violação da lei 
organica do Districto Federal, que as discriminou. 

Districto Federal, 7 de ALril de 1893 .-Dr. Candido Barata Ribeiro. 

Cópia .- «Ao Senado Federal. - Srs. Senadores Federaes. - 0 § 23 do 
art. 15 da lei n. 85, de 20 de SetemLro de 1892 dispõe que cumpete ao 
Consel ho Municipal « regular a aüerturu e denominação das ruas, p raças , 
estradas e caminhos, e sua policia, li vre transito , alinhamento, emhell eza
meoto, irrigação, esgotos pluviaes, calçamento e illuminação. " 

Deste preceito legislativo se infere que no tocante a calçamentos a 
funcção do Conselho l imita-se a regulai -os, isto é, a dar os regL1lamentos, 
estabelecer as regras, as normas, os traços geraes a que se deve subordinar 
a autori dade municipal, não só sob o ponto de vista administrat ivo, com o 
sob o ponto de vista scientifico, quando tenha de execntar ca lça
ment:os. 

A lei de 20 de Setembro tem esta interpretação e assim o entendou o 
Conselho Municipal s ibordinando-se a ell ~, quando, por acto de 7 de Fe
vere iro ultimo, decretou uma reso lução ácerca da conser vação e reconstruc
çúo dos calçamentos, estabelecemlo os pr incíp ios geraes com que os regu· 
lamentou. 

O art. Lo da resolução de 29 do corrente r.ssiru preceitúa : 

« Fica o Prefeito autorisado a mandar calçar a para!lelipedos todo o 
t recho da ma do Hiachuelo, comprehendido entre os ns. 29'2 e 346 . ,, 

Neste preceito do Conselho não ha um pr incipio regul amentar, não li a 
uma regra sobre ca]çnmentos, não ha siquer o caracter de generali dacle ou 
de extensão quanto :\. zona, que é liruitadissima; ha apenas uma meJ.ida 
re lativa ú execução de uma obra insignificante, qual o calça'.llentu de um 
qmnteirão ou pequeno trecho de rua, o que fere na essencia a divisão dos 
poderes municipaes, alterando os limites que a lei de Setembro traçou a 
cada um e confondiudo a funcc;ão de ambos. 

De fucto , estabelecidos pelo Cllnsçlho os regulamentos a qL1e se devem 
subordinar os calçamentos, é o Poder J!:xecutivo quem os nppl ica de accôr
do com as differentes circumstancias a que se deve subordinar tal serviço, 
mandando calçar uma rua ou trecho de uma rua, atê iiorque só mediante 
esta distinção póde o Conselho puirar nn eleada esphera ele legislador, 
,tomando a questão nos seus elementos constitqc ionaes e gernes, o ponto 
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de vista econo1nico e o scientific·), emquanto o Pode r Executivo, na sua 
qualidade de administrador, applica os preceitos estabelecidos. 

Não valendo a pena ter reformado completa,llente o regimen muui
cipal do districto, separando a delibera9üo da acyão, o legislativo do ex
ecutivo, para de novo confundil -os, como no regimen anterior, em que os 
i nle~denfes decretavam medidas, ainda que de valor m inimo, e directa
n1ente as executavam. 

Pó~e-se mesmo' affirmar que admittida semelhante faculdade parn o 
actnal Conselho Municipal, a refonna teria peiorndo o systema pers istente, 
porquanto os intendentes achavam-se em contacto e tinham sob suas 
ordens o pessoal technico da Mun icipalidade, que hoje foncc iona á parte, 
unicamente ligado ao Prefeito. 

De onde se conclue que o Prefeito tem nos seus auxiliares technicos 
os me,ios de ini'ormayão que lue permittem conhecer dia a dia o estado elos 
calçamentos, as reparações ou rei'ormns ele que elles carecem, o custo e as 
con<liyões da obra a executar, ao passo que o Conselho não dispõe dos mes 
mos ou identicos recursos. 

::'anccionndo e estabelecido o precedente que a resoluçã~ do Conselho 
pretende firmar, a Prefeitura ftcaril\ quasi impússib il itada de adm inistrar 
os interesses do municipio, e attender ás suas mais urgentes necessi:lades 
de v iação. Si o Conselho tem competencin para provêr ao cnlçamento de 
al,;-urnas dezenas de metros de uma rna, a tem igualmente par,\ provêr ao 
calç.n.mento de um metro, ou sómente para re1nover ou assentar uma 
pedra, e por outro lado o Prefeito não pócle, sem autorisação expressa do 
Conselho, fazer esta remoção ou assentamento . Ent.retanto, pesa sobre o 
Prefe ito n responsabil idade pelo estado de conservação dos ca lçnmentos 
que muitas vezes exigem concertos urgent.issi1uos . Ora, é absurdo preten 
der qlle uma autoridade qualquer tenha responsabilidade em uma materia 
com relação a qual el la não gosa da liberdade que l he é correlata . 

Não dispondo o Conselho, como acima expendi, dos mesmos meios de 
informação, exame e est.ndo que o Prefoito encontra ''º pessoal techn ico 
qne serrn sob suas ordens, clar-se-lw a in da este absurdo- que o Conselho 
decretará melhoramentos nas calçadas ele ruas secundarias, no passo que 
v ias publicas, de cxtraordiunrio transito, as ela Saude, Gambôa, Prnioha e 
Arcos, po r exemplo, permanecerão em ]ameotave] estado e qunsi intrans
ituveis, como se acham. 

Quando a lei de 20 de Setembro deu ao Conselbo Municipal a facul 
dade de regular a illuminação publica , não quiz incumbir essa alta corpo
ração de remover ou assentar um lampeão; quando o encarregou de regular 
a conservação das mattas e jardins do districto, não lhe ntt.ribuiu a missão 
de mandar plantar uma arvo1·0 ou cortar outra em determinado Jogar; 
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quando lhe deu ~ompetencia para estabelecer e regular o serviço de assis
tencia publica, não cogitou que o Conselho interprntar ia esta disposição 
descendo n ordennr a remoção de um doente e assim por diante . Com a 
faculdade ue regular o calçamento da cidade dá-se outro tanto, e o Con
selho, mandando caJç,1r um trecho da rua do Riachuelo, exerce funcção 
que é de exclusiva competencia do Prefeito, no regímen da lei ele 20 de 
Setembro de 1892, pelo que a resoluçiio de 20 de Março fere essa lei nos 
termos e no espírito. • 

Pelas razões que acabo de expender, Srs. Senadores, opponho o veto á 
mencionada resolução do Conselho e submetto o meu acto ú vossa elevada 
apreciação. 

Districto Feuernl, 3 de Abril de 1893.-Dr. Candido Barata Ribeiro. 
Está conforme- Abril, 7 de 1893.- Gastão Silva. 

Usando da faculdade que me confere o art. 20 da lei n. 85, de 20 de 
Setembro cle 1892, veto n presente resoluc;iio do Conselho .M:unicipnl, clc 4 
do corrente, pelas razões constantes da exposição nesta data submctLida no 
conhecimento do Senado Federal. 

Districto Federa.], 7 de Abril de 1893.- Dr. Candido Barata Ribeiro 
O Conselho Municipal resolve : 
Art . Lo Fica o Prefeito autorisnclo a mandar calçar a rua Frnncisco 

Muratori, na freguezia rle Santo Antonio . 
Sala dns Sessões, 4 de Abril ele 1893. - Antonio Dias Ferreira, Presi

dcnte.-Dr. Canclido Benicio, 1° Secretario.- Capitão José Americo de 
Mattos, 2° Secretario. 

Ao SENADO FEDEllAL- Srs. Senadores-A' resolução do Conselho Muni
cipal, de 4 elo corrente, que nutorisn o Prefeito 11 1uandar cnlçur n rua 
Francisco Muratc;ri, opponho o veto, funelnndo -me nns mesmas razões r1ue 
submetti á vosoa apreciação relativamente no veto opposto n resolução do 
mesmo Conselho, de 3 do corrente, e cuja exposição, para facilitar- vos a 
c.onsulta, tenho a honra <le remetter-vos por cópia. 

Examinando-a, verificare is que encerra di~posição exorbitante do 
Poder Legislativo Municipal e ele competencia privntivn do Poder Execu
tivo, pelo que ba confusão de attribuições dos poderes, com violnr;ão ela 
lei orgnnica do Districto Federal, que os discriminou. 

Districto Federal, 7 de Abril de 1893 .-Dr. Candido Barat<i Ribeiro. 

«Cópia-Ao Senado Federal .-Srs. Senadores F~deraes O. § 23 <lo nrt. 
15 da lei n. 85 , de 20 de Setembro de 1892 dispõe que compete no Conselho 
Municipal «regular a abertura e denominação ele ruas, prnças, estradas e 
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cnmmhos, e sua policia, livre transito, alinhamento e emhellezamento, 
irrigação, esgotos pluviaes, calçamentos e illuminação». 

Deste preceito legislativo se infere que, no tocante a c:1!çamentos, a 
funcção do Conselho limita-se a regulai-os, isto é, a dar os regulamentos• 
estabelecer as regras, as normas, os traços gernes a que se deve subordinar 
a autoridade municipal. não só sob o ponto de vista administrativo, 

como sob o ponto de vista 'SCientifico, quando tenha de executar calçu
mentos. 

A lei de 20 de Set~mb ro tem esta interpretação, e assim o entendeu 
o Conselho Municipal subordinando-se a ella, quando, por acto de 7 de 
Fevereiro ultimo. decret •U uma resolução úcerca da conservação e recoos
trucção dos cnlçamentos, estabelecendo os principios geraes com que os 
regulamentou. 

O nrt. 1° da resohtção de 29 do corrente preceitüa : 
«Fica o Prefeito autorisado a mandar calçar a parallelipipeclos todo 

o trecho da rua do Riachuelo, comprehendido entre os ns. '292 e 346.» 
Neste preceilo do Conselho não ha um principio regulamentar, não 

ha um:i regra sobre c3Jçamentos, não ha siquer o caracter de generalidade ou 
ele cxteu.são quanto a Zúna, que é l imitadissima; ha apenas uma medida 
relativa {i execução de umn obra insignificante, q_uitl o calçamento de um 
quarteirão ou pequeno trecho de rua, o que fere na essencia a divisão dos 
poderes municipaes, nlteran<lo os limites que a lei de Setembro troçou a 

cada um e confundindo a :fnncçii.o de ambos. 
De facto, estabelecidos pelo Conselho os regulamentos a que se devem 

sub ordinar os calçamentos, é o Poder Executi vo quem os applica de accôrdo 
com as differentes circumstnncias a que. se àeve subordinar tal se rviço, 
mandando calçar um a rua ou o trecho de uma rua, até porque só mediante 
esta <listincção püde o Conselho pairar na elevada esphcra de legislador, 
tornando a questão nos seus elementos constitucionaes e geraes , o ponto 
de vista economico e o sc ient.ifico, emqnanto o Poder Executivo, na sua 
qLudidade de uclministrador, applica os preceitos estabelecidos . 

Não valendo a pena ter reformado completámente o regimen municipal 
do districto, separanrlo a deliberação da acção, o Legislativo do Executivo, 
para de novo confundil-os, como no regimen anterior, em que os intendentes 
decretavam medidas, ainda que de valor mínimo, e cl irectamente as exe· 
cutnvam . 

Iode-se mesmo affirmar qne, adm ittida semelhante faculdade para o 
actnal Conselho Municipal, a reforma teria peiorndo o systema persistente, 
porquanto os intendentes achavam - se em contacto e tinham sob suas ordens 
o pe;soal technico da Municipalidade, que hoje funccionn a parte, unicamente 
igaclo ao Prefeito. 
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De onde se conclµe que o Prefeito tem nos seus auxil iares technicos os 
meios de informação que lbe permittem conhecer dia a dia o estado dos 
calçamentos, as reparações ou reformas de que eJ!es carecem, o custo e as 
condições da obra a executar, ao passo que o Conselho não dispõe dos 
mesmos ou identicos recursos. 

Sanccionado e estabelecido o precedente, que a resoluçli.o do Conselho 
pretende firmar, a Prefeitur!' ficar ia quasi irnpossib ilit;da de administrar 
os interesses do municipio e a1tender ás suas mais urgentes necess itl ades 
de viac;ão. 

Si o Conselho tem cornpetencia para provêr ao calçamento de alguma~ 
dezenas de metros de uma rna, a tem igualmente para provêr ao ca lça
mento de um metro, ou sómente p>ira remover ou assentar urna pedra, e 

por outro lado o Prefeito não pôde, sem autorisnção expressa do Consel ho, 
fazer esta remoção ou assentamento. Entretanto, pesa sobre o Prefeito a 
responsabilidade pelo estado de conservação dos calçg.mentos, que muitas 
vezes exigem concertos urgentissimos . 

Ora, é absurdo pretender que uma autoridade riualquer tenha respon
sab ilidade em um.a materia com relação á ·qual ella não gosa da libe rdade 
que lhe é correlata. 

Não dispondo o Conselho, c0mo acima expendi, dos mesmos meios de 
informação, exame 1 estudo que o Prefeito encontra no pessoal tecbnico 
qu! ~crve sob suas ordens, clar-se-ha ainda este absurdo - que o Conselho 
decretará melhoramentos nas calçadas de ruas secm:-.Jarias , ao passo que 
vias publicas de extraordinario transito, as da Sande, Gnmbôa , Prn.inlrn e 
.Arcos, por exemplo, permanecerão em lamentavel estado e qnas i intras 
i taveis, como se acham . 

Quando a lei de 20 de Setembro deu "º Conselho Municipal a facul
dade de r·egula.r a illuminaçifo publica, não quiz incumbir essa altn corpo
rnçiio de remover ou assentar um lampeiio ; quando o encarregou de 
r egitlar a conservação das mattas e janlins do districto, não lhe at.tribuiu 
a missão de mandar plantar uma arvore ou cortar outra em cleterminaclo 
Jogar; quando lhe deu competencia para estabelecer e reglLlar o serviço 
de assistencia publica, não cogitou que o Conselho interpretaria esta 
disposição descendo a ordenar a remoção de tim doente ; e assim por 
diante. 

Com a fncu ldude de regulur o culçamento ela cidade, dú- se outro 
tanto, e o Conselho, mandando calçar um trecho da rua do Riacbuelo 

exerce funeção que é da exclusiva competencia Jo Prefeito, no regime~ 
da lei de 2.0 de Setembrn ele 1892, pelo que 0 r"•" luçiío de 29 ~e Março 
fere essa lei nos termos e no espirita. 
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Pelas rasões que acabo de expender, Srs. Senadores, opponho veto á 

mencion11da reso lução do Conselho e submetto o meu neto á vossa elevada 
apreciação. 

Districto Federul, 3 de Abril de 1894. - Dr. Candido Bartt.ta Ri
beiro . • 

Está conforme, Rio de Janeiro, 7 de Abril de 1893.-Gastão Sil:va. 

Usando da :faculJade que me confere o art. 20 da lei n. 85, ele 20 de 
Setembro de 1892, veto a presente resolução do Conselho ifonicipal, de 4 
do corrente, pe las rasões constantes da exposição nesta data submettída ao 
conhecimen te do Senado Federal. 

Districto Federnl, 7 de Abr i l de 1893.-Dr. CancUdo Bamta Ribeiro. 
O Cunselho Municipal resolve : 
Art. 1.° Fica o Prefeito autorisado a mandar calçar a pare!lelíp ipedos 

as ruas do Jardim Botanico, na Gavea, e parte da do Humaytá, na freguez ia 
da Lagoa. 

Art. 2. 0 Revogam -se as d isposições em contnirio_ 
Sala das Sessões, 4 de Abril de 1893. - Dr. Antonio Dias Ferreira, 

Presidente.- Dr. Candido Benicio, 1° Secretario.- Capitão José Ainerico de 
Mattos. 2° Secretario. 

Ao SENADO FEDERAI. -Srs. Senadores-A' resolução do Conselho ~fonici 

pal clel!do co rrente, que anto risa o Prefeito nmauch1r calçar as mas do Jartlim 
Bola nico e varte da do Hnmay t:í., oppouho o veto , i'undando-me nas mesmas 
rnsões que subm~tti a vossa apreciação relativamente ao veto, oppo5to tí 
resolução do mesmo Oonselbo, de 3 do corrente, e cuja exposição, para 
facilit.lr- vos a consulta, tenho a honm de remetter-vos a cópia. 

Examio~ndo-11 , ver ificareis qt1e encerra disposiçã0 exorbitante do PoÇl.er 
Legislativo Munic ipal e de competencia privativa cio Poder Executi vo, pe lo 
que ha confusão de attribuições dos po tleres, com violação da lei organica 
do Districto Federal, que as discrimmou . 

Districto Federal, 7 de Abril de 1893.-Dr. Canclido Barata Ribeiro. 

Cópia - «Ao Senado Federal : Srs. Senadores Federaes - O § 23 do 
art. 15 da lei n . 85 , de 20 de Setembro de 1892 dispõe que compete 
ao Conselho Municipal «regular a abertnra e denominação de ruas, 
praças, estradas e caminhos, e sna policia,line transito,alinhamento e em 
bellezameuto, irrigação, < sgotos pi n ,- iaes, calçamentos e illuminação» . 

Deste preceito legislativo se infere que, no tocante a calçamentos, a 
:funcção do Conselho limita-se a regulnl-os, isto é, a dar os regulamentos, 
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estabelece r as regras, as normas , os traços gcraes a que se eleve subo r
dinar n nutoridadc mun i<: ipnl, não só sob o ponto de vista ndministrnl'.ivo, 
como sob o ponto de vista scientifico, quando tenha de executar calça 
mento.:>. 

A lei de 20 de Setembro tem esta interpretação e assim o entendeu o 
Conselbo Municipal subordinando-se a ella, por acto de 7 ele Fevereiro 
ultimo, clccretou uma resolução :'icerca da conserv.19ão e reconstrucção dos 
calçamentos , estabelecendo os principios gemes co~1 que os regu lamentou. 

O a.rt. 1. 0 da resolução de 29 do corrente preceitua: aFicu o Prefeito 
autorisado a. mandar calçar a parallel ipipedos todo o trecho da rna cio 
Riachuelo, comprehendido entre os ns. 292 e 346.i> ' 

Neste preceito rio Consel ho n1'10 ha um principio regul amentar, não 
lia uma regra sobre cnlçamentvs, não ha siqner o caracter de generali 
dade ou de extensão qnnnlo o zona r1ue é limitadíssima; ha apenas uma 
medida relativa á execução ele uma obrn insignificante, qnul o c11lçamcnto 
de um quarte'.r1io ou pequeno trecho de run, o ']Ue fere nn essencia. a 
divisão dos poderes mur.icipaes, alteranclo os limites que a lei de Setembro 
traçou a cada um e confudindo a. foncção ele nrn bos . 

De facto, estabelecidos pelo Conselho os regulamentos a que se devem 
subordincr os culçarneatos, é o Poder Executivo quem os applica de 
accôrdo com as differentes circumstancias a que se deve subordinar tal 
servico, mandando ca!çar uma rua ou o trecho de uma rua, at.é porque só 
mediante esta distinoção póde o Conselho pnirar na elovnda csphern de 
l egislador. tom anelo n questão aos seus elementos const it ucionnes e p;ernes, 
o ponto de vista economico e o scientifico, emquanto o Poder Executivo, 
na sua qualidade de administra.dor, applicn os preceitos estnbeleciclos. 

Não valendo a pena t.er rcformarlo completamente o regímen mt1-
nicipal do districto, sepnrand<J a deliberação da acção, o legislativo do 
executivo, parn de novo coniuncl il-os como no regímen anterior , em que 
os ' intendentes clecret.avam medidas, ainda de vu lor minimo, e dircctn
mente as executavam . 

Póde-se mesmo affirmar que, ().dmittida semelhante faculdacle pare o 
actual Conselho Municipal, a reforma teria peioniclo o systemn persistente, 
porquanto os intendentes achnvnm-se em contacto e tinham .sob suas 
ordens o pessoal technico da Municipnli1lnde, que hoje funcciono. a parte, 
unicamente ligado ao Prefeito. 

De onde se conclue que o Prefeito tem nos seus auxiliares techninos 
os meios de informação que 1 he permittem conhecer clia ü dia o estado 
dos co.lçamentos, as reparações ou reformas ele que elles carecem, o 
custo e as condições da obra a executar, no pnsso que 0 Conselho não 
dispõe dos mesmos ou identicos recursos. 
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Snnccionado e eqtnbelecido o precedente, que a resolução do Consel ho 
pretende firmar, a Prefeitura ficaria qnasi impossibilita.la de adm inistrar 
os interesses do mnnicipio e atteuder ás suas mais urgentes necessidades 
de viação. 

Si o Conselho tem competencia para provar ao calçamento de algumas 
dezenas de metros de uma ma, a tem igualmente para prover ao 
calçamento de um ;netro, ou sómente para remover otr assentar uma pedra, 
e po r outro lndo o Prtfeitl) não pócle, sem nutorisação expressa do Con
seiho, fazer esta remoção ou :isseutameuto. Entretanto, pesa sobre o 
Prefeito a responsabilidade pelo estado de conservação dos calçamentos, 
que muitas vezes exigem concertos urgentissimos. 

Ora, é absurdo pretender que uma autoridade qualquer tenha res
ponsab ilidad e em uma materia com relação á qual ella não gosa da 
lib erdade que lhe é correlata. 

Não dispondo o Conselho, como acima expen<li, dos mesmos meios 
de informação, exame e estudo que o Prefeito encontra no pessoal 
technico que ser:ve sob suus ordens, <lar-se-ha ainda este absurdo-que o 
Conselho decretará melhoramentos nas calçadas de rnas secundarias, ao 
passo que vias publicas ele extraordinario transito, as da Sande, Gamboa, 
Prainha e Arcos, )'Or exem pio, permanecerão em lamentavel estado e 
quasi intransitaveis, como se acham. 

Quando a lei ele 20 de Setembro deu ao Conselho Municipal a facul
dade de regular a illuminação pnblic-i, não quiz incumbir essa alta corpo
ração de \'emover ou assentar um lampeiio; quando o encarregou de 
regular a conservação elas mattas e jnrclins do clistricto, não lhe attribuiu 
n missão de mandar plantar uma arvore ou cortar outra em determinado 
Jogar ; quando lhe detl co n1 peteacia parn estcibelecer e regular o serviço de 
nssistencia pub lica, nã.o cogitou q~ie o Conselho interpretaria esta dispo
s ição descendo a ordenar a remoção de um doente, e assim por diante. 

Com a faculdade de regular o calçamento da cidade dá-se outro 
tanto, e o Conselho, mnudauclo calçar um trecho ela rua do Hiachilelo, 
exerce funcção quP. é da exclusiva co111petencia elo Prefeito, no regimen 
da le i ele 20 de Setembro de 1892, pelo que a resolução de 29 de Março 
fere essa lei nos termos e no espirito. 

Pelas razões que acabo de expender, Srs. Senadores, opponho o veto 
{1 mencionada resoluçiio do Conselho e submetto o meu neto a vossa elevada 
apreciação. 

Districto Federal, 3 de .Abril de 1893, 5• da Republica.-Dr . Candiclo 
Barata Ribeiro.» 

1 
Está conforme.-Rio, de Janeiro, 7 de .Abril de 1893.-Gastão Silva. 

x-23 
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- Usnndo da faculdade que me confere o art. 'W da lei n. 85, de 20 
de Setembro de 1892, veto a presente resolllção do Conselho Mnnicipnl, de 
5 elo corrente, pelas razões constantes dt\ exposição nesta data snbmettidil 
ao conhecimento do Senado Federal. 

Districto Fe:ler.al, 7 de Abril de 1893 .- Dr. Oanclido Barata Ribeiro. 

O Conselho Munici1ial resolve : 

Art. 1.° Fica o Prefeito Municipal autorisado a despender até á quantia 
de lOO:OOOH com a limpeza e embellezamento chi prnça QL1inze de No 
vembro ou largo do Paço, sob as seguintes condições: 

§ 1. 0 Arraznr o jardim fronteiro á nta Sete ele Setembro, consei·vando 
o lagedo que forma o passeio e calçando -se o centro a parallelepipedos . 

§ 2.0 Remover os iageclos em abandono na área comprehencli•ía entre 
o caes de desembarques e eclificio da antiga Praça, e bem assim todos os 
barracões e latrinas, conservada n direcção das mas da Assemb !éa e 
S. José, cleviclamente calçadas, ele modo que fiquem as mencionadas ruas 
e largos completamente des im[Jecliclos para o livre transito. 

§ 3.0 Mandar constrnir mic:torios llpropriados e decentes. 
Art. 2° Fica proh.ibicla a collocação de kiosques em mm1ero super:o r 

a seis, em tocla a extensão ela refer ida prnçn, desde a rua Sete de Se
te1~1bro até ao caes do Pharonx. 

Art. 3.0 A cle -'p~z<L antorisacla para os mel horamentos indicados, :ine 
serão feitos com a maior presteza, correrá por conta do emprestimo qLie 
fôr contrahido pelo Conselho iVInnicipal. 

Art. 4. 0 RevogLiam-se as disposições em contrario. 
Sala elas Sessões, 5 de Abril de 1893.-Dr. Antonio Dias Ferreira, 

Prnsidente.-Dr. Candiclo Benicio, 1° Secretario.-Capitão José Americo 
ele Mattos, 2° Secretario. 

Ao SENADO l•'EnEllAL- Srs. Senadores-A' resolação do Conselho 'il'Iu
nicipal , ele 5 do corrente, que autorisa o P1·efeito a despender atê a quan
tia ele 100:000# com a l impeza e embellezamento cb prnça Quinze de 
Novemb ro, opponho o veto, fnnclando -me nas mesmas razões qne submetti 
a vossa· apreci,1c;ão relati vamente ao veto opposto a reso lução do mesmo 
Conselho, de 3 do corrente, e cuja exposição, parn faci li tar-vos a con
sulta, te~h~ a honra ele remetter-vos por cópia. 

Examinando-a, verificareis qL1e encerra dispo,.ição exorbitante do 
Poder Legislativo MLrnicipal e de competenci.1 privativa do Pod~r Execll
t ivo, pelo que ha confusão de attribuiç-ões elos pode res com vio l<lçã.o ull 
]oi organica do Districto FeJeral, que se disc1·iminoL1 . 

Districto Federal, 7 ele Abril de 1893.-Dr. Candido Barata Ribeiro. 
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Cópia-• Ao Seuado Federal: Srs. Senadores F edernes- 0 § 23 do 
a rt.. 15 àa lei n. 85 , de 20 de Setembro de 1892 dispõe que compete no 
Conse lho Municipal « regulnr a abertura e denominação de ruas, 
praças, es tradn s e caminhos , sua policia, livre transito , ali nhamento 
e ern bellezarnento, irri gação, es.çotos pluv'iaes, calçamentos e illuminnção. » 

Deste preceito legisla tiyo se infere que no tocante a calçamenlos a 
funcção do Conselho limita-se a regulal -os, isto é, a da r os regulamentos, 
estabelecer as regras, as norm as, os trnços gemes a que se deve subor
d inar n autoridade municipal, não só sob o ponto ele vista administrativo 
como sob o ponto ele y ista scientifico, quando tenha ele executar calça
mentos. 

A lei de 20 <le Setembro tem esta interpretação e assim o entanclen o 
Conselho Municipal sub0rdi nand o-se a ell a quan do , por acto ele 7 de F e
vereiro ultimo, decretou uma resolução ácerca ela conservação e recons
trncção dos ca l1mmeatos, esta belecendo os principias gemes com que os 
regulamentou. 

O art . 1° d<t resoluç.ão de 29 elo co rrente preceitua: 
« Fica o P refeito auto risad o a rnnnclar calçar a parallelepipeclos toclo o 

trecho da rua do Rinchuelo, comprehendido entre os ns. 292 e 3'16." 
Neste preceiLo do Conselho não ha um principio regulamentar, não ha 

uma regra sobre cnlçnmento, não hn siquer o caracter ele generali clacle ou 
de extensão q uanto ::i. zona, que é li1nitadissirna; lia upenas umn merlida 
relativa ,\ execução de uma obrn ins ignifican te, qual o calçamento àe um 
qnnrtei rão ou pequeno t recho ele m a., o que fere na essencia a d ivisão elos 
poderes municipnes, nl terand·l os limites que a lei de Setembro traçou a 
cada um e confundind o a funcção ele ambos. 

D e facto, estabelecid os pelo Con selho regulamentos a que se devem 
sub ordinar •>S ca lçamcnlos, é o Poder Executivo quem os applicn ele ac
côrdo com as di fferentes circumstnncias a que se deve subordinar tal ser 
viço, mandando ca lçar um·t rua ou o trecho de uma rua, até porque só 
medi :inte esta di stincção púde o Conselho pairar na elevada espbera de 
leg islador, tornando a quest1io nos seus elementos constitucionaes e gemes, 
o ponto ele vi sta_ econornico e scien tilico, emqunn to o Poder Executivo, na 
sua qual idade de administrado r, npplica os preceito.9 est.abelecidos. 

Não valendo n pena te 1· refcrmudo completamente o regim em municipal 
do di stricto , separando a delib eração d.i acção , o leg islativo do executivo, 
pnrn de novo confnndil -os, corn o no regim em anterior, em que os intenden
tes decretnvum rnedidas, ainda que ele valor minirno, e directamente as 
executavan:. 

Pócle- se mesmo affi rmar que, nclrnittida semelhante fac uldade pa ra o 
actual Conselho Municipal, a reforma teria peiornclo o systema persistente, 
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porquanto os intendentes achavam-se em contac to e tinham sob suas or
dens o pessoal technico da Municipalidede, que hoje funcciona á parte, uni
cumente ligado ao Prefeito. 

De onde se conclue que o P refeito tem nos seus auxiliares tedrnicos os 
meios de informação qn• lhe pennittem conhecer dia a dia o estado dos 
calçam3ntos, as reparaçõ es e as refornrns de que elles carecem, o custo o as 
condições da obra a executar, ao passo r1ue o Conselho não dispõe dcs mes
mos ou identicos recursos. 

Sanccionaclo e estabelecido o precedente , que a resolução do Conselho 
pretende firmar, a Prefeiturn ficaria quasi im11osib1litadn de ndminisLrar os 
1nteresses do m unicipio e attender ás suas mais urgentes necessidades de 
viação. 

Si o Conselho tem competencia para provêr ao calçamento de algumas 
dezenns de metros de nma rua, a tem igualmente para provêr no ca lçamen
to de um metro, ou sómente para remover ou assentar uma pedra, e por 
outro lo.elo o Prefeito não póde, sem aulorisação expressa do Conselho, :fa
zer esta remoção ou assentamento. Entretanto, pesa sobre o Prefeito o. 
respon sabilidade pelo estudo de conservaç.ão dos calçamenlos, que muitas 
vezes exigem concertos urgenlis imos. 

Orn, é absurdo pretender que uma autoridade quo.lqner teuhn respon
snbilidtlfle em uma m'nteria com relação á qual elln não gosn <ln lib erdade 
que lhe é correlata. 

Não disponclo o Conselho, como acima expencli, dos mesmos meios tle 
informação, exame e estudo que o Prefeito encontra no pessoal lechnico que 
serve sob suns ordens, clar-se-ho. ainda este absurdo que o Conselh o decre 
tarú, 111 elhoramentos nas calçadas de ruas secundo.rias, no passo que vias 
pnhlicns, <l e extraordinario trans ito, ns da S>l ude, Gnn1bôa, Prninha, e 
Arcos, por exemplo, permanecerão em lam r ntnvel estado e qnnsi intmnsita
veis, como se acham. 

Quando a lei de 20 ele Setembro deu ao Conselh o Municipal a fnculclncle 
de regular a illuminnção publi co , não qui z incnmbir essa nlto. corpornção 
ele remover ou o.ssentar um lnmpelio; ~iuaodo o encarregou de regulei?' a 
conservação das mattas e jardins do distri ctu, niio lh e nttribuiu a missão 

de mandar phnto.1· nm a arvore ou cortar outra em dotem inndo Jogar; 
quando lhe deu compeLencia para estabelecer e reglllcir o serviço de nssi s
t encia publico., não cogitou que o Conselho interpretnri:i esta tli sposiçiío , 
descendo a ordenar a remoção de llID doente, e assim por di<lllte 

Com a facnldacle de regular o cal çamento da cidade dá-se outo tanto• 
e o Conselho, mandando c11lçnr u111 trecho da rua do Riachuelo, exerce 
íuncção qu e é da exclusiva competenciu do Prefeito, no regimem ela lei de 
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20 de Setembro de 1892, pelo que a resolução de 29 de Março fere essa lei 
nos termos e no espirito. 

Pelns razões que acabo de expender, Srs. Senadores, opponho veto á 
mencionada resolução do Conselho e submetto o meu acto á vossa elevacla 
aprec:ação. 

Districo Federal, 3 ele Ab ril de ISU:J. - -Dr. Canclido lJarata Ribeiro.>> 
Est[1 conform c.- Abril de 7 de tS!J3. - ·Gasl<io Süva. 

Usando da faculclnele que me confere o art. 20 ela lei n. 85, de 20 ele 
Seten'. bo ele 1892, veto a presente resolução elo Conselho l\lfonicipal , ele 5 
do corrente, pelas razões constantes ela exposição que nesta data submetto 
ao conhecimenao elo Senado Federal. 

Districto Federal, 7 ele Ab ril ele 1893.- Dr. Candido lJarata Ribeiro. 
O Conselho Municipal resolve : 

Art.. l. ° Fica o Prefeito autorisaelo a manelar calçar a rLt!I de Todos 
os Sant.os, na freguezia da Lagôn, na parte cornprehendida euLre as ruus 
da Real Grnmieza e D. Mariana. 

Art. 2. 0 Revogam-se as <lispos ições em contrario. 

Sala das Sessõe , 5 ele Abril de 189J.- Dt'. Antonio Dias Ferreira, 
Presidente - Dr. Gand'icto lJenicio, 1° Secretnrio.-Capitão José Americo de 

JJ:Iattos, 2° Secretario 

Ao SENAllO FEllllll.\I, : Srs. Senadores - A' reso lução do Comelho Mu
nicipal, de 5 Jo corrente, que autorisa o Prefeito a mandar calça .. a parte 
da rua de Todos os Santos, compreliendida entre as tl a Real Grandez<\ e 
D. Mariannn, opponho o veto, funclanuo -me nas mesmas razões que sub
metti á vossa apreciação relativamente ao veto, fundando- me nas ,]o 
mesmo Conselho,.cle 3 <l o co rrente, e cuja ex posição, para facilitar- vos a 
cuLsnl ta, teuho a honra de rem~tter por cópia. 

Examinando -a, verificnrais que encerra disposição exorbitante do 
PoJer Legis lativo ~Iunic i pn l e de competcncia privntiva elo Poder Execu
tivo, pelo que ha confusão ele. poderes com violação ela lei organica elo 
Distri cto Federal, que os disc riminou . 

Districto Feder .. !, 7 de Abril de l 93. - Dr. Canclido Barata Ribe'iro . 

Cópitt-«Ao Senado Fcclernl. - Srs. ::enaclores Fe.Jeraes - O § 23 
do art. 15 <ia lei n . 85, de 20 de Setembro ele 1892 <li;põe que 
compete ao Conselho l\lfonicipal " regular a abertura e clenominaçií.o 
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de ruas, praças, estradas e ca minhos, e sua policia, livre transito, ali
nhamento e embellezai:.ento, irrigação, esgotos pluviaes, calçarnenlos e 
illuminação ». 

Deste precei to kgisl~tivo se infere que, no tocante a calçamentos, a 
funcção do Conselho limita-se a regulnl-os, isto é, a dai· os regul:tmentos, 
estabelecer as regras, as normas, os traços gernes a c1ue se eleve sub or
dinar a nutoridade municipal. não só sob o ponto de vista admini strativo, 
como sob o ponto de vista scientitico, qua ndo t enha de executar calça
mentos. 

A lei de 20 de Setembro tem esta interpretação, e assim o entendeu o 
Conselho l\fonicipnl subordinando- se a ella, quando, por acto de 7 c~e F e
vexeiro ultimo, decretou uma resolução ácerca da conservação e reco.islrnc
çiio dos calçamentos, estabelecendo os priocipio s gernes com que os re.gu
lam entou. 

O art. 1.0 da resolução de 29 do corrente preceitua: 
«Fica o Pre-feito autorisado a mandar calçar a imrallelepipedos todo 

trecl:o ela rua do Riach Lielv, comprehendido entre os ns. 292 
3'1G.» 

Neste preceito do Conselho não ha um principio regLllamentar, não lia 
uma regra sobre cnlçumentos, não ha siquer o cnracter de generaliclacle ou 
de extensão, quanto á zona, que é Jimitnclis>irnfL ; hn apenas urna medida 
relativa á excepçâo de obra imignificante, qual o calçamento de um quar
te irão ou pequeno t recho ele m a, o que fere na essencifL a divisão elos po
deres munic ipaes, alteran do os limites que a lei ele Seternb.-o tra~.ou a cada 
um e confundindo a :funcção de ambos. 

De facto, estabelecidos pelo Consell· o os regulamentos n qne se devem 
subordinar os calçamentos, é o Puder Executivo quem os appl ica de 
accô rclo com us differeetes circumstancias n que se eleve subordinar tal 
serviço, mnndunclo calçar uma rua ou o trecho ele uma rua, até porr1ne, 
só mediante esta distincçii.o pod e o Conselho pairar na elevnda csph era de 
lcgislaclor, tomando n questão nos seus elementos constitucionaes e gemes, 
o ponto de vista economico e scientifi ro, emquanto o P oder Executivo, na 
sna qualidade de administrador, applica os preceitos estabelecidos. 

Não valendo a pena ter reformado com pletamente o regimen municipal 
do cl istricto, separunclo a deliberação d11 acçõo, o legislativo do executivo, 
para de novo co nfundi! os, como no l"egimen an terior, em que os inten· 
<lentes decretavam medidas, a inda que ele valor mínimo, e directamente us 

executavam. 
Púcle-se mesmo affirmar que, adrniLtida semelhante faculdade para o 

Conselho J\:fuuicipal , ti reform a teria peiorJtlo o syst.curn pernisteute, por· 
quanto os intend cates achu vam-se em contucLo e tinham sob suas ordens o 



33! 

pessonl technico ela Municipal idade, que hoje foncciona á parte, unica
mente ligado no Prefeito . 

De onde se conclue que o Prefeito tem nos seus auxiliares technicos 
os meoos de infonnaçii.o que lhe permittem conhecer dia a dia o estado 

dos calçamentos, as reparações ou reformas de que elles carecem, o custo 
e as condições da obr~t a executar, a o passo que o Conselho não disp.õe 
dos mesmos ou identicos recursos. 

Sanccionado e estabelecido o precedente. que a resoluçii.o pretende 
firmar, a Prefeitura ficaria qnasi impossibilitada de administrar os inter
esses do mnnicipio e attendender ás suas mais urgentes necessidades de 
viaçii.o. 

Se o Conselho tem compctencia pnrn prover ao calçamento de algumas 
d zenns de metros de uma rua, a tem igualmente parn prover ao calça
mento ele um metro, ou sómente parn remover ou assentar uma pedra , e 
por outro lado o prefeito não póde, sem nutorisação expressa do Conselho, 
fnzer esta remoção ou nssentnment.J. 

Entretanto, pe:a sobre o Prefeito a responsabilidade pelo estado de 
calçamentos, que muitas vezes exigem concertos urgentissimos. 

Ora, é absurdo pretender que uma atltoritlade qua lquer tenha r.ispon
sabilidaele em uma ma teria com rela9ão á q ua i ella não gosa da liberdade 
que lbe é correlata. 

Não dispondo o Conselho, como acima expendi, dos mesmo> meios ele 
informação, exame e estudo 'll!e o Prefeito encontra no pessoal technico 
que serve sob suas ordens, dar-se-Jm a inda este nbsnrelo- que o Conse
lho decretará n1elhornmeatos nas calçnuas de mas secunelarias, ao passo 
que vias publicas ue extraordinario transito, ns d,\ Sande, G::uuboa, 
Prainha e ArcJs, por exemplo, permnnec ~rão em lastimavel estado e quasi 
intrnnaitaveis, como se acham. 

Quando a lú de 20 de Setembro deu ao Conselho Municipal a facul
dade de regular n illu :11 innçiio llllb lica, não quiz incumbir essa ulta corpo
rnçã'.> de remover ou us,;entar um lampeão; quando o encarregou de regular 
a conservação d"s matt:ts e Jardins elo districto, não lhe attribuio a missão 
de manrlar plantar uma acvore ou cortar outra em determinado lugar; 
quando lhe U.eu competencia para estabelecer e regular o serviço de nss is
tencia publicn, não cogitou qtte o Conselho interpretn1fa essa disposição 
descendo n ordenar a remoçii.o de um do.ente, e assim pl)r diante . 

Com a faoiliclade de reg11lar o calçamento da cidade, dá-se outro tanto, 
e o Conselho, mandando cnlç.tr nm trecho da rua do Riachuelo, exerce 
funcção que é da exchlsiva competencia do Prefeito, no regimem da lei 
ele 'W de Setembro de 1892, pelo que 11 resolução de 29 de M11rço fere essq 
lei nos termos e no espirita. · 
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Pelas razões que acabo ele expendcr, Srs. Senadores, opponho' veto á 
mencionada resolução do Conselho e submetto o meu acto á vossa elevada 
apreciação. 

Districto Federal, 3 de Abril be 1893, 5° da Republica.- Dr. Candillo /) . 
IJarata Ribeiro. 

Estt'1 conforme.- Rio de Janeiro, 7 de Abril de 1893.- Gastão 
Silva. 

Usando <la faculdade que me confere o art. 20 da lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 1892, veto a presente resolução da Conselho Municipal, de 5 
do corrente, pelas razões constantes da exposição nesta data submettida 
ao conhecimento do Senado Federal. 

Districto Federal, 8 de Abril de 1893, 5° da Republica.- Dr. Ccrndide 
Barata Ribeiro. 

O Conselho Muncipal, resolve: 

Art. 1. 0 Emquanto houver carestia dos generos de primeira necessi
dade e não fórem construidos diversos mercados regulares, é permittida, 
independente de licença, a venda de aves, legumes e cereaes nos seguintes 
pontos. do municipio : 

Prnin de Botafogo, na eaquina da rua S. Clemente ; 
Largo da Gloria, nas immediações da ladeira; 
Largo <la Mãe do Bispo, proximo ao convento; 
Larga de Cutumby, Estucio de St\. e immediações ela caixa d'agua ; 
Largo ela Segunda-Feira ; 
Praça do Engenho-Novo; 
Praçt1 da Harmonia ; 
Praça de Sunto Christo ! 
Aterrado, em uma das pontes em frente a ma de ... 
Tres Vendas, na Gavea; 
Aguas Ferrens; 
Todos os• Santos; 
S. Francisco Xavier; 
Santa Cruz; 
Cascadura. 
Art . 2.• A venda de generos começará ás 5 horas e terminará ás 10 

cln manhã. 
Art. 3.• Os vendedores são obrigados a manter em completo asseio o 

espaço que occuparem, sob pena de 5H de multa e o dobro nn reinci
dencin. 
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.Art. 4.0 Revogam-se as di sposições em contrario. 
Sala elas Sessões, 5 de .Abril de 1893.- Dr. Antonio Di!rs Fe1Teira , 

Presidente.- Dr. Candiclo Benicio, 1° Secretario.-- Capitão José Americo de 
Mattos, 'l 0 Secretario. 

Ao SENADO FEnEnH - Srs. Senadores - A resolução de 5 do corrente 
estatue : 

".Art. \. 0 Emquunto houver a carestia dos generos de primeira neces
sidade e não fo rem constrnidos mercados regulares é permittida, indepen
dente de licença, a venda de aves, legumes e ce reaes nos seguintes pontos 
cio municipio.>> Em seguida iodi cn estes pontos, notando-se que, em relação 
a um delles ficou o Conselho perplexo, estabelecendo-o \'agnmente nestes 
termos: «Aterrado, em uma das pontes em frente á rua de .. • ,, o que im
possibilitaria o Poder Executivo i\Iunicipal de pôr em r;ratica a medida, 
por níio lhe ser dado sa ber a qual das pontes e a qual das ruas do Atú
rado quiz refMir-se o Conselhn. 

Não me cumpre, Srs . Senadores, ini1u irir até que ponto a provi
dencia do Conselho influirá sobre a carest ia dos generos de primeira ue
cessid"de; menos me compete saber pnrrpie se excluem de entre estes a 
lenha, o carvão, as differentes especies de carne que dev iam figurar ao 
lado das aves, todos os generos de primeira necessidade, como tnes indis 
pensnve is :'l vida e todos suje itos a carestia que o Conselho pretende de
bellar. 

Não el evo, porém, deixar de assignalar as razões em que me apo io 
para oppõr o veto a esta resolução e que passe a descriminar . 

.A resolLtção do Conselho crêa regimen differente para ci dadãos que 
exercem o mesmo commercio, a mesma industria, a mesma profissão, es
ta belecendo portanto privilegio. 

Na verdade ex istem posturas muaicip aes que regulam o clireito de 
vender em mercados e casas particulares aves, legumes e cereae~, pelas 
qnaes, além de medi<lns conducentes a resguardar os interesses ela sande 
publica, e t,1xuilo o imposto de licença, diverso por cada geuero ele com
mercio, além do de industria e profissões. 

A resolução de 5 de Abril, perm ittindo a venda 'inclepenclente ele licen
ça, exonera do pagamento de imposto · diversos commerciantes, creando, 
portanto, um a classe de privilegiados, com ofi'ensa dos direitos dos que para 
conseguirem negociar no mesmo genero de commercio pagaram impostos 
e tiraram licenças, sujeitando-se·a todos os onus . 

Demais, a licença para qualquer commercio .é o meio que esta 
belece a dependencia entre os que a sol icitam on obtêm e a administração 
municipal, conferindo a esta o direito de fiscalisação, e aquelles o dever de 

J!-24 
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subordinarem-se ás exigencias que lhes fõrem feitas; ora, se o Con
selho permitte que se negocie independente de licença, permitte, portanto, 
que commercie livremente, ~cm subordinação de qualr1uer ordem que seja, 
nem sujeição a pessoa alguma, isto é, o Conselho abre miio de um direito 
que lhe não pertence-o de fiscalidação, attributo do Poder Executivo. 

Se pela lei de 20 de Setembro de t89'l, o Conselho Municipal niio tem 
competencin para fiscalisar o exercício do commercio e industria do Dis
tricto Federal, nem para conceder licenças, tambem não a possue para 
dispensar essas e annullar a fiscalisação. 

O neto do Conselho, que orn impugno, importa, pois, em invasões de 
attribuiçõcs do Poder Executivo Municipal. 

Além disto, a resDluçiio de 5 do corrente, que se acha em completo 
antagonismo com o disposto no codigo ue posturas de 1853, tit. Ll l § 4°, 
que prohibe o .atravancamento das ruas, pr~çis e lugares publicos, fere 
igualmente a lei de l de Outub ro de 1828, na parte não revog11d;i pela 
actual lei organica, a qual no til. 3°, nrt. 66, § 1°, incumbe ás Municipa
lidades a obrigação de descmpachamento das ruas, cáes e praças, o que 
e~cluc a faculdade de estabelecer m ercados nos lugares onde elles emba
raçariam o transito, como por exemplo, sobre uma das pontes do Aterrado, 
conforme determina o citado acto do Conselho. 

Por ultimo, relevar-me-heis observar que este mesmo principio con
stitue preceito explicito na lei de 20 de Setembro de 1892, que organisou 
o Districto Federal, e que no art . 15, § 23 lettra b, estabelece que was ser
vidões m unicipaes serão conservadas livres e francas. " 

De modo que, quando n resolução de 5 de Abril attingisse o resultado 
a que se propõe, concorrendo para diminuir o preço do genero de primeira 
necessidade, ainda quan'.lo não constituisse um attentado contra direitos 
de commercinntes garantidos em leis, nem fosse uma invasão do Poder 
Executivo Municipal, seria contrario no seu fundamento á expressa dis
posição dn lei orgnnica do Districto Federal; razões que snbmetto á vossa 
consideração, como justifica9ii.o do veto que ora opponho, 

D1stricto Federal, 8 de Abril de 1893, 5° da Republica.- Dr. Canclido 
Barata Ribeiro. 

Usando da faculdade que confere o nrt. 20 da lei n. 85, de 20 de Se
tembro de 1892, veto a presente resolução do Conselho Municipal, de 14 
do corrente, pelas razões constnntes da expoeição nesta data submettida 
a< conhecimento do Senado Federal. 

-Districto Federal, 18 de Abril de 1893 .- Dr. Oanclído Barata Ribeiro. 
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O Conselho Municipal resolve : 

Art. 1.• Fica o Prefeito autorisado a conceder licenças parn casas de 
commercio antigas, independentemente do Cllmprimento das posturas de 
31 de De.zernbro de 189l e 15 de Setembro de 189~. 

Art . 2.° Fica suspensa a execução dn postura relativa ás chaminés nos 
esgotos das casas desta capital, até que o Conselho resolva a sua ut.i
lidade. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 14 de Abril de 1893 .-Dr. Antonio Dias Ferreirn, 

Presidente. - Dr. C<indido Benicio , 1 • Secretario.-Capitão José Americo 
de Mattos, 2.0 Secretario . 

Ao SENA.no FEnEnu-Srs. Senadores. Diz a resolução de 14 do corrente 
no art. 1•: 

« Fica o Prefeito nutorisado a conceder licenças para casas de com
mercio antigas, independentemente do cumprimento das posturas de 31 de 
Dezembro de 1891 e 15 de Setembro de 1892.. " 

As postluns citadas nesta resolução, regulnndo os melhoramentos das 
latrinas das casas, de nccordo com os preceitos do hygiene moderna, 
são portanto de applicaçüo geral a todas as casas do Districlo Federal. 

Antes de ir adiante faço notar a inexequibilidade da resolução do 
Conselho; que não caracterisou, como devia fazer, o que a seu juízo se 
deve entender por casas de commercio antigas; deixo, porém, de lado este 
inconveniente, para considerai-o no ponto de vista de sua legalidade. 

A resolução do Conselho limitou-se a providenciar com relação ás 
casas commerciaes antigas, consequentemente excluiu do novo regimen, 
não só as casas de commercio que não sejam antigas, como todas as outras 
casas do districto que não sejam de commercio. 

Ora, on as posturas de 31 de Dezembro de !89l e 15 de Setemb ro de 
1892 correspondem a umn necessidade publica ou nüo; si constituem uma 
imposição vexatoria ou desarrasoada, e não pode ser outro o pensamento 
do Conselho, a r.esolução de 14 do corrente devia providenciar para todas 
as casas do districto, ll não sómente para os casas de commercio, e ainda 
menos para certas e determinadas casas de commercio - as antigas. 

Não se . diga que o art. 2.• da mesma resolução « suspendendo a 
execução da postura relativa ás chaminés nos esgotos das casas desta 
capital,,, na phrnse do Conselho, estabelece o principio geral que respeitaria 
todos os direitos, porque não havendo postura sobre « chaminés dos es
gotos das casas » niío haverá o que suspender. 

Subsiste, portanto, a restricção da resolução de 14 do corrente, da 
qual resultam vantagens em favor de certas casas de commercio com 
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detrimento de out ras, umu vez q11e as pos turas impõem uma certa sommu 
de sacrificios de 'lue só libertam a quellas e as quaes continuam sujeitas 
estas . 

Assim, pois, a resolução ele 14 elo corrente offencle o regimen funda 
mental ela igualdade perante as leis . 

Eis, Srs. Senadores, as razões em que me apoio para oppôr o veto á 
resolução elo Conselho Municipal, razões que submetto ao vosso elevado 
juízo . 

Districto Federal, 18 ele Abril ele 1893, 5° ela Repu\i l ica. - Dr. Oandido 
Barata Ribeiro. 

Usando da faculdade que me confere o art. 20 ela lei n . 85, ele 20 
ele Setembro ele 1892, veto a presente resolução elo Conselho Mun icipal, ele 
14 elo corrente, pelas razões constantes ela expos ição nes ta data submettida 
ao conhecimento do Sena.elo Federal. 

Districto Federal, l9 ele Abril de 1893 . - Dr. Candido Barata 
Ribeiro. 

O Conselho Municipal resolve : 

Art. 1°. Fica o Prefeito elo Districto Federal outorisado a conceder 
privilegio, por 40 annbs, salvo direitos de t erceiro, ao engenheiro Felix 
Antonio Pereira Lima, para construcção, t1so e goso de umu estrada de 
ferro de bitola ele um metro, denominada- Grande Circuito-, e segundo a 
plunta apresentada e appensa ao requerimento, com um ramal para a ilha 
do Governador. 

Art , 2 . 0 O prazo para apresentação elos es tudos completos será ele 
seis mezes e o para iniciação dos trabalhos depois da ass ignatnrn elo con
tracto será de 18 mezes . 

Art . 3. 0 O concessionario não poderá passar sen privilegio a outrem, 
sem licença elo Conselho Municipal. 

Art. 4 .° Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Sala elas Sessões, 14 de Abril ele l893 .- Dr . Anton'io D-ias Ferreira, 

presidente.- Dr, Canclido Benicio , 1° Secretario.- Capitão Jo sé Amarico 
de Mattos, 2° Secretario. 

Ao SENADO F EDEllA!,_;Srs . Senadores~O art. l 0 ela reso lução de 14 elo cor
rente so bre uma estrada ele ferro cl enominacla -Grande Circuito-estatue : 

« Fica o Prefeito elo Districto Federal antor isaelo a conceder privi legio 
por 40 annos, salvo direitos de terce iro, ao engenhe iro Felix Antonio Pe
re!ra Lima, para construcção, uso e goso de uma estrada ele ferro· de bitola 
de um metro, denominada~Grande Circuito-e segundo a planta apresen-
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tada e appensa ao requerimento, com um ramal para a ilha do Go
vernador. >J 

E' evidente que o Conselho Municipal se considerou no direito de 
dar privilegio ; restá-me inquirir da legitimidade deste dÍreito. 

Em nenhum artigo da lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892 se acha 
el le exp resso; ao envez disso, predomina sempre nella o pensamento 
de oombatel-o , confiando da concurrencia grandes vantagens parn Ôs ser
viços publicas. 

Como se não occorresse ao legislador uma unica hypotbese em que 
fosse conveniente :facultar no Conselho Munic ip al a prerogativa de dar pri
vilegias, só a elle se referio a lei de 20 de Setembro para condemnal-o 
peremptoriame.nte e o fez no § 21 do art. 15 no qual, conferindo ao Con
selho competencia para cc provêr sob1•e instituição e admi nistração dos 
cemiterios e sobre o serviço fnnerario " vedoLt-lhe conferir monopolio ou 
privilegio. 

Si não ha, portanto, uma disposição legislativa expressa que prohiba 
o Conselho de dar privilegias, nenhuma existe que a isso o autorise, e 
antes pelo contrario, tratando-se de um serviço municipal importante, o 
serviço mortuario, susceptivel de ser privilegiado, como o é ainda agora, 
vedou-lhe a lei a competencia para dar privilegio 011 monopolio. 

Referindo-se á competencia do Conselho com relação a estradas e 
caminhos, deu-lhe n de regular a abertura de urnas e outros, sua policia, 
livre transito, etc. » . 

Seria o momento de prevêr o legislador a hypothese da locomoção a 
vapor, estabelecendo os princípios que deviam regei-a si t ivesse o pensa
mento da concessão de privilegios l imitando portanto a liberdade de 
tra,nsito • 

.Ao passo que a lei de Setembro não conferiu ao Conselho o direito de 
dar privilegios, a resolução de 14 do corrente limita as attribuições do 
Poder Executivo Municipal, no tocante ás exigenc ias do contracto que se 
tenha de lavrar; assim é que estabelece sómente a largura da estrada, 
marcando apenas o tempo para a apresentação dos estudos completos e 
para a iniciação das obras, o primeiro de seis mezes e de dezoito o 
segnt;ido . 

Demais, como conciliar- se o livre ' t ransito das estradas e caminhos, 
que compete ao Conselho regular pelo § 23 do art. 15 da lei de 20 de Se
setembro, com a concessão de um privilegio de estrada de ferro 'I 

Póde-se suppôr o privilegio de uma estrada de ferro sem zona pri
legiada 'I 

Neste caso haverá livre transito, quando ninguem mais poderá gosar 
d1> rne~mo direito na esphera de acção do priv.i legio 7 
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Embaraços desta natureza não estão difficultando a locomoção dentro 
da zona urbana do districto com graves prejulzos da população, gmças ao 
privilegios das companhias de honds '1 

São ponderações de ordem elevada pnra serem tomadas em con
sid ernção. 

Assiin, pois, temos : 
1. 0 , que a lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892 não autorisou o Conselho 

Municipal a conceder privilegios, notes negou- lhe tal cornpetencia para 
nm caso dado, o de serviço já privilegiado anteriormente ao regímen hoje 
err. vigor, quando occorresse a hypotbese de ter de organizai-o o governo 
districtal; e, como o Conselho não tem competencia para conceder pri
vilegios; 

2. 0 , que o privilegio de uma estrada de ferro é incompativel co::n o 
livre transito das estradns e caminhos, que por expressa disposição legis
lativa, o Conselho é obrigado a. regular; 

3. 0 que a resolução de 14 do corrente não estabeleceu com precisão 
muitas das condições essenciaes a 'lue eleve ficar subordin!1do tão impor
tnnte contracto. 

Taes são, Srs. Senadores, as razões pelas quaes opponho o veto a re
solução de 14 do corrente e que submetto ao vosso alto juízo . 

Districto Fe.dernl, 19 de Abril de 1893, 5° ela Republica.-Dr. Gan
dido Barata R'ibeiro. 

Usando dn faculdade que me confere o art 20 da lei n ~5, de 20 <le 
Selumbre <le 1892, veto " presente rnsoluçíio do Conselho Municipal, de 14 
do corrente, pelas razões constantes da exposição nesta datn submettidn 
ao conhecimento do Senado Federal. 

Districto Fedem!, 19 de Abril de 1893.- Dr. Gandido Barata Ri
beiro. 

O Conselho Municipal resolve : 
Art 1.° Fica o Prefeito autorisaelo a despender até a quantia de 

2:0l'OR com a construcção de um boeiro na rua D. Maria na faegneziu 
de lnhaúma, obra que é reconheciela ele urgentíssima necessidade 

Art. 2 o Ficam revogadas as dispoGições em contra.rio 
Sala das Sessões, 14 de Abril de 1892.-Dr. Antonio Dias Ferreira, 

Presidente.- Dr. Candiclo Benicio, l 0 se reta rio .-Capitiio José Americo ele 
Mattos, 2o Secretario. 

Ao SENADO FEDERAL- Srs. Sennd~res-0 nrt. lo Ja resoluçiio de 14 do 
corrente, que .. utori a verbo. para uma olirn. diz-«Ficn o Prefeito auto
risndo n despender ate íi quantia de 2:0006 com a construcção de um 
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boeiro na rua D. Maria, na fregueiia de Inhaúnrn, obrn que é reconhe
cida de urgentissima neceesidade. n 

Com relação a esta resolução do Conselho, subsistem, Srs. Senadores 
os mesmos motivos de interesse geral-a divi ão dos po ieres municipaes 
em que me apoiei para propôr o veto á resolução de 20 de ilfarço findo : 
qtt~ autorisa o Prefeito a mandar calçar de parallelipipedoa o trecho da 
rua do Riachuelo, comprehendido entre os ns. 292 e 246, que o.ra vos 
oftere~o com razões do veto á nctnal resolução : 

C&pia,-«Ao ~enudo Federal-Srs. Senadores Federaes-0 § 23 do art 15 
dn lei n. 85, de 20 de Setembro de 1892, dispõe que compete no Conse
lho Muoicipal--regular n abertura e denominação das ruas, praças, es
tradas, e caminhos, e sua policia, livre transit'l, alinhamento e embelle
zamento, irrigação, esgotos pluviaes, calçamentos e illnminação. 

Deste preceito legislativo se infere que no tocante e calçamentos a 
funcção do Conselho limita-se a regulai -os, isto é, a dar os regulamentos, 
estabelecer as regrus, as normas, os traços gernes a que se deve subordi
nar a autoridade municipal, não só sob o ponto de vista administrativo, 
como sob o ponto de vista scientifico, qunn<lo tenha de executar calça
meutos. 

A. lei de 20 de Setemb ro tem esta interpretação e assim o entendeu 
o Conselho Municipal bubordinando-se a ella, quando, por neto de 7 de 

· Fevereiro ultimo, decretou umn resolução ácerca dn: conservação e recons
trucção dos calçamentos, estabelecendo os principias geraes com que o~ 
regulamentou . 

O art. 1° da resolução de 28 do corrente preceitua :-Fica o Prefeito 
autorisado n cn lçar a parallelepipedos todo o treclio da rua do Riachuelo, 
comprehendido entre os ns . 2!12 e 3~6. 

Neste preceito do Conselho .não ha um principio regulamentar, não 
ba uma regra sobre calçamentos, não ha siquer o caracter de generalidade 
ou de extensão quanto ó. zona, que é limitndissima , ha apenas uma me
dida relativa á execução de umn obra insignificante,' qual o calçamento 
de um quarteirão ·ou pequeno trecho de rua, o que fere na essencia a 
divisão dos poderes municipaes, a lterando os limites que a lei de Setem
bro traçou a cada um e confundindo a funcção de ambos. 

De facto, estabelecidos pelo Conselho os regulamentos a que se devem 
subordinar os cnlçamentos, é o Poder Executivo quem os applica de nc
côrdo com as differentes circumstoncias a que deve subordinar tal ser
vi'ço, mandando cnlçar uma rua c•u trecho de uma ~ua, até porque só 
mediante est.a distincção pode 0 Conselho pairar nn elevada esphera de 
legislador, tomando a questão nos seus elementos constitucionaes e geraes, 
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o ponto de v ista economico e o sc ienLico, emquanto o P oder Executivo, 
na snn qualidade de aclminist.rador, applica nos preceitos estabelecidos. 

Não valendo a pena ter reformado completamente o regimen muni
cipal do districto, eeparan:lo a deliberação da acção. o legislativo do exe
cutivo, parn de novo coofundil-os, como no regim en anterior, em que os 
intendeutes decretavam med idas, uioda que de vn lor mínimo, e di reota
men te ns executavam. 

Póde-se mesmo affirmnr que, a•lmitticla semellinnt.e faculdade para o 
nct.ual Conselho ~Juoicipal, a reforma t erin peioraclo o systema persis
tente, porque os intendentes achavam-se em contacto e tiobam sob suas 
ordens o pessoal technico da l\Iunicipo.lidade, que hoje fuocciona úparte, 
unicamnnte ligado ao Prefeito. 

De onde se conclue que o Prefeito tem nos seus auxi liares techoicos 
os meios de informação que lhe permittem conhecer dia a dia o estado 
elos calçamentos, as reparações ou reformas de que el!es carecem, o custo e 
as condições ela obrn a executar ao passo que o Conselho nõ.o dispõe dos 
mesmos ou ident.icos recur~os . 

Sanccionado e esto.belecido o p1·ecedeole que o Co nsel ho pretende fi r
me r , a Prefeit.ura ficaria quasi impo ssibil itachi de administro.r os interes· 
ses dll município e attender ás suas mais nrgeotes necessidades de viação . 

Si o Conselho tem compelencia. para prover aQ c.ilço.meoto de algu
ma s dezenas de met.ros de uma rua, a tem ignnlmente para prover ao 
ralc;:amento de um metro, ou sómente pnra remover ou assentar umn pedra 
e por out ro lado o P refe ito nii.o 1ióde, sem autor isaçii.o expressa do Con
selho, fnzer esta remoção m1 ns>entamento. Entretanto, pesa sobre o Pre -
feito a responsabilidade pelo estado de conservação dos cnlçamentos, que 
muitas ,·ezes exigem concertos urgentíssimos. 

Ora é absurdo pretender que uma antoridade qualquer tenha a res 
ponso.bilidade em uma materin com relação á qua l el! n não c•osa da li be1·
dad e que lhe é correlata. 

Niio disp ondo o Consel!lo, como acima expendi, dos mesmos meios 
de informaçã.o, exo.me e estudo que o Prefeito ')ncontra no pessoal te
chnico que ser ve sob suas ordens; dnr-se - b~ ainda este nbsnrdo. que o 
Conselho decret:trá melbornmentos d~~ calçadas de ru:is secun farias, ao 
passo rpie vias publicas de ext.rnor,linario trn11sito , as ela Sa nde, Gamboa, 
Prainha e Arcos, por exemp lo, }Je rmanecerão em lameotavcl esta.do e 
quasi int.rnnsitu veis, como se acham. 

Quando n lei de 20 de Setembro deu ao Conselho :.\funicipal a facul
dade de t·egular n illuminação publico., não quiz incumbir essa. alta co1·pu.:_ 
ração de remover ou assent.ar um lampeã.o ; quando enc.Hregou de re 
gular a co nservação dt1s mal;tas e jtirdins do d istricto , não lhe ntt ri buiu a 
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missão de mandar plantar uma arvore ou cortar outra em determinado· 
Jogar ; quando lhe deu competencia para estabelecer e regular o serviço 
ele assistencia publica, ·não cogitou que o Conselho interpretnri.a esta 
clisposição descendo a ordenar a remoção de um doente, e assim por 
diunte. 

Com a faculdade de regular o calçamento da cidade dá-se outro 
tant o, e o Conselho mandando calçar um trecho da rua do Riachuelo; 
exerce fnn cc;ião que é da exclusiva comp etencia do Prefeito, no regimen da 
lei de 20 de Setem bro de 1892, pelo que a resolução de 29 de Março :fere 
essa lei nos termos e no espi rita . 

Pelas razões que acabo de expender , Srs . Senadores, opponho o veto 
á mencionada resolução do Cousalho e submetlo o meu acto á vossa ele
vada apreciação. 

Districto Federal, 3 de Abril de 1 8~5 , 5° da Republico -Dr. Candido 
Barata Ribeiro. 

Esta con:forme,-19 de Abril de 1893 .- Gastâo Silva . 

Usanclo da faculdade que me confere o art. 20 du lei n. 85, de 20 
ele Setembro de 1892, veto a presente resolução do Conselho Municipal 
de 27 de Abril elo corrente anno, e da qual tive conhecimento a 6 elo cor
rente mez, pelas razões constantes da exposição nesta data · subm~ttida ao 
conhec im ento do Senado Federa l. 

Districto Fede ral, 10 de Jvlaio de 1893 , 5° da Republica.-Dr. Can
cliclo Barata Ribeiro. 

O Conselho M:unici pal resol ve : 

TITULO I 

DAS llEPAR'rIÇÔES DE SAUDE 

Art. 1.0 Haverá no Districto Federal um Conselho Geral ele Hygiene, 
especialmente incumbido de inte rpôr parecer ácerca das questões de hygiene, 
salubridade geral e assistencia publica, sob re que fôr consultado pelo governo 

· municipal. 
Art. 2.0 O ser viço sanitario e de assistencia pnblica ficará a cargo da 

Directoria de Hygiene e Assistencio Publica. 

CAPITULO I 

DO CONSELHO GEU AL DE JIYGI ENE 1\lUNIOII.>AL 

Art. 3.• O Conselho Geral de Hygiene cvmpôt·-se-ha do Prefeito, do 
Director Geral de Hygiene e Assistencia Pu]j]jca,qo Director de Obras Mlltli-
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cipaea, dos chefes dos servi9os de esgoto, limpeza publica e abastecimento 
de aguas. 

Art. 4.• O Prefeito será o Presidente do Conselho e em seus impe
dimentos seró. substituído na direc9ão dos; trabalhos pelo Director de 
Hygiene. 

O Conselho funccionará na Prefeitura.. 
Art. 5.• O Conselho Geral de Hygiene Municipal interporá parecer, 

quando fôr consultado pelo Prefeito Municipal, sobre todas as questões que 
de qualquer modo relacionem-se com a saude publica. 

Art. 6.0 A convocação dos membros do Conselho para. se reunirem 
em sessão seró. feito. com a antecedencio. precisa, afim de que formulem o 
seu parecer por escripto sobre o obj ecto de consulta, o qual lhes será. c0m
municado no o.viso de convocação, salvo o c11so de consulta sobre assumpto 
por suo. natureza urgente . 

Art. 7.• P11ro. que o Conselho possa funccionar, será mister que esteja 
presente a maioria dos respectiYos me11Jbros, e servirá de secretario o da 
Directoria de Hygiene e Assistencin Publica. 

Art. 8.• Os pareceres :facultativos formulados pelos membros elo con
selho, de accôrdo com a ordem do dia que fôr marco.da na sessão anterior 
ou indicada no aviso de convocação, constarão de parte expositiva 
e de conclusões, e sómente estas serão lidas em sessão e submettidas o. 
discussão. 

O presidente dará por finda a discussão quando entender que o as
sumpto se acha sufficientemcnte esclarecido, ou ndiaró. a mesma, se assim 
j ulgàr conveniente. 

Art. 9.• Todas as deliberações do Conselho serão tomadas por votação 
nominal e considerar-se-hão adaptadas as conclusões que obtivereni maioria 
de votos. As conclusões adaptadas ficarão constituindo o parecer do Con
selho . 

Art. 10. Das delibernções do Conselho se lavrará uma acta/ que será 
nssignndn por todos os membros presentes, com declaração das conclusões 
em que tiverem sido vencidos. 

Seriío remettidas cópias desta acta o.o Conselho Municipal, ao Prefeito• 
e sua publicação far-se-ba na imprensa. 

C?.1APITULO II 

DA DIDEOTOnIA DE llYGIEll'E E .lSSISTEll'OU PUllLJO.l 

Art. 11. A Directoria de Hygiene e Assistencin Publica, para o effeito 
dos serviços que fôrem distribuidos, terá duas secções sob ns designa~ões 
de !• secção ou de bygiene, e 2• sec~ão ou de assistencia publica. 
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.Art. 12. A.' 1 • secção competirá o que fór attinente : 
I. Ao saneamento das localidades e habitações e adopção dos meios 

tendentes a prevenir, combater ou attenunr as moleslias endemicns, epide
micas e trnnsmissiveis oo homem e aos animnes. 

II. A' coadjuvação no sentido de propagar o serviço de vaccinaçiio e 
revacc!nnçiio, quer animal, quer humana, e que passa a ser obrigntoria para 
todos os munícipes. · 

III. A' indicação dos meios de melhorar ns condições sanitarins das 
populações industrines e agrícolas do Districto Federal. 

IV. A' inspecção sanitaria das escolas, fabricas, officinns, hospitnes, 
asylos, hospício•, prisões, estabelecimentos de caridada e beneficencia, 
quarteis, arsenaes e quaesquer habitaçõe8 collectivas, publicas e parti-
culares . · · 

V. A' fiscalisação da alimentação publica, no fabrico e consumo das 
bebidas nacionaes e estrangeiras, nnturaes e artificiaes, bem como do com
mercio de exploração de aguas mineraes, feito o exame em um laboratorio 
de bromntologia . 

VI. A' policia snnitaria sobre tudo que directa ou indirectamente inte
ressar (1 sande dos habitantes do Districto Federal. 

VII. Aos matadouros publicas ou particulares, DJercados e casas de 
comestíveis, banheiros e lavanderias publicas, theatros e Jogares de diver
timentos, cocheiras, estabulos, hortas e capinzaes. 

VIII. Aos esgotos de qualquer especie. 
Art. 13. A' 2• secção ou de assistencia, compete : 
I. A extinção dos incendios. 
II. A escola veterinaria. 
III. O asylo de mendicidade. 
IV. As créches, asy los da infoncia desvalida, as cnsas de pensão 

de crianças, fiscalisaçiio de menores empregados nas fabricas e hospitaes de 
crianças . 

V. Villas operarias, habitações collectivas para classes pobres. 
VI. Soccorros a feridos, afogados e uccidentes na via publica. 
VII. A instituição e administração de necroterios, cemiterios e ser

viços fenerarios. 
Art. 14. A direcç.iio, fiscalização e execução destes serviços ó exercida 

immediatnmente pelo director, auxiliado pelos commissnrios de nygi~ne e 
mais pessoal dos diversos serviços. 

Parngrapho unico. O director será substituído por um dos commissarios 
mais antigos e nomeado pelo Prefeito, sob proposta do director . 

.A.rt. 15. A directoria de hygiene compôr-se-ba de : 
1 director geral. 



1 secretnri o. 
2 chefes de secção. 
2 officiaes de secretaria. 
6 amanuenses. 
1 archivista bilbiothecario. 
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1 11uxiliar do a1·chivista bibliotbecario . 
1 encarregado da vaccinação humanisada. 
2 veterinarios, 
70 commissarios de hygiene, 
1 porteiro. 
2 contínuos. 
1 correio. 
A Assistencia Publica terá : 

administrador. 
1 auxi liar de administrador. 
6 cocheiros . 
6 ajudantes de cocheiros. 

EST.lÇÃO OENTRAL DE DBSINFBOÇi.O 

1 admistrador. 
1 official encarregado do expediente. 
1 official encarregado da 1• secção (iníeccionado). 
1 oiilcial encarregado da 2• secção (clesinfectndorl. 
1 official encarregado da desinfecção e rem oçiio dos doentes. 
1 depositaria. 
1 auxiliar do depositaria: 
2 officiaes encarregados dos registros de obitos da Santa Casa. 

20 clesinfectadores. 
1 mnchinist.1. 
2 foguistas. 
1 porteiro. 
6 cocheiros. 
6 serventes. 

1 administr11dor. 
1 auxiliar. 
3 serventes. 

Seu pessoal, 

Necroterio 

Corpo de IJomb1iro1 
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ÀS!Jlo de Mendicidade 
Seu pessoal. 

Asylo de Meninos Desvalidos 

Seu pessoal. 

Asylo ou Casa <le S. José 

Seu pessoal. 
Art . 16. O Director Geral de Hy5icne e Assisteucia será nomeatlo 

pelo Prefeito e os demais empregados serii.o nomeados sob proposta do 
Director Geral. 

Os serventes serão nomeados pelo direcior. 
Art. 17. Os funccionarios qne tive rem a seu cargo o expediente 

ordinario da repartição de hygiene e assintencia serão distribuidos pelo 
director em duas secções: 

A primeira, enctlrregada de tudo quanto respeita ao serviço sa
nitario; 

A segunda, ençarregada do que se refere á assistencia publica. 
Por um regimento interno será regulado o serviço da repartição e bem 

assi u as obrigações de todos os empregados, de accõrdo com o presente 
regulamento. 

Art. 18. Todo o pessoal da Directoria de Hygieue Publica perceberi1 
os vencimentos coneignados na tabella annexa. 

CAPITULO III 

JJAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL DA DIREOTORIA DE IIYGIENE E ASSISTENOIA 

Art. 19. Ao Director Geral compete: 
I. Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos da reparti9ão. 
II. Manter e fazer manter, pelos meios ao seu alcance, a observancia 

das leis e dos regnlamentos em vigor. 
III. Corresponder- se com o Prefeito, dando parte dos factos im• 

portantes que occorrerem nos serviços a seu cargo, solicitando as medidas 
que se tornarem necessarias. 

IV. Distribuir o serviço pelos commissarios de hygiene, designar o 
distriJto em que deverão servir, transferil -os de uns para outros districtos, 
expedindo ordens e instruções. 

Y. Despachar diariamente o expedi eu te, rubricar as contas de des
pezas e ns folhas de vencimentos dos empregados da repartição . 

VI. Fiscalizar o procedimento dos empregados da directoria, advertil- os 
quando faltarem aos seus deveres, propõr ao Prefeito a sua suspensão ou 
demissão, conforme a gravidade da faltn commettidn. 
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VII. Apresentar annunlmente ao Prefeito um relatorio dos trabalhos 
da Directoria de Hygiene e Assistencia. 

VIII. Informar sobre os pedidos de licença :iam a instn llaçiio de 
hospitaes particulares, casas ele suude e maternidade, mandar fechar os 
estabelecimentos desta natureza que fôrem inconvenientes á sande publica , 
por sua install!tção, situação e regímen condemnaveis, ou obrigar os res
pectivos donos, sob pena de multa, clausurn dos ditos estabelecimentos, a 
effectuar, no prazo que fôr marcado, as reformas e melhoramentos neces
sarios, caso se trate de defeitos sana veis. 

IX, Solicitar do Prefeito as providencias que entender conveniente 
em relação aoe matadouros publicos e part,iculares, mercados, casas de 
comestiveis, banheiros, lavanderias publicas, theatros e logares rl ~ diver
timentos, cocheiras, estabulos, hortas e capinzaes, cemiterios, assim como 
as que se tornem necessarias á realização do plano do saneamento da 
capit"l. 

X . Organizar planos de soccorros publicos em épocas normues e em 
épocas de perigo sanitario, pol-os em execução .com autorisaçiio do 
Prefeito. 

XI. Propôr ao Prefeitu as providencias que julgar convenientes em 
relação ás crêches, asylos de mendicidade, asylos da infancia desvalida, 
hospitaes de crianças e para fisca lisação dos menores empregados nas 
fabrica s. 

XII. Fiscalisar a inst.ituição e administração dos necroterios, dos 
cemiterios publicos e os serviços funerarios. 

XIII. Inform»r todos os pnpeis que tenham de ser sujeitos á decisão 
do Prefeito e fornecer· lhe todos os dados e esclarecimentos por elle 
exigidos s·obre os serviços a cargo da directoria . 

XIV. Exercer vigilancia ac tiva sobre o serviço a cargo dos com
missarios de hygiene e tornar effectivos os preceitos de policia sanitaria, 
contidos neste regulamento, communicando-_se para tal fim com todas as 
autoridades e requisitando da policia o •rnxilio de que carecer, dando de 
tudo sciencia ao Prefeito. 

XV. Dar posse a todos os funcciorios dependentes da directoria. 
XVI. Julgar e punir as infracções disciplinares que forem de sua 

alçada. 
Art. 20. Aos commissnrios de hygiene cumpre: 

I. Executar todas as ordens de serviço que 1 hes fôrem dadas di
rectamente pelo director ou por intermedio ela secretaria. 

II . Formular parecer sobre assumpto de sande e assistencia publica, 
que lhe fôr exigido. 
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Ill. Propor directamente ao direõtor todas as providencias que jul
garem uteis á saude e &>sistencia publicas em seu districto. 

IV. Auxiliar ao medico encarregado do Instituto Vaccinico, avisando- o 
dos casos de vario!n que se derem em seus respectivos districtos, e fis
caliza r rigorosamente o cumprimento da ob rigatoriedade da vaccinação. 

V. Rametter, sempre que fôr possivel, á direoli.oria tubos com 
lympha vaccin ica, para serem distribuidos aos commissarios que os tiverem 
requisitado. 

VI. Fiscalizar, em companhia do engenheiro, a observancia dos 
preceitos hygienicos, na construcção das habitações, representando ao 
director sobre as infracções encontradas. 

VIL Examinar com o maior cui dado as condições hygienicas das 
casas de saude, das maternidades, das habitações das cla.sses pobres, taes 
como cortiço~, estalagens e 0utras, lotando- as, ordenando as medidas conve
nientes e propondo á directoria o respectivo fachamento, quando os 
mellJoramentos ordenados não tiverem sido cumpridos no prazo marcado, 
salvo o caso de motivo plenamente justificado perante a mesma directoria. 

VIII. Inspeccionar, em relaçü.o á hygiene, os arsenaes, quarteis, pri
sões, asylos e outros estabelecimentos publicos e da Santa Casa ela 
Misericordia, com prévio aviso ás autoriclacles superiores de que taes 
estabelecimentos dependerem: 

IX. Inapeccionar os hospitues, cemiterios e depositos de caclaveres. 
X. Visittu as fabricas de aguas mineraes e de vinhos nrtificiaes e 

quaes quasquer outras fabricas de que possa provir damno á saude pu
blica, propondo ao director a remoção das perigosas, o S:!.neamento das 
insalubres e o emprego dos meios aprcipriados a tornar toleraveis as 
incommodas. 

XI. "Visitar os mercados, matadouros, casas de quitanda, açougues, 
padarias, confeitarias, botequins, armazens de viveres e bebidas, veri
ficando si estão em boas condições hygienicas, mandando inutillsar os 
generos alimentícios manifestnmente deteriorados ou imprestaveis e sub
mettendo a exame immcdiato no laboratorio de bromatologia os que 
fôrem suspeitos de conter qualquer substancia nociva á saude. 

XII. Attender immediatamente ú notificação dos casos de molestia 
transmissivel em seu districto, adoptanclo todas as providencias con
signadas no urt. 55. 

XIII. Visitar systematicamente todas as habitações do seu districto 
publicus e particulares, afim de fiscalizar o regimen e installação dos ap
parelhos sanitarios, de cujo defeitos possam advir serias damnos a saude 
publica e verificar • si estão de accôrdo com a~ posturas municipa~s em 

vigor. 
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XIV. Verificar nos districtos, on rle aincla não houver oanalisação sys 
tematica p'lra esgotos de mate rias fecaes e aguas servidas, si são cum
pridas as posturas municipaes que regulam a rnateria. 

XV . Ter em especial attenção os-serviços de esgotos e do suppri
mento de agun para os diversos miteres, examinando , sempre que houver 
suspeitas ele insalubric1 nde por vícios nos mes mos se rviços, o estado das 
latrinas e dos rnictorios publicos, os encanamentos de aguas servirlas e os 
reservatorios de agua pot.wal ; devendo, no caso de tratar-se de habitações 
particulares, do aviso prévio aos moradores. 

XVI. Inspeccionar hosteis, hospedarias, estalagens e em geral os esta
bel.ecimentos em que houver agglomeração de pessoas e que por qualquer 
motivo possam prejudicar a sande pub lica . . 

XVII. Exe rcer vigilancin sobre os serviços rel at ivos á lim peza dos 
ruas, prnçns, valias, rios e praias, communicanJo ao director geral os 
factos observarlos e os meios de remedinl -os. 

XVIII. fospeccionar as desinfecções praticadas em tod11 e qualquer 
habi tação por motivo de molest;in transmissive l. 

XIX. Aconselhar à popul nçiio residente em se u districto, verba lmente , 
por editnes ou boletins, os meios de preservação no caso de molesti:ls 
transmissíveis, as precauções necessarias para que estas se não propaguem, 
de accôrdo com ns instmcções fornecidas pela dirP.ctoria geral , acerca dos 
soccorros que devem ser prestados aos doentes de tnes molest ias. 

XX. Dir ig ir em seu district'l o se rviço de pres tações de soccorros 
em época epidemica. 

XXI. Assignar as notas de intimação e de mulla, que fôrem dirigida 
aos lnfmctores dos preceitos sanitarios. 

XXII. Apresentar semanalmente ao director geral um relatorio do ser
viço feito no districto e mensal mente um mappn organizado segundo o 
modelo que fôr adoptaclo, das vncc innções e revaccinnções praticndus, 
com indicnçiio dos resultados d>1 inoculaçã.o da lympba, sem prejuizo das 
communicações que deverão dirigir o.o director geral sempre que houver 
urgencia de providencias sanitnrias. 

XXIII. Prestar os primeiros soccorros nos feridos, afogados, ás vic
timns de ncci<lentes na via pub licll, aos d oen tes da popalaçiio pobre, re
mettendo para os hosp1tnes os qtie se nií.o possam tratar em domicilio. 

XXIV. Permanecer na agencia da Prefeitura os commissarios urbanos 
nos dias cm que lbe fôrem designados, conforme a distribuição mensal do 
serviço feito pelo director geral, o que lhe será communicndo. 

X.,'{V. Fornecer ao collega que o subsLituir todos as infonnaçõea pre· 
cieae. 
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XXVI, Proceder a verificação de obitos dos casos de mo!estiad trnns
missiveis . 

XXVII. Pam que sejam pem conh€cidos os nomes dos commissarios 
de ilygienes, resiclancia, Jogar e hora em que podem ser encontrados e o 
serviço que delles tem o direito ele requisitar cadll munícipe haverá n11 
agencia da P refeiturn uma qundro com estas indicações, devendo .os com-· 
rnissnrios <le bygiene ter na porta ele sua resi<lencia a indicação do seu cargo. 

xxvnr o commissurios de bygiene dos districtos suburbanos siio 
obrigados a residir nos respectivos districtos . 

Art. 21. A.o secretario compete: 
I. Dirigir os trnbalhos da secretaria e fazer a respetiva escriptnração. 
II . Redigir as netas do conselho geral e conselho distri ctal de hygiene 

municipal. · · 
Ficam prejudicadas as seguintes : 
Art. 22. Aos chefes de secção compete, e bem nssim nos officiacs, 

amnnuenses e mais empregados, os trabalhos que lhes forem designados 
pelo secretnrio. 

A.rt. 23. A.o archiv ista b ibliothecario compete : 
I. Ori;aniznr o archivo da repartição e mantel- o na maior ordem , de 

modo a facilitar qualquer consulta, informação ou merecer que se torne 
preciso a qualquer fnnccinnrio. 

II. Extractar das partes diarbs de serviço a relação que têm de ser 
presente ao director o dassifical-a methodicumente para ulterior confecção 
do relatorio . 

III. Organizar a relação m&nsal do serviço feito, incluindo as med idas 
hygienicas adapta da~ para a publicação na imprens<l e conbecimente do 
publico . 

IV. Resumir diariamente o expediente da repartição para ser publi
cado nn imprensa. 

V. Rubricar e assignnr oB pedidos para o expediente do archivo. 
VI. Organizar met.hodicamente, catalogando com cuidado, todos os 

livros que possuir a bibliotbeca da derectoritl e de cuja conservação será o 
responsavel. 

VII. ALtender dentro da repartição a todas as requisições de do
cumentos que dircctnmence lh e fôr11.m dirigidas pelo director ou secretario . 

.Art. 24. Ao auxiliar do archivista bibliotbecario cumpre executar as 
ordens que por este lhe fôrem transmittidas no serviço a seu eargo. 

A.rt. 25 A.o . nctual medico encarregado do Instituto Vaccinogenico 
compete : 

I. Effectuar a vaccinação an imal , directamente, t res vezes por semana 
no posto central, em todas as pessoas que se presentarem para esse fim, 

M-22 
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II. Fornecer tubos e placas de vacdnn para que seus aux iliares pra· 
tiquem a vaccinnção animal em domicil io . 

III. F iscalizar com o maior escrupulo a qualidade das pnstulas do vi
tello , d!: modo a evitar quaes11uer accidente3 que as pustulas impuras 
podem causar 11.os vaccinados. 

· IV. Fazer a colleta da lympha vaccinica animal e hnmnni sada, para 
utilisação ulterior , pelos processos que melhor satisfaçam a sua conser 
vação e que serão commnnicados ao director . 

V . Superintender o sêrviço do registro e verificação da vaccinação 
praticada no posto central. 

VI. Organizar mensalmente o relatorio <l.o ser viço fe ito e do resul 
tado colhido, com as especificaçõ es indispensaveis ás reguiaridades de fis . 
calização do serviço de vaccinação nos seis pri meiros mezes de idade e do 
das revaccinações em qualquer época . 

VII. Serão nomea<l.os, sob proposta sua, quatro auxiliare3 para este 
serviço , prestarão ao director todos os dados para bom cumprimen to do 
disposto no u. V1 . 

VllI . O enc,n·regado ela vnccinação bumanisnda a effec tnará <luas vezes 
por Sémana, no posto central, cumprindo-lhe tambem o disposto no n. VI 

Art. 26 . Aos veterin11 rios sompete: 
I. Exercer nctivamente a mnis severa fiscalisação em todos os locaes 

onde existem an imaes agglon1erados e exigir o isolamento de todos 
aquelles que 11.Jo parecerem so!l'rer de mol estia trans missive l. 

II. Mandar sacrificar todos os auimaes que soffrerem de molestia 
incuravd, susceptivel de transmississão . 

Ill . Visitar e examinar as estações de vebiculos de tracção animal, os 
estabnlos e cocheiras, providenciando pura serem adaptados os melhora
mentos hygienicos i11d ispensaveis a esses loet1es e indicando ao d~rec tor 
ge ral aquelles que por insanuve is, devem se r :fechados, demo lidos ou 
removidos . 

IV . ReaEzar as medidas de desinfecção que, em casos de molcstia ou 
morte de animal nccommettido, se tornarem necessarias. 

V. Comparecer nos pontos em que pelos commissarios de bygiene , 
fór j ulgada precim a suti presença . 

VI. E nviar ao director gemi um rclntorio mensa l do serviço fe ito . 

CAPITULO IV 

DO CONSELIIO DlSTRIOT.l.L DE m:GIKNll !IIUNICIPAL 

A1·t. 27. Com o íim de facilitar o execução de alguns serviços, 
uniformisal-os li orientação e mesmo como elemento de informa-
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ções á administração, fica constituido o conselho Districtal de Hygiene 
Municipal. 

Art. 28. O Conselho Districtal se comporá do Direct.or de Hygiene e 
Assistencia Pulica, do medico vacinador, do encarregado do laborntorio 
de brornatologia, de tres comrnissarios de hygiene e de tres engenheiros 
districtaes . 

.Art. 29 . O Director ele Hygiene 'ê ele Assistencia será o presidente do 
Conselho e será substituido em seus impedimentos na direcção dos tra
balhos pelo vice-presidente· eleito . 

.Ar-t. 30. O conselho funcc ionará na directoria de hygiene e assístcncia 
e servirá de secretario o ela Directoria de Hygiene e .Assistencia . 

.Art. 31. No primeiro eliu util elo mez de Janeiro se reunirão na Dira
ctoria de Hygiene e .Assistencia tod•>S os commissarios de bygiene e enge
nheiro s dist.rictaes e escolherão os membros electivos do conselho, presidindo 
a reunião o mais velho dos commissarios ele hyg iene. 

Art. 3?. Cada um apresentará sua lista contendo o nome por extenso 
de um commissario de hygiene e de um engenheiro · districtal ; os tres mais 
votados, quer elos commissarios, quer dos engenheiros, serão os eleitos. 

Art. 33. Feita a apuração serão proclamados os eleitos e em neto 
consecutivo, ou no primeiro dia ela sessão, estes elegerão o vice-presidente 
do Conselho Districtal. 

.Art. 34 . Desta reunião se lavrar:í uma ucta circunstanciada que con
tenha os nomes ele todos os votados, pela ordem numerica de votação , e 
que será remettida ao director. 

Art . 35. O secretario com municará a cadn um elos eleitos o resultado 
da apuração, na parte qu e lhe disser respeito . 

.Art. 36 . .As s~ssões serão rnensnes e nellas o cl irector geral exporá o 
que julgar necessario para bem orientar e uniforrnisar o serviço nos diffe
rentes di.strictos e serão discutidos e votados todos os assurnptos concer
nentes á hygiene e assistencin publiea, cujo estudo fó 1· comrnettido especial 
mente a qualquer dos membros do conselho pelo Director Geral. 

Art. 37 . Goda membro elo conselho apresentará parecer por escripto 
sobre as questões ele cujo estudo fôr encarregado pelo Direclor .Geral; pa 
recer que terminará p·o.r conclusões explicitas, as quaes serão submettidas 
ã discussão e vol~ção nominal. 

O presidente dará por finda a di scussão quando entender que o ae
sumpto se acha sufficientemente esclarecido ou adinrá, si ass im julgar 
conveniente. 

Art. 38. No relataria annual do Director Geral se rão publicados em 
annexo a intrega dos pareceres dos m~rnbros do ·conselho, 11pre5entados 
em sessão. 
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Art. 39 . Será temporariamente dispensado do serviço no seu districto 
o membro do conselho qtie for encarregado de estudar questões especines 
a elle commettidos pelo director. 

Art. 40. QuRndo pnra o estudo destas questões o membro do conselho 
ten)la necessidade de percorrer os districtos urblln os e suburbanos terá• 
além dii ajuda de custo pnra tmnsport" uma gratificação ncldicional, que 
não excederá mensalment.e á metade• cJo ordenado a que tem direito. 

Essa gratificacão será contada na proporção do numero de dias que 
empregar nesses estudos. 

Art. lil. Sempre que o serviço publico exigi r o Dircctor Geral con
vocará sessões extraordinnrias do Conselho Districtal de Hygi ene. 

Art. 42. Pelo facto da existencia do Conselho Districtal de Ilygiene 
não fica o director geral inbibido de reunir os demais comniissarios de 
hygiene, quando julgar necessario, a bem do serviço. 

CAPITULO V 

DOS OOilll\USSARIOS DE JIYGJENE 

Art. 43 . Os commissarios de bygiene serão dislribuidos pelos distri
ctos urbanos e suburbanos em que for div idido o Districto Federal e em 
numero proporcinl á população e ás necessidades do serviço em cada 
districto . 

.Art. 44 . .Além do que lhes cumpre no disposto <lo nrt . 30, terão no 
exercício de suas funcções autoridade e competencin pnra fazer cumprir os 
artigo3 relativos {1 policia sanitari a , exped indo as instrucções, npplicaado 
ns multns e tomando as demais providencias . 

Esstis factos serão im:nedill tamerÍte levad os ao conhecimento da Dire
ctor Geral, pelos cummissnrios de hygi ene. 

ArL 45. Sempre que no director constar por commun icnção dos 
commissurios de bygicne ott por outro meio, que em um districto reina 
alguma molestia epidemica " que o commissario . ou commissnrios de hy
giene não podem nttender ãs necessiJndes do serviço, poderá reforçar o 
numero dos mesmos commissarios, destacando-se dos out.ros districtos 
para o districto em que a epidemia se tiver manifestado. 

Os commissarios de hygiene q tte forem destacados pnrn serviços 
extrnordinarios em 011tros <listrictos terão, além da njuda de custo desti
nada a transporte, uma gratificação acldicional que não excederá á metnde 
de seus vencimõntos ordinarios, contada na proporção rio numero de dias 
em que estiverem destaca.dos. 

Art. 46. Qttando, por urgencia ele seniço nos districtos, não convier 
destacar os qommissarios de )lygieae, o _ director propon\ ao Prefeito que 



353 

seja <iontnictado um ou mais medico po.ra auxiliar os communicações dos 
districtos cont11minndos. O medico contrnctado terá direito nos districtos 
urbanos e vencimento igual aos dos respectivos commissarios e nos subur
banos aos mesmos vencimentos, si nbi tiver sua residencia, e mais metade 
da gratificação, si residir em districto urbano. 

Em qunlquer destas hypotheses, os vencimentos serão contados na 
proporção dos dias que durar o serviço. 

Art. 47. Ü> commissarios de hygiene destacados para o serviço extra
ordinnrio, bem como o medico contmctado, ficam obrigados a cumprir 
todos os deveres mencionados neste regulamer.to, como se fossem com
missarios de hygiene effectivos do direito em que extrnordinariamente 
servirem, cumprindo-lhes, logo que termine sua com missão, apresentar ao 
director geral um relatorio do trabalho feito, assim como todos esclareci
mentos que puderem apresentar ao estudo da molestia epidemica. 

Este relatorio, si assim entender o director, será levado ao conheci
mento do Prefeito, como titulo de recommendação. ou provas de ser
viços . 

.Art. 48. Sempre que o director pelo exnme das communicações se 
manaes, de que trata o n. xxrrr da art. ?O, ou por outro meio, verificar 
que qualquer commissario de hygicne deixa de cnmprir os seus deveres, o 
admoestar.\, e no caso de serem graves e repetidos os factos, proporá sua 
demissiio no Prefeito. . 

· Art. 49. Haven\ na agencia da Prefeitura rle cada districto uma am
bulnncia para execução do que determ ina o u. XXII[ do a rt . 20 a o mais 
que fôr preciso para o serviço do expediente e para todos os outros ser
viços de que são encarregados os commissnrios d~ liygiene. 

A requisir,ão de tudo que fôr preciso p.ira " execução destes serviços 
será fe itn directomente pelos commissarios de hyg iene ao direclor geral. 

Um dos comm issados de carhi districto é designado pelo dircctor, qt1e 
será o rcsponsavel pela ambulancia. 

CAPITULO VI 

POLIOIA SANITARIA. 

Art. 50. .A policia sanitaria do Districto Federal terá por fü:n a obser
vancia elo disposto neste regulamento, relativamente á prevenção e repres· 
são dos abusos que possam compromelter a sau,le publica. 

Art. 5l. Em relaçãu ás habitações particulares ou collectiv"s, obser
var-se-ha o seguinte : 

I. Todas aa casas novas ou preparadas antes de serem habitadas, e 
·US de aluguel, que vagarem, serão, dentro de .tres dias, Contados da deS· 

•' 
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occupação, exam inadas pela auto ri dade Ganitaria local, que verificará si o 
pred io eJtá em condições de serv ir ele residencia; e e, no caso de encontrar 
defe itos que possam cornprometter a sonde dos moradores, procederá de 
conform idade com os §§ 8°, e 9. 0 e 10° deste artigo. 

II. Si na babi tnção se tive1· dado ca>o de molestin transmissivel , a 
autoridade sanitaria ordenará as desinfecções e ou tras prov idencias que 
foram necessm·ias; e sem que estas tenham sido pruticadas, nií.o poderá a 
casa ser posta em aluguel ou occupado, incorrendo o infraclor na multa de 
2008, da qual não haverá recurso. 

III . A autoridade sanitaria, vericanelo que se acha excedida a lotação 
dos boteis, casas ele pensão, cortiços, estalagens e outras hnbitações do 
m esmo gen ero, multará os t·espectivos proprietaTios uu sublocui.lo res em 
308 e nrn is 58 por pcsso a que exceder ao numero fixnelo, e os int imará 
por cscri pto parn que se cinjam :i. lotac;ão, dentro do prazo de 48 horas. 

Findas us (i.8 horas, sem que a intimação tenlta sido comprida, e 
l evando o facto ao conhecimento elo director geral, este providenciará, por 
in termedio das autoridades policiaes, para que sejam fechados os predios 
pelo prazo que fixar ou pedirá providencias as Prefeito. 

IV . Q.Liando não estiver feita a lotação a qne se refere n parngrapho 
antecedente, a autoridade sonituria a fnrá, intimando logo os praprietarios 
ou sublocatlores :p.ara que a tornem effectiva dentro de 48 hora~. 

Si, findo est.e prazo, a intimac;fio não tiv er s ido cumprida, proocder 
se- h a el e conform idade com a seguncla parte do citado paragrnpho . 

V . Q.nanclo, n jnizo do directo1· gerul , QS prndios de que trata o 
art. 111 não puderem por sLtns condições hygienicns, continuar a servir , 
sem prejnizo para a sirnde pnblica, a autoridade sanitaria, alem de impô r 
as multas que caso couberem, intimará logo os proprietar ios ou snbloca
clo re s parn que os recb e111 dentro de 4.8 horns e só poderão ser reabertos 
depois de fe itos os melhoramentos julgados necessar ios. 

Não sentlo cumprida a intimação, o clirector gem i durá conhecimento 
do fncto ao Prefeito, o qual providenciará para que os predios sejam 
fechados . 

VI. As disposições do numero antecedente se rí'o extensi va, no qne 
fô r app licavel, ás casas de }Jasto, ás de pequena mercancio de gencros 
a lim entic ios, tavernas, estabulos e cavallnriçns. 

VII. A direcLoria Gemi ele Hygiene, no intuito de fiscalisnr a natureza 
do regimen dos utensis srnitarios installados nas habitações particulares 
e collectivas, e verificar se são observadas as indispens•\\'eis condições 
bygienicas nos domicilios, a hem da sande pubiica, mandará sempre que 
o julgar necessario, um commissnrio de hygiene proceder regularmente á 
visita ele todos os predioa , com scienda prévia do morador, e, no caso de 



opposição deste, reco rrer do cornrnissario ao nuxilio da autoridade policial 
mais graduada do Jogar . 

VIII. Nas vis itas fe itas , em virtude cio exposto no numero antecedente 
a autoridade snnitaria ver ificará ui a casa carece elas condições hygienicas 
por incuria do inqnilino ou do proprietario, ou por defeitos e víc ios de con
strucção ou de insta Ilação <los apparelhos sanitarios. 

No p rimeiro caso, intimun\ o inquilino parn, de!ltro ,]e pr,1zo ruzoàvel, 
co rri gir taes defe itos ou abusos encontrados e o mais que fôr necessario 
sob pena de mul ta ele 208 a 50$, dobrada nas reincidencias nos out ros 
dous casos; intimará o proprietario, sob !IS mesmas penas, para proceder 
ao asse io, reparo·s, melhoramentos convenientes, dentro elo prazo que na 
occnsiõ.o fixurá. 

IX. Oito dias depois ele cumpri da a intimayiio na primeira hypothese 
de que trnta o numero anterior, deverá a autoridade sanitaria fazer nova 
visita parn veri!i cat· si é mantido o estado de asseio recommendndo, e 
poderá assim continuar a proceder emquanlo o julgar nec~ssari o , impondo 
mul ta, de conformidade com o citaclo numero, cnt!a vez que enoontrar 
fa ltas. . 

X . Si, findo o prnzo marcado nas outras hypotbeues do n. VIII, os 
melhoramentos e reparos indicados não tivcrnm sido exec utados, a auto
ri dade imporá n mu lt"' comminadn e marcará novo prazo, que poderá se r 
m enor, sob pena cio dobro da primeira multa. Findo o segundo prnzo , sem 
que a intimação tenha sido cumpricla, será Hpplicada nova m ulta e pro
ceder-se-ha nos termos da segunda parte elo n. III. 

XI. Nas visitns que n autoridncle fizer nos boteis, casn ele pensão, 
hospitaes, casa de saude, maternidades e enfermarias particulares, .ser 
lhe-ha fncultad~ a entrada sempre que assim o exigirem os interesses da 
saude publ ica, a juízo ela mesma autoridade, precedendo requi sição á aclmi
nistrarião ·ao estabelecim eoto, quando este pertence r ou estiver a cargo ele 
a lguma instituição pin, legalmente constituidn. 

·xn. Em tnes estabele~im entos, nos c,,llegios e officinas, marcará a ' 
auto ridade snn itaria a respectiva lotação, ficando os donos dos estnbeleci
meetos sujeitos, no cnso de infracção , as muitas elo u . III. Além disso , 
serão os p1'oprietarios dos estabelecimentos obrigados a fecha i- os . desde 
que, a juizo ela refenda autoriclacle , as casas em que funccionarem npre
senturem graves e in sana veis defe itos bygicn icos . 

Dns determ inações da autoridade sanit.nria locnl, neste caso, haverá 
recurso com effeito suspensivo pnra o d irector geral. 

Art. 52. Nas visitas que a autoridade sanitarin proceder nas casas em 
que se fizer commercio de gencroe alimenticios observar-se-ha o seguinte : 
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I. Quand o a autoridade sanitaria encontrar em qualqnes dessa cnsas 
generos nlimenticios em estado de manifesta decomposição, os mandará 
inutilisar immedi atamente , requisitando, si fôr necessario para esse effeito, 
a presença do fiscal ou da autoridade policial, correndo a despeza de rem'l 
ção por conta do dono. 

II. Se a decomposição do genero não fôr manifesta, mas houver mo
tivo para ncreditnr-se que elle se acbn alterado, a autoridade sanitaria 
interdirá a vend11 do mesmo genero, até ulterior decisão da. directoria 
geral e remetterii amostras delle ao laboratoria de bromat<>log ia. No cer
tificado, que a referida autoridade deverá entregar no dono da merca
doria, indicará a especie, quantidadP. e marca, si houver, do genero 
alterado, Jogar em que se acha, e todos os outros signaes que servirem 
para reconhecimento do mesmo genern, responsabi lisando o respectivo 
dono por qualquer falta que mais tarde se verifique. 

No talão do certificado serão escriptos os dizeres do documento entre
gue ao dono da mercadoria, exigindo a. autoridade S'l.nitaria a. assiguatcrn 
deste. 

III. Autoridade ~anita·ria marcará no certificado o prazo que durará 
a interdicção do genero, e mandará communicnçii.o immediata ao director 
geral, afim de que ordene a analyse com urgencia . Si, dentro do pro.zo 
marcado, nenhuma decisão houver, ficará o dono da mercndoriu isento de 
qualquer pena, e com direito pleno de dispôr do genero interdicto como 
lhe aprouver. 

IV. Si, antes de expirado o prazo marcado de conformidade com o 
numero antecedente, o dono da mercadoria veldel-a toda ou em pnrte, 
ou simplesmente retirai-a do respectivo estabel~cimento, sem previu li
cença dn autoridade sanitaria local, incorrerá na multa de 1 OOH, da qual não 
haverá recurso, e será obrigado , svb pena de igual multa, a entregar a 
mercadoria, ou indicar o lugn r em que ell a se acha, afim de ser seques
trada ou inutili suda, conforme o seu estado. 

V. A mercadoria que, uns condições dos numeras antecedentes, ficar 
sequestrada, será submetLida a exame e rest.ituida ao seu dono, se estiver 
em bom estado, sendo inutilisada no caso contrario . 

Art. 53. N11d fabricas de licores, vinhos artific iaes, aguas nacionaes, 
gorduras . cornestiveis, conservas alimentares e out'ros generos de igual 
natureza a autoridade sanitaria fará visitas frequentes, destinadas a veri
ficar: 

I. Si as substancias empregadas no fabrico de taes generos siio de 
mó. qualidade ; 

II. Si na cqmposiçiio do producto entra qualquer materi11 nociva á 
saude publica 
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III. Si nas <li tns :fabricas se usnm rotulos falsos . 
Serão considerndos falsos, q'unnto ás fabric11s de que trata o nrt. 53, os 

rotulos que·, in<lic,rndo o producto sob a denominaçiío usual de qunlqucr 
dos productos naturacs, nii.o contiverem a declaração- artificial-impressa 
diagonalmente ao rotulo ern c;1racteres legíveis e em tinta differente da do 
rotulo. 

Nas duns primeirns hypotheseo, a refericla· àutorida.de procederá do 
modo prescripto no artigo antecedente, impondo aos donos das fabricas 
as multo.s comminadns nos respectivos paragraphos ; na terceira hypo
these, com1nunicará imm~dintamente o facto o.o director geral, para os 
devidos effeitos . 

Parngrnpho utiico. As fabr icas de qne trata este art.igo submetteríio a 
exame da directoria g•ral r.s formulas dos seus productos, as quaes, depois 
de approvndo.s, ficari10 sob sigillo no nrchivo da repartição. 

Àrt. 56,. Em toJ .1s ns fabr icas a mitoridade sanitr.ria examinará si são 
ell·•s insalubres pel.1s suas condi <;ões m~teriaes de installação, perigosas a 
sande dos mora'dorcs vizinhoJ ou incommodas. Nos primeiros casos, orde
no.rã os melhoran1sntos necessarios, ou, si estes não fô rem praticaveis, a 
remoção elo estaLelecimento paro. predio Oll localidade conveniente. Sendo 
a fabrica. simpleamente incomruodu, a mesma autoridade só ordenará a. 
remoç.ão, si n.io houver meios de tornar o estabelecimento toleravel, 
devemlo, no ca>o contr~rio, mdical-os. 

Em todl)s estes casos, u :J.Llfot·id<ide mnrcará praso .rara 1\ exec ução de 
suus cletern1inaçíies. 

Findo o prazo marcado, si as ordens da autoridade sanituria não tive
rem üdo cumpridas, será o dono da fabrica multado em 200H e marcado 
novo prazo, expirado o qual, incorrerá o mesmo dono em multa igual e 
poderá a ~utoridacle mendar fechnr o estabelecimento pelo tempo que fôr 
preciso pura o cumprimento das ordens, sem o que não poder>L ser 
reaberto. 

Do neto da. uutoridade que ordenar n remoçãll ou fechamento haverá 
recurso com effeito suspensivo, o qllal, devidamente fundamentado e clocu
mentado, deverá ser interposto dentro de cinco dias, contados da data do 
acto ou decisão recorrida. 

· Art. 55. Quando, em qualquer fabrica, a autoridade sanitaria verificar 
que os processos inclustriaes em pregados não são os mais convenientes 
para 11 saude dos operarias, aconselhará os que elevem ser adoptados . 

.A.rt. 56. Nas visitas que a autoridade sanitaria fizer aos estabulos, 
cavallariças e outros estabelecimentos em que se recolham animaes, de
verá ell.L prescrever medidas hygienicas convenientes, marcar a rcsp~ctiva 
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lotn.ção e impôr, nos cnsos de infrncçiío, a rnultn. ele '10fl, elo dobro nns 1·ein
ci<lencias e de ! OH po r nnimnl qne exceder o m1·.n ero nrn.rcnclo. 

Pnrngrapho unico. Si tnes estabelecirnent'>s apresentarem defeitos in
snnaveis , n autoridade sonitarin procederá de confo1 midade com o dis11osto 
no nrt . § So . 

Art. 57; Qnnndo reinar qnn lqner molestin cpiclemicn, procede r-se- hn 
do modo seguinte : 

§ 1.0 Si a autoriclnde sanitaria ve1·ificar o appnrecimenlo de molcstin 
transmissivel em algum estab elecimento ou casa de hnbituçiLo pa1ticnlar, 
communicaríL in;mcdinmente o facto no clirector gemi, e applicará, se111 
demora, as meclidus que fôrem mais urgentes, para obstar n prnpag.1ç.iio da 
molestin, de accôrJo com as instrucções do clirector de bygicnc. 

§ 2.0 Por o:·dem dn Dircctori n Gerul dn Hy!jiene e Assistcncia Pnblicn, 
serão prut icadns as beneficiaçõ es ele qne o preilio carecei- , n mntilisação das 
roupns e outros objectos suscceptiveis, que tenham servido ao doente ou 
no defunto, e n deso~cupação do mesmo predio, com prohibição de ser de 
novo lrn bitodo antes de fe iks ns des infecções e mai s beneficiações deter
m inadas . 

§ 3.0 Si o doente achar- se ern es tab elecim ento o:i habitnção, onde 
houver agglomernção de pessons on sem o conveni ente trntarn ento, a 
autoridade sanitnriu mamlariL removei- o pnra o hospital ou Jogar apropriado, 
ficando n habitaçiio ou estabelecim ento suj eito ao disposto nos dous 
p nrngrnphos antecedentes. 

§ 4. 0 Ordenada a <les ini'ecção pela autoridade sanitari :1, n inguem 
poderá e'í.imir-se de p :·nticnl- u, correndo ns despezas com os des infe.-:tnntes 
por conta do morador da casn ou clono 1!0 estabelecimento, salvo si a desin
fecção se realizar na residencitL particular lle pessoa reconhecidnm ent~ 

pobre, cuso ern que as referidns deupetas serão ícit.1s por conta <1.1 
Municipal idade. . 

§ 5. 0 A autoridade sanit 1rin tomo1·í, conta elas roupns, e de qnaesquer 
outros utensilios que tenham servido no doente, inclusi ve mobilia, es tofos , 
pnra serem dcvidameute desinfectauos. 

Qnem vender, emprestar on der qualquer o~jecto ou ro npas, qu e 
tenham servido n doentes :itacndos ele mokstins trnnsmisiveis , serii pnn i
do ·com a mul ta de 1008000. 

As desinfecções serão repelidas o numero de vezes que a nuloridaclc 
snni tnrin julgnr preciso, conforme n nntnrezn da 111 0Jeslia. 

§ 6.0 Si se tratar de co111portimentos isolados no resto dn habitação, 
pode rá o empregado encarrGgndo <ln desinfecção fechnl-o e sú cntregnr as 
respectivas cbave1 depo is de acharem-se os mesmos compartimentos pm i -
ficados. 
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§ 7. 0 Si, para a desinfecção da casa ou estabelecin. ento, &e torna r ne
ocssaria a mudunçn dos moradores para outro predio, ou si volun tarim ente 
ell es se retirare111 , n autoridade sanitnrin local dnrá parte immcdiata do 
acoorr ido á da circumscripção em que tnes pessoas fôrem domiciliar-se, e 
esta deverá visitai-as ns vezes que julgar conveni ente, indagando si nlgu
mn dellas se ncha contil.rninndn, durante o prnzo correspondente ó. incuba
ção maximn da molestil\ trnnsm issivel, contudo da datn da ultima commu-
nicução com o dc>entc ou defunto . • 

§ 8. 0 Si alglltnas dns pessoas ele que tmt.1 o pnrngrapho antecedente 
fór ~co111111ettidn de molestia trnnsmiss ivel, proceder·se-lm como fica esta
b · lecido neste nrti o . 

§ 9. 0 Quando a direc~oria julgar com·eniente poderá mandar nffixa r nn 
porta exte rior de predio suj ei to a desi nfocçõ ' S a declaração , impre~sa, de 
que ell' se achn infeccionado , e requisitará 1la autoridade paliei 1 provi
dencias pnrn que não seja rlestrnid11 a indicada Jecluraçiío, q11e será con
se rvncln emquanto n J •sinfecção não estiver completa. 

§ W. As pessois que se oppozerem :ís determinações d.1 nutoridnde 
snn itarin incorrcriio em mult.is de lOOfl a 2008 ; podendo a mesma autori
dade solicitar o auxilio policial, sempre que se tornar preciso. 

§ ! l. O medico que primeiro verifi.::ar , em doente de que trate, 
al p;um cnso de molestin tr:111s miss ivel, deverá participar immedintnmente o 
focto a autoridade sanitaria. 

A infrncção será punid.1 com a multa de 100$. 
Art. 58. São moles t ias transmissiveis, cuja notificação é compulsorin, 

na fonn~ do parngrnpho prncedente, ns seguin tes : febre nmnrella, chorela 
morbLts, peste , sara mpão, escarlatina , varíola. e diphteria . 

TITULO II 

DISPOSIÇÕES GEIUES 

Art. 59. As infrncções deste regulamento, n que não es tiver commi
nadn pena especia l serão punidas com n· multa ele 50S a lOOfl, dobrada nas 
rcincidencins . 

.Art. 60 . Todas as multas commi nnd>1s neste regulamento, por infrac
çõcs ele suas disposições, se rão cobradas de uccônlo com as leis em vigor 
e q uc rege :n a 111:\teria . 

Art. 61 . As nutoriclttcfos san itnrins reclamarão por si, on por iotenne
dio do Prefeito, o auxi lio elas autoridades po liciaes, sempre que jLtlgarem 
necessnrio. 

• 



360 

Art. 62. Fica o Prnfeito autorisnclo n. cre.ir, logo qne seja possive l, e de 
accôrclo com as fvrças orçamentarias cln MunicipaliJncle, os seguintes 

serviços: 
I. Um laborntorio ele bromntologia. 
II. As crécbes. 
III. Um hospital llllnl o cx·:lusivo tratamento de 11 cnorcs ;icomrnettidos 

Je molestios contogiosas e trnnsmissivcia 
• IV. Um instituto vaccinogenico. 

y. Um instituto Fªra exnme das amas de leite. 
VI. Uma escola veterinaria. 
Vll. Hospital de venereos. 
Paragrnpho unico. Estes• serviçoJ se rã.o creados segundo a o relem 

indicada. 
Art. 63. Serão estabelecidos mnis quatro dcsinfec torios em pontos que 

pos.;um servir a mais de um cli stric to e nugment1\do o numero de dcsin
fectadures, quando for preciso. 

Art. 64. Fica o Prefeito uutor isn do n. nugmcntar o numero ele com mi s
so.rios de hygiene, conforme ns neccss idud cs dos <li versos se rviços em épocos 
quer norma?.s, quer anonnaes, ;, proporção qne novos se rviços sa :forem 
creando. 

Art . 65 . F ica o Prefei to desde j:í nutorisado a contractar no paiz ou no 
estr.mgeiro dous veterinarios . 

.Art. 66. Fica o Pt·efeito antoris3.do a reclnm "r do Go verno dn Uni ão 03 . 

bospitaes de Santa Barbara e S. Sebastião, n bem da uni form idalle elo ser
viço sanitario que passou a cargo da Municipalidade e como necess:iri os 
pura a execnção da~ 111 ~ lida~ ele proph y laxia , de cuja maior parte esL:í 
elle encurregn.do, como s.eja a vaccinnção e revaccinn çiio , vis itas domici
liarias, isolamento em domicílios e des infecções . 

Art . 67. O director geral de hygiene e ass istencia pub li c1l orgrniznrii e 
submetteni a app rovaçii.o do Prefeito as instrucções especiae 1 referent s 
aos diversos serviços da directoria de hygiene e oss istencia em épocas 
a.normaes e em quadras epi<leniicas. 

Art. 68. No caso cm que se desenvolvam molestias epidem icas em cl is 
trictos longinquos <los hosp itues destinados n es•:e fun. fica o Pre'feito aulo 
risndo n instJllnr hospitnes-burracas para o tratamento elos respectivos 
doentes. 

Art. 69. Pelo presente reg ultunenLo são g .trantidos os direitos adrr.1i
ridos em lei pelos medicas e m ais funccionarios da antiga inspector iti de 
hygiene, que pnssnmm pnra a Municipalidude e a ntigos meclicos da ~foni
cipalidade ; devendo set· todo o pessoal aproveitado nn novtt organisação 
da directoria geral de hygiene e nssistencia publica. 
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Art, 70. Fica consignada a verba annual de 1:200$ para a manútenção 
c1n enfennaria c1e molestiu t i:ansmi ssiveis, creada e custead>< com essa 
qnantin, pelo Ministerio do Interior, na fregnezia de Jacarépaguá. 

Art. 7 1. Fi~am conservarlos os Jogares de supe rintendente de assis
tencia á in fnncia desvali da e bem assim o de medico e professor de tra
balhos rnnnnacs ela Casa ele S. José, e creados dons logares ele adj untos, 
um de dentista e nm aj udante de alm~xari fe. 

Torlo o pessoal da Casa de S. José terá o mesmo ordenado do pessoal 
do Asylo de Men inos Desvalidos. -

O super in tendente terá o ordenado de 4:800$ e a gratifi cação de t :200H 
e o dentista o ordenado de 1 :'200H e a g 1·ntificação de 600$000. 

Os adjuntos elo nlmoxarife, quer ela Casa de S, José quer do Asylo ele 
ele Meninos Desvalidos terão o ordenado ·de l:600fl e a grntificaçii.o de 600$ 
e os adjuntos, a lém cio ordenado, te rii.ó mais 600$ de grat ificação. 

O medico da C•\Sa de S. José s• rvi rá ele clirector no imp ~d imen to elo 
mesmo. 

Art. 72. D11s mn:t,is e p'enas impostas pelas autoridacles sanitarias h11 
recurso pnrn o Prefeito. 

DISPOSIÇÕES TRANSl1'0RIAS 

Art, 73. Part os Jogares de commissarios . de hygienc s~rã o nomeados 
os G5 clelegaclos de hygiene actualmente ex istentes. . 

Art. 74. Fí ·a consignada no orçn.111 •nto a vcr~a el e 200:0008 para a 
construcção e custe io ele uma tecei i!!em ele j ut.1 na Casa de S. José, de 
accônlo com o projecto mandado organizar prlo Ministerio do Interi or, a 
pedido do clirector do refe rid o estabeiecimento, como consta do archi1·0 do 
111es1no. 

Fica out rosim, antor isaclo o Prefeito a promover o arrendamento de 
um p rcclio, destin .. clo ú iostallnção da Casa de S. José 011 a clespcnclcr até 
á quan1ia de 200:000H com a acqnisi)âO e beneficiamento de nm prerlio 
destinado ao mesmo fim; o arrendamento não cleverú exceder 20: 0008 
annuncs. 

Art . 75. Revogam- se as disposições em contml'io. 
Sala elas Comm issões, 27 de Abril de 1893 . - Maia 'do Lacerda.~ 

Dr. !ll/ i·erlo llarcellos. - ·Dr. Augusto Vasconccllos. 
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TABELLA 

Orçamento geral da directoria de hygiene e assistencia municipal 

DlllEOTORIA 

Ordenado Gratifi.caçéío Totcil 

l <lirector . .. .. ••...... . 8:0008000 4: 0008000 12:0008000 
1 secreta rio ............. 5: 3338333 2:666,~667 8:0008000 
:l cbefes de secção . . .. • • 4:000HOOO 2:0008000 6:0008000 
2 oAiciacs de secre t ir ia • . 3:200HOOJ 1:0008000 9:GOOHOOO 
6 nmanuenses .. . .... .. • H .OOHOOO 1:2008000 2 l:60U8000 
1 urchiv ista - bibliotheca-

no (medico) .. . •• ... 3:2008000 1 :6008000 4:8008000 
1 auxi li ai· do archivista .. 1:6008000 8008000 H .008000 
l porteiro ..... ........ . 1:600HOOO SOOHOOO 2:400HOOO 
2 contínuos •. . , ...•. . • , . 1:200HOOO 900HOOO 3:600HOOO 
1 correio.,,. ..... ..... 1 :600Nvü0 6008000 l :800HOOO 

78:200HOOO 

n! ATEUIAJ, 

Parn tlespezas tlc expediente e asseio da re-
pnrtição... .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . .. S:OOOHOOO 

Acquisj<;ão de livros novos para a bibliotheca, 
m')veis, despezas de publicnçií.o e even-
tuaes.... ..... . .. .. .... ...... ..... .... 2U:OOOHOOO 28:0008000 

POl..lCIA SANITARIA. 

Ordenado Gratificação Total 

70 commissarios de hygiene .. 4:800HOOO 2:4008000 504:000HOOO 
1 med ico vaccinnd or ........ 3:2008000 1:6008000 4: 8008000 
4 auxiliares do actual encnr-

regado da v~ccinação ani· 
mal .... ...... . ......... 3:300HOOO 1:600SOOO l !J :2.UOHOOO 

2 veterinarios ... .. . . ....... 2:4008000 1:2.00HOOO 7:2008000 

535 :2008000 
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ASSIS'l'ENOIA PUDJ,JCA 

Gmti/icaç1lo Totnl 

AdminisLrndor . ............ . 
Anxi liur do admnistrador ... . 
Cocheiros . . .. . ........ . . .. . 
Ajudantes ... . , .•... , . . , . .• . 

1:8008000 

1:200H000 
1:0~08000 

1 :8008000 
1 :5008000 

7:200SO:JO 
ti:480HOOO 

ES'J'AÇÀO OEN'J'llA. r. UE DBSINPECÇÃO 

Aclministrndor .•.••• • . , •. 
Oílicia l de expediente ... ,. 
clepositario ....•... . •..• . 

1 Auxiliar do ãepositario ..•. 
20 desinfectadores .. , .. .. .. . . 
1 muchinista .•. . . . . .• .. • . •. 
2 fogu istas . .. . ..... . .... . 
1 porteiro •. . • . ....•. . ..•.• 
(j cocheiros, .. . . ........•. 
(j serventes •....•...•..•.. . 

Orcle na elo . 

2:8008000 
\,6008000 
1 :3338333 
t :6668G66 

800fi000 

Sustento e forragens de 15 animaes m uares 

'Grati(icapão 

1:4008000 
8008000 
5668667 
53.:i$J34 

1:8008000 
2008000 

1 :OOílSOO'O 
400flOUO 

1 :200HGOO 
8008000 

Cornbustivel, Jubrificuntc, paro. macli inas e conservação do 
material ..... . ........•.•...•. . .... •. - . . . . . .....• · . .. •• 
Acqu isição de desinfectnntes das clesinfecções domiciliares .. 
lmpre>sos e olijectos de expediente ..... . ............ . ... . 
Eventuaes .... . .. . .. . .......... . ... . . . .•• . ... . ........ . . 

ASS I S'fllNC IA l'UDLIOA 

1G:980HOOO 

Total 

4.WOHOOO 
NOOHOOO 
2:0008000 
1 :60UHOOO 

:36:0008000 
2,0000000 
2:000HOOO 
·1:2008000 
7:200$0'.JO 
4:8008000 
9:0008000 

Q,OOUl{Oüll 
15:0008000 
2:0008000 
5:0008000 

L00.400:000 

2 officines enc'1rrcgaclos do re
regis lro de ob i tos àa Sr.ntn 

Ordeiiado Gralificcição 1'otal 

Casa ...................• 1 :8008000 COOHOOO 4:800$000 
1 dito encurregaclo ,]e des in-

fecção ................ . . 1 :SOOHOOO GOOHOOO 2:q00SOOO 

7:200S000 
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Transporte •. ••• • •.••... , .•• , , .••.•..•.••..•.•. . . 
dito encar regndq de des in-

fecção. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :SOOHOOO GOOHOOO 
dito encnrregndo de desin -

fecção. . .. . .. .. . . . . . .. . ! :80DHODO GDDHOOO 
dito encarregado de desin-

fecção e remoyão de doen -
tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! :80DHODO 6DOHDDO 

Sustento e forragens de 480 an im aes muares . , . , ...•..• . • 
Conservações do material •...• . .. • . • ...•.•.. . •..•.• • .. . •• 
Eventun.es ...•.. ... .. .. .' .. . •.•.. . . . . . · ..•.........•. . ... 

PESSOAL DO NEOUO'l'El\10 

adm inistrador .. •.•.••. ,. ................ . 
nuxilinr ..••.•••. , • •. , ••••... , ..... . ..... . 

3 serventes a 1 : ~pOH .. . .••••...•. . ••••••..•. 

Directorin ( pessoal ) .. .•..•• 
Material .•...• . . . ....•..• . 
Policia Sanitnrin ..•••.. • •• . 
Estação Central de desin-

fecção •.••.• . · ... : ... . 
Assistencia Publica ••. . ... . 
Pessoal do Necroterio ..•..• 

l\EC:API'l'UJ,AÇÃO 

78:2DOHDDO 
28:DOOHOOO 

535 :'l.OOHOOO 

100:400HDOO 
68:5SOHOOO 
8:400HDOO 

3:0DOHDOO 
1 :8DOHDDO 
3: 6DDHDOO 

7:200HOOO 

2:4DDHOOO 

2:400HUOIJ 

2:400HOOO 

!5:6DOHOOD 
30:000HODO 

3:000HOOO 
3:000HDOO 

51':600,9000 

8:4.00HOOO 

fl l0:780$000 

OnçA~lEN'l'O PAR<\ o SERVIÇO DE mRIGAÇÃO DA Ol1lADE A CAl\GO no r.onPo llF. 
· DOiUDEIROS 

Pessoal (nnnualmentc) ..•........ . ......... 
Material: acquisiçi\o e organisação ......... . 
j'vlaterial: (nnnualmente) .. •.•••.. .. . . . . ••.. 

1 \J4:016HOOO 
172:598$000 
93:600$000 460:214HOOO 
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DEMONSTRAÇÃO DA DESPEZA 

Pessoal: 

inspector geral. . . •..• .. , ........... , .•• 
fiscal .. ........ . .. ..... .••• •..••. •.• . • 
ajudante .. ..... . . . . ......... , .... .. . . . 
encarregado do fiscal. .. . . ...•..... , .. ._. 

» do material ............. . 
1 secretario. . . . . • . . . • .. . .. ..• .. ...•...• . 
3 amannenses, sendo : 1 n 4808000 e 2 a 

2408000 ... . ••.... . .•. .•. .. •..•. . .• . . 
1 inspector de machinar, . . . .•.. , . , •.••• .. • 

13 inspectores de districto .. •.•..• .. .. . • .• . 
3 enr.a rregndos de registros sendo: 1 por 

600HOOO, e 2 a 3608000 ..... .. . .... . .. 
26 chefes de turma a 18800 por dia .•...•. 
26 abridores de registro a 18800 por dia • .. . 
26 pegadores de mangueiras a 28 por di a. .. 

104 carroceiros, 52 o. 28 e 5 a 38 por dia ... . 
3 moços de cavallariça a 28 por dia ..... . . 
1 ferrei ro ... . .... .......... . . .. .... .... . 
1 ajudante de ferreiro ...... . . . . .. . . . .. .. . 
2 carpinteiros ..... . ... . . . ....•.. •.•. . .•.. 
1 carroceiro . .. .... . ........ . . .. . ..... . •. 
4 ajudan tes... .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . • 
1 ferrador ..... ....... ....•..•.• .••.•. .. . 
1 aj urlnnte ........... . .. .•.. .. . . .•.•..•. 
4 machinistas a 28500 ...... .... . .. . . .. .. 
4 foguistas a 2S . . .. . •• . .. . •.. . . •.• ..• . • . 

3:6008000 
Vi,008000 
1:4408000 
1:2008000 
1 :2006000 
1 :2008000 

7:6408000 
1:2008000 

15:6008000 

1:3208000 
16:8488000 
16:8488000 
18:720S000 
96:6008000 

2:1608000 
2:1608000 
1:4408000 
2: 1608000 

7208000 
1 :4408000 

6UOUOOO 
720$000 

3:600St100 
2:8808000 

DESPEZA AN!rnu. OOll o JUTERlAL 

5 .000 k ilos de canã.o para as machinns ... .. . ........ . . .•. 
R~paraçiio e conservnçiio do material. ... ..... . . . .. .. ... . . 
Forragem e ferragem parn 120 nnimaes, curativos dos mes-

mos a 18800 por animal e por dia . ............... ·. • · 
Expediente . .. . . .. .. . . . ... , .. .• .... .. . . .. . ... ........ ... 

194:0168000 

2:6408000 
12:0008000 

77:7608000 
1:2008000 

287:6168000 
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Relação do material que falta ent rar e que se acha contractado com 
Damião Martins P ereira: 14 carroças de 2 rodas com pipas para agua. 

Com José Manoel dn Rosa: 6 muros de 4 rodas com pipas para agua. 

ODS:ERVAÇÕES 

Faltam para o Cl:>H,p!emento do orçamento deste serv iço seis carroças 
de duas rodas com pipas parn agua, que ainda não e.stão coniract(ldas . 

ASYLO DOS JUEI'IJNOS DESTALTDOS 

Pessoal 

cl i r~ct~r ;com ordeédo ele 4:80JHOOO e 1: '200$000 de gra -
t1fiçao . . . . ..... · ... .. ... .. . . . . ... . . . .. ... . . .. . .. . . . 

ajudunte ele director com ordenndo de 2:000HOOO e 
1 :Oooaooo de g.ra üfi.cação .. . . ..... ........ .. . ..... . . . 

professor de noçõe.s elementares da lingua portugu.eza, 
a rithmetica p~'at~,ca e in strucçlio c~v i ca e morii.J, com 
ordenado de '2:4008000 e 1 :2008000 de g r,,tificação . .... 

profes8or àe uri t bmetica theorica e algebrn elem cnt.ur .com 
ordenado de _2:4008,0lilO e 1:200,~000 de gratificação •. .. . 

professor de geom etria plilnn e mecanica, appl icada ós . 
artes, com ordenado ele 2:400SOOO e 1:200HOOO de g ra-
t i ficação ... . ..... ...... . ... . . . . .... ........ ..... .. : 

professor ele geograp hia gera,!, histo ria e gcog rnphia do 
Brnzil com ordenado de 2:li.OOHOOO e grnt ific\1ç\i.o d.e 
1 :2008000 . .. '. ... . ............. . . ... .... .... ....... . 

professo r ele elememtos ele phys ica, chi mica e historia nri

tural , com ordenado de 2:4008000 e 1:2008000 de grati· 
fidação .. . .. 1 • • • , • • ••••••• 1 •• ••• ••••• ~ ••••••• • • •• • •• 

professo r de portugnez com ordenado de 2:4008000 e 
UOOHOOO de grat ificaç1io .... . ....... .... . ..... .... .. 

professo r de rlesenho, com os venci mentos de ... .. . . .... . 
professor de mn3ica, co m o~ venc imentos de . • . . . ....•. . 

l professor ele esculp tt1rn com os vencimentos <le .. •..•••• 
1 profe ssor de agricn lturn praticJ., com os vencimentos 

de . . •. ...••..••... •.• •. .• . . . .. • . ..• . •......•...• . 
1 ,p.ro~es~or il,e gymnt\sLict\, com os vencimentos de •..••.... 

6:00011000 

3:0008000 

3.:600.8000 

,3 :,600.IJ,OOO 

3:600.S.000 

3:600~000 

3:600HOOO 

3:6008000 
2:4008000 
2:4008000 
2:4UOSOUO 

2:4008000 
2:4008000 
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Transporte ......•.. .. ...•..•• . . .• ..••.• . , . .. 
6 ncljnntos aos professo res, cada nm com os vencimentos 

ele 1 :SOONOllO .......... .. ..................... . 
l m ed ico, com orclena1lo d.e 3:'WOS e 1:6008 ele g rnti-

fi cnção .• . . . ... ...... . ..•..•.. . .•. · ...••.. . , . ... 
6 escrivftes, com 2. :000S de ordenado e !:0008 da gn\.ti-

ficaçEio ...• •. ..... . ..•..•.. ... . , .• , . .. . ..••• . . . 
l almoxarife, com 2:4008 de ordenado e 1 :2008 de gra-

Liíicação . . . . . .......•.• . .. . . . •...•.... , ...• , .... • 
l fi el do almoxn rife , cóm 1 :600U J e ordenado e 6008 de 

g ra tificação .... . .•..........•.... . ............. 
1 dent ist.1 , com o ordenado de l:200fl e 600 1~ de gruti-

ti.caçii.o • • . . •• . .•. .... ••.•...• . •..•• . •.... .•. • ... 

8 mes tres, se nd0 l rle alfaiatr, 1 de ca rpinteiro, ,! de 
encaclernauor, l de ferreiro e se rralheiro, l de•·ln 
toe iro, [ de m<l.rC cnei ro, [ de torne iro e l ue sapa
te iro , com os vencimentos de 2:400 c:tda um .••... 

5 contra-mest res, sendo l de marceneiro, 1 ele torneiro, . 
l de latoeiro, l r1e carpinte iro e l ele encadernador 
com os vencim entos rl e 8008000.,, . ....• , ..••.. . 

Pessoal snbnlte rno composto de 15 inspectores e 1:800$. 
l enfe rmeiro, com o ordenado de 1 :2008000, ... . .. . ... . 
l ajudante . .. . ... . .... ... . ...... . . . , , . . , ....... , ... , 

1 nrnc bini ta, . .. ................... . . ............. .. 
1 roupeiro •• • ..........•.•.•...•...• . ... ..... . , . . • 
1 padei ro •. •.• , ... , .... . . . .•. ... .. . . • . . . ...• , .... .. . 

t ajnda:ite . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . . . . . • • • . . . . .. . .. . 
1 encarregado da l:wan rleria . , .. .. . .. . . , . . .. • , . . .• , . . • 
5 ajudant es . , .• ..•. ......... • .• , . • : ... . ... ..• . .• , . , 
l copeiro ... •. . ..... . . .. .. ..•. . . .. •. , . . .••.• . ..•..... 
4 nj11dantes a 600#000 .... . ..... . . : ................ .. . 
1 coz inheiro ... , . ....... , .... . . , . ...•... . , .•... , .•. ,. 
~ njnilantes a 6008000 . .. . . •. ..... . .. , ......... · ... · • 
3 serventes a 6008000 . . .. . .... .' . •..•.. . .•.•.•. • .. ' . • 
4 trab:ilhauores a 6008000 ...... . , ...... . ......... · .. ·. 
·[ feitor ... . , ........ , • , , •..........• 1 •• ••• • , • • • • • • •• 

1 carroce iro ................. . , , • . . . . . . , •. . , . , , •. , . . , 
1 ajudante ..•........•. ,, ............ . ............. . , . 
1 porteiro .• .. . •. , . , , • . ..•..••....... . •. .. .•. • .• , •..• 

IO:SOOSOOO 

4:800fl000 

3:0008000 

3:6008000 

'l:'!.008000 

1:8ooqooo 

1 9:2.00~000 

4:0.QQpooo 
f.7:,Q.QOROQO 
poosooo 

6008000 
1:4008000 

8008000 
1:0008000 

6008000 
1:2008000 
3:0008000 
1 :2.008000 
2:20080,00 
poosooo 
! :?.00$0,00 
1:8005000 
2:4008000 

8008000 
1:000/IDOO 

6,008000 
l :~008 000 

167:2008000 
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ANNEXO 

Trnnsporte . .••....•.•••...•..•.• . •.•.. . .. •.. 
1 professor de portuguez, com ordenado Lle 2:400H e 

1:2.00S .de gratificação .. .. . .. . ..... . ... .. .. . .... . 

ASYW DOS J\IENINOS DESVALIDOS 

Natureza ela despe:za 

1Jil'l11mtnr,.ão para 400 nsylados e 50 empregados internos. 
Vestuario para 400 nsylados . ..•........•....• . ... . .. .. 
Calr,.ndo pnrn 400 asy lados . .• ..... . •....•....•.. • .... .• 
Acqui&ição ele ntensilios pnra lavagem e engomagem de 

ele roupa ....... . . . ............ . ..... . ..... .. .. .. . 
lVIcclicnmentos, dietas e outras clespezns com a enfermaria 
Materia prima parn as officinas de carpinteiro, encncler· 

naclor, ferreiro e serralheiro, lator iro, inclus ive com-
bustivel para \ª mnchina . .. . ...... . ............ . .. . 

llluminação .... . .. . ....... . ........... . ...... ... ... . . 
Acquisiçlio de material para as aulas, clorm itorio, copa, 

r efeitorio, cozinha e mais dependencias ......... . . . . 
Eventnaes e outras despezas não previstas, como conser-

''nçiio e asseio elo predio, etc., etc . . ..... . ... . . .... . 

CASA DE S. JOSÉ 

Pessoal 

1 clirector, com 01·rlenado de 4:8008 e grntificaç.ão de 
1:2.00$000 .. .... ... . ... . .................... . . . . . 

1 medico, com ordenado de 3:~00H e gratificação de 
1:6008008 . ... ..... . ..... . · · .. . · ... . . . ..... . .... . 

1 escrivão, com ordenado de 2.:000S e gratificação ele 
1:000$000 . . ...... .. ........ . . ... ............... . 

1 nlmoxn.r ife, com ordeno.do de 2.:4008 e grat ificação ll c 
1:2.008000 .................. . ......... . . .. ... . .. . 

3:6008000 

150:0008000 
18:000HOOO 
IS:OOOHOOO 

'.l :OOOSOOO 
5:000HOOO 

15:0008000 
4:0008000 

8:0008000 

8:000$000 

209: 000$000 

6:0008000 

4:8008000 

3:000$000 

3:000SOOO 
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Transporte • ., . · . . .", : • ' ... '. ~ :. ·. : .• . : ." .' ... ·• : . .. . 
adjunto do ahnoxarife, com ordenrulo de 1 :6008 e gra-

t ifi caÇão de 6008000·. ·. "·' ·. · .• •• ," ,." . .' .. .. .. · · · · .' 
2 profe s~ vre s de nritlnnetica, -portuguez·, ·geog1'aphi.n· e. · · 

h isto ria do Brazi1, noções de. cousas, instmcção- : 
moral e civ ica, {)Orn ordenado -de -2·:400$ e a grati
ficação de 1 :200H OOO· . . · .... ·.· .. · ... . ·.·.· ... ·.·.·.· ... ·. · · · · 

1 professor de calli g·raphiit e· desenho; co m -o . ordenado · 

.. -, 2:200$008~ 
... ,, 

'. , . 

7:2008000-

de .... . ... . ..• : · .. . . . , ·. : .- , .. , . , . , . , , , . , . , , • . . . . . 2:4\l0h000" 
1 professor de musica -co m o vencimento de ... : ....... . · "'2 :400fl0.00. 
1 professor de gymnastica, com vencimento. de·. ·. · .... ·.,. . . ·. · · 2:40'0800'0: 
1 professor de trab'alhos mafllrnes, com o -v·encim ento d~. · . . 3:4008000 
2 adj untos, com o ordenado de 1:2008 -e -gi:ntificação -de 

6008000 . . ..... .... ..... ... . .. ..... ..... . .. ..... . 
1 economo, -éom o· ordena d·O de 1:600fl e grntificnção de 

8008000 ........ · ..... \ .... ., ............ ;- .. .... . .. .. . 
4 .inspeto res, com o vencÍment.o pe 1:800fl.OOO: .. . · . .... """ 
1 denti sta , com o ordenndo de 1 :200H e gratificação de 

6008000 . ... · ........ .. ........... . . .......... . . . .. . :·· 
porteiro, co111 p v,enêi1nento ~le ... .. .. . : . ·. · ..... ,.

1
• ~ • • : · · • : •• 

A!'iNEXO 

3:600$000 

-N . .OOH OOO 
: . '1 :zooàooo.. 

1 ' . 

1 ~80Q,9000 

~ J ;20,0$000, 

52:6008000· 

superintendente de A•sistencia á ·Iafancia Desvali da' 

(A sylo de M:cn idos Desv,didos e Cas~ de S. J osé), -. í 
com o orpenado de 4:809$ e gra tificação de . . .., 
1 : 20080~0 •. : .... . . .. .... . . . .. · . . .......... .. ... . . ; ' 6~ 0098000 

Material · 

Pessoal interno (serventes, lavand·eiro, cozinheiro., ajudante. 
de hortel~o . : , .. . . . ... .............. . .... .. · ..... '" ·' 

A limentação de 180 usy\ados .e emprega~os .. . . .. ... · . . "' . , •, 
Vestuano, calçado e roupa de cama para o, mesmo nume1:0 

de asy lados ............ , . .. ... . . .. .... ... .. . ..... . 
Medicamentos e dieto.s, obj eclos _para exP'ediente e aulas., 

illuminação, nsseio e conservação do prcdio, publ ica- · .. 
ções e evexituaes., ........ . ; . . ... 1.: .. ... .. ., .. . . , . 

9:0008000 
·;60:009SOOO 

18:0008000 

''~' 
15:0008000. 

102:000H01JO 
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RECA PITULA ÇÃO GERAL 

Directdti !! de bygiene (pessoal.1 .. • . .. •... . .. • . . . , .. • • 
Material . .. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • •.. . ...• . . 
Policia san itaria.... . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . •. . . .. 
Esla<;ão· central de desinfecção •...••. .. . . . . . . • .• . . .. 
Asaist encia P L1blica ...•.••••.. ... .... • .•. . . . .... , . • . 
Pessoal do Necroterio.· •.•.••. , • • . . • ...... . . . . • . . • . .• 
Irrigp.yí10 da cida cle... . . . . . . . . . • • . . . . . ...... . . 
Ju151lo de Meninos Desvalidos (f)essoa l) , .•.. .. . . . . • . . 
MaH!tiill • . . ... . . . • . . ..•.. . ... . • . ........ . ... • ... . .. 
Oasrt dé S. Jose (pessoal) . ........ ... ..... . .. . .... • 
Material •• . . . . • • ... . ..• . ... . : •• .. . . .. .. ••. . . •• ... 

Somma ..• ...•. .. . . .• . . • 

7d:2008000 
2S:OOC8000 

535:2008000 
100:!t0080JO 
68:5308000 

S:'Í.OOSOOO 
'Í.60:2 l'Í.8000 
470 : ~00Hc:OO 

209:0008000 
58:6008000 

102:000SuOO 

1. 819:3Y48000 

Sala das Oom missões, 27 de Abril de 1rn3 .-Alaia de Lucerda.
Dr. Alfredo Barcellos. - Dr . Augusto de Vasconcr.llos . 

Ao SENADO FEDEllAL - Srs . Senttdores- O a rt. 69 da Resolução do 
Conselh o Municipa1, a que opp onbo o veto, es t abelece qu e : « pelo pre 
se'llte regulamen to são garantido s os direitos adqu irid os em lei pelos 
med icos e m ais fun ccionari os da antiga inspector ia de hygiene que pas
saram para a Mu nicipn) jdade, e os ant igos meclico da Mun icipal idacle, 
de i ei'l clo se r toclo o pessoal apprnveiiado na nova orga!lisaçâo da clirectoria 
gera l de hyg iene e assiste nci (l; pt1b lica » 

O art. 73 dete rmina qtrn ccp ara os logare3 de comm is;ari os sJrão no 
meados os 65 delegndos tle bygiene, ad nalm ente existentes .» 

Os arts. G9 e 73, riue acabo de cit ar. reve lam ele motlo cla ro e posi 
t ivo a intenção da maior ia do Conselbo Mnnicip cil de fe rir d ispos ições da 
lei de organisação do dis~r i c to , que deve m ser reputadas fundamer.taes 
porque affectarn a divisão dos po '.leres estatuiclo nacpie lla lei e consnb . 
stancial do regimen <l b governo m un icipal Jio r ella creado . 

BastarÍL confrontardes os di tos arti gos com o art . l9, § ~º. cln. lei 
n. 85 , de 20 ele Setembro d e 18\J2, que <ló. a o Prefe ito a cornpctencia de 
nom ear, suspender, J icenc i ~r ou demiLt ir ós fnnccionari os não electivos <l o 
rnun icip io, exceptn ando os da secretaria do 0onselbo e observarlas as ga
nmtins qn!J for em d efinidas em lei» pára reconbeoerde.:; a prel ençüo do 
Conselho de restring i1· ·poderés qne pel•L lei foram conferidos ao Prefe ito , 
irll potid o-lhe que «todo o pesso1•l J a n,n~iga ins:ecto ri a de by 2iene deve 
ser apro ve it•do fl.\ nov.1 orgrni•ação » e ma i;; pJsi ti vam 1nte pelo art . 73 
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determinando que « seri'to nomeados comm issarios os 69 delegados de hy
g iene actualn1 ente existentes.>> 

Cumprindo- me , Srs. Senadores, pelo art. 20 da mesm ,i lei n . 85 , oppôr 
veto a qltalquer acto do Conselho, sempre que el le estiver em desaccórdo 
com as leis e regulameDtos em vigor do J 1istricto Fede r1i l, st1bmetto á 
vossa conside ração estas razões com que impugno o projecto da lei a que 
me refiro . 

Districto Fedarnl, !O de i\~a i o ele !8JJ, 5• dii Hepublica.-Dr . Ca11-
dülo Barata Ribeiro. 

Usando da fru.:u ldade que me confe re o art. 20 da lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 1892, nego sancção á presente resolu~.iio elo Conselho Muni
cipal de 20 do corrente, pelas razões constantes : da expos ição nesta data 
submetticl a ao conhecimento cio Senado Fedem\. 

Districlo Federal, 24 de Novemb ro de 1893 . -Henrique Valladares. 

O Conselho Municipa l reso lve : 

Art . 1. 0 E' conced ida ao Lyce n do Engenho Velho, á E scola Normal 
Livre, à Socied ade Anx ili adora da Industria Nncion al e á E scola de Ensino 
Gratu ito, 01anLi dn em Botafogo , á rua Bambina, etn edific io i;roprio, o. 
sub ven ;ão annual de 6:000 1~000. a cada um a dessas inst it nições, respecti
vamente, paga em prestações mcosaes. 

Parngrnpho unico. E' iguallll ente concedidn, n is mesmas condições, a 
.sub ve nção de 3:600HDOO annua.es para aux ilia r o Lyceu da Freguezia do 
Engenho Novo , recentemente creaclo. 

Art. 2°. Todas estas inst.itn ições ficam sujeitas á fiscal isa1,ão que lhes 
íór irnpostn pela P refeitura. 

§ 1. 0 Quanto á Escol a ;•form d Livre, seu plano d everá ser conforme 
no da escola offtc ia l, à qual fica desde já equ iparada para todos os effe itos 
com a ol>rign9ii.o de admittir ann ua:men te , isentos de qualquer contribuição, 
doze alumnos reconhecidamen te pob res. 

§ 2. 0 Quanto ús de.nais instituições a que se ref~re o urt. 1°, receberão 
as sub \'c nQÕes logo que esteja fuocciona.ndo pelo menos urna officin>i. 

§ 3.° Cada uma destas instituições é obriga la a manter uma biblio
theca ou sala ele !Jitu ra :í disposição do publi co. 

Art. 3. 0 Re"ogam-se as disposições em cont.1'<1rio. 
Sala d.is Sessõeo, 20 de No1·embl'O de 1393.-Dr. A1ilonia Dias Fer

reira, Presirle:ite -Dr. Gandido Benicio, 1° Secreta1·io - A. Cunha Sott?a , 

2° Secretario . 
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.A.o SELuno F1m1m.u- Sr. Senndores :- .A. resolução do Conselho Muni
cipal de 20 do corrente mez concede a subvenção a diversos estabele
cimentos de instrucção particular, sujeitando-os á fisculis!lçiip que fôr 
imposta pelo Prefeito. 

Entre esses estabelecimentos achn- se o. Escola Normal Livre, insti
t~ição ha mezes fundada nesta capital, e á qual se concede, além da 
$Ubvenção o favor de ser equiparada desde já para todos os effeitos á escola 
official da mesma categoria, cujo plano deverá udoptar. 

Esta concessão importa uma infracção á lei do ensino que vigora no 
Districto Federal e como tu! está cornpreh endida na primeira parte do 
art. 20 da lei n . 85, de 20 de Setembro de 1892, para que á resolução elo 
Conselho eu opppnbn. veto . 

.A.ntes devo declarar que as necessiuades do municipio não reclamam 
ainda o subvençionamento ele uma escola normal particular, n1io pare
cendo opportuno que o Conselho exerça a attribuição que lhe confere o 
§ 17 do ª rt . 15 da citada lei n. 85, em relação a estabelecimento dessa 
nat·ureza. 

O ensino no Districto Federal é regulado peh1 lei u. 3', de 9 de Maio 
·do corrente anno.. 

Nella se acki. consignado o modo de proceder, quando faltarem nas 
)ocalidades escola~ publicas do ensino primaria do pri1peiro gráo . 

Com effeito, nçi art. 56 se estabelece o subvencionnmento de escolas 
particulares, e no art. 57 está <leterminado o subsidio " pessoa i donen que 
~xerça , ns fµncções de professor, em falta de escola publica ou particular. 

, ;Em relação·,:\. .esqolas ·<le seg,undo gráp, a lei n. 38 não. con~.igni:i dispo,
sição alguma que autorise a subvenção a !'S,tabell'cimentç particular,, pare
ceud,o po,d,er..,.sc concluir cwe, só a Municipali<lade man~erá taes oscqlas. ' 

Quanto' no ensino normal, diz o art. 29 da lei de .9 de J\iJaio ,: . 
«Â ,Municipulidqde ma.nlerá no Districto Fed~ral .µma on, mais os

.colas ,no~maes ,mi:i;ta.s, ou descr i1~ inncl a,s para. os dous se:x,os, C<:nfor1p e 
as nece.ssid 01des do ensiµo, e a cada uma deHas será annexa uma escola 
primaria àe' ~pp li cação. ',> . . . ' ' . ' 

NfiJnJmma .disposic;.ã.o hl\ na ,<li.ta lei .tampem qu!J.n~o .a s11byenciona'
mento a ~scoJns nprmaes . par~jculares. 

" Se na lei de. 9 de Maio naclp. jrn que justifique ~ coµce~são , 'aa . sub
0

-

venção á Escoh1 Normal Livre, nil)da per.mte .aqnelle lei . é. mais 'in'just~
ficavel a concessão de se.i: a 1"eferiJo escola, <lesde já, eqtlip~rqqa ,para os 
effeitos .á e~qohlj,oifici.a J.. . · 

. Com !\, concessão feita . á Escola Norma,! Livre,, fica ella COI)?. 

'mais vnntagens do que n · escola official, porquanto nenhu~a testl'icçiio 
foi e11tabeleciüa, a não ser quanto ao plano de estudos 1 
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Os seus professores poderão ser nomeado!!, eleitos ou escolhidos sem 
concurso, ao passo que na escola official só por concurso deverão ser prq
vitlos taes Jogares. 

Dada a equ ip aração para todos os effeitos, será o director da Escola 
Livre no fim de ce rto te1npo considerado me:'1bro do Conselho de Ins
trucção Pnblic:1 do Districto Federal , porquanto o § 2° do art . 42 d\l lei 
n. a, de Maio diz: " Qu~ndo houver no Districto Federal m:iis de uma 
escoh1 normal, cada director servi rá al ternadamente por do us anuos,,. 
E assim terminado o periodo em que serve o director da escola oflicial, 
será esse f.nnccionario substituído pelo director do estabelecimento pn.rti
cuJar. 

E', port,mto, um funcciounrio de nomeação do Prefeito, substituído 
por pessoa. estranha aos eshabelecimentos do ens ino publico municipal. 

Ern troca de favor ue tão alta monta, exige o Conselho Municipal 
apenas a. concessão da matricula gratuita a 12 alnmuos. reconlteci<;lamente 
pobres, exigencia .essa que importa em ser a contribuição paga pela Muui 
palida e por e.ada um dos nlumnos gratuitos su perior áquella quo o 
estab elecim ento cob ra, segundo consta, a qunlquer dos seus alumnos. 

São estas, Srs. Senadores, as razões do veto que opponho à resolução 
do Conselho Mnuic ipnl de 20 do corrente mez e qne submetto á vossa SR

bedoria, como é Jo men dever. 
Distri cto Federal, 24 de Novembro de 1893. - Henrique Valladares, 

Prefe ito do Districto Federal. 

Usando da facu ldade que me confere o art. 20 di\ lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 1892, nego sa ncção á presente resolução do Conselho · Muni~ 
cipal ele 19 do corrente, pelas razões constantes da exposiç~o· nesta data 
submettidn ao conhecimento do Senado Federal. ' · 

Distri ctc F edem! , .20 de Ja.neiro de 1894.- Henrique Valfoclares. · 
O Conselho Municipal resol ve : · 
Art. 1.° Fica o Pl'efeito 'autorisado a ordenar no.; procuradores dos 

feitps m\miçipaes a desisteacia ~o~ effeitos da sentença çontra Joaquirn 
Martins da Sii'va para demolição das peqnen:is Ct\Sas ·coi:istruidi;is n.os .fun~os 
do predio ele sna propriecL1cle, á ma dos .A.rc.>s n. 86; con:forme :facui'ta o 
§ 9° do art. 15 da lei n. 85, de '.20 de Setembro de 1892, pagando o pro
pri etariq todas as cnst.ts do proc.esso e u.ma indcmnisação de .~008 ti Muni
cipal idacle, a qual será app licadn em beneficio dos asylos municipaes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispos iç.ões em contrario. . • ., 
Sala das Sessões, 19 de Janeü-o de 1894. - Dr. Antonio Dias Ferrnira, 

Preside11te: .-"'.Dr. Gandido Be1iicio, 1• Secretari?.-A. Cun l;a :Souz.a, 2° Se
cretarid. 
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Ao SENADO FEDERAL. Srs. Senadores - O Conselho MunicipoJ, em 
resolução de 19 uo corrente mez, autorisou o Prefeito a ordenar nos pro
curadores dos feitos municipues a desistenci.i dos effeitos da sentença 
clach contra Joaquim M<iriins cl.1 Sil vn para a demoliç.ão das pequenas 
casas constrnidas nos fundos do preclio ele, sna proprieclacle, á rua elos 
Arcos n. 86, conforme lh e faculta o § \)• do nrt. 15 <lo, le i n. 85, de 20 
de Setembro el e l892, paJando o proprietario iodas as cust.as elo processo e 
uma i::demnisação de 500ff :i Municipalidade, que será appli%da em 
beneficio dos asylos municipaes. · 

A questão a que se refere a resolução du Cooselho acha-se affectn ao 
Poder Judiciaria, não tendo a inda a Prefeitura sciencia dn uliimação do 
processo. 

A intervenção do Çonselho em um pleito sujeito a um poder coust.itu
cional independente importa em desconsideração ao mesmo poder, tanto 
mais que nesse pleito o Conselho se arroga a atLribu ição de upplicnr 
pena como seja a determinação de 11111a indemnisnção de que a le i não 
cogitou. 

Accresee q_ue o Conselho determina o pagamento das custas do pro
cesso pelo proprieLario, attribuição essa que cabe ao juiz on ao tribuna l 
que dá a sentençf1. 

Fazendo refe~encia no § 9° da l~i n. Si>, ai nda se not.a que o assnmpto 
da reso lução não se acha aJ li eompreliendiclo, porquant0 a dec 'são só visa 
aos interesses do proprieiario e de m odo algum aos elo municipio 

A acção judiciaria foi intentada pela Municipalidade por infracção de 
suas leis ; a reso lnção do Conselho, nutorisando a clesistencia da mesmn 
acção, justifica o. clelicto commeLtido e acceita-o como insubsis tente ; a 
resolução vai portanto de encontro its leis mnnicipaes em vigor e csL:i por 
isso comprebendida na primeira parte <lo a rt. 20 <la cita da lei n. 85 para 
que o Prefeito lhe negne a sancção. 

São estas, Srs . Senadores, ns ruzões que me levaram a oppôr vetu á 
resolução do Conselho Munic ipa l ele 19 do r.orrente, as qunes submeLLo á 
vossa sabedoria. 

Districto Federal, 20 ele Jan eiro de 1894. - Henrique Valladares, Pre
feito do Districto Fedem!. 

Usando da faeuldncle que me canfore o art. 20 da lei n. 85, de 'W ele 
Setembro de 1892, nego sancção i1 presente resolu~.ão do Conselho Muni
cipal de 18 do corrente, pelas rozões constantes da exp osir;ão nest11 data 
snbn1etticfa ao conhecimento elo Senado Feclern l. 

Districto Federal, 20 de Setembro de 1894. - J:Ienrique Valladares. 
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O Conselho Municipal resol ve : 

.Art. 1.° Fica o Prefeito autoris.1do a liwrar contracto para a cons
trucção de Villas Operarias, de nr.côrtlo com a proposta preferida nn ultima 
concurrencia e bem assim com a <lo s.rstem:i. de rn :1dein1 e amianlho. 

Paragrapho unico. Os contractantes são obrigados, além dos onus 
acccilos na proposta prcfcricl,1 na ultima concurrencia, a edificar em çad•1 
\'ilb operaria um pavimento 11101lesto, onde poss tro funcoionar uma escoh1 
e uma creche e esse pavin1ento íic•irá pe rtencenclo á i\fooicipalidad~ . 

.A rt. 2. 0 P11ra a constl'Ucção destas vi\\ as operarias o Prefe ito con
cJderá por nforamento os terrenos devolutos de que a Ivlunic ipalidade nãJ 
tiver necess idade para outros fins de utilidade publica . 

.Art. 3. 0 Revogam -se ns disposições em contr.u-io . 

Sala d"s Sessões, 18 de J,meiro de 1894.-Dr. Antonio Dias Ferreim, 
Presidente, Dr . Oandido JJenicio, \• Secretar io.-A. Cu1iha Souzn, 2° Secre

tar io . 

.A.o se~.\DO ITEDEllAL . Srs. Senadores :-0 Conselho Municipal, em 
resolução de 18 rlo corrente, nutorison o Prefeito a tivrnr contracto para 
a coustrucçíio ele yillas operarias. de nccOrdo com a proposta prefe rida 
na ult ima concurrencia e bem assim com a do systenHI ele madeirn. e 
aminntbo. 

No art. 2. 0 dessa resolução e·tá con;ign.ldo que. parn a construcçiiQ 
dessas villas, o Prefeito concederá por aforamento os terreno deYoltitos 
de que a Municip>tl idade n:io tiver ncce sidadc pam outros lins de utili<lade 
publica. 

Em virtude <la lei mnnicipnl n. 32, de '2\) dJ Março el e 1893, foi aberta 
concurrenciu pub!icn para n conslrncçüo de vi\las operaria; , estando neste 
decreto fixnd,1s as vantagens concedidas pela ;\Iun icipalidade e bem assim 
os onus respecti,.os . 

.A. essa concurrencia foram npresen t11das quatro propostas, duas das 
qtrnes n ão puderam se r tonudns cm con siclera~.ão por afastarem-se com · 

pletamcnt,e da• condi1•ões esLabeleoidas. 
Outro proposta fo i 11 do Dr. José .Agostinho dos Reis, que se pro

punha a construir o crlificios com madeira protegida com verniz de 
amianLbo. Níio pennit!in rlo as posturas em vigor que tnes coastrucções se 
fnç;im com mndeir.t, não pude a proposta se r acceita, emboru satisfazendo 

aos outros rcq1'.isitos especific:idos. 
Final111ente fi oa n dtJ á.lfre,[o Coutinho Cintra, que satisfaú~l a tod.1s 

as condições e foi por isso aceit \, seu lo dadas eutãu as providencias para 

n confecção do respectivo .contracto. 
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A pparece agora n resolução do Conselho, de 18 do corrente, conce
dendo favo res não contempla.elos na lei que determinou a concurrencin sobre 
esta questão e isso importa em prejuízo de outros que talvez se a1ipresen
tassem á conourrencia se os favores ora concedidos o fossem naquella 
época. 

Assim é que não se cogitou de casas de madeira e, sendo esse ma
terial obtido po1· 1Jreço mais comrnodo , é bem passivei ou mesmo provavcl 
que outros tivessem compnrecido á concurrencia.' 

A acceitnção dn proposta do Dr. José .A.gostinho dos Reis importa, 
portanto, em inobservancia das prescripções estabelecidas na lei muni
cipal o, 3'l . 

Favor de grnnde importancia e o concedido com a doação poi: afo
ramento dos terrenos devolutos de que a Municipalidade não t iver neces
sidade para outros fin s de u ti lid ade publi co . E' b em de crer tambem que 
a concessão deste favor antes da concurrencia désse lognr {1 apresentação 
ele maior numero de propostas e por isso dahi resulta ssem maiores van
tagens para o município . .A resolução do Conselho Municipal de 18 do cor
rente infringe as posturas ou leis municipues sobre construcções; porquanto 
esta s não pe1·mittem a edifi cação ue casas· de madeira. Infringe ~tinda a 
lei municipal n. ~9 , por conceder favores nella não contemp'!ados, maxime 
tratando -se de concurrnneia publica para obrns de tão grnndc impor" 
tancin. 

Achando-se a refenda resolução em desoccôTdo com as leis municipaes 
em vigor, é do meu dever negar-lhe sancção, em virtudo do que determina· 
o urt. 28 da lei n. 85, de 20 de Setembro de 189!. 

A ' vista do que deixo exposto, Srs. Senadores, resolvereis em vossa 
sabedoria como melhor julgardes. 

Districto Federal, 20 de Janeiro de 1894. - Henrique Vallaclares, Pre
feito do Districto Federal. 

UsandD da faculdade que roe confere o art. 20 da lei u. 85, de 20 de 
Setemõro de 1892, nego sancção á presente resolução do Conselh o Muni
cipal 11elas rnzões constantes chi exposição nesta data submetDida ao co
nhecimento do Senado Federei!. 

Districto Federal, 3 l Je Janeiro de 1894.- llenrique Valladares : 

O Conselho l\!Iunici pal resolvP. : 

.Art. 1.° Ficam concedidos cinco annos rle licença, sem vencimentos, ao 
professor de desenho das escolas do 2° gráo Raphael Frederico paru o !jm 
Ge estudar pintura na Europa. 
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Art . 2.0 Dt1rante o prazo dessa licença, será paga ao professor Raphael 
Frederico pelos cofres dli Municipaliclncle n subvenção annual de 1 :2008 
para auxi lio de sua subvenção no estrange iro. 

Art . 3. 0 Revogn31- se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 30 de J aneiro ele 189·'b- Dr. Antonio Dias Fer·reira, 

Presidente.-Dr. Candido Benicio, t.o Secretario .-A. Cimha Sou1a, 2. 0 . Se
cretnrio. 

Ao SENADO FEDERAL.- Srs. Senadores. - O Conselho Municipal, em 
resoh1ç[,o de 30 elo correnle mez , concede cinco :mnos de licença, sem ven
cimentos, ao professor de desenho das escolas de 2.0 gráo Rnphne l Frede
rico, para o fim ele estudar pintura na Europa e ao me<mo temp o mnnd.i 
pagar clnrnnte o p:·azo dessa licença pelos cofres da Municipalidade a suo
v~nção annnal ele 1 :200H pnr,1 aux ilio de sua manutenção no eslr.tngei ro. 

Em prirn~ i ro togar, é essa reso lução conlrari a ao <J.Ue cl ispõe o§ 7. 0 do 
nrt. 19 ela lei n. 85, de 20 de Setembro de J 892, por exer: er o Conselho a 
~ttribuição de licenciar a um fnncciona ri o, att ribuiçii.o essa que cabe ao 
Prefeito, ex-vi do d isposto no citado artigo , pelo q ·1e deveria a:.itorisar o 
Poder Executivo i\!Iun icipal a conceder a licença. 

Em s~gmido Jogar, n resolução vae de encontro ás disposições de 
outra reso lução do mesmo Consel ho, sanccionada por clecreto n . G6, de 16 
cio corrente mez. 

Nesse decreto se acha especificado o abono de ord~nado o. que tem 
el irei to o funccionario quando licenciado , e a resolução ele 30 do corrente 
consigna se r a licen9a sem vencim entos, ao mesmo tempo que manda pagar 
um a sub venção nnnual cluran te todo o tempo da mesma licença. 

Pel'os te rmos em que foi redigida a resolnção, parec ,; ainda que o fun
ccionario inrlo á Europa esl.udar pintura, o faz em virtude de decisão do 
pocler muni..:ipal ; entretanto, esse professor cumpre uma cleterminação ele 
um poder ela União . 

Convem lambem declarar que n mnterin que o professor Raphael Fre 
clerico Lem ele estuda r niio é a qt1e elle lece iona, nem tão pouco é leccionada 
nos estabelecimentos municipacs . 

Assim, parece que j:í. nii.o é per1ueno favor n concessão da licença por 
tiio longo prazu, sem que sejn privado elo seu log.lf de professor ele 
desenho nas escolas ele 2• gráo ela Muni cipnfülncle . 

A resolução de 30 ci o co rrente não está de accôrdo com o § 7.0 do 
urt. 19 da lei n. ·85, J e 'W ele Setembro ele 189'2. , nem com as disposições 
cio decreto cio Poder Legislativo il~unici pa l n. 66, de i6 , tambem do c·o r
rente, pelo que nego-lhe sancçiio, b:iseado no que delerminn (l art. 20 da 
citada lei n. 85. 
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São estas, Srs. Senadores, .íls rnzões porqne opponho veto á referirla 
resol ução do Conselho J\IIunicipo l, as quaes submett.o no ·vosso sabio 
julgamento . 

Districto Feclernl, 3 l de Janeiro ele l8U4. - llenrique Valladares, Pre
fe ito do Dist ricto Federal, 

Usando da faculdade que me conforr. o art. ~ O da lei n. 85, de 20 il e 
Setembro ele 18"92, nego snncção ú presente reso lução do Conselho Mu
nicipnl, pelao; razõ~s constnntes da exposic;.fw nesta dnta subrnettida ao 
conh~cimento do Senado li'eclern l. 

D istr icto Federal, l ele Fevereiro de lS'Jí. - Henriqne Valladares . 

O Co nselho Mun icipal resol ve: 

ArL. 1.° Ficri o Prefeito auto risrido ri prorogar :ité 28 de Fevereiro 
proximo futuro o prnzo parn P'•gamento elos fóros atrnzailos e das li cenças 
de casas commerciaes que pagarem o imposto de industr ins e profissões 
e não t iverem feito esse pagamento nté 31 de Dezembro proximo 
passado. 

Art . 2. 0 Revagam-se as disposições em contrario. 
Sa iu dos Sessílies, 2'J de Jnnei1·0 de 1894.-Dr. Antonio Dicts Ferreirn 

· P residente.-Dr. Ca,ndiclo llenicio, 1° Secretar io.-A. Cwiha Souza, ~º Sc
cre t~ir i o . 

Ao SENA.DO FEDllnAL- Srs. Senadores-O Conselho Municipal, em re
solnçiio de '2!) de Janeiro findo, autorisa o Prefeito n prorognr até 28 do 
corrente o pagamento ele fúros atrnmlos e das licenças de cnsRs com 
merc iaes qne pugarem o i111posto de industrias e profissões e não t iverem 
feito esse pngnmento nté 3 1 de Dezembro ultimo. 

EsL>i resolução vae de encontro :to disposto no § 2° do nrt. 72 da 
ConstitniçCw Federnl, por estabelecer a desip;naldacle pcrnule a lei, 

Com efFeito, diversos munícipes jú jit têm eITectunclo o pagamento do 
imposto de suns cnsas co111merciaes com a mulLa estabelecida e a reso 
kção não cogitou da restitui1·ão da i111portanciu dessa mult:t, da qna l , 
entretanto, são d ispensados ar1ncllcs que se a.presentarem depois a efl'ect.uar 
taes pngmuentos. • 

Accresce mais que a citada resolução refere-se ao imposto de indus
tr i ~ ' e profissões, cuja cobrança relativa no mmo de 1893 foi feita pe la 
recebedor ia elo Tuesonro Federal, emhorn por conta da Ainnic ipn li rhtde, 
parecendo, porém , qne qniz o Conselho tratnr do imposto de profissões e 
industrias, ha a observar qne já a repartição competente está procedendo 
a sua arrecadação relntivn ao corrente exercicio de 1894, porquanto o 



379 

edital de 13 de Dezembro de 1844 estatne que seja elle pago atê ao fim 
de Abril. 

A resolu<,>iio ele 29 ele Janeiro ultimo, ferindo o principio estabelecido 
no § 2° do urt. 72 du Const.ituição Federal, sou forçado, pelo que determ~na 

o nrt. 20 da lei n . 85, de 20 de Setembro de 1892, a negar-lbe sapcção. 
Assim, Srs. Senadores, submelto ao vosso julgamento a.s fa~Õ\l.S elo 

veto qne opponho á referida resolução . 
Districto Fedem!, 1 de Fe,•ereiro de 1894.-Benriqne Vallac!arl!§, Pre

fe ito do Districto Federal. 

Usamlo da attribuição que me confere o art. 20 da lei n . 85, de 20 de 
Setembro de 1892 , nego sancção '" presente resolução do Conselho Muni
ci pal, pelas razões constantes da exposição que nesta data submet.t.Q á 
consideração do Sen11do Federal. 

Distr icto Federal , 23 ele Abril ele 1894.-Henrique Valladares. 

O Conselho Municipal resolve : 

CAPITULO I 

DA.S LICEl'IÇA.S 

Art. [.o A constrncção e reconstrncç.ão ou accrescimo dos predios 
exi,stentes, bem assim os concertos que nttingircm mais de um te.rço cl(l 
urea dos prcclio.; ficam dependentes de' licença do Prefeito, que as conee
elerá de ac cl rdo com n presente postura, expedindo alvará nos primeir.as 
casos e guia no ultimo. 

§ 1.° FiC'am lambem <lependentes de licença as alternçõe> a f;)zer-~e 

nas facbnclas e nas divisões internas. 
§ 2_• Siio iseotas de línceuça n,s obras de simples reparo.s e _conce_rtos , 

os definidas no art . 1°, cnp. III, bem como a constrncçiio ~ te l~iro.s 

destinados à coberturn de tnnqnes, g:illinbeiros on latrina'! . 
§ 3. 0 Siio ignalmenfe isentas de licenças as obras, de qnal<J.ner patn

reza, ~ fa:ter-se nas freguezi :i s de Irajá, Jacarépnguá, Santa Cruz, Gna
rntiba, Ilha do Govcraaclor, Inhaú1na, Pnqnetá e Campo Grande, ás qunes 
só se npplioa o art. 2° e cap IV. . 

Art. 2. 0 Para obtençii.o da licença o constrnctor on proprie ario requ ~ 
rel-n-ha ao Prefeito declarnndo o genero de trabalho, districto, run e local 
da obra. 
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§ 1.• Tratando- se de obra nova ou reconstrucçii.o, deverá apresentar 
os seguintes documentos : 

a) planta do terreno na escala ele 1, 100, indicando a posição do edific io 
a construir ou reconstrnir e a de todas as dependencias em relação ao 
logradouro publico ; 

b) planta de cada pavimento nn mesma escala ; 
e) elevação geometrica da fachada, dando para a via publica e secção 

longitudinal e transversal na escala de 1,50. 

§ 'l. 0 Para a reconstrucçii.o ou modificação de fnchada, exig ir-se -hão 
as elevações geometricas das fachadas existen te.> e projcctadas. 

§ 3. 0 Os accrescimos serão rerresentados por plnnlns e secções, mos
trando a sua posiçiio relativamente á edificação existente. 

§ 4.• Nas moclificações de divisões internas serú apresentada não 
sómente a p lanta dn pnrte a alternr, mas tnmbem a dos commodos cont.i
guos que podem ser prejudicados nas suas condições hygicnicas, caso em 
que a licença deve ser negadn. 

§ 5.0 Todos estes desenhos, cujns folha~ deverão ter Om,50 de altura e 
ser assignadas pelo proprietario e constrnctor, serão cotados e apresentatlos 
em duplicatn, nn:i cm um papel Je desenho commum e o outro em panno 
tela; o primeiro serú restituido ao peticiona.rio e o segundo archiva<lo na 
repnrtição competente. 

§ 6.• Concedido o a\vnr{1 ou guia será elle apresentado com o pros
pecto, se houver, no engenheiro do clistric to e no agente municipnl respe 
ctivo que porão - sc iente - devendo esle indicnr o numero e a data sob n 
qual foi regislrnda a licença no livrn que parn es te fim eleve ter. Esta 
apresentação será feito, pe'.o menos, '24 .horas notes do começo da 
obrn. 

§ 7.0 Os alvn.rns, guias e prospectos deverão achar-se sempre nas 
obrns de modo a sem exnminndos em qualquer occn.sião pelo pessoal de 
fiscalisação da Prefeilura . 

Art. 3.0 Pelns licenças cobrar-se-hão os emolumentos constantes da 
tabella annexa . 

.Art . 4.0 O sel lo ndhcsivo serú cobrado de nccôrtlo com as disposições 
em vigor e inutilisaclo pelo pessoal encarregado da npprovnção dos planos 
ap resentados. 

Art . 5.• O prazo pnrn ns obras ser:í. declarnclo nos nlvarús ou guias , 
segundo o t.empo requerido pP.los interessados. 

Art. 6.• Os documentos que ncomp,mharem petições indeferidas serão 
restituidoB nos interessados, medinnte recibo. 
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CAPITULO II 

.OONDI ÇÕES TECII N!C A S 

A rt. 1.0 O pé dire ito minim o dos edificios será de 4111 ,40 no primeiro 
perim etro, 4"',20 no segundo, 4111 ,00 n1J terceiro e 3m,80 nos demais. 

§ 1.0 Exceptuam-se os situad os nos morros, cujo pé direito po.derá 
se r el e 3"' ,80 no primeiro pavimento e 3111,60 nos demais. 

§ 2. 0 Os puxados te rreos r1ue não tiverem face apparente p~ra a via 
publi ca e que sómente ti verem divisões para copa, cozinha, despensa, ba
nheiro e water-oloset porlerão tombem ter o pé direito ele 3111 ,80. 

§ 3. 0 Os potões te1·ão o pé direito maximo de 3111 ,20, não podendo ter 
porta, dando parn a via publica ; só se rá permittido dividil-os quando 
tiverem m~is de 2"' ,20 ele pé direito, sendo que em caso algt1m poderão os 
seus compartim entos servir para quartos de dormir . 

Art. 2.0 Nenhum comm odo ou divisão t er{1 menos de 7111 ,20 de áreo. 
livre , salvo os destinados a cozinlins, copas, despensas, passagens, ba
nh eirts e water-closet:. 

Pamgrnpho unico. A área mi nina dos compartimentos noa porões será 
de 12rn,20, excepto os destinados a banheiros, dispensas ou adegas. 

Art. 3. 0 Todos estes compartimentos deverão ter abertums para en 
trada directa de ar e luz do extericr, dando para p ateo ou área, cuja· su
perfi cie . miuina será de 5111 ,20, sendo a sua menor dimensão linear 
de tm,50. 

§ 1.• Todas as vezes que estas áreas não fôrem destinadas a venti
lar quartos de dormir poderão ser cobertos por claraboias, cuju beirada 
fique pelo meuos 0111 ,50 ucima elo telhado e providus, neste intervallo, ele 
caix ilhos moveis. ou persianas. 

§ 2. 0 As fachadas late.raes não poderão distar elos muros clivisorios 
menos ele tm,40. 

§ 3. 0 Todos os logradouros internos (não cobertos), destinnd'os só
mente ú :f'uncç•ão ac ima espec ificada ou CLtj a área seja inferior a 12111 ,'lO de
ve rão ser cimentados ou ter outro quu.lquer revistimento que os torne im
penneaveis. 

Art . 4 .0 A alturn minima dns portas será de 3111 ,'20 e a das janellas. 
2111,20, exceptuando -se as destinadas a ventillar dispensas, bnnheiros e 
water- closets, que poderão ter menor ultura descle que illuminem e arejam. 
sufficientemente. 

Paragrapbci unico . Set•á de l 15 a relação minim a entre a superficie 
dos commodos e 11 das abe rturas destinadas á sua illnminação e nereação · 

e. M. -2ij 
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Art. 5.• As latrinas serão do typo de terminado pelo contracto com a 
companhia CUy Improvements, providas el e caix:as de hw11gem de descar
gas provocadas, e quando sitnadas no in te ri or dos prnd ios, co ll ocadas em 
compariimentos iso lados por paredes que vào flté o tecto ; as aberbnrns 
destinadas a airej ur e illuminar estes comp t1t•timent0s deveriio ter pelos 
lm,20 de snperfic ie. 

Art. 6.0 Os qtrndros das portas e jane llas nas fachadas do primeiro 
pavimento dos pre•.lios situados no <~ l inhame nto das rnas deverào ser de 
cantaria ou outro qualquer mnter ial pedregoso. 

A rt. '1 .0 As paredes tliviso rias eotl'e ed ifícios co utigtios e as :facha das 
tlantlo para. a via publica , irnnca poderão ser de estn c1t1 ~ ou fronta l, 

§ l. 0 Todo o andar te rmo entre a; fttn lh c:;1ie; e as pa1·edes qtrn sobre 
ellas se erguerein, terá u1na fi.üda J.e alven.1.ria co tn rt. l"ga in::i.ssa J ;! c itne nto, 
cuja altura mínima será ele 0,'lO . 

§ 2.0 Nas const rncçães nos morros , sempre que houver nm pavimento 
cujo nível seja inferio r ao cl:t m a , a parede de sustentação das ter ras será 
dupla ficando entre e!his um espnço livre de 0,5 até 0,'l.J acima elo pas

. seio ; estas pat'edes poderão ser ligctdas de espaço em espaço, a fim de clar 
maior resistencia e estab ilidade ú constrnc9ão. 

Art. 8.• No pav imento terreo dos predios s ituados no alinhamento das 
ruas ficam pi'bhibidas .quaesquer portas, viclrnças, etc ., abrindo para 
~ro . . 

Art .. !J .0 Nenhum degnío será penn ittido faze r a,deantn.nclo-se pnrn o 
logradouro p:iblico, sal vo uos morros, onde se poderá consentir na col 
locaç(io ele um. 

Art. 10. As paTecles clivisorias cqtre eclÜfoios contig L10s deverão ir 
pelo rn!)vos 0111 ,40 acinrn do t elhado . 

Art. 1 l. A altura mnxirna dos edificios 'erá de l I [~ vez a brg lll'a 
da rua. 

§ J. 0 E xceptuam- se os precl ios situados na zo na limitttcl a pelo arl;. i 2, 
onde poderão t.er até t res pavim entos. 

§ 2.° Ficam ignalrn ente isentos de~ta. obrigação os palacios, templos e 
casas colléctivas destinadas ao serviço publico, ás industrias ou a renniões, 
sendo, no emtanto, es t.(l excepçfio a juizo ela Prefeitura. 

§ 3.• Quando em esquina, o predio poderá te r a altura correspondente 
ó. nt<t mais larga . 

Art. l'l . E' prohibicla a constntcção ou r econstrncçiio de preclios 
terreos dentro da zona limi tada pelas ruas lmpemtaiz, clescle o mar, 
Lm·ga de S. Joaquim, Oa111p o da Acclamação, nas suas qnatrn faces, ruas 
Tho111nz Coelho, Rinchuelo, IYiarnngttape e La1m atê o mar, pelo Passeio 
Pc1blico , sendo nestas ruas comprehendiclos os dous lado. 
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Pnrngrapho unico. Exceptunm-se as travessas e beccos com menos de 
cinco metros de largura e a areados morros. 

Art. 13. No alinhame nt':> da via publ ica são prohibidas as beiradas de 
telhados sahentes, bem nss im os balanços de mais de Om,60. 

Art. 14. As oonstrucções no a11gulo de dnas mas deverão ter os cunhaes 
chnnfrnclos por um plano ou superficie curva, cuja largura ou corda será de 
dous metros, no minimo e neste caso o balanço da sacada poderá ~er· de um 
metro. 

Art. 15. Os predios, quando no alinhamento das runs, deverão ter os 
conductores de aguos plt1vines embuüdos nas paredes, seguindo ns aguas 
para as sargetas, sempre qu~ fôr passive], por meio de caibas cobertas pra
ticadas no passeio. 

Ar!. 16. Nií.o será. permittido edificar-se em terrenos p11ntnuosos, sem 
que sejam· préviamente saneados, 

Art . 17. As ed ificnc;iõçs ele madeira só serão permittidas quando afas· 
tadns de ouLras quaesquer, pelo menos 4 Oll 3 metros dos mnros diviso
rios . 

.Art. 18. Os tectos serií.o guarnecidos por uma grega aberta, terão ven
tiladores de fundo de lampada ou otüro qualquer dispos itivo que determi
ne a venti lação do madeirnmen to ou barrot.amento. 

Art. 19 . As avenidns ou reunião de peq uenns casas terreas, serão ser-" 
vi<las por lograt.louros pnrticulares, cuja brgurn minima será de qm,50: 
nestas construcções o pé direito poderá ser reduzido a 4 metros. 

Art. 20. As construcções t.le predios ele mais de um andar, em ruas 
particulares fechadas por portão de ferro, obedecerão aos preceitos do 
a rt. l l. 

Art. 21. As cocheirns e estnbulos terão o direito mínimo de q meLros, 
serão largamente ventilndos, tendo um dos maiores lados aberto pelo me
nos até a a1Lurit ele 2m,50, sendo o rest.inte preenchido por venezianas. 

§ [.• O telhado será duplo, o calçamento im permin v~l e com n declivi 
tlaele minima ele 1.100 dando pnra sargetas uns mesmas condições, as quaes 
desaguarão em rnlos de esgoto providos de syphão. 

§ 2. 0 Por traz e ao longe dos mangeclourns correrá um passadiço des 
tina elo a facilitar a limpeza e tratnment.o dos animaes; cada nnimal dispo
rá de lm,30 de mnngedoura, no minimo. 

~ 3.• O quarto do gunrd.1 e deposito ele ferragens será separado dn co 
cheira propriamente el ita por meio <le parede que o iso le completa
mente. 

§ 4. 0 Nos estnbnlos e nas cocheims duplas ns monge douras serão cen
traes ot1 Jateraes, havend.l neste c.t"o um corredor centrnl de lm,50 e no 
primeiro dous de lm,20. 
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CAPITULO III 

CONCERTOS E AOORESOlnlOS 

Art. 1.0 São dispensadas de licença as obrns de si111pJ e3 concertos ou 
reparos, renornção de estnques, emLoços, rehoços, soalhos, forr.:is, pint.ura, 
forrnção, etc., desde que taes concei·tos não attinjnm n 113 eh arca elo 
predio e não seja nece ssario armar andaime na fachndn; ns cercas e mu
ros divisorios ent re terrrnos cont.iguos e as cunalirnçôes internns de agn:J,, 
e gnz, etc., t! evendo, no entretanto, o proprieta rio oú constructor dur 
clellns conhecimento >i Prefeitura 2~ borns nntes de começai-as, serv ir á. ele 
prova do cttmprimenlo desta obrigaç.io o recibo elo rcr1tterimcnto, dado se-
gundo as praxes estabelecidas. . 

.Art. 'l. 0 Será negad11 a licença para concertos sempre que ·ell es attin
girem em importancia n mais ele metacle d J necessario á rcconstntcçi\o 
total do predio, só se concedendo neste caso licen~n para a reconstrucção, 
de .accórdo com a presente postura . 

.Art. 3. 0 E' facultada a reconstrucção da focbada dos predios terreos 
de ma-is de quatro !netros ele pé direito, a inda mesmo situados na zona 
limitada pelo art. 12 do capitulo 2. 0 

Ar,t. 4.• ' Os accrcscimos serão feitos em tudo de accôrdo com a prc. 
sente postura. 

§ L• Quando no sentido horisontal, scril concedida a licença indepen
dentemente do pé direito cln edificação exist.cnte. 

§ 2. 0 Quando no sentido vertical deverá o eclilicio existente ter o pé 
direito marcado pela presente postura e us pare•]es bnsLnnte s0Udns para 
supportar o accrescimo projectudo. 

CAPITULO .IV 

DISPOSIÇÕES DJVfülSAS 

.Art. 1. 0 As arruações serão fe itas segund o os nlinlmmentos geraes exis
tentes, sendo que, os prcdios que dell~ s se nffastnt·em cleverão rectmr ou 
avançar por occasiiio de serem reconstruidos. 

Art. 2. 0 Nas frc guezias isentas ele licença : Inijá, Jacarepnguó, Snntn . 
Cruz, Gnarntiba, Camp9 Grunde, Ilhas do Governador e Par1uetá, as con
&trucçôes a menos de' 3 metros do :J,liohamcnto dns vi11s pttlilicns (rnns on 
estradas) fi::'am dependentes de arrnnçi\o, " qual será reqnericlll ao !:'refeito 
por intermedio do agente do respect:vo clistricto, independente do desenho, 
croquis ou outro qualquer documento. 
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§ 1.0 Estas peti\:Ões ser~o entregues no agente mediante recibo, o qual 
servirit ele pr0va documental para o peticionnrio dar começo á obra, no 
caso em qne o requerimento não esteja despachado e a arruação dada 
clentro do pruzo de oito dias . 

§ 2. 0 Estas arrunç.ões são isentas não só de emolumentos, mas tambem 
da taxa ele trnnsporte n que têm direito em outras freguczins. -

Art .. 3 .0 Nenhuma desapropriação se fará pam alargamentos pnrciaes 
elas vias publicas; os mclhornmentos da cidade serão feitos no menos por 
quarteirões inteiros e os seus planos submcttidos préviamente á npprovnção 
deste Conselho, afim de se providenciar sobre ns verbas e meios necessarios 
à sua excc1;ção. 

Art. <\. 0 Nos logradouros publicas, que fúrem abertos apó
0

s a promul
gn\ão dest.n postura, nenhum predio poderá ser constmiclo com menos de 
4,m40 de largura de fachada. -

Art. 5.0 Nas mas que no vamente se abrirem, a largura do passeio será 
de 1,50; nas existentes conservnr-sc-lião as acluaes larguras. 

§ 1. 0 Por occasi~o dns construcções ou reconstruções, os proprieto.rios 
serã.o obrigados a assentar o lageclo correspondente á frente ·dos seus pre
dios, desde que a rua esteja cu lçad<1, e provida de sargetus 011 meios fios. 
E' f .;cnltnJo o em11 rego de mosaico ou outro revestimento cm subsnituiçiio 
ao Jageclo, desde que não haja inconveniente, a juizo elo. Prefeiturn, ele 
quem pnrn isso se solicitará licença especial.· 

§ 2. 0 Não poderá ser fe ita excnvn~.iio nlgnma nos logradouros publicos 
nem substiLuiçiio 'do rnnterinl da calçada ou passeio sem Jiaenç'l prévia. 

Art. 6.0 Nenhuma cbrt1 no nlinhamznto de logradouro publico se fará 
sem que tcnlnt sido préviamente levnntndo um tapamento em sua frente 
que resguarde os trnnsenntes de qualquer accidcnte. Os engenl1eiros de 
ilistricto marcarão a ál'Cn do Jogrn,]ouro pnblico que p.oderú occupar tal 
tapamento ; determinarão as snns cond içõ cs de estabiEclade e segmança e 
ns medidas a adaptar parn prevenir destistres. 

§ 1. 0 Dentro do tapamento serão e rgn i~los os nnda.imes, que serão 
exam inados pelo engen li eirn ele clistricto, nfim ele julgar da sua solidez. 

§ 2.• Sempre que f6r passivei, os a.ndiiim es serão levnnta<los sobre 
pernas d'asnas sem apoio cli recto solJrc a 1"1a. 

§ 3.0 Quando por q1rn lquer circumstancia o proscguimento da con
strncção tiver de ser interrompido por mnis de 15 clins, o proprietario ou o 
cons trnctor deverá clesarmâir os andaim es , communicando- o á Prefeitnra, 

parn os fins conveni entes. 
Art . .7.• A clescargl\ de materiaes para cons ti·ncção só se fará na rnn 

na falta de outro locnt e com licença especial da Prefeitura. 
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§ 1.• Os materiaea descarregados da rnn serão removidos no mesmo 
dia, excepto os de grande peso ou volnme, que o serão 48 horas depois. 

§ 2. 0 Os constrnctores serão ob rigados a i llurninar os rnateri aes que 
ficarem na rua durante a noite. 

Art. 8. 0 Os casos omissos da presente postum serão resolvi•los tenclo 
sempre e1n vista faci litar ns constrncçôes, deste c1ue não haja compromisso 
para a segurança nem inconveniente p Lr.t a hygiene dos preclios. 

Art. 9. 0 A concessão de licença parn construcção ou reconstruci;~o 

comprehende a permi ssão pura a edificação do b'lrnn ão p rovisorio para 
deposito de materiaes, o qunl pode rá ser inicia.do logo que esteja requerida 
a licença. 

Art. 10. As vistorias ordenadns na P refeiturn , sem requerim ento de 
interessados, serão gratuita s ; quando, porétl) , solicitadas a pa.-te pagarú 
os emolumentos constantes da tabe lla annexa. 

Art. 1 !. Onde não ex istir cnnn li sação de esgoto haverá sempre nos 
, enenos, distante pelo menos seis metros de qualquer casa h ,, bitada, clons 
snmidou~os ou fossos pan1 onde serão convenieutemente c<Lmd isnclas as 
aguas serv idas e as materias f eca e~. 

CAPITULO V 

FIS O ALISA ÃO 

Art. l.• As infracçõcs da iiresente po stura scríio punidas cvm multas 
de 30H ou 50H, conforme disserem respeito aos capitulas I e IV ou II, 
III e V. 

§ !.• Além destas multns ficão os proprietarios e constrnctores sujeitos 
ÍL demolição elas obras que fô rem feitas contrnri nm ente ao estatuiclo na 
presente postm-n e ao prospecto approvado, o qua l deverá ser fie lmente 
observado . 

§ 2. 0 As mod ificações 'l ue importarem em melhoram ento para o predio, 
segundo as regrns estab elecidas pela presente postt1rn, serão tolerndas, 
deven.lo o propri etario cm constructor requerer a modificação, instruindo o 
reqnerimento com planos novos ou com as alterações consignadas nos 
primitivos . 

.Art. 2.0 De todas ns multas e penas· impostas por infracc,:ão ciesLa lei, 
tem o infractor recurso suspen sivo parn o Prefeito . 

Art. 3.° Ficão revogadns toclns as posl'.uras e eclit11es scbre obras ante
riormente prnmulgadas, bem assim toclas as disposições em contrari o ao 
e ~tab elecido na presente postura. 
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1hbella dos emol!imentos 

Constrnc9üo, reconstrucção e accessorios : 

A lvará de licença .. ...•....••••...•... 
·A rmação por metro linea r ., .......• . . 
Superficie · occupada pelo. construcção 

por rnez e metrn .•. •.. •......... . 
l\'foro e gradi l, por mez e metro .•• . ..• 
Tapamento e andaim es n.i face da rua, 

por metro da superfi cie occupada 
mi via .publica e por mez .•.. . . . .. 

Certilicado tle numeração . .. •. ..•..•. . 

Concertos e modificações : 

Guia de licença. : .. .... .... . .. .... . 
Abertura de janell t\ ou porta, uma ...• 
Transformação de janelb o u porta on 

vice-vel'Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alpendre e va ran <l as ... .. . ..... ..... . 
Andaimes, tapamcn~o na face d,i rna, 

por mez e rnetro d e superfici e oc-
cupada .. ... ............•.••.•.. 

5HOOO 
1~000 

HO!iD 
H'lOO 

H300 
5HOOO 

5HOOO 
5HOOO 

:lHOOO 
10HOUO 

HGOO 

Depositos (que serão levantados logo qne estej.am t.ennina<las as ohi·:ts 
e refeito o trabalho)· 

V is toria 

La::-;edos por meti o ..•...........•... 
Calçarnento n pnrnllelipipc,los , por 111e· 

tro .•.•. • •...••.• .. ...•........ . 
Idem de a lvenaria ou macadnm .•. . •. . 
Ex crwnção .... ... . . . . 

Dentro dos li mites aa legLtu . •. . . •. . .. 

Fóra, idem, idem .. . . .. . . . . ........ . 

Observaçües 

5HOOO 

3#000 
2HOOO 
HSOO 

30,9000 
50HOOO 

As conslrucçõcs destinadas (provisorins) a d ivertilllentos publicos se rão 

tnxndns como nndairnes. 
Os arruadores cobrnrão das partes, n titulos de transportes, a ']Lrnntin 

de 2' O réi s por metro linear. 



388 

Os peritos cobrarão, sob o mesmo titulo, a quantia de 10$ por vistoria 
req uerid>i. 

Só se cobrará arruação nas 'coustrucyões novas e com terrenos 
arruados. 

Sala clns· Sessões, 12 de Abril ele 18!J4 .- .Toão Baplista fütia de Laoercla, 
Presidente. - Dr. Ca11clido Bcnicio, 1° Sem·etariq. - A. Cunha Sowza., 
2° Secretario. 

Ao SENADO FEDERAL-Srs. Se naclores. - Nenhumn elas leis municipaes 
que regem o Djstricto Feuernl em suas relayõ es e enLre os administra
dores e os administrados tem mais ou mesm o tantn importnncia, como a 
lei que estabelece os preceitos a que devem obedecer as constru,cções e 
reconstrucções. 

Da boa ou má orientação dessa lei, ela previdencia ou imprevidencia 
das suas disposições dep end em esõencialrnente toda n viação urbana, as 
medidas tenrlentes a facilitar o transito e conservação das CHlç.:1dns, a 
saude e a vida da populaç.ão pela observancia elas regras de enge nharia 
sanitnria, a belleza da cidade, o conforto e satisfaçiio da s classes opera
rias, a segurança publica; em uma palavra, el eve se r essn a primeira dns 
leis do mLrnicipio,' porque affectn por todos o> modos a ci vil 'sação e o 

d
.,\ . 

progresso o pn1z. 
A presente resolução do Conselho Municipal , que me foi remett ida n 

19 elo corrente e a que ora opponho o veto, não podia salisfnzer, como nilo 
satisfüz, os requesito s indi spensnveis que acabo de menêionnr. 

Apresentada e votada no cLtrtissim o prazo ele tres dias, sem discussão, 
sem emencla.s, assim com<> sem discussão, sem emendas e até sem a prévia 
publicação de estylo foi n sua redacçii.o approvnclu, essa. resolução encerra 
os mais graves defeitos e lacunc.s, revelando a precipitação com qne foi 
ndoptnda, não sómente pelo que é de sua essencia, mas tambem peln f6rma 
pois que a mesma numeração dos artigos se repete em todos os c11pitulos, 
o que occasiona confusões e difficulta as re:fe rencias. 

Niio é meu intuito, nem caberia nos limites ele uma exposição C:~stn 
ordem, fazer a analyse minuciosa· ele todos os vícios e incorrecções da reso 
llll,:ão de que me occupo; apenas, como exemplo e para juslificnr o velo 
que lhe opponho, farei algumas considerações que submetto á vossa apre
ciayiio. 

O § 3° do art. 1°, cnp. 1 o da citada resolução isenta de licença as obms 
de qualquer natui-eza que s~ fi ze rem em oito das :freguezins elo Districto 
Federal, que abrangem mais detres quartas partes dnsuperficie deste . Assim, 
quer se trate de grandes ou pequenas cvnstrucções , '!Ller de edificios pnrn 
habitação, comm.ercio ou industria, quer ele muros, rnura1hao ou obras de 



389 

qualquer outrn nat.urez:1, os municip es terão sempre a mais absoluta liber
dade de construil-as naquellas oit.o freguezins, como e onde julgarem con
veniente ao seus interesses privados . Si uma muralha em construcção re· 
presar as nguas de um rio de maneira a provocar inundações ou solapar a 
base de um 111 órro dando ca usa a drnmoronamentos, si um grande estabe
cimento fabril, pclf, esperie rlos materiaes empregados e a má colloc.ação 
dos fornos e chaminés, facilitar um pavoroso incendio; si uma casa parn 
habitação fôr construida com dous metros de altura, sem ar, sem luz, sem 
res peitar nenhuma das regras ele hygiene, sem attender a nenhum dos mais 
elementares prindpios da architectura e da arte de constrnir, com os mais 
frageis maleriaes e ele modo a ameaçar a segurança publica, o Poder 
Executivo Municipal terá Je cruzar os braços e assistir impassível á 11ro
ducção de todos os males que a sua fiscalisnção poderia e tem o dever de 
conjurar. 

O art. 5° do cap. 2° impõe que as lntrinas dos !Jredios sejam do typo 
determinado pelo contracto celebrndo com a Companhia City Improveme11ts e 
como es te contracto é antiquissimo, segue-se que os munícipes ficam pro
hibidos de adaptar os npparelhos modernos e aperfeiçoados, sem contar 
que o regulamento da Directoria de Hygiene, que é tambem urna repar
tição municipa.1, estabelece oúrigato1·iamentc a ndopção desses apparelhos 
modernos, qne a resolução do Conselho Municipnl agora condemtin. 

O art. 11 do capit. 2° estipula que a altura maxima dos predios será 
1 112 vez a largura dt\ rua, sem q Lte entret~nto clechire si a mesma pro 
porç>io deve se1· observada nas praças ou s i a altura seri limitada nesta 
hypothese. Mas o que releva accentuar, Srs. Senadores, é o antagonismo 
existente entre essa disposição e a elo nrt . !• do mesmo capitulo, que 
marca para pé direito minimo tlos edificios 4m,4Q no rrimeiro pavimento e 
4m,20 no segundo. Ora, havendo mesmo fóra do centro da cidade espe
cialmente nos morros grandes numero de ruas de 5 metros a 5m,60 ele 
largura, segue- se que a altnrn ma xi ma, dos predios que nhi se construi
rem deverá ser de 7m,50 a 8m,40 (art. 11), o que obriga os proprietarios 
a construir unicamente preilios terreos, pois c1 ue parn dous pavimentos sií.o 
precisos (nrt. lJ pelo menos Sm,60 de altura. Parece- me que a combinação 
dos dous mencionados art igos offencle direito de propriedade firmado na 
Constituição, porque impede qtie em grnnde nu me ro de mas do Districto 
Fetleral possam os proprietnrios ele terrenos edificar liab itações de dou> 
pavimentos, que são precisnmente os mais hygienicos e confortnveis. 

O art. 17 do cap. 2• permitte as constrncçõe> rle madeim, mesmo que 
sejam theaif"os e qtte se achem situadas no ce11tro ela cidade, uma vez que 
fiquem afastadas qtiutro ou tres met1·os pel0 menos, dos muros di visorios .. 
Tendo por objecto este nrtigo (ixat· o min:imo de nfast1unento, não se com· 

C. M. -29 



390 

prehende como haja estabelecido dous , não determinanrlo além disso os 
casos e.m <J.Ue deve ser applicado um ou outro, nem just ifi ca ndo Je q1ml
quer moJo tal differença. 

A mesma incerteza se nota no § 1° do nrt . 7° do cap . 4o, que permitte 
o deposito nas rnas, por 48 horas, uos materiaes de grn.ncle peso 01i uo
lume, medida alia8 muito prejudicial ao trans ito pnblico, sem determinar 
quando o peso ou volume deve ser considerado g ra nde on pequeno. 

Identica observação tem cabimento ace rca do nrt. 1° do mesmo ca
pitulo,'no qtml se est ipula que as armações seríio feitas segunclo os alinha
mentos existentes. 

O que existe, Srs. Senadores, em nma infinidn<le de ruas desta ca
pital, não é o uli uhamento mas desalinhamento, e orrlenar qtte este seja 
o adoptado para as novas constrncções é perpetua r os males que nos af
fligem e que se derivam exactnme.nte ela funest a lib erdade, out'ora conce
dida, de construir sem alinhamento, ou pelo alinhamento que cada um 
traçava como lhe convinh1L ; é clei irnr que fiquem a mercê do interesse 
privado o saneamento ela ciclacle, o seu embellezamento, a sua commo
didnde e na necess idedes da sua viação. 

Quant@ ás oito :freguezias suburbanas, a resolução do Conselh o Mu
nicipal, além de iseutal CLS ele licença pnra construcção, dispensa-as t,am
bem da arnmção, salvo s i o predio ficar nfostado de menos de t res m et ros 
do alinhamento das vias publi cas. 

Entretanto, é ah i que mais se necess ita armar, po rque os s ttburbios 
do Districto Federal estão cheios de r uas, caminhos extens íss imos, :vcr
dndeirns viell ns torturosas que serpenteiam em todas as direcções, com 
todas as largtlrns , sem nenhum nivelamento, sem sttbordinação a nenhum 
p !ano racional e :formau do um laliyrintho extra vagante, q ne cl emonstrn o 
ab andono em que ficaram durante mai s ele meio sccnlo os altos interesses 
ela hygiene e da vinc;iio municipal. 

Ainda é tempo e é facil de salvar os snburbios ela desordem que se 
nota un viaçiio de diversas zonas dos a ·rabnldes e do centro da cidade ; 
mas esse desicte ratum não se conseguirá, de certo, desde que os coustrn
ctores sejam di spensadas el e pedir ú ilfonicipaliclacle o a linlm mento e nive
lam ento, como é obr ignto rio em todas as cidades elos pLLi, es civilisados . 

O art. 11 do cnp. 4° perm itte que nns localidacles onde não existir 
cnnalisnção de esgotos se nhram fossos ou semidouros a seis metros de 
qualq1ier casa habitada, tolernncia esta que seria elo mais pernicioso ef 
feito para a saucle publica. 

Não me detendo, porem, em salie~tM mttitos otttros defeitos desta 
ordem, c1 ue se nota m na cita.ia re solLtç.iio , peç.o , Srs. Senaclo res, to da a 
vossa attenção para o art. 3• do cap. 5•, redigiclo nestes termos : 
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cul.rt. 3. ° Ficam nvognclas todas as 1iosturas e editaes wbre obra.v,bem 
assim iodas as disposições em contrnrio ao estabelecido na presente pos
tura». 

Adoptnndo esta formula inteinimente nova nas resoluções do Conselho 
e das corpornções legislativas , o mesmo Conselho fez ruir por terra 
quasi toda a legislação municipal vigente, frncto do trnbalbo e experiencia 
de · muitas dezenas de annos, abrnngendo na revogação geral não só oco
<ligo de posturas , qne no seu tit. 1.• trata de obms, mas tambem os 35 
ed itnes ou postn~as de de 17 de Junho de 1851, 29 de Abril e 
30 de Setembro de 1854, 1 de Agosto ele 1855, 11 çle Março e 6 de 
Maio (dous editaes dessn ultima data) de 1856 , 20 de Novembro de 1860 
2l de Agosto de 186 1, 26 de Novembro ele 1862, 17 de Abril, 3 de · Julho 
e 2 Outubro de 1866, 7 de l\Iaio de 1867, 5 de Dezembro de 1873, 16 de 
Janeiro de 1874, 9 ele de 1875, 1 de Setembro, 6 de Outubro e 19 
Dezembro ele 1876, 18 e 3 1 de Julho de 1'878, '.!ele Abril de 188 1, 28 de 
Março e 16 de Maio ele 1884, 9 de Abril e 5 de Maio de 1886, 30 de Abril 
ele 1887, 24 de Novembro de 1890, 3 ele Fevereiro de 189 1, 25 de Janeiro, 2 
de Abril e 15 de Setembro de 1892 e 17 de Julho de 1893. 

Como pois, vêdes Srs . Senadores, a resolução do Conselho, si eu a 
sanccionasse, tornar -se - hin n postura <ln destruição de toda a legislação 
sobre obras. Entretanto, si essa resolnçiio ntteucle, posto que muito incon· 
piela.mente, nos assumpLos regulados por nove dos editaes revogados, e nem 
um só preceito estabelece com referenc ia á materiu dos 27 restantes, o que 
obrigava a P1·efeito a deixar correr em abso luta lib erdade a construcçiío 
das obras a que se referem esses ',l.7 editaes. 

Não necessito dem on strar, porque é evidente, os grandes mnles que 
dabi resultari am, dos quaes o menor seria. o desfalque d:i s rendas munici
paes, e o maior o perigo imrninente pnra a saucle e segurança. publicas. 

Bnstan\ lembrar que, snnccionnda n resolução do Conselho, qualquer 
municipe poderia, sem direito de intervenção do Prefeito, construir como 
quizesse, muros, muralhas, poços, canalisações domiciliarias, reservatorios 
de aguas, chnminés, saccnda~, told os e saliencias sobre a rua; assentar ge
radores e machinas a vapor ; edificar e est11belecer · rn ercndos, açougt1es , 
ciirvonrias, casas de pasto ou de quitanda, deposito de nn imacs suínos, 
hospeda ris, hoteis, restaurants, kiosques, chalets barracas , estalagem, alb er
gues, hospitaes, asylos ,· sana torios, hospíc ios, collegios , officinns, fabricas de 
fogos artificiaes, circts, theatros, e tnntos outros edifícios, cuja construcção 
em toda parte· é rigorosamente fiscn lisada pela l\lunicipalidade . 

Tnes são as razões deste vet.o. Não posso e não devo tomar sobre meus 
hombros a responsabilidncle de sanccionar um acto do Conselho que annulla 
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a acção do Poder l!lxecntivo Municipal em materi11 importantissima e que 
posto em v igor, prejudicaria os mais vitaes intereses do municipio . 

De conformidade com o art. 20 da lei n . 85, de 20 de Setembro ele 
1897, compete ao ~enndo dPcidir si .a resolução do Conselho Municipal 
suspensa pelo veto do Prefeito viola ou não a Cor.stituiP,ão e ss leis fe<lc
raes, assim como :is leis e regu:amentos da Mnnicipali •ade. J ulgo ter pro
vado que no caso de que me occupo a violação se dá sobre todos os pontos 
de vist, , 

Confli1do no vosso patriotismo, espero; Srs . Senadores, que approvnreis 
o meu acto. 

Districto Federal, 26 de .Abril de 18%, 6° da Repnblic.1.-llenrique 
Vnlladares, Prefeito do Districto Federal. 

Usando da nttribuição que me confere o art. 20 da lei n. 85, de 20 
de Setembro de 1892, nego snncyão a presente resoln9ão do Conselho Mu
nicipal, pelas razões constnntes da exposição que uesSrl data submetto ao· 
Senado Federal. · 

District.o Federal, 22 de Maio de 1 89~.- Henriq1ie Vallaclares. 

O Conselho Municipal resolve: 

.Art. 1.• Fica o Prefeito autorisado a chamar conr.urrencia para o ser
Yiço de bnrcas entre esta Caplt:tl e ns ilhas de P nr1uctá e do Governador, 
nns seguintes condicções: 

!.• Serão estabelecidas tres viagens <le ida e volta pnm cada uma elas 
ilhas, sendo o hornrio combinado com o Prefeito e de nccôrdo com as ne
cessidades dos moradores. 

2• . .As paisagen.> serão de 500 réi s , tanto nos dias uteis como nos fc · 
riados . 

3.0 O Prefeito org1lllis1trá uma tnbell11 de fretes pnra as cargns . 
.Art. 2.° Com este serviço p oderá ser despendida até a quantia 

de 40:000/J, sendo 20:00"H para cada uma ilha . 
.Art. 3.0 .As barcaJ deverão fazer ns viagens em nm<i hora, no maximo, 

para a ilha de Paquetá, e para a ilba do Governa•lor no tempo combinado 
com o Prefeito. 

Art. 4.• O contractante pagará, no caso de não serem cumpridas ns 
clausulas do contracto, n multa es tipula11a pelo Prefeito . 

.Art. 5 o Revogam-se as disposiçõos em contrario. 
Sala das Sessões,. l9 de Maio <l.e 18%.-João Baptisla .Jfaia ele Lacer

da, Presidente.-D r. Canclido Be11icio, l Sec1·etario.- Coronel Lui:z: Fortes 
de Btutamante Sá, serviado de 2° Secretario. 
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Ao SENADO FEDERAL. Srs. Senadores - O Conselho Muni cipal, em 
resolução de 19 do corrente, autorisou o Prefeito a chamar concurrencia 
pnra o serviço de barcas en tre est;\ cãpital e as ilhas de Paquetá e do 
Governador, fix ::ndo condições e decretar.do a verba de 40:000S, sen<io 
20:0008 pnrn cada ilha. 

Pelo decreto legislativo mimicipal n. 6 l , t!e 6 de Dezembro do .anno 
pnssndo, foi concedida por 15 annos, salvo direito de terceiros , a Manoel 
de Almeida de Macedo Sodré permissão par.i, por si ou campa nhia que 
orgnnitiar, estabelecer um serviço regular de navegação n vapor, para 
trnnsporte d~ passageiros, cargas e encommendcis, entre a Escola Militar, 
na Prnin Vermelha, e a Ponta do Caju, tocando cm differentes pontos do 
littornl e nas ilhas do Governador e Paquetá, sem onus para a Munici
pnlidade. 

Assim é que a concessão, embora por concurrencia publica, de que é 
objecto a resolução de í9 do corrente, vae de encontro li que foi feita pelo 
citado decreto n. 61, accrescendo que traz onus à Municipalidade, o que 
niíl' se dá com a concessiio a Macedo Sodré. 

E' de not.ar tambem que o art. 50 d11 resolução de 19 do corrente, 
revogando disposições em contrario, poderá attingir ao decreto n. 61, 
annullando-o, importando isso em serio prejuízo para a Municipalidade 
que, em vez de um serviço não oneroso aos seus cofres, irá te r o mesmo 
serviço (ainda mais re;tricto) com o clispendio de avultada quantia e 
tnlvez tnmbem alguma inclenrnisaçiío 'lue poderá pedir o concess ionario 
Macec1o Sodré a quem de direito, ou peios meios que a lei faculta. 

Por estas razões, usando do direito que me confere o art. 20 da lei 
n, 85, de 20 de Setembro de 1892, negnei sancção ó. citada resolução do 
Conselho !vfonicipal de 19 do corrente e, como me cumpre, subme.tto o meu 
procedimento ao vosso alto juiz0. 

Districto Fedem!, 22 de Maio de 1894,.- Henrique Yalladarcs, P re
feito do Districto Federal. 

Usando da attribuição que me coo fere o art . 20 da lei n. 85, de 20 
de Setembro de 1892, nego sancção á presente reso lução do Conselho Mu 
nicipnl, pelas rnzões constantes da exposiçiíJ que nesta data submetto á 

consideraçii.o do Sen1Hlo l~edeml. 
D'istricto Federal, 3 t de .Maio de 1894. - Henrique Valladares. 

O Conselho Municipal resolve:. 
Art . 1.• Fica crendo nesta cidade do Rio de Janeiro um Instit uto 

Commercial, de3tin11do no ensino pratico e theorico daquel!es que se de-
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clicarem ao commercio ou a quaesquer funcções que com el:e se rela 
cionem. 

Art. 2. 0 O ensino gratuito e accessiYel a umbos os sexos será dado 
em dous cnsos ; 

a) Curso fundamento! destinado n proporcionar n imtrncção preli 
minar e propriu pnrn o inicio ela cnrreirn commercial; 

b) Curso integral destinado ao desenvolvimento theorico e pratico 
dos conhecimentos commerciaes. 

Art . 3. 0 O plano de estudos do Instituto Commcrcial comprehenderá 
quutro nnnos; os dous primeiros formarão o curso fundamental e os dous 
ul timos o integral. 

Art . 4. 0 As disciplinas comprehendidas no plano ele ensino deste 
Instituto são as seguintes : 

Portuguez; 
Francez; 
I ng lez; 
Mathemntica elementar e stereometriu; 
Escripturaçii.o mercantil; 
Geometria, e1tnti•tica e historia do commercio; 

Physicn e chimica ; 
H istoria natural ; 
Direito commercia l e er:on.omia pol itica ; 
Terminologia, escriptn e pratica commercial; 
Ca!ligrephia e desenho. 

Art. 5.0 As disciplinas que constituem o curso do Instituto são dis-
tribuídas em nove cadeiras e duaE nulas, assim designaào.s : 

Cadeirn ele portuguez ; 
Cadeira. de francez; 
Cadeira de inglez ; 
Cadeira ele mntbematicas e stereometria; 
Cadeira. de geographia, estntistica e historia do commercio; 
Cndcirn de escri pturaçiio mercantil ; 
Cadeira de physica e chimica; 
Cadeim de historia natural ; 
Cadeira de direito commercial e economfa puliticu; 

. Aula de terminologia, escripta e pratica commcrcial; 
Aula de calligraphia e desenho. 
Paragrnpho unico. Pum cada uma dns cadeiras haverá um professor 

catheuratico e um professor para cada uma das aulas. 
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Art. 6. 0 As cadeiras e as aulas serão distribuídas pelos quatro annos 
sei:1uintes: 

1.o .lNl'!O 

1.• cadeirn- Arithmetica (estudo completo e npplicado ao commercio) 
Algebrn (noções preliminares, resolução de equações do 1° gráo a 

mn.is de uma incognita e das do 2.o a uma só incogoita, estudo pratico). 
2.• cndeira- Portuguez (estudo dn. grnmmatica expositiva e exercícios 

de redacção commercinl). 
3,• cndcirn-Francez (estudo pratico da lingua c exercicios de leit tm1 

e traducção ). 
1• aula-Terminologia, escripta e pratica commercial. 
~· aula- Caliigmphia e desenho geometrico. 

2.o .lN!{O 

'1.• cadeira-Geometria p1·eliminar e stereometria. 
2.• cadeira- Portuguez (estudo completo dn · grnmmaticn expositiva 

redacção, estylo official e correspondencia commercial. 
3.• cadeirn-Fruncez (leitura, dictndo, exercícios de correspondencia 

commercial e conversação). 
I.• nula-Terminologia, escriptll e pratica commercinl. 
2.• anla- Calligraphia e desenho imitativo . 

3. 0 UINO 

!.• cadeira-Escripturação mercantil (estudo prclimini1r, precedido da 
recnpiLt1Inçüo dos pontos mais importantes de nrithmetica commercinl) . 

2.• cadeirn-Geographia (physica e politica) . 
3• cadeira-Noções de phys ica e chimica e suas applicações commer 

ciaes. 
4.• cadeira-Direito commercial . 
5.• ci1deira-Inglez (estudo pratico, leitura e traducção.) 

1• cndeirn- Escripturnçüo mercantil (estudo completo .) 
~º C[ldeirn-Estatistica commercial e historilL do commercio (prece

dido da. geographia. commercial. 
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3• cndeirn- Historia natural (noções elementnres e applicadas aos pro
ductos industrines.) 

4• cndeira- Economia politicn. 
5• cndeira- lnglez (leitura, dictado, versão, correspondencia co.nmcr

cinl e conversação ). 
Art. 7° . O estudo desenvolvido de cada uma elas disciplinas do curso 

será subordinado pmticnlarmente no ponto de vista commcrcinl. 
Art. 8°. Para matricula do 1° anno exige- se : 

· a) Idacle superior a doze annoe 
b) Attestado medico que prove que o candidato não soffre de moles

tins contngiosns e é vncc inado ou teve vnrio la ; 
e) Certificado de npprovação de instrucção primaria ou exame do 

admissão. 
Art, 9°. O exame de admissão constará das seguintes materins : 

LINGUÃ POllTUGUllZA. 

Dictnclo nuncn menor de 15 linbns, de prosa corrente e fücil. Leitura 
expressiva, nnnlyse elementar lexicologica e logicn. 

Notnções lexicns, distincção entre vogacs e consoantes, syllub:1, voca
bulo, monosyllubos, clisyllnbos, trisyllabos e polysyl labos . 

.Accentuação ton ica, metnplasmas muis communs . 
Classificação elas palavras. Flexão nominal, genero, numero e 

gráo. 
Substantivo e suas especies. Artigo, adjectivo e suas especies. 
Pronome e auas cspecics variações pronominaes. 
Ver1io: conjugnção; fórmas de conjugação . 
Palnvrns invnriaveis. 
Syntnxe da proposição simples . 

.tnITilllETIO"- PRA.TIC.L 

Exame escripto e oral 

.l:'reliminnres. Numeração <lecimnl. 
Quatro operações sobre fracções or<lina.rins. 
Quatro operações sobre fracções deci mnes. 
Reducção de fracções no mesmo denominador. 
Conhecimento detalhado do systema metrico. 



397 

GEOGRAPIIl.l 

Exame oral á vista do globo terrestre ai·tificial, mappa-m1mdi da 
America, Brasil, Europa, A1ia, Africa e Oceania 

Globo terrestre em geral ; fórma, dimensões, movimentos, superficies, 
pólos, eixo, horisonte, pontos carcleaes e collateraes, linhas, lattitude, lon
gitude, zonas. Divisão da snperficie elo globo em terras e aguas; defini
ções comp ~rndas relativame~te ás terras e ús aguas ; divisão geral dos ... 
continentes e oceanos ; seus limites. 

America.- Divisão gemi : capitaes dos paizes. Bra:zil : divisão politíca 
em gerul; capitaes dos estados; pnizes limitrophes. 

Dist1·icto Federul.-Populaçii.o . 
Europa.-Divisão política em geral; capitaes dos paízes. 
Asia.-Divisii.o politica em geral; capitaes elos paizes. 
Africa.-Divisii.o politica em geral; capitaes dos paizes. 
Oceania.-Divisão politica em geral; cidades mais nota veis. 

IIõllPIIOLOGi.l GEOiUlli'l'RIO.l 

Exame oral 

Nomenclatura e traçado á vista das mais geraes fit;urns geometricas 
planas. 

Conheecimentos dos solidas, distinguindo-os na collecção que deve 
estar presente. 

NOÇÕES CONCRETAS DE IllSTORU. NATUl\AL 

Exame oral 

Os cinco sentidos e sua culturn, especialmente da v1sao e da audição. 
Objectos que affectam os sentidos. Descripção do corpo humano e idéa das 
principaes funcções da vida .. Conhecimento geral das grandes divisões dos 
reinos animal, vegetal e mineral, pela observação de alguns typos esco
lhidos . 

Conhecimentos dos nnimaes, vegetnes e minernes mais uteis. 
Principaes orgã.os da planta. 
Art . 10. 0s exames de admissão serã.o julgitdos por uma commissiio de 

professores do 1° nnno. 
Art. 11. Não se poderá matricLilar em qualquer dos nnnos o alumno 

ou candidato que não fõr approvado em todas as materias dos annos pre
cedentes. 

C. M. -80 
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Art . 12. E' livre a frequencill em qnalquer elas -.:uáeiras O ll aulas, 
sujeitando-se o cnn·didato ns condições regu la111entares. 

Art . . 13. O exame de qualquer das cadeiras ser;i jlllgado por nma com 
miEsão de tres cathedraticos, fazendo parte cu da respectiva cadeira. 

Art. l~. Os professores do Instituto formarii.o uma congregação pre
sidida pelo respectivo uirector . 

Art . 15. O alumno approvado no cnrso fundamen tal obberá um ccrti
ficndo de bnbilita ção , e, approvado no curso integral, um diploma q1te lhe 
dnriL pre:ferencin, em igualdade de circumstnncius , para funcções munici
paes (empregos de:fazendn e congeneres) . 

Art~ 16. O curso do Instituto Commercial se rá diurno. 
Parngrapho unico. Funccionará tambem a noite o curso fundamental, 

leccionndo pelos respectivos professores 0om as vantagens dos professo -
res primarios que dirigirem cursos noctarnos . 

Â livre frequencia desse curso níio depende de exame de ndmissiio e 
unicamente de requerimento do candidato . 

Art. 17. Os membros elo corpo docente serão nomeados por d~crnto, 
mediante concurso e t erão os mesmos direitos, vantagens e penas que têm 
os professores da Esaola Normal. 

Art. 18. O Institnto Commercial terá os seguintes empregndos de acl
ministraçiio: um director, um secretario, um mnant1ense, um porteiro, dous 
inspectores, nm contmuo e serventes. 

No regulamento do Institnto se especirtcariio os direitos e deveres de 
to elo o pessoal, bem como ns prerognti vas da congregação, processos ele 
exames e concursos e tudo quanto diz respeito a disciplina inLernn do es
tu b eleci m en to . 

.Art. 19. Um dos profess"res catbedruticos, livremente escolhido pelo 
Prefeito, exercerá cumnlntivnmentc a funcçõe de director. 

Art. 20. Nn orgnnisnçi\o do Instituto Commercinl, se rii.ll co nsiclerndos 
proiessores cnthedraLicos os professores nom eaclos e111 virttHle elo conctuso 
do cxti ncto Instituto Commercial do Rio de Janeiro, qne não tenham si<lo 
jubilados ou nproveitnclos posteriormente à extincçüo em outros estabel eci
mentos de iastrucção municipal. 

Art. 21. Todos os fnnccionarios perceberão os vencimentos constantes 
<ln tnbelh nnnexn. 

Art. 2'Z. O Prefeito, com ns b ltses desta lei, expedirá o regtilo.m1mto 
do Instituto e o installará, podendo fnzer as primeiras nomeações in1le
pcndente de concurso e sem prejuízo do nrt. 20. 

Art. 23. Revognm-s~ as disposições em contrario. 
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Tabella dos vencimentos annuaes 

GIUTI· 
CATEGORIAS ORDl!I'!ADOS TOTAL 

l'IOAÇÕl!B 

Direclor ••....••. •. . . ..••... . . ... . ...... .. 3:6008000 3:600ff 000 
Professor cnthedrntico ..• . .• .. 3:6008000 1:800$000 5:4008000 
Professor . .•• . . . .• 2:6008000 1:4008000 4:0008000 
Secretario . ....•..• ~:: .... • · ' . 3:2008000 1:6008000 4:8008000 
Amaauease . ..•. . ..••.. . . . • . .• 2:4008000 1:2008000 3:600$000 
Inspector . . • . . . . . . . . . . . .•..• 1:6008000 8008000 2:40013000 
Porteiro .•..• , .. , ... ••... . , • , 1:6008000 8008000 2:4008000 
Continuo . ••.. . ..• . • . .••• .. •.. 1:'2.008000 6008000 1:8008000 
::iervente . . ... . .... ·· · ••11 · •• •• .. .. .. .... .. 1:5008000 1:5008000 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1894.- João Baptista Maia de Lacerda, 
Presidente.- Dr. Oandiclo Benicio, 1° Secretario.- A. Cunha Souza, 2° Se
cretario . 

.Ao SENADO FEnEnu. -Srs. Senadores - O Conselho Municipal, em re
solução de 23 do corrente mer., crêa o Instituto Oommercial, resolução essa 
a que neguei sanP.ção, em virtude da attribuição que me confere o art . 20 
ela lei n. 85, ele 20 de Setembro de 1891, por dar-se manifesta infracção 
do que preceitna o§ 7° elo art. 19 da mesma le i. 

Diz o art. 20 da re~olução do Conselho Municipal: - Na organisação 
do Instituto Commercial serão considerados professores cathedraticos os 
prcfesso1 es nomendos em virtude de concurso do extincto Instituto Com 
mer<:ial do Rio ele Janeiro, que não tcnhnm sido jubilados ou aproveitados 
posteriormente á extinoção cm outros estnbelecimentos de inst ruc9ão 
municipal. 

Pelo modo por que está redig ido este artigo, parece conter elle dis
posição gcnericn, quando apenas é ahi decretada pelo Conselho a nomea
ção de um ciclndão para um el os Jogares de professor onthedrat.ico do Ins
ti tu to creado, uttribuiç,iio essa que pertence ao Prefeito pelo disposto no 
§ 7° do art. 19 da referid1t lei n. 85. 

Os outros cidadãos, professore8 do extincto Instituto Oommercial do 
Rio do Janeiro, como o nomeatlo pelo Oonse'.ho .Municipal, são terminante -
mente excltlidos pela disposição cm questão, porquanto ha dous que estão 
jubilados e um aprovtitndo posteriormc:1te á extinção do Instit uto do Rio 
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de Jan~iro em estabelecimento de instrucçõ.o municipal, sen<lo parn notar 
que este é professor ele aula tambem extincta . 

.Accresce que, pelos termos do referido art. 20, rarece que o professor 
é aproveitado na organisação do novo Instituto, cessando parn a União os 
onus com o pagamento dos vencimentos ciue lhe competem, o que não 
pode dor-se, porque seria o reconhecimento do direito dos poderes munici
paes legis larem sobre o assumpto que diz respeito a União. 

Sendo reduzida a lei a resolu9ão do Conselho Municipal, reunirá o 
cidadã.o nomeado pelo mesmo Consalho os vencimentos do respectivo 
cargo aos de lente do Gymnasio Nacional o de Professor do extincto Ins
tituto Commercial do Rio ele Janeiro percebendo assim os vencimentos de 
tres cargos. 

Convém lembrar tnmbcm que pende ele decisão elo Congresso Fede
ral um projecto creamlo nesta capital um Instituto Commercial, onde os 
serviços desse professor serão provuvelmeutc utilisados, visto que essa 
crençõ.o importa o restabelecimento da antiga instituição de que füzit\ 
parte. 

São essas, Srs . Senadores, as rações que me lev.iram a oppôr vot·o á 
resolução do Conselho Municipal ele 23 do corrente, as quaes submetto a 
vosso sabio juízo . 

Districto Federal, 31 lle Maio de 1894, 6° da Republica. - Henrique 
Yallaclarei. 

Ussnndo da attribuç.i\o que me confere o art . 20 da lei n. 85, ele 20 de 
Setembro de 1892, nego sancção {L presente resolução do Conselho Muni
cipal , pelas rasões constantes du cxposi9ão qne nesta dntn subm ctto no 
Senado Federal. 

Districto Federal, 27 de Junho de l894. - HenriqlW Vcilladares. 

O Conselho Municipal resolve: 

.Art. 1.° Fica o Prefeito do Districto Federal auto1·isado n restabelecer 
os Jogares ele numerador e um ajudante ele numeração predial deste clis
tricto, sendo nestas cond ições reconhecidos os direit.os adquiridos jJllru as 
nomeações dos cidadãos João ele Burros Rego e Manoel Jo1\qui111 Corrê.> 
Junior, l\OS quaes, provisoriamente, até a confecção elo orçamento do nnno 
futuro, mandará abonar os vencimentos mens,aes que percebiam os ditos 
funccionRrios pela tabella do anno de 1892-
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À r t. 2.• Revogam- se as disposições em contrario. 
Sala uns Sessões, 22 de Junh o ele 1894.-João Baptista Maia de La

cerda, PreEidente.-Dr. Oandiclo Bcnic"io, l 0 Secretario. - A. Cunha Souz a, 
2° secreta rio . 

Ao SENADO FEDDRAL: Srs . senadores .-0 Conselho Municipal, em reso· 
lução de 22 do corrente, autorisou o Prnfeito a restabelecer os Jogares de 

numerador e um njuclante d~ numeração predial deste districto, se ndo nessas 
condi yõcs r econhecidos os direitos adquiridos para as nomeações ' d os 
cidadãos João de Barros Rego e Manoel J oaquim Uorre•\ Junio:·, aos quaes, 
provisoriam ent e, até cL confecção do orçamento do anno ftüuro, serão 
abonado os vencimentos mensaes que pe rcebiam pela tabella do anno 
de 18'-12 . 

Os funccionnrios d e que trata a resolução cit11da, foram exonera dos 
por neto do Prefeito de 7 de Fevereiro de 1893, por t.erem procedido irrc
gularmenle no cumprim ento <los set1s tleveres, como vere is do officio, q ue 
junto por copia, do Director de Obras da Muniripaliclacle sob o n . 359 de 
~ do dito mez . 

Contrn os m·esmos funccionarios, represento u n aquella époclrn tambem 
o cidtidiio Clnudi9 F rete, enca rregado pot· co ntracto . do serviço de munc
rn\'ão, fazendo declaração que fiz ngorn reduzit- a termo , qu e vos apresento 
em original. 

Pot· esses documenta~ vereis que não merncem aquelles cidndãos uma 
nova nomenção equivalente qtrnsi n uma reinteg ração ou á annuhção do 
neto legal do ex-Prefeito qu e os exonerou. 

A resolução do Conselho Municip al de 22 do corrente importa a no

meação de f unccionar ios, a ttribuição essa que cobe ao Prefeito, em virtude 
elo que di spõe o § 70 elo urt, 19 dn lei n. 85, de 20 ele Setembro de 1892. 

A preva lecer essa doutrida poderá o Conselho Municipal r eadmittit· 

todos os fun cc ion nrios que fôrem leglllment e demittidos pelo Prefeito, o 
que se rá por demais inconveniente por apossar-se o Poder Legislativo de 
funcções e attribuições do Poder Executivo . 

A' vista do exposto neg uei sancção á citada · resolução elo Conselho 
Mttnicipal por viol ar o§ 70 do nrt. 19 da lei n . 85, d e 20 Setembro de 
1892, e, como me curnpr~, submetto ns razões do m eu véto ao vosso alto 

juizo . 

DisLricto Fedem!, 27 d e J tmho de 1894.-Hi:mrique Valladares, Pre

feito do Distl'Ícto Fedem!. 
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Usnndo da nttribuiçiio que me confere o a rt. 20 da lei n. 85, de 
20 de Setembro de 1892 , nego sancçiío á prc~ente resolução do Conselho 
Municipnl pelas rnzões constantes da exposição que nesta data submett.o 
ao Senado Federal. 

D istricto Federal, 13 de Outubro de 1894.-Hcnriqiw Valladares. 
O ConselLo Municipal resolve: 
.A rt. 1. 0 Reque rida 11 licença para ini cio de qualquer negocio, industr ia 

ou exercicio de profissão, pelos interessndos, serA o requerimento proLo
collado na secretaria ou reparliçiio competente por onde tiver entrado o 
mesmo, a que se dará imruediatamente um conhecimento ao portador do 
requerimento . 

.Ar t. 2.0 Si no fi m de 30 dias ano tiver despa~lio definitivo o requeri 
mento ou não tiver aque lle sido pubEcndo no jornal official, póde o re
querente abrir a sua caso. de negocio, ou industria ou iniciar sua profissão, 
como se tal licença houvesse, sem por este facto ser obrigado o pagamento 
de multo. olguma, ficando tão sómente sujeito ao pagnmcnto do imposto 
em que fôr laoç11do o seu ramo de negocio, industria ou profissão . 

.Art . 3.0 No cnso vertente , o fnnccionario mnnici pul que, por ml1 le
volencia, desidia, i1:('i;rin ou esquecimento, deixar de f1,zer o requerimento 
subir com presteza ao de$pacho do poder competente sera o responsnvel 
pela multa e mais despezns em que incorrerin o requerente, inic ºando o seu 
negocio, industria ou profissão sem a competente licen9n. e seu pngamento, 
e será suspenso por oito dias, ern nova reincidencia, dobrando-se o numero 
de dias de suspensão em subseqnenles reincidencias . 

.Art. 4. 0 Os requerimentos de licenc;as para constrncções e repamções 
de preclios serão protocollados na repartição competente em qne entrarem, 
dando -se um conhecimento no requerente. Este requerimento teni despacho 
definitivo dentro de triata dins pnrn obrns nova3, e do quinze pr.rn repn
rações , desp ach o que scrú public11do nessa época no jornt1l oílicii1l; em 
!alta deste, póde o requerente i niciar os suus obras, guru·dando o alinha 
mento existente, sendo responsavel pelas multns e despezas, em que este 
incorreria o funccionnrio municipal que não houver cumprido o seu dc1·er, 
doado o preciso andamentu aos pa.~eis que lhe forem confiados. 

Art . 5.• F icam relevadas todas as mnltns impostus por fnlla de 
li cença a casas de negocio até esta dn t11, da.ndo-se conhecimento dcsssa. 
resolução aos procuradores da Fazenda Municipul para os devidos effeitos . 

.Art. G.o Revogam·se as dispo<içõcs ern contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de 18911.-Dr. Actlonio Dias Fct'l'ci?·a, 

Presideote. - Dr. candido Benicio , 1° Secretario.-Dr. Duarte José Tcixci?'a, 
2° Secretario . 
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Ao SENA.DO FEDEUAL- Srs . ::ienadores- 0 Conselho Municipal, em reso
lução de 5, remGttida n es t a P refe itllra com ofücio de 9, t udo do corrente 
m~z. adopta med idas re lativas a licenças para in icio de qnalqner negocio, 
industria ou exercíc io de profissão e a licenças para construcções e reparações 
de predios. 

Nos arts . 3 e 4 da citada resolução é consignncla aos fuuccionarios 
municipnes n penuliclnde de multa, o que importa infracção ao art .. 1 l ela 
lei m unicipal de 7 de Agosto de 1893, o qual estabelece as seguintes p ena~ 

!. • simples aclverteneia; 
2.0 reprehensão; 
3.ª SLl~pensão até quinze d ias, com perda ele toJo o vencimenfo. 
Accresce que m ui tas vezes poderá essa m ul ta attingir a quant ia su-

perior a 200fl, dando-se ainda a infracçã o do § 14 do art . 15 da lei n. 85, 
de 20 de Setembro de 1892. 

O art. 5° da referida resolução dete rmina qne fiquem relevadas todas 
as multas impostas por fal ta de l icença a casas de ::iegocio até esta data, 
dando -se conhecimento dessa resolução aos procuradores da Fazendo Mu
nicipal, para os .devidos eff~itos. 

Essa medida é a annul lação elo que dispõe o edi tal de 13 de Dezembro 
de 1844, ainda não re\'ogndo . 

.Além disso, resta saber si a disposição abrange somente aquelles que 
ainda não effectunram o pngnmento da mu)La ou se tambem clo.s que já 
satisfizeram a esse pagamento. 

No primeiro caso será um premio ao relap5o ao mesmo pngamento 
e ainda uma desigualdade perante a lei, o que vai ele encontro á 
Constitui9ão. No segundo caso, se rá a Mull icipali dade recusando-se a 
ficar de posse ele nma parte de sua renda p:iga pelo contri bui nte qLte con
fessou- se infractor ou em virtude ele sentença passada em julgado. 

Outro ponto de duvida é saber desd e que época se deverá conceder a 
relevuçãu das nrnltas ou a restituição das quant ius como taes ar recadadas . 

Pe las razões expostas, Srs . Senaclores, ' neguei sancção á ciluda reso
lução do Conselho Munic ipal, de accôrclo com o art . 20 da lei n. 85 , de 20 
Setembro ele 1892 . 

Devo agora declarar, que as me.lidas adoptadns na referida resolução 
i•' se acham em execução, isto é , elos reqt1erimentos entrudos nns repar
t ições dá-se rocibo nos interessados pam que possam allegar a bem do seu 
di re ito qtrnndo preterido. 

Em re l a~1ão, porém aos prazos estabeleci.los pelo Conselho MLtnicipal, 
pura despacho · defin itivo elas petições, casos ha em que não se r:í. possiv!ll 
deixar de excedel-os, porquanto muitas vezes não está observada a p os-
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tura que regula o assumpto, tornando-se preciso esperar que seiam rouli
·sadus as obras necessarias. 

Outras vezes o requerente por qualquer c1rcumstnuciu deixa de men -
cionar o numero do predio em qt1e pretende fazec obras ou estabelecer 
negocio ou indt1strin, podendo esgotar-se o prnzo sem c1ue 8eja presta•.lo 
esse indisp3nsavel esclarecimento. 

As medidas adoptadas nn resolução são, portanto, tambem contra os 
interesses da Municipalidade. ,.. 

E' o que me cmnpre levar ao vosso conhecimento, Srs. Senadores, 
aguardando a vossa eabia decisão. 

Districto Fedem!, l 3 de Outubro de 1894. - Ifcnriq1w Valladares, 
Prefeito do Districto Federal. 

Usando da nttribuição que me confere o art . 20 da lei n. 85, de 20 de 
Setembro ele 1892, nego suncção á presente resolução do Conselho 
Municipal, pelas razões constantes da exposição que nesta data st1bmetto 
ao Senado Fedcrul. · 

Districto Federal, 19 de Outubro de 1894.- Ileiwiquc Valladarcs. 

O Cpnselho Municipal reso lve : 
Art. t.• A gratificação nddicional eia quinta parte dos vencimentos 

correspondentes a dez nnnos de serviço no magisterio publico, em et1jo 
goso já estivessem os professores prima.rios que passaram para a Mnnici
palidade, acompanha o augmento que em seus vencimentos obtiveram os 
mesmos professores ex-vi da lei ele 9 de Maio de 1893, devendo-lhes ser 
abonada a differença que deixnram de receber daquella data em diante. 

Art. 2. 0 Revognm-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 16 de Ontubro de 189~.- Dr. Antonio Dias Ferreirn, 

presidente. - Dr. Candido /Jenicio, 1 • Secretario.- Ducirte José 1'eixe·ira, 
2° Secretario. 

Ao Senado Federal : 
Srs. Senadores-O Conselho Municipal, em resolução de 16 do conente 

mcz, estabelece que a gratificução addicioaal da Sn parte dos vencimentos 
correspondeotes a 10 :moos de serviço no mngisterio publico, em cujo 
gozo já estivessem os professores primarias qne pnssarnm para a 1VIunici
palidade, acompanha o augmento que em seus vencimentos obtiveram os 
mesmos professores ex-vi da lei de 9 de Maio de 1893, deven:lo ser-lhes 
abonada a differença que deixaram de receber dtiqnella data em diante . 
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Pelo art. 20 da lei municipal, n. 38 <le 9 de Maio de 1893, foi estabe
lecida a gratificnçüo addicional sobre os vencimentos nos proféssores, 
quando completassem 15, 20 e 25 annos de serviço, sendo a disposição a 
que já v igorava para os professores transferidos para a Municipalidade, 
em virtu<le do art. 19 do decreto n. 6.379, de 30 de Novembro de 1886, a 
elles npplicavel por força do disposto no art. I ~ do regulamento approvado 
pelo decreto n. 647\:J de 18 de Janeiro de 1877. 

O cita<lo art. 19, dava tnmb em "gratificaÇiio addicional da 5.• parte 
dos venci,,mentos nos profess<Hes que completassem 10 nnnos de serviço, 
não tendo sido, porém, essa disposição reproduzida na referida lei n. 38. 

Aos professores que se acham no gozo da concessão da grntificaçiio 
nddicionnl dn 58 parte dos vencimentos em virtude do àecreto n. 6.379, 
foi respeitado · o seu direito e continuaram elles, por isso, a. perceber tal 
gratifica ção sobre os vencimentos então em vigor. 

A resvlução do Conselho Municipal de 16 do corrente mez, determina 
que a 5• parte seja calculada sobre os vencimentos que os professores 
passaram a perceber em 9 de Maio de 1893 e não sobre os vencimentos 
anteriores a essa data. 

E' esse um direito Íncontestodo do Conselho Municipal, pois qué 
cq ui vale o seu acto a augmentor vencimentos. 

Mnnd" porém o Conselho, pelo fina l da referida reeolução, que seja 
effectunda a contar de 9 de Maio de 1893, 0 pagamento da differença dns 
gratificações . 

Importa isso em dar a mesma resolução effeito retroactivo, o que vae 
de encontro a disposição da Constituição Fedem! que prohibe · em seu 
11rt. 11 n. 3 prescrever leis retronctivas. 

O di~eit() á percepção de taes gratificações a partir de 9 de Maio 
de 1893, seria. liquido, se resultasse elle de interpretação de disposição da 
citada lei n. 38, mas dá ·se a adopçiio de disposição nova e seu effeito 
constitucionalmente só poderia ter lugar da data de sua sancção ou 
promulgação. 

A' vista do exposto, neguei sancção ,\ mencionadn resolução do 
IJonselho Municipal de 16 do corrente, por infringir o art . II n. 3 da. 
Constituição Fedem! e como me cumpre, submetto o meu acto ao vosso 
11obio juízo. 

Districto Federal, 19 de Outttbro de 1894. - Htmriqite Valladare&, 

Prefeito do Districto Federal. 

tlsanclo ila attribuiçâo que me confere o art. BO da. lei n. 85, de 30 ile 
Setembro de 1892 nego sancção á presente solução do Conselho Municipal 

C. M.--81 
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pellls razões constantes dn. exposic;ão que nesta clata submetto ao Senado 
Federal. 

Districto Federal, 5 de Novembro de 1894'.-Efenl"iqus Jlalladares. 

O Conselho Mutiicipal resolve : 

Art. 1.~ Para a construcção ê reconstrncção de predios na Gavêa, 
a lém do ponto terminal da ferro -carril do Jardim Botnnico, no Leblon, 
Arpoador e Copacabana ficam taes lugares considerados fórn dos limites 
da cidade, gosando das mesmas rega lias qt1e as concedidas pela lei de 16 
do Março de 1893, p romulgada a 17 de Julho do mesmo anuo, ás iregue
zias de Jacarepngnú, lnhaúma, lrnjá, Campo Grnnde, Santa Cruz, Guaru
tiba, Ilha do Governador e Paquet1\. 

Paragrapho unico . O proprietario ou interessado que nestas localidade1 
quizer proceder a constrncç1io, bastará pa.1·ticipar a Directoria de Obras, 
que vae proceder a taes obras, compromettendo-se a respeitar o a linha
mento existente e que houver sido determinado nas ruas novas, appro · 
vadas e acceitas pela Muuicipalid.nde, compromisso que será devidamente 
fiscalisado. 

Art. 2.° F icam revogados o art. 6° e§§ 1°, 2° e 3• do mesmo artigo da. 
postnrn de 15 de SeLem bro de 1892. 

§ 1. 0 A edificações nos limites dn cid ade, fixados peh postura de 17 
de Julho de '1893 e peln presente, serão ieitas segundo os alinhamentos 
existentes, só se exig indo recuo do preclio ou n;mro a const ruir-se qual\dO 
fizer saliencia em relação nos contignos. 

§ 2 .0 As disposic;ões deste artigo no seu § l 0 vigorarão até que, 
approvado pelo Conselho Mnnici pal um plano geral ele viaç.ão, este deli
bere sobre os meios praticos, mais leg•ws e consLitucionaes, de obter-se 
o alargamento necessnrio das ruas, travessas e praças publicas, respei
tando o direito de propriedade, e estiibelccenclo o setl accôrdo com os inte
resses do munici pio. 

Art. 3. 0 Rêvogam-se ns disposiyões em contrario. 

Sala das ~es~ões, 29 de Otttubl'O ele 1894. - João Pcrcini Lopes, Vice. 
presidcnte.- Canclido Benicio, 1° Secretario. 

Ao S1m.\DO F•rn1mAL.-Senhores Se11atlorns.-A rcsolL1<'.ão do Conselllo 
Mnnicipal, de 20 1nez proximo passaclo, riuc me foi rem,cLtida no dia 31, 
dispõe no art. 1° que os proprieLarios de terrenos situados fórn dos li mites 
da cidade (Inhaúma, Irnj:í, Copacabana, etc.) , que quizerem construir po_ 
<lerão fazei-o liv remente, bast1111do parn isso levar o facto ao co r.heoimcnto 
da Directoria de Obr,is P11blicns, compromcLknclo-se a respeitar o a.lia /ia-
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mento existente, e o que houver sido determinado nns ruas novus, ap
provadas e ncce itas pela Municipal idade. 

Quanto ás edificações que se fizerem dentro dos limites da cidade, 
dispõe a citacla resol ução (art. 2•) que serão tambem fe itas segundo as ali
nhamentos existentes, até que seja approvaelo pelo Conselho Municipal, um 
um plano gernl de viação. 

Os preceitos estabelecidos nesse neto do Conselho, são, pois, na eua 
essencin perfeitamente ignaes ao que estntuio a re .rnlução ele 12 .A.~ril do 
corrente anno, a qnal oppuz veto pelns rnzões que em 23 do mesmo mcz 
submetti tí. vossa considernção e que o Senado dignou-se de approvar em 
sessão de 17 el e Julho ultimo. 

Desenvolvenclo essas razões ele veto disse eu : 
qQ §· 3° elo art. l•, cap. 1° ela citada resolução, isenta da licença a$ obras 

<le qualquer natureza que se fizerem em oito das fregnezias do Districtq 
Fed em! (agora elevadas a nove pela inclusão da Copacabana.) que abrangem 
muis de tres quartas partes da snperficie deste . 

.Assim , quer se trnte ele grandes ou pequenas construcções, quer de 
edificios para habitação, commercio ou industria, quer de muros, muralhas 
ou obras de qunlquer outra natureza, os munioipes terão sempre a mais 
nbsoluta liberbdade de constmil-os naqnellas oito freguezias, como e onde 
julgarem conveninente aos se us interesses pr ivaclos. 

Se uma m uralhn em coustrucção represar as aguas de um rio , de ma
neira a provocar inn Lmdaçôes ou solapur a base de um morro, dando lugar 
!\ desmoronamentos; se um gran le estabelecimento fabril, pela · espccie 
de materiaes empregados e a mú collocução dos fórnos e chaminés, faci
litar um pavoroso incendio ; si umu cas:1 para hab itaçíio fôr construida em 
dois metros ele alt ura, sem ar nem lnz, sem respeitar nenhuma el as regras 
de hygiene, sem attender a nenhum elos mais elementares principias da 
nrcbitectura e ela arte de coustrnir, com os mais frageis materiaes e <l e 
modo a amençnr a segurnnçu publica, o Pocler Executivo Municipal terá 
de cruznr os braços e assistir impnssivel ú producção ele todos os males 
que n sua fiscali sação poderia e tem o clever de conjurar. 

Ielentica observação tem cabimento ácerna do art. l.º do mesmo cap i
tulo, na qmil se estipula que as arruações serão feitas segundo os alü1 /1a-
me11tos existentes. ' 

O que existe, Srs. Senadores, em uma infinidade de rnas deeta capital, 
não é alinhamento mas desa!iuham&nto, e orcl enar que este seja o adoptado 
para ns novas construcções é perpetuar os males que nos affligem e que se 
derivam exactamoute ela :funesta liberdade, ontr 'ora concedida, de cons
truir 11em alinhamento ou pelo alinham eu to que cada um tra9a va como lhe 
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convinha; 4i deixar que fiquem a mercê do interesse privado o sanenmento 
da ciclade, o embellezamento, a sua. commodidade e os interesses da sua. 
viação. 

Quan~o ás oito freguezius sub urbnnaa, a resolução do Conselho Mtmi
cip1d, além d~ isent\\1-as de licença para construcçiio, dispensou-as. tambem · 
ui\ arrnnçií.o. 

Entretanto é a hi que mais se necessita arruar, porque os subllrhios elo 
Dietrícto Federal estií.o cheios de nms e caminhos extensissimos, vcrcln
deiras viellns tortuosas que serpenteiam em todas as direcções, com todas 
os larguras, sem nenhum nivelamento, sem suborrlinaçã" e nenhnm plano 
rnccional e formando um laby rintho cxtrnvagante, que demonstrn. o aban
dono em que ficaram ' durante mais de meio seetüo os altos interesses da 
hygiene e da viação municipal. · 

Ainda é tempo e é facil de salvar os subnrbioe da desordem que se 
nota na vinção de diversas zonas dos arrnlb ades e do centro do. cidade; 
mns eseo clesi>ideratum não ae conseg Ltir{1 de certo, desde que os constru
ctorcs sejam dispensados de pedir {L Mtmicipalidn.de o alinhamento 
e nivelamento, «como é obrigatorio em todas as cidadas dos paizas 
civiliaados. » 

Foram estas as principaes razões que formulei e que vos dignastes de 
ncceitar, approv1mdo o alludido voto. Não podia, portanto, deixar de sor
prehender · que, apenas decorridos tres mezcs depois dessa approvaçiio, o 
Conselho, revivesse como acabn de fazer, as mesmas delibernções já re
cusadas, tornando-se ainda mais extensas e genericas. 

E' certo que o Conselho Municipal, parecendo reconhecer quanto é 
preciosa n liberdade de edificar, sem o.rrunção demarcada pela Prefeitura, 
estabeleceu na resolução de que me ocuupo, (a1·t. 2.• § 2. 0) que esta me 
did l vigorará apenas nté que o Poder Legish1ti vo Municipal approve um • 
plano gemi de viação. Mas a neces>idade de dar-se arruação a qttem pre. 
tcnrler construir, é de t>LI ordem, que nem mesmo provisoriamente se 
poderá pruscindir de ntlendel-a . Deixar, {L c3pera de npprovação mais ou 
menos reinota e incc t"ta, tle um plano geral de viação, uma tt1! ne~essidtLde 
é sacrifical-a e crear embaraços tulvez insuperaveis 1\ stta so.tisfttçii.o, 
porque, aproveitando o periodo de liberdade absolata, não faltaritL que.m 
construisse, segunJo a sua voutnde ou C•\pricho, càusanclo gmves estrngos 
no nosso já <lefeituosissimo systhema de urbanisnç~q. , 

E si, por plano geral de viação, o Conselho entende o estudo .e tro.çado 
dos o.linhamentos <las ruo.s que necessitam de ser corrigidos e rectilicndos, 
cabe-me declarar que esseey qlinlrnmentos j{L estão traçados e que as cons-
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trucções, em andamento ou realizadas desde o anno passado, receberam 
arruação de accôrdo com elle. Não sujeitei porém, esses estudos parciaes 
de correcção ao Conselho Mu!licipal, porque julgo, que pel~ actual organi
saç.ão do Districto Federal, que .separou o Poder Legislativo do ExP.cutivo, 
não cqmpete ao Conselho occupar-se com questões que são exclusivamente 
de execução, tnes cúmo o alinhamento a adoptar em cada caso especial, 
mas ·sim a Prefeitma, que, para essas miuudencias technicas, tem a seu 
dispôr engenheirns, conductores e todo o pessoal habilitado. . 

Parece, pois, Srs. Senadores, que ainda sob este ponto de vista, a re
soluçiio de 29 de Oatnbro não póde deixar de ser por mim vetada, porque 
procara desmembrar para o Poder Legislativo Municipal altribaições que 
i1or lei competem ao Executivo, offendendo além disto regulumentos mu
nicipacs de modo tíio pro:fundo que o pessoal da secção de viação da di
rectoria de obras, tornur -se-hia in'ut\I, caso a referida. resolução viesse n 
vigorar. 

O plano geral dti villção, que a Prefeitura está elaborando e que lerá 
de ser submettido a ilelibernção do Conselllo, é o que abrange a aber
tura de novas ruas, o prolongamento de algnmas das que existem e 
outras ouras importantes projectadas para o melhoramento do traµsito, do 
escoamento das aguas fluviaes e em gemi, das condições sanitarias da 
cidade, obras, cuja execuçíio exige despezas avultadas e auto risação P.ªrn 
desapropi-iar, e que serão realizadas ou não, conforme o que deliberar o 
Cvnselho. 

Esse plano, porém, não comprehende e nem P.óde comprehendcr as 
rcctificações de alinhamentos e otltros ilettilhes, aliás suceptiveis de modi
ficnç.ões 1\ medida qne são postas cm execução. 

E' illusoria a precaução contiila no paragrapho unico art., 1. 0 de 
compr'ometter-se o proprietario a respeitar o alinhamento das ruas novas, 

.-Cceitas pela Municipalidade, porctne desde que o alinhamento não seja 
dado por esta, o constructor, em regra, níiçi poderá ob>erval-si, mesmo ad
mittindo que da sua parte haja toda a bo:i vontade em sat.isfazer o com
promisso assumido, o que só por excepyão se verificarâ. 

Além disto deve-se esperar qne, posta em vigor a resolução de t9 de 
Outubro, ninguem mais se dê ao tmlrnlho de propôr á Prefeitura a accei
tnçõ.o de ruas, pois o unico motivo qtte compellin os particulares a esse 
trabalho, era a impossibilidade em qne elles se achavam de construir em 
seus terrenos antes de arruados, visto que a Municipalidade actualmente só 
dá alinhamento para nvvns constrncções, em n1as por el11u acceitas, de 
conformidade com a lei. 

E vem n prnposito dizer uq ui, Srs. Senadores, que, quanto as ruas ul
timamente acceitas, a citada resolução do Çonselho colloca a Prefeitura na 
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difficil contingencia de não poder cumprir o que determina o paragrnpho 
unico do art. 6. 0 da lei municipal de 2 de Agosto de 1893, qne a mesma 
resoltu;ão não revogou e que só póde ser observado demnrctindo os enge
nheiros dn Prefeitura o alinhamento que os particulares têm de seguir. 

Mas não é ludo . Casos ha em que a fuculdade de construir se tornará 
nioda mais nociva. Em meio de vastos terrenos, onde nenhuma rua tiver 
siclo anterioru1ente trnçadn ou acceita pela Municipalidade como justamente 
ncontece na extensa zona situada além do Jarclim Bot:mico e Arpoador, de 
que se occup:i o art. l 0 da resolução de 30 de Outubro, cada construclor 
orientará a fachada de seu predio na direcção que lhe convier ; e os novos 
bairro3 assim formados apresentarão no ftlLuro, uma viação em zig-zags, 
talvez mais disparatado do que a elas ruas de S . José, lVIisericordia, becco 
do Cotovcllo e outros que datam ela época da ~unclação da cidade. 

Terminando a exposi9iio que vos apresentei ácerca da resolu9ãa de 
12 de Abril, disse eu : 

v Taes são as razões desse veto. Não posso e não devo tomar sobre 
meus hombros a responsnbilidade de snnc'!ionar um acto do Conselho que 
annulla ac9ão do Poder Executivo Mnnicipnl em mnteria importontissima 
e que, post:i. em vigor, prejudicaria os mnis v1tacs interesses do 
mnnicipio. 

De conformidade com o art. 20 da lei n. 85, de 20 de Setemb ro de 
1892, compete ao Senndo decidir si a resolu9ão do Conselho Mtmicipal, 
suspensa pelo véto do Prefeito, viola ou não, a Constituiçno e as leis fe<Je
rae•, nssim como as leis e regulamentos Ja Municipalidade, julgo ter 
provado qne no caso de que me occupo n violação se dá sob todos os 
pontos de \'ÍSta.)) 

Relevar-me. heis, Srs. Senadores, mais esta transcrip9ão ; porém n 
ideutidade elo assumpto força-me á reproducção dos mesmos orgw.mentos e 
considerações. 

E o Conselho Municipal devia. contar que eu oppori11, como opponh~ 
veto á resolu9ão de 29 de Outubro, já por coherencio. de meus actos, 
já pelo acatamecto que merece a deci•ão tomada pelo Senado, 1ue approvou 
o veto qne oppuz ÍI r.isolução analoga de 12 de Abril. 

Districto Federal, 5 de Novembro de 1894.-Henrique Valladarcs, Pre
feito do Distríct<> Federal. 
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DECRE'l'O N. 41 A- DE 17 DE MAIO DE 1893 

D eterminando o quanto d evem pagt1r de licença os ubook
makersn, sociedades sportivas, frontõ cs, bellodromos e di
vertimentos congen eres. 

D e confo n n idndc e m o que dispõe o nrt . 21 da Lei n. 85 , de 20 de 
Sctc n,bro de 18!J2. e por de lib ernçiio do Co nselho Mun icip:il, promulgo e 
nHlll <lo l)lle se publiqu e e se cumpra a present.e reso luçii.o <lo mesmo Co n
se lho, de 17 de Ab ril pr0xi mo findo, v isto qne dentro elo prazo, n q ue a 

citn dn le i se 1;efc re , nii.o fo i sancciJnncb, nem \'etadn p elo S r. Prefeito 
l\fonicipn l d o Di stri ctn Federnl. 

O Conselho ~·Iuni c: ipnl resolve: 
Art. t. 0 Os cstnbelecirnento; denominnJos boolc- mak'ers, só po,] eriio 

vender bilhetes de ap cstns , clenomi na dns JlO tlles , como as soc iedade ;; de 
corridas, não lhes sendo pcrrnittidll ncnlrnnrn outro cs peci e de jogo. 

§ 1.0 Oadn u111 dest es es tabelecimentos f, 1rá um depos it.o de 30:000H 
nos cofres da :\Ju:ii ci palidade para garantia das snas transacções e· pngn rá 
de li cenr;:1 36:0008 ft1\1 Hrn es , c 111 duas prest11ç"es seme,trnes. 

As sac ie lnd cs sporüvns pngnrlio apenas a terç:i p a rte do imp osto dos 
1 ook-maker.<. 

§ 2.° F ica expressamente prohibido nos book-mc1/cers, :1 se 1s agentes 
e ,1 r1trnl'lncr)rnr li enl:1r a venci.a Je poules ou ontrn qtwl'luer trnnsacçiio 
relll t ivn a ~o rrida nos p rados d ... s socieclu<le: >:po rt1 vas . 

A rt. 2. 0 Os inf'rnotorcs desta lei inco rr erão na 111nl t.t de 200.9 e na 
rein cid n cia soffreriio a pena de pri são p or ci nco cl'as. Q,twndo se verifique 
que 'iio boo/nnnlrers, 0 11 seus ageut,es, na rcincicl eu cia perderüo u fi
ança. 
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Art. 3. 0 Os estnbelecimentos denominados bel/oclromos e frontões e 
quaes<juer para o divertimento de corridas a pé, ou em velocipede, o 
jogos athleticos de pelo tas, no caso de terem poules, paga rã.o a mesma 
contribuição dos úook:..makei·s . 

Art. 4.0 Revogam-se ª ' disposições em contrario. 
Sala dae Sessões, 17 de Maio de 1893. - Dr. Antonio Dias Ferreirn, 

Presidente do Conselho Municipal. 

DECRETO N. 41 B-DE 19 DE MAIO DE 1893 

Concedendo ao Prefeito Municipal, a titulo de representação, 
a quantia de 1:500$000 

De conformidade com o que dispõe o art. 2 1 da Lei n . 85, de 20 ele 
Setembro de 1892, e por determina~.iio Jo Conselho Municipal, pronrnlgo e 
mando que se publique e se cumpra n presente resolução elo mesmu Con
selho, de 27 de Janeiro proximo passado, vi sto que dent.ro do pra"º a que 
11 citada lei se refere não foi sanccionada, nem yeto.da pelo Sr. Prefeito 
Municipnl do Di ~,yricto Fedem]. 

O Conse]h,., iliunicip nl resolve: 
.Art. 1. 0 E' conceclida ao P refeito Municipal, a titulo tln representação, 

a quantia de 1 :500$ me05aes . 
.Art. 2.0 Revoi(am-se as di sposições em conl;ra1·io. 
Sala das Sessões , em 19 de Maio de 1893.-Dr. Antonio Dias Ferreira, 

Presidente do Conselho Municipal. 

DECRETO N . 41 O-DE 19 DE MAIO DE 1893 

Autorisando o Prefeito a mandar fazer, mediante concurrenoia 
publica, os concertos de que carecem as ruas do Prado 
e do Matadouro e os ca,minhos do Furado e de Sepetiba, 
no Curato de Santa Cruz. 

De conformi•lnde com o que di spõe o nrt. 2 1 d11 lei u. 85, de 20 de 
Setembro de 1892, e por determinação do Conselho ~fonicipnl, promulgo e 
manclo que se publique e se cumpl'n a presente resolução elo mesmo Con
selho, de 29 de Março proximo p::ssado, visto que <]entro elo prazo a. qtte a 
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citada lei se refere não foi sancci1rn11da nem vetada pelo Sr. Prefeito do 
Distrirto Federal. 

O Conselho Municipal resolve: 
Art . l.° Fica o Prefeito autorisaclo a mancl .. r fazer, mediante concur

rencin publicn, os concel'Los e reparos ele que carece m ns ruas elo Prado e 
do Matadouro, e os c11111inllos do Furndo e de Sepetilia, no · Curnto de 
Santa-Cruz. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, em 19 de Maio de 1893.- O Presidente do Conselho 

Municipal, Dr. Antonio Dt'as Feffeira. 

DECRETO N. 41 D- DE 5 DE JUNHO DE 1893 

Autorisando o Prefeito a despender annue.lmente com o pessoal 
da repartiça.o do imposto do gado a quantia de 41:400$000 

De conformidade com o que dispõe o art. 21 da Lei n. 85, de 20 de 
Setembro de 189'l , promulgo e mando qne se publique e se cumpra a 
presente resolução do Conselho llfonicipal, de 28 de Abril de 1893, não 
s11nccionnda, nem vetada pelo Sr. Prefeito llfoni cipnl do Districto Federal, 
dentro do pra10 a que a citad a lei se re fere . 

O Conselho Municipal resolve : 
Art. !.• Fica o Prefeito nntorisado a despender annunlmente com o 

pes8oal d >\ repartição do imposto do gado a quantia de 41:400~, conforme 
a tnbell.t nnnexa á' presente lei. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Tabella doe vencimentos do pessoal ela repartição do imposto do 
gado : 
Agente .. .... . .. -•.......... . 
Escrivão . .. .. .. . ..•.. . ...•... 
Fiscnl . ........ . • . ....... . .•• 
10 guardas .• . .......... . . ... 
Servente ...•....•............ 

4:8008000 
3:6008000 
2:4008000 

18:0008000 

2:4008000 
1 :8008000 
1:200H000 
6:0008000 

7:2008000 
5:4008000 
3:6008000 

24:0008000 
1:2008000 

41:400SOOO 

Snla dus Sessões, 5 de Junho de 1893. -- Dr. Oscar Godoy, Vice
Presidellte. 
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DECRETO N. 41 E - DE 12 DE JUNHO DE 1893 

Autorisando o P r efeito a mandar calçar a rua de '.rodos os 
Santos, na Fr eguezia ela Lagôa, no pon to cornprehendido 
entre as ruas da Real Grandeza e D. Mariana. 

O Coosl'Jho Municipnl resolve : 
.Art. 1.° F iei\ o P refeito unLorisado u mandar calc;n a rnn de Todos 

os ~auto s , na freguezia ela L:i gón , na pnrte con 1p reh cnelidn en tre as ruus 
da Reu J Grnndeza e D . Mariana . 

.Art. 2. 0 Rev• gam- se us disposições em contra rio. 
Sa l,1 lias Sessões, 12 ele Junho de 1. 893 . - Dr. Oscar Gorloy, Vice-PL'C

sidcnte. 

DECRETON. 41F-DE12 DE JUNHO DE 1893 

Aulorisando o Prefeito a conceder li cenças para casas com
rnerciaes antigas, independentemente do cumprimento 
das postul:as de 31 de Dezembro de 1891 e 15 de Setembro 
de 1892. 

O Conselho Mnnicipa l resol ve : 
.Art . '1.° Fica o Prefeito antorisndo a co nceder li cenc;.1s p:tra cnsus 

comm ercio ele untigas , in depend ente mente do cumprimento d:t postnrn de 
3 l el e Dezembro de l Slll e 'l5 de Se Lernltro de 1892 . 

.Art. 2°. F ica su >pensu. n exccrn;ão ela post1un relativa i1s chnminéa nos 
esgotos das casas clestu Cap itul , utê qne o Conselho resolva sobre n sua 
u tiliclnile . 

Art . 3. 0 Revogam-se as uisposições em con trario. 
Snla das Sessões, 12 de Jm1ho ele 1893. - Dr. Oscar (}Jcloy, Vice-P re

sidente. 

DECRE'rO N. 41 G - DE 19 DE JUNHO DE 1893 

Autorisa o Prefeito a prorogur até 30 ele Junho elo corrente 
anno, o p razo pura o pagamento dos f6 ros em atrazo. 

De confonn iclacle com a resol ução do Conselho, tomnclu em ses;ão c1a 
12 ti o corrente mez, prnmnlgo e mnnelo q ti e se ptibliqne a segninte reso-



4i7 

lnção de mesmo Conselho, tle 9 de ~forço de 1893, vetnda paio ex -Prefeito 
Municipnl e cu o veto foi rejei tado pelo Senado Feder.ti. 

O Conselho Municipnl resolve : 
Art. ! .° Fica o Prefeito antorisado a prorog;tr, até 30 de Junho do 

corrente nnno, o prazo pnrn o recebimento de fóros em 11trnzo. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições en1 contrnrio. 
Snla das Sessões do Conselbo Mnnicipnl, em 19 \]e Junho de 1893 ...... 

O Vice- Presidente, Dr. Oscar Godoy. 

DEC:B.ETO N. 41 .a:-DE 21 DE JUNHO DE 1&93 

R.egulan.do o Serviço de Hygiene no Districto Fede1•al. 

C9nselho .Municipal resolve : 

TITULO I 

DAS REPARTIÇÕES DE SAUDE 

Art. t.0 Haverá no Distric10 FeJeral um conselho geral <le hygiene, 
especialmente incumhiJ.o de interr Or parecer ácercn das questões ele hy-· 
giene, sa lubridade geral e assistencia puhlic:1, sobre que fôr consultado 
pelo Governo Hunicipal. 

Art. 2.0 O se rviço saniturio e <le nssistcncia publict\ ficará n cargo da 
Directorin de Hygiene e Assistencrn Pllblica. 

CAPITULO I 

DO CONSELDO GERAL DE DYGIENE MUNICIPAL 

Art. 3. 0 O consel!10 gernl de hygiene compôr-se-hn do Prefeito, do Di
rector Gernl de Hygicne e Assistencin Publica, do Direclor de Obras Mu
nicipaes,dos chefes dos se rviços de esgoto,lirnpezn publica e aba&tecimento 
de Aguns. 

Art. 4. 0 O Prefeito será o presidente rlo Conselho e em seus impedi
mentos será substitnido na direcção dos trnp11lhoJ pelo director de hy
giene. 

O conselho fnnccionnrá na Prefeitura. 
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Art. 5. 0 O conselho :i;ernl rle hyg1ene mnnicipnl interporá parecer 
quando fôr consultado pelo Prefeito Municipal, sobre todas as questões que 
de qualquer modo relacionem -se com 1t saúde publica . 

.Art . 6. 0 A convocoção dos membros do conselho para se reunirem em 
sessão será f eit.a com a untecedencin precisa, nfim de q\le formulem o seu 
parecer por escripto sobre o objecto du consulta, o qn•l lhes se rá com
municado no aviso da convocução, s11lvo o caso de consulta sobre o as
sumpto, por sun natureza urgente . 

.Art. 7. 0 Para que o conselho possa funccionnr, será mister que esteja 
presente a maioria dos respectivos membros, e servirá de secretnrio o da 
Directoda de Hygiene e As~ i stencia Pulilica . 

.Art. 8.0 Os pnreceres fncultntivos, :formulados pelos membros do Con
selho, de accôrdo com a ordem do dia que fo i marcada nu sessão anterior 
ou indicada no aviso d:t convocação , constarão da parte expositiva e de 
conclusões e somente serão lidos em sessão e submettidos á discussão . O 
Presidente dará por fine.la a discussão qnan<lo entender que o assumpto se 
acha sufficientemente esclarecido ou adiará a mesma, se assim julgar con
veniente. 

Art. 9. 0 'fodas as deliberações elo Conselho serão tomndas por votação 
nominal e considerar- se -hão udoptadas as conclusÕe8 que obtiverem maio
ria de votos. As considerações adoptlldas ficarlio consti tu indo o parecer 
do Conselho . 

Art . 10. Dns delibeM<;Ões do Conselho se lavrará urna neta, que será 
assignada por todos os membros presentes, com · declu ração das concl u
sões em que tiverem sido vencidos. 

Serão remettidas cópias desta neta ao Conselho Municipal, ao Prefeito 
e sua publicação íar -se-ha nn imprensa. 

CAPITULO lI 

D!. DlnEO'l'OJllA. DE IllGIENE E ASSIS TENOIA l'UDLIOA. 

Ar.t. 11. A Directoria de Hygiene e .Assistencia Publica pura ·o effeito 
dos serviços que lhe fo rem distribLtidos, ter:'.i dnas secções sob as desi
gnações da 1 • secç.ão OLl de hygiene e 2• secc;ão ou de ossistcncia pu
bhcn. 

Art . 12. A' l• secção competirá. o que :fôr attinen te: 
I. Ao saneamento dns lo cL1 lidades e babitnções e odopções dos meios 

tendentes a prevenir, combater ou attem111r as mo)estias endemicas, epi
dem icas e transmissíveis ao homem ou aos nnimaos. 

II. A ' coadjuvllçiio no sentido do propagar o serviço de vaccinnçiio 0 

• 
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revaccin11çii.o, quer aniu1al quer humana, e que passn 11 ser obrigntorio pnrn 
todos os municipes. 

III. A' iadicaçiio dvs meios de melhorar as condições sanitarias dns 
populações industriaes e agricol;is do Districto Federal. 

IV . A' iaspecçõo sanitaria das est·olas, fabricas, officinas, hospitues, 
asylos, hospício, prisões, estabelecimentos de cnri<lnde e beuificencias, 
quarteis, arsenaes e qune quer habitações collectivns, publicas e parti
culares. 

V. A' fisculis·1ção ela alimentação publica, do fabr ico e consumo de 
bebidas nuciouaes ou estrangeirns, nnturnes e artificines, bem como do 
commercio de exploração de aguas minernes, feito o exame em um lnbora
torio de bromntologia. 

VI. A' policia saniturin, sobretudo que, directa ou indirectamente, 
interessar i\ suúcle dos hubitantes do Districto Federal. 

VII. Aos matadouros publicr,s Oll particulares, mercados e casas de 
con:estiveis, barbeiros e lavanderias publicas , tbeutros e lugares de diver
t in1entos, cocheiras, estabulos, hortas e cnpinzaes. 

VIU . Aos esgotos de quuJquer espec1e. 
Art. 13. A' '2• secção ou d Assistencia compete; 
I. A extincção dos incenclios. 
II. A escola veterinaria. 
III. O asy lo de mendicidade. 
IV. As creches, usylos de infancin desvalida, as casas de pensão de 

crianças, fisculisnção de menores empregados nas fabricas e hospit11es de 
crian9as. 

V. Villns open1rins, habitações collectivns parn classes pobres. 
VI. Soccorros a feridos, afogados e nccidentes nas vias pu

blicas. 
YII . A instituição e administração de uecroterios, cemite.rios e ser

viços funernrios . 
Art. 14. A di recção, fiscalisação e execução destes serviços é exercida 

immedintamcnte pelo director, uuxiliado pelos commissa rios de hygiene e 
mais pessoal dos diversos serviços. 

Porngrapho unicos . O director será substitui do por um dos commis-
sar ios mais ontigos e nomeado pelo I refeito, sob proposta do director. 

Art. 15. A Directoria de Hygiene con1põr- se-ha de: 
1 director gerai. 
1 secretnrio. 
2 chefes de secção. 
2 oiliciaes de secretaria. 
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6 amnnuenses. 
1 nrchivis ta bibli othecario. 

auxilinr do arclii vistn bibliotbecario. 
enc!lrregado da vacci nnç.iio human isacla. 

2 vete rinarios. 
70 comm issur ios ele hygiene. 

t porteiro. 
2 cont inuos. 

coneio. 
A Assistencia Pnblica terá: 
1 ndministrnclo r . 
1 auxi liar. 
6 cochei ros . 
6 ajudantes de cocheiro. 

ll STAÇÃO OEN'l'RAL DE DESINFECÇÃO 

aclm in istrnclor. 
offic ial encarregado elo expctli ente, 
officinl encarreguclo cln I• secção (infeccionR dos.) 
officia•I encarregado ela il es infecçiío e remoção dos doent es . 

1 deposira1·io. 
1 aux iliar elo depos itaria. 
2 officiaes encarregados dos registrns de ob itos cln Santa Cnsa. 

20 desinfecLndores. 
1 mach inista. 
2 ú1g11 isl as. 
1 por teiro. 
6 cocheiros. 
G serventes . 

adm inist rador. 
auxi liar. 

3 serventes. 

Sen pessoal . 

Seu pessoal. 

Seu pessoal . 

NGO RO'l 'llnl O 

oonro DE nommmos 

ASY l.O DE JUEND 10 1DADE 

ASV r.o JJE MEN INOS DESVA LIDOS 
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.1SYLO OU CASA DE S. JOSÉ 

Seu pcsso:il . 
Ar t. 16. O Director de Hygi enc e Assiste ncia será nomeado pelo Prc • 

f .. ito e os denrni s empregados seriio nomeaclos sob proposln elo director 
geral . 

Os sernn tes serii.o nomen clas pelo director. 
Art. 17. 03 fun cciona ri os que tiverem " se n cargo o exped iente or di

nari o t!a repartição de Hy2iene e Ass is tenc ia serão clislribuid0s pelo 
<lirector em duns secções . 

A pr im eira encarregnda de tnclo qna ato respeita ao sen•iço snnitnrio. 
A segundn encarreg:icla elo que refe re n Assistencia Publictt. 
Por u111 regimento interno se rá reg ulado o serviço da reparti ção e 

bem ass im as t· bri g ações de todos os en1pregndos , ele accó rclo com o prc · 
sente regul nmento . 

.A rt . 18. Todo o pessoal dri Direc toria ci e Hygiene P ubli ca perceberá 
os vencimentos consi g nados na. tabella annexa. 

CAPITULO III 

DA S J\ 'l"l'l\llJUIÇÕES no PESSOAL DA D lt\ Wl'l'OnIA DE IlYGJENB E A SS I STE~O IA 

Art. 1 !J. Ao director ge rul compete: 
I. Distr;b·iir , dirigir e fi sca li sar os trab alhos da repar t ição . 
II. Manter e fazer rnnnter pelos meios no seu alc.m ce a observnncin 

dn~ J e i~ e el os regula rn entos em vigot. 
III-. Corres ponde r- se collJ o P refe ito, clnnclo parle elos !netos impor

tantes que occorrem n os serviços a seu cargo, so lic ihtndo as medidas que 
se t ornarem necessnrins . 

IV . Distribuir o serviço pelos commissar ios ele Ilygiene, designa r o 
d istricto em que deverão servi r, trnnsfe ril-os de un s pnra outros clistrictos, 
expedindo ordens e inst rucções . 

\'. De spacha r diariamente o expediente, rnbricnr as contas ele cles
pczas e ª" :folhas de v encimentos elos emprega dos ela reparti ção . 

vr. F iscali sn r o procedimento dos empregados dn directorin, adver
til-os quando faltarem nos seus deveres e propõr ao Pr<füito a 
sua suspensão ou den1 issào, conforme n grnvidacle da falta commelti.Ja. 

VII. .Apresentat· nn nualmente no Prefe it o um relato ri o elos tn1b nlhos 
da <l irecto1·ia ele B ygiene e Ass istenc ia . 

VIII . Informar sobre os pedidos ele licença parn a instnlluçii.o ele hos
pitaes p;irticulures, casas ele suúde e nu1 tern itln cl e , mandar fe char os esta
belecimentos rlesta natureza que fornm inconvenientes á snúcle publica, 
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por sua installação, , situação em · regirnen condemnaveis, ou obrigar 01 

respectivos donos, sob pena de mnlt>i, clausura dos ditos estal> nbe leci
memtos a effectuar no prazo que fôr marcado, ao, rnformas e melhora
mentos necessarios, caso se trate ele defeitos sanaveis . 

IX . Solicitar do Prefeito as provic1enciaB que entencler convenientes 
Gn1 relação aos matadouros publicas e partiCLllares, mercados, casas de co 
mestiveis, banheirns, l!wunderias llllblicas, theatros e lugares de divertimen
tos, cocheiras, estabu:os, hortas e capinz[,es, cem iterios, assim como as que 
se tornem . necessadas á realização do plano elo saneamento da Capital. 

X . Organizar planos de soccorros publicos em epocu s norm aes e em 
época• de perigo san itario , pôl-os em execL1ção com autorisaçiio do 
Prefeito. 

XI. Propôr o.o Prefeito as providencias que julgar convenientes em 
relação ás creches. asylos ele mendicidade, asylos da infancio. desvalido., 
hosp itaes de crianç.is e para fiscn lisação elos menores 1empregados nas 
fabricas. 

XII. Fiscal is;ar a instituiçâf~ e administração elos necrnterios, c1os cemi
terios publicos e dos serviços fnnerarios. 

XIII. Informar todos os papeis que tenhão ele ser sujeitos á decisão 
do PrefeitO,'fl fornecer-lhe todos os dados e esclarecimentos por ell e exigi
do~ sobre os se rviço s a cargo da dfrector io. 

XIV . Exercer vigilanc ia 8Ctiva sobre o serviço a cargo c1os comrnis
sarios c1e bygiene e tornar effectiv os os preceitos cle policia saoitaria, 'con 
tidos neste regulamento, commLrnicando-se para tal fim com todas as 
antol'Ídades e req uisitnnclo ela policia o nuxilio de que carecer, dando de 
tudo sc iencia ao .t'refeito. · 

XV. Dar posse a todos os fonccionarios dependentes ela directoria. 

XVI. Julgar e punir as infracções disciplinares que fórern de sua 
11lçada. 

A1·t. 20. Aos commissarios de hygiene cumpre : 
I. Executar todas as ordens de serviço , que lhe fôrem dadas direct.1-

mente pelo .irector ou por intermedio da secreta.ria. 
II. Formular parecer sobre assumptc;> de sande e assistencia publica 

que lhes fôr exigido. 
III . Propôr directamente ao directôr todas as providencias que julga

rem uteis á sande e assistenc ia publicas em seu districto. 
IV. Auxiliar ao medico encarregado do Instituto Vacoinogenico, avi· 

sundo-o dos casos ele varíola que se derem em seL1s respectivos districtos, 
e fiscalisnr rigorosamente o cumprimento da obrigatoriedade da vacci
nayão, 
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V. Remettcr, sempre que fôr possíve l, ú directoria tubos com ly mpha 
vaccinica, para serem distribuiclos aos commissarios que os tiverem requi
sitado. 

VI. Fiscalisar, em companhia do engrnhe iro, a observancia dos pre
ceitos hygienicos na construcção elas habitn \iões, representando ao director 
sobre as infrnc9ões encontradas. 

VII . Examinar com o maior cuiclndo as cond i~iões hygienicas das çasas 
de saucle , das mnterniclades , das habitações dus classes pobres, taes como 
cortiços , estalagens e outras, lotan do-as, ordenando as medidas convenien
tes e propondo á direcLoritt o respe0tivo fechamento quando O< defeitos 
fôrem insannveis on quan do os melhoramentos ordenados não tiverem sid o 
cumpridos no prazo marcado , salvo o caso de motivo plenamente justifi
cado perante a m esma directori11. 

VIII. Inspeccionar, em re lação á hygiene, os arsenaes , qnarteiê, pri
sões, asylos e outros estnbe lec im entos publicos e da Santa Casa de Mise
ri co rdia, com prévio aviso ús autoridades superiores ele que taes estabe le
cimentos dependerem. 

UC . Inspecc ionar os hospitaes, cemiterios e depositos de cadave res . 
X. Visi \ar os fnhricas de a:ruas mineraes e de vinhos artificiaes e 

quaesqne1· ontrn s fab ri cas de q ue possa . provir damno á sande publica, 
propondo ao clirector a· remoção das perigosas,' o .saneamento das in
salnbres e o cmprngo dos meios apropriados a tornar toleraveis as incom
m odas. 

XI. Vi sit11r os mercados, mnl;ado nros, ca.;as de qu itanda , açoug ues, 
padarias , confe itar ias, botequins, armnzens de vive res e bebidas, verifi
cando se es t.ão em condi 9ões hygien icas, mandando innti li sa r os generos 
a limenticios lT)anifeslarnente deteriorados ou irnprestnveis e subuiettendo a 
eirnme immediato n o laboratorio de bronrnto login os que fôrem ~nsp e itos 

ele conte r q ualquer substancia nociva á sande. 
XII. Attende1· imm ecli :~ l am eu t.c !1 notificação elos casos de molcstins 

transmiss íveis , em seu d istricLo, adoptando todas as providenc ias consi
gnadas no ar~ 55. 

XIII. Visitar systematicamente to rb s as habitações do sen dislricto,. 
publicas e p:irticnlares , afim ele fisca li sa r o reg ímen e installaçfio de nppa 
re llt os sanitarios, ele cujos defe itos possam advir sér ios damnos á sande 
publica e verificar se estão de aecôrdo com as posturas muni cipaes em 
vigor. 

XlV. Ve ri ficar nos clistrictos onde a inda não houver canali sação syste· 
inatica pnrn esgotos ele materias feeaes e nguas servidas, se são cumpridas 
as posturas municipaes que regulam a materia. 
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XV. T er em especial ntt;enção us serviços de esgo tos e do supprimen~o 

de agua para os diversos mi ste r~s, e:rn.minanclo sempre que houver s us
p eitas cl : insrilub1·idad e por vici o nos mes111os se rvi ços, estado elas latrinas 
e dos m iclori os pu1ilicos , os enca narn ento s de agn· s serviclu s e os reser -
vatori os de ngua pota vel, devendo, no ca so de trutnr- se el e Labita \>Õcs i1ar
ticula re s, dar a viso prévi o aos mora dores . 

XV I . ln speccionar hote is, h ospedn ri as , es t alagens e em g~ra l os esta
be'lccimentos em que houver agglomeraç.ão de p essoa s , e que por qualquer 
motivo p oss:~m p rejudicar a sa•Jde pub lica. 

X VII . Exerce r vigilnncia sobre os ser viços relativ os á limpeza das 
nrn s, pru ças , va llas, rios e prni t\S, communican clo ao directo1· gt ral os factos 
obse rvad os e os meios el e r emed ia- los . 

XYllI. ln specc ionar ns desinfocções p rati cadas em t oda e qunlquer ha
bitaçãõ , por m otivo de rn oles l ia t ra nsmiss ivel. 

XIX . Aconaell ta r a 11 opulu c;ão r es iden te em se u d is lrieto , verba lmente , 
por eu itnes º" boletins, os meios de preserv ac;ião nos casos de moles t'.as 
transrn issive is, as precanções n ecessari as pa rn que es tas se não pro paguem, 
de uccôrclo com as instrncc,,ões fo rn eci d:1s p ela direct or in ge ra l, :'tcerct\ el os 
primeiros soccorros qLrn el evem se r prest 11 cl(·s aos doentes de baes mo
les tia s. 

XX. ;(\>,iri g ir em seu distric to o servi ç.o ele pres t ações el e s occorros em 
época epicl e rn icu. 

XXI. Ass ignar :JS notas el e in t im:i çã o.e el e mul ta, qne fô rcm di1·ig i<las 
uo s infrnc tores dos p receitos san ita rio s. 

XXII Aprese ntut· sén1trn:ilm ent e no d irect or gemi llll't relul.orio do 
ser viço fe ito n o distri cto e m ensu ln1 enle u111 111a1 1p:1 , o rga ni su do segund o o 
m odelo que fô r ucl optado , clus vacc in ac1ões e rev .1ccinn1:ões p ruti cadas, com 
in d ica c,>ii.o dos resul iados dn inn ocul n1:üo da ly m ph n., se m prejnizo clit s 
con1n1 unicnções que deverão d iri g ir ao direc tor ge ra l se m pre q ue h o uve r 
urgell cia de provid e n ci ~ts s~1 nita ria s . 

XXlll. P res ln1· os prim eiros socco rros uos fo ricl os, ni'ogaclos, :\s v ict i 
mas de uccid entes n a via publi cn, uos doentes da po pula ç.1io pobre, rcrn et
tendo pura os h os pi taes <Jll C n iio se possam lrn tar e111 do micilio. 

XXlV. Pcn11an ecer na agencia da prefe itura os commissn ri os urbanos 
nos dias qne fô l'em des ig nados , conful' me :i di s tribt1 i ~.üo rn ensnl J o se rviço 
fe ila pelo dir~ cto r ge ral, o gue lhe sc r t\ commu nicmlo. 

XXV. F ornece r ao co ll cg a que o sub ·ti tuil' t odas ns ioformaçbcs 
preois il S. 

X,"{ VI. P roceder {1 verifi cação de obitos nos casos d e moles tias 
transmissi veis. 
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XXVII. Pnrn que sejam bem conh~cidos os nomes dos commi ssati<fê 
de hygiene, sua residencia , lu gar e hora em que podem ser encontrados e 

o servi~'º que dcll es tem o JireiLo de re quisi t ar c .. dn municipe, haverá na 
agencia da prefeitura um quadro com estas indic,ições , d evendo o counnis· 
sario ele l1 ygiene ter na porta de "su.1 residencia li indicaç.ão de seu 
cargo. 

XXVIII. Os commissnrios de b yg iene dos di s~ricto s SL1burbanos são 
obrigados a residir nos respecti vos districtos. 

Art. 2"1 A o secretario compete : 

I. D iri g ir os trnhulh os da secretaria e fazer a respectiVL1 escripturaçã:a. 

11 . Redigir as uctus do conselho ge ral e do conselho <listricLul de 
hygicnc municipal. 

Art. 2Z. Aos chefe s de secção compete e bem ossim aos offic iaes, 
amanuenses e mais empregodos, os tra ba lhos q ue lhe fõr.in des ig nados 
p elo secretario . 

Art. 23 . Ao archivisl"a bibliothecurio r.ompeLe: 
I. Orgnnisar o nrcbivo Lla repar t ição e m an tê- lo n:1 mni or orde m, de 

modo a facilitur qun l<Ju er Lo nsultn , informa ção ou parecer que se torne 
preciso a qualquer funcci on ari o. 

II. Extrnctar das part es di a rin s de serviços tt relação que tem cfo ser 
presente ao director e classilic.1 ·la metl1od ica111ente parn ulterior confecção 
<lo relatorio. 

llI. Org;misar a relaçii.o mensal do serviço, in chiin do ns m<!diclas 

Lyg ienicas adopt•t<las parn a p11blic ;1ção n::t imprensa e co nhec imento do 

1mulico. 

IV. Resumir di11ria 111ente o expediente da reparti ção ptua ser publi
cado na imprensa. 

Y. Hubr icar e nssign.ü us pedidos para o expediente do n1·cl.J ivo. 

VI. Orgnnisnr me t.bod ica rn cnte, cata logando com cuid;tdu, todos os 

livros que po~s nir a bibliotheca da dirccto ria e em cuj ;t conserrnçã o será o 
reSJ> Oll S;IVCJ. 

VII. Attende1·, dentro dn repa rtiçiLo, a todns ns requi s ições de 
<locumeotJs que Jirectamcnte lh e fô rem dirig1Jos pelo di rnctor ou 
sec retario. 

hrt. 24. Ao nnxili nr do nrchivi sta bibliothecn1·io e .111J>rC exec uta r ns 
orlens qne por est e lh e fô rcm tr11ns111ittidns n o serviço a seu cargo . 

.Art. 25. Ao 1wtual m cLl ico euc.uregado do lnstitu10 Vacciouoge1lico 
compete ; 

I . Effectuar a vo.ccinação animal, directa mente , t res vezes por 
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semana, no posto central, em todas ns pessoas que se npresentarem para 
esse iirn . 

II. Fornecer tubos e placas de vaccinu para que os seus auxiliares ' 
pratiquem n vaccinação animal em domicilio . 

III. Fiscalisar com o maior escrupulo a qm\lidacie dns pustulas do 
vitelo, de modo a evitar q uaesquer aecidentes que as pustulas impuras 
possam causar aos vnccinados . 

IV . Fazer a e i ll ecta da lympha-vaccinica an imal e humanisadn, para 
uLilisação ulterior, pelos processos r1ne melhor satisfaçam a sun conser
vação e que serão communicados ao clirector. 

V. Superintencler o serviço elo registro e verificação da vaccinação 
pratica, no posto centrnl. 

VI . Organisar mensahnenue o relntono elo se rviço :feito e do resul -
taclo colhido, com as especificações indispensaveis ás regnlariclacles de 
fiscalisaç.ão do serviço de vaccinnção nos seis primeiros mezes de idade 
e do das revaccinações em c1uulc1uer époc'l. 

VII. Serão nomeaclos, sob proposta sua, quatro anxiliares para este 
se rviço, que prestarão ao dircctor todos os dados parn o bom cumpri
mento do disposto no n. VI. 

VIII . \O euca1Tegnclo da vaccinnção humanisada a effectnan\, duas 
vezes por semnn '1, no posto central, cumprindo- lhe tambem o disposto 
no n. VI. 

Art .. 26. Aos veterinnrios compete: 
I. Exercer activamente a mais severa fisca l iso~:ão em todos os 

locaes onde existam an im aes agglomerados e ex ig: r o iso ln•.nento de lodos 
aquelles que lhes parecerem soffrcr ele mcil estia transmissíve l. 

II. Mandar sacrificar todos os onimaes que soffrerem de molestia 
incuravel snsceptivel de transmissão . 

III. Visitar e examinar as estações ele ve bicu los de tracção an im al, 
os cstn bnl 0s e ~och e ir ::is, proviclencia.1do para serem adopt:idos os rnelbo 
rumentos hygienicos indispensaveis a esses locaes, e indicando ao director 
geral aquelles que, por insanaveis, elevem ser fecliadcis, demoliclos ou 
removidos. 

IV. Realizar as medidas de desinfecção que, em casos de molestia 
ou morte do an imal accommettido, se tornarem necessarins. 

V . Compa-reccr nos pontos em que, pelos comm issnrios de hygiene, 
fôr julgada precisa a sua preseT1ça. 

VI. Enviar ao director geral um relatorio mensal do serviço feito. 
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CAPITULO IV 

DO OONSET,IIO DISTRIO'l'AL DE U\'G!ENE i\rUNICIPAf, 

Art. 27. Com o fim de facilitar a execuçã~ de algLrns se rviços, unifor-· 
misa-los a orientação e mesm o co mo elemento de informaçõJs á adminis 
tração, fica constituído o Oon ;elho Distr icta l de Hygiene Muniê:iplll . 

Art. 28. O Conselho Districtal se comporá cio director de Hy~iene e 
Assistencia Publica, do medico vaccinador, do encnrregndo do Laborntorio 
de Brornatologia, de tres commissnrios de hygiene e de tres engenheiros 
districtaes. 

Art. 29. O D irector de Hygiene e .Assistencia será o presidente do 
conselho, e ser:í substituído em seus impedimentos na d irecção dus tra
balhos pelo vice-pres idente eleito. 

Art. 30. O conselho funccionan\ nn Di rectoria de Hygiene e .Assi;;
tencia,. e servirá ele se·cretario o d,, Directo ri a de Hygiene e Assis lencia . 

.Art. 31. No primeiro dia util do mez de Janeiro se ret:nirão na 
Dircctoria de Hygiene ~ Assi•tencia todos os commissarios de hyg ier:e e 
engeal:eiros disLrictnes, e esco lherão os membros e lectivos do conselho, 
presidindo a reunião o mais velho dos comm issar ios de hygien~ . . 

.Art . 3~. Cada um 9prese11tará a sua lista contendo o nome po·r 
extenso de um cornmissnrio de hygiene e o de um engenhe iro cli strictal ; 
os tres rnds vot.l.dos, quer dos commissarios, quer dos engenheiros, serão 

bs eleitos . 
.Art. 33 . [•'eita esta apurnção serão proclamados os eleitos e em neto 

con•ecutirn, ou no pdmei:·o dia de sessão, estes elegerii.o o vice-presiden te 
do Conse lho District11 1. 

.A rt . 34. Desta ret:n iiio se lavrará uma neta circu mstnnc i:ida que con. 
tenha os nomes elo t oelvs os votados peh ordem numeeia ele votação e que 
se rá remett.ida no direct or. 

Art. 35 . O secretario communicarit a cada um elos eleitos o resultado 
da apura çã.o na parte que lhe di sse r respeito. 

Art .. 36, As sessÕe8 •e riío mensnes e nellus o director geral expor,\ o 
que julgar nccessario para bem or ientar e "ttniform isa r o serviço nos cliffe
rentes distri ctos, e serão discutidos e votados todos os nssumtos concer
nentes ú hygien ~ , nssistencw publica, cujo estudo fôr con1mettido espe 
ciH lmente n r1 trn l'l uer dos membros tlo conselbo p elo cli rector gemi. 

Art. 37 . Cncla membro do conselho apresnt.irá pa rece r por escripto 
sobre ns questões ele cujo estudo fôr encarreg:tdo pe lo d irecto r geral ; pa
recer que terminará por cci nc1L1sões explicitas , as qunes se rão submettidns á 

discussão e Y o t.a~iio nominal. 
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O pres idrn te d•trá p01· finda a cliscnssii.o q nnncl o entendet· q ne o as
s unip to se acha sn:llcLrnte rn entc esclarncido ou adiará, se assim ju lgar 

conven iente . 
Art . 38. No reln to rio annn,11 1!0 dit·ector ge ral se rão publicados, em 

ann exo, u integro. cios parece res dos m embros do conselho, 11presentados 
cm sessão . 

.A rt. 39. Será Lemporn. rinmente di s pen;ado do serviço no sen districto 
o membro do conselho que fór encnrreg '1 r!o de estudar questões espec i.1es 

a elle cornmetli<lns pelo dirccto r. 
A rt. 4.0. Quando pnr,t o estudo cle3lns que, tões o m embro do conselho 

tenha necessiclnde el e pe rco rrer os di strictos urb.1n os e snburbanos , ten\ 
a lém ela ajlllla el e custo para trn n> por te , 11111a g rati fi c,1ç.ão addic ional que 
não exce1lerá mensalmente n 111 e1ade ci o orde1udo a qne t•irn direito. 

Essa- g rntifi cac;ão serú co ntnda '"' propor~iio do nnmcro de dias qne 
empregar nesses estncl os . 

.A.rt. 41. Sempre que o se rviço publico o exigir, o c1irncto r ge m i con
vocará sessões extrao rclinarins elo Conselho Dis tri cta l d e H ygiene . 

.ATt. ~2 . Pelo fnct0 da ex istenr i<t do Cons elh:i D: otri ctal el e fl ygiene 
n iío 6ca o di1·ect0r ge i:a\ ioliiuid o el e reun ir os demais comm issarios qnando 
jnlg:ir necessariq a be111 do se rviço . 

. CA PITULO V 

D OS 00::\IlllSSA.nIOS DE B\.Gl ENE 

Art. 43. 0 ; com1ni ss:irios el e hyg iene sedio tlistr ibu id os pc\og d is
tri ctos nrbanos e subnrb 111os e m que fór di vid ido o Dist ricto F edera l e em 
nnme ro proporcional á popuhc;ão e ás neces,; icl ndes d o serviço em cada 
distric to . 

.A. rt. M. Além do que lh ~s cumpre no di spos to do art. 30, terão no 
-exercicio tle suas funcções antoridac1e e competencia pa,ra fazer cumprir os 
artigos re!.it ivus à pol icio sanitarin, expedindo ns instrncções , appli cn nclo 
as multas e tomando as demais providen cias . Es tes factos se rão immed ia
tamente levados uo co nheci mento elo director ge ra l pe los commissar ios de 

h yg ieae . 

Art. 45. Sempre que ao cli recto r constar, po r com rnunjcação dos com
m iss;1rios de hygieae 0 11 po r outro meio, que em um districto reina e lg nnrn 
mol est ia ep idemicn e que o comm:ssario ou comm issarios ele h ygiene não 
pó dem altende r ils necessida des do se rvi ço , podert\ reforçat· o mimern dos 
mesmos co rnrn issa ri os , clestncanclo de outros di strict.os para o dist r ir. to em 
qne a ep idem ia se tiver mnn ifestndo. Os commissurios ele hygieoe qne fôrem 
destacados para serviços extrnorúinnrios em a ntros distr ic Los, terão, além 
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d" ajuda tle custo destinada a 1r,, nsporte, uma gra: ifi c.l!;ão nd1!icional, qne 
não excederá a metade do> seus \' "n ~i111entos urJin trios, conta. la na pro 
porção do numero ele dias em qne est ive rem destacndos. 

ArL 46. Quando por mgencia do servi90 nos clistri Jtos não conv ier 
destacr1r os co111n1issa ri oõ ele hygi en ~ , o director proporá ao Prefeito que 
seja contratado um ou mais medicos parn aux ili ar os commis.sarios elo d0is
tricto contaminado, O meclico contrntado te rá direito aos d is l.rictos urbanos. 
ao vencilll ento ig ual ao dos respectivos commissarios, e nos suburb:rnos aos 
mesmos vencimentos se nhi ti ver a sna res idencin, e 111nis tnetnde <la g ra
tificação se re5illir em disf;1)cto urbano. Em qualquer <lestas liypotheses os. 
vencimentos sedio contados na proporção dos dias que dnru1· o se rviço. 

Ar t. . 47. Os commi8sarios de hygiene destacados para o serviço ex
trnordinario, bem como o med ico contratnclo, fic am obrigados a cumpr~ 

todos os deve res in t:ncionados neste regnlmneuto, como se f1.J3 Se m con1 -
míssari os ele hyg;i'êiie effectivos elo clistricto, em que extrnonlina1Ümente 
serv irem, curnprinclo- llies, logo que t ermine a sua co mmi ssõ.o, apresentar 
ao director gera l um rela torio elo trabalho feito, assim. como todos os es
clarecimentos qne puclere1u npresentar ao estuclo da lllolestia epidemica. 
Este relata ria, se ass im o entenuer o director , será lev,ulo ao conheci- 
menta do Prefe ito como titul o de rcco111men •la1,ão Oll provas ele serv iços . 

Art. 48. Sempre que o di rector, pelo exame das commissões sema
naes, de que trata o n. X,'(II[ do a rt. 20, ou por outro meio, verificar qlte 
qualquer co mmissario de hygiene deixa ele cumprir os se us deveres, o 
adm oestará, e no caso de se rem g raves e repet idos os factos, proporá a sua. 
demissão ao Prefeito. 

Art. 49 . Haverá n'' agencia ela Prefeitura de cnda district:o, um a am 
bulancia para execução do que det Jrmina o n. XXIV do art. ~O e o rnais. 
que fô r preciso pnrn o serviço elo expediente e lHlN os otlt.1·os serv iços de 
que são encarrag,1clos os comm issarios <le h ygiene. A re~ ui s i yiio ele lude> 
que fôr preciso para n execução desses se rviços será feita di rectnrnente 
pelos commis mrios Ue hygiene ao director geral. 

Um dos com mi •õ.11·ios de cach distric to é des ignado pelo director q ue· 
será o responsavel pela nmbulancia. · 

CAPITULO VI 

POLTO JA SA~ITAUIA 

Art. 50. A pulicia sn nitnria elo Di stricto Federal terá por 1im a ob
servancia do disposto neste regn!.tmento, relativamente á prevenção e re
pressão dos abusos que possam comprometter a sande publica. 
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A.rt . .' 5 1 . Em relti çiio á habitações [lílrLiculares ou cellecti vas, obserrn

se o segt~int.e : 

I. Todas as cnsas novits on re. pnmolas antes de serem habitat.las , e as 
ile alugue l, que vnguern, se rão dentro de tres d ias , contados da desoc
<lupnção, examinada> pela nutori rlntle snnitari:1 locnl, qne verificnriL se o 
preui o est iL em condições ue se rvir de res itlencia; no caso de encontrar de
feitos, qne po.;são comp rome lter a snnde dos moradores, p roceder{i de 

w nform idad e com os§§ 8°, 9° e 10 deste artigo . 
II. Se nn hab itação se t i.ver dado caso ele m olestia t r.t nsmissivel, n 

:mtoridade sanitnri ti ordenará as desinfecções e otitras prov idenc ias que 
fôrem c ecess 1rins; e, sem qtie estas tenham sido pruticadas, nií.o poderá a 
casa se r post:t em aluguel ou occupadii, inco rrend o o in frncLor n 1 mult.a de 
200$ , da q ual não ha 1•eri1 recurso . 

III. A a uLo ri dacle san iLa1·ia, ve rificando que se acl1a excei1id1L a lota
ção dos huteis, casas de pensão , cortiços , esta lagens e outras habit ações elo 
mesmo gcnero, mul tará os respectivos proprietarios ou sublocadores em 
30S e rnais 5U por pes ' oa qne exceder o numero fixado, e os intimará por 
esct'ipto pa ra que se cinj a m ú lolaçií.o dentro do pr'iizo de 48 horas . Finda 
n.s ti8 horas, sem que a intimação !enl1a sido cu mprida, e l evado o facto ao 
eonli eci111ento do , fl irec tor geru l, este providenciará, p or inlermedio das 

atlto ri cl adea pol ici:rns , p :m1 que sejam fe~haclos os predios pelo prazo que 
fixa r , ou pedirá pro videncias no Prefe ito . 

IV. Qua nd o não esti ve r feita a lotação a que se re1ere o par:tgrc1pho 
antececle nte, a auiori <l.ide sani ta ri n a far!L, intim a ndo Jogo os propr ie:arios 
ou sub locado res para que n tornem cffecti vn denLro ele 48 horas . Se , :findo 
e»te pr :1zo , a in t im ação não ti,•er sido cum prida, procede r- sc-lrn de confo r
m ida de com n segunda p.nrie do ci tado p nragrap ho. 

V . Quando, aj ui zo do director gera l, os predios ,Je qu e trata o n. III 
não po de rem , por s uas nuí.s cond ições hyg ienica.s , cont innar· n servir , se1n 

reri go para a sanue publica, n autoriclade sa nita ri a alem de impôt· as 
multas que no cciso co•tlierem, in tinrn 1· á logo os prop ri et.a ri os ou suhl oca 

àores P""' r1 tte na fec hem <l ent ro de 4) horns, e su pod·e 1· iio se t' reabe rtos 
tlepo is de feil.os os rn elhorarn el1tos ju!g.1dos necessal"ios. 

Não S<;; ndo ctirnp rid n a i n t. irn ·~ção o <l irecto r ge rnl dará conhecimento 
do focto ao Prefeito o qual provind ic ia rá para qne os preuios sejam 
fech,1ilos. 

Vl. As cliipos ições do numero an\ecedentc serão extens ivas , no que 
fõr applica vel, á> cams de pasto , á.> de pe11uena m erc '1nc ia tle gen~ros 
alimenticios, t tvernas, eatalrnlos e cava ll ariças . 

VIL .A. cl1rect.oria geral ue hygiene , no intuito de fiscal iz.ir a natureza 
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e o regimen dos utens is sanitarios instn ll ados nas habitações particulares"
eollectivas e verific•tr se são observadas as ind ispensaveis condiçõea 
hygienicas nos domicilias, a bem d;\ saúde publica, mandará sempre qne 
o julgar nece~sario, um con:missario de hygiene proceder regt1hirrnente 
a visita de todos os predios, com sciencia préria do mora<lor, e, no caso 
de opposição deste recorrei· do commissario ao auxi!io da autoridade poli
cial mais gmdunda do lugar. 

VIII. Nas visitns fritns, eo1 virtude Jo exposto no numero antecedente, 
a nutoridade s:1nitari:i verificará se a casa ca rece de cond ições hygienicas, 
por incuria do inqui lino ou do proprieturio ou por defeitos e vícios de 
constrncção on de intallação dvs nppurelhos sanitarios. 

No primeiro caso, intimará o inquilino parn dentro do prazo razoavel, 
corrigir tnes defeitos ou abL1sos encontrados e o mais que fôr necess'.lrio, 
sob pena de mult.a ele 20$ n 508, dobrada nas reínci<lencias; nos antros 
dous casos, intimará o priprietario, sob as mesmas penas, para procecler 11<> 
asseio, reparos e m elhoramentos convenientes, dentro . elo prazo que na 
occasião fixará . 

IX . Oito cli11s depois de cnmp'ric111 a int imação na primeira hypothese 
ele que trata o numero anterior, devení. a autoridade sanitaria fazer nova 
visit11 parn Yerificar se ê mantido o estaclo cie asseio recornmendado, 0 

poderá assim continnnr a proceder emquanto o julgar necessario; impondo 
multa de confoni1idnde com o citado numero, cada vez que encontrac 
fa ltas . 

X. Se, findo o pralo mnrcndo nas outras hypotheses do m1rnero VIII, 
os melhornmentoa e reparos inclicndos não tiverem sido executados, a 
autoridade imporá a mnlt11 comminad.1 e marcará novo prazo q11e poderá 
ser menor, sob pena do dobro dn primeira multa. Findo o segundo prazo 
sem tjue 11 intimação tenha si elo cnm prida será applic ida nova multa 0 

proceder-se-ha nos lermos d11 segunda parte do n. IIL 

XI. Nas visitas que a auto ridade fize r aos hoteis, casas de pensão, 
hospitnes, casas de saúde, maternidades e enfe rmarias particulares 
se r-lhes-lia fac ul tada a entrnda sem pre •1ue ass im o exig irem os interessei 
da saúde publica a juizo da mesma autoridade preceden do reqn1s1çao ti. 
admin istração do estabelecimento, quando este pe rtencer ou estiver a 
cargo de ., Jg umn associação pia, legalmente constitnida. 

XII. Em taes estabelecim entos, bem como nos co llegios e officinas, 
marcará a auct.oriciade snnit.aria a respectiva lotação, ficando os donos doa 
estabelecimentos suj eitos, nos casos de infracção, ás multas do n. III. 
Além disso, serão os proprietnríos dos estab elecimentos obrigados ·11 
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íechi1 -los , desde qne ajuizo 1ln. referid't nutorida le , as casas em <1ue func
·Cionaretn n1Jre s~ntarem gn-1ves e io snonve is defeitos bygienicos. 

D:1s determinações dn au toridad e sa nitaria loc.il , nes te caso , haverá 
recurso com effeito suspensivo parn o d ire.ctor geral. 

.Art. 52, Nas visit·1s, a q1te a au to ridade sanita ri•1 prncecl er ll<'S casas 
·em qne se fizer commercio de generos nlimenticos, observar -se -lia o se
guinte : 

I . Quando a antoritlacle sanitarin encontrar em qualquer dessas cnsa$ 
generos a lim entícios em estado de manisfesta decomposição, os mandará 
inntilisnr immediatamente, reques itnndo, se fõr necessnrio para esse effeito, 
.a presença do fiscal ou ela at •toriclad e policial, correndo a despeza da re
moção por conta do dono. 

II. Se a decomposição do genero não fôr mnnifestn , m11s hou,·er 
motivo para acreditar-se que elle se acha altera elo a antoridaJe sanitana 
interclirú a venda do mes mo genero , até ult erio r decisão da clirectoria gernl 
-e remetterá amos tras cl elle no Lnborntorio de Bromatologia. No certificado, 
que a referida autoridade deverá entre p-ar no 1lono da mercadoria indicará 
a especie, qnnntidade e marca, se houver, do genero alterado, luga r em 
.que se acha e todos os ontrns signnes que sen·irem para reconh eci mento 
do mesmo genero; responsnbilisando o respectivo dono po·1· qua lqu 0 r falta 
que maÕ•s tarde se ,.w·e1·ifiqne. No ta lão <l o c;ertilfondo sfl'ão e.scri ptos os di
zeres do documento entregue ao dono da mercadoria, exigindo a auto. i
<lade sa nitaria a assignatura deste. 

IIL .A autoridade sanila ria mercnrá no ce rtificado o prazo que durará 
11 interdicção do genero, e mandará communicação immediata no Director 
·Geral, a fim de que ordene a analyse com urgencia. ~e dentro do prazo 
marcado, nenbnma decisão houver, fira rá o dono da mercaclor;a isento ele 
·qualquer pena, e com direito pleno de clispôr do g-e=e ro interclicto como lhe 
npprover. 

IV. Se an tes ele expirad o o prazo ma10ado de conform idade com o 
•num ero antecedente, o dono ela mercadoria ven de-l a toda on em parte, on 
simplesmente retira-la do respecl ivo estabelecirnento, se m prévia licença 
·da atitorida le snn it:Lria local, in correrá na mulia el e IOOH. ela qnal não La
verú re<:Ul'S'.l, e se rá obrigado, sob peoa de igual multa, a entregar a mer
·Cadori a, ou indicar o luga r em que ella se acha, v. m ele ser sequestrada 
ou inutilisacla, conforme o seu estado. 

V . A mercadoria que nas conclir,ões dos numeras nntecedenles ficar 
·sequestracln, será subm ellid.1 n ex1nne e restituicla ao seu duno, s i estivei· 
·em bom estado , senrl u inutilisnua no caso contrnrio. 

Ar t. 53. N·,s fitbric.1s de li có res , vi nhos artificiaes, agntts rnineraes, 
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gordmas, comestivGis, conservns alimentares e outros generos ele ignal na
tureza, a autoridade sani tnria fa rá visit ns freq uent es destinadas n veri
ficar: 

I. Se as substancias e111pregtHhs no fabrico de lues generos siio ele 
mil qnalidade; 

II. Se na composição do pr~ducto entra qunlqner muleria nociva á 
saúde publica ; 

III. Se nas elitas fabricas se usam rotulos fnls os . Serão consillerndo s 
falsos, quanto as fnbricas de que trota o nrt. 53, os rol ulos que. indicando 
proclucto sob a denom inação usnal de r1trnlqne r dos prod uctos m1tt1rne s não 
contive rem a declnração tle nrLificial - impressa d iago nalmeüte no rotulo 
em caracteres legiveis e em tinta clifferente <l <t do rotulo. Nas duas pri
meirns hy p'oth,ses a refe ri da autoridade procede rá do modo prescripto no 
artigo nntece1lente, imp ondo aos donos das i'abricas ns multas comminalln s 
n os r espect ivos pnragraphos , e na. terceira li ypothetie, communictll' á im -
mediatam ente o facto ao Dirertor Geral, para os devidos effoitos. 

P uragra11ho un;co. As fabricas ele que trnta este artigo submetterão a 
exame da Directoria Ge ral as fo rmulas elos seus productos, as quaes depois 
de appro\•aclas , ficariio sob sigilo no arcbivo da rnpnrl ição . 

.Art. 5~. Em todas as fabric as a auto ridade s.anitnri3 examinará se 
sã~ ellns insalubres pelas snns condições mate ri aes da. install ação , p erigosa 
á saúde elos moni<lores visinhos ou in commo<lns. Nos . dous prim eiros 
casos ordenará os melh oramentos necessarios, on se estes nlb fôrem prnti 
caveis, a r•~m oção. do estabel ec imento para p reclio ou l?c1lidade conve -
niente. Se:: do a fobrica simpl esmente incommoda, a mc,mn nutoridac1e só 
ordenará a rem oçiio se niío h ouver meios de tornar o estabelecimento tole 
ravel; devendo, no caso contrario indica- los. 

Em tod0S estes casos a autonclnde marcará prazo par.i a e:x;ecuyão de 
suas determinações. 

Findo o prazo marcado , se ns ord ens ela autoridade saniiaria niio t i
verem sido cnmpriclas, sed o dono ela fabrica mul tado em ' 200H e m.ircado 
novo prnzo , expirado o qual, in correrá o mesmo dono em multa igual e 
poderá a autoridade mandar fechar o estilbelec im ento pelo tempo qu~ fô r 
preciso pnrn o cnmprim e1. to clns orclens , sem o que não p od~rá ser rea 

berto . 

Por ado cb autoridade qne orclenar a remoçiio ou fechamento h ave rá 
recurso com cffe ito suspens ivo, o qual , deviqamen te fundamentado, e docu
mentado, deverá ser interposto dentro de cinco dias, co1:tados da data ao 
acto ou decisão recorrida. 

Art. 55. Qnnnclo em q:·a lquc r fnbrica n nutoriclacle sanit11ria V€ri ficar 
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que os processos industriaes emrregauos não são os JU3Ís convenientes 
para a saúde dos oper,1rios, aconselhará os que devam ser adoptados . 

.Art .. 56. Nas visitas que n autoridade snnitaria fizer aos estabulos, 
caval lariçns e outros estabeleci mentos em que se reco lham animaes, deverá 
ella prescrevei· medidas hyp;ienicas convenientes, marcar a respectiva lo
tação e impôr, nos casos de infrac9iío, a muha de 50$, do dobro nas rein
cidencius e de !OS por animal que exceder ao numero marcafo. 

Paragrapho unico. Se tnes estabelecimentos apresentarem defeitos 
hygien icos insanave is , a autoridade sanitaria procederá de conformidade 
com o disposto no art. -§ 50 • 

.Art. 57 . Quando reinar qualquer m,olestia epidem1ca proceder- se-ha 
do seguinte modo : 

§ 1. 0 Se a autoridade snoitara ver ificar o apparecimento de molestia 
transmissível, em algum estabelecimento ou casa de habitação particular, 
coromunicará immediatameate o facto ao director geral e applicará sem 
demora as medidas que fôrem mais urgentes, para obstar a propag.1ção da 
molestia, de accôrdo com as instrucções do diredor de hygiene. 

§ 2. 0 Por ordem do Director Geral de Hygiene e Assitencia Publica, 
serão praticadas as beneficiações de que o predio carecer, a inntilisação 
das roupas e outros objectos susceptiveio, que tenham servido ao do ente ou 
ao defunto e a desoccupação do mesmo predio, com prohib içâo · ele ser de 
novo habitado ante's de feitas as · desinfecções e mais ben~ficiações deter
minadas. 

§ 3.0 Se o doente achar -se cm estabelecimento ou hab itação onde 
houver agglomeração de pessoas, ou sem o conveniente tratamento, a au
toridade sanita.ria mandará removê-lo para o hospital ou lugar apropriado, 
ficando a habitação ou estabelecimento sujeito ao di sposto nos dois para
graphos antecedentes. 

§ 4. 0 Ordenada a desinfecção pela autoridade sanitaria, ningem po
derá eximir- se de pratica-la, correndo as despezas com os desinfectant es 
por conta do morador da casa ou dono do estn belecimento, salvo se a des
infecção se realizar na residencia particular, de pessoa reconhecidamente 
pobre, caso ·em que as referidas despezas serão fei tas por conta da muni 
cipalidade. 

§ 5.0 .A autoridade snnitnrin tomará conta das roupas dos doentes ou 
de quaesquer outros utcnsilios, que tenham servido ao doente, inclusive 
mobilia em estofos parn serem devidamente desinfectadoa. 

Quem vender, emprestar ou dér qualquer objecto ou roupas qne tenham 
servido a doentes atacados de molestias transmissiveis, será punido com 
a multa de 1ooaooo. 
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As desinfecções serão repetidas o numero de vezes que a autoridade· 
sanitarin julgar preciso, conforme a natureza da molestia . 

§ 6.0 Se se tratar de compartimentos isolados, no resto da habitação, 
poder{i o empregado encarregado da desinfecção fecha-los e só entregar as· 
respectivas chaves, depois de aclin.re.m-se os mesmos compartimentos pu
rificados. 

§ 7.0 Se para desinfecção da cas n ou estabelecimento se tornar neces
saria a mudanç~ dos moradores, para outro predio ou se voluntariamente· 
elles se retirarem a autoridi\de sanitaria locnl dará parte immediata do oc
corrido á da circumscripção em que taes pessoas fórem domiciliar-se, e 
esta deverá visita-las as vezes que julgar conveniente, indagando se al
guma dellas se acha contaminada, durante o prazo correspondente á incu-
bação maxima da molestia trnnsmissivel, contado da data da ultima com
municação com o doente ou com o defnnto. 

§ 8 .0 Se alguma das pessoas de que trata o pnragr11pho antecedente, 
fór accommettida de moles tia tronsmissivel, proceder-se -ha como fica es
tabelecido neste artigo. 

§ 9.0 Quando a Directoria julg.ir conven!ente, poderá mandar affixar· 
na porta exterior do preL1io, sujeito a desinfecções, a declarayão impressa 
de que elle se acha infeccionado e requisitará da autoridade polici al provi
dencias para que não seja destruída a indi.cada dechração, que será con
servada emquanto a desinfecção não estiver completa. 

§ 10. As pessoas que se oppnzerem ás determinações da · autoridade 
&imitaria, in correrão em multas de IOOS a ZOOSOOO, podendo a mesma 
autoridade solicitar o auxilio policial, sempre que se tornar preciso. 

§ 11. O medico que primeiro verificar em doente de que trate, algum 
caso de rnolestia transmissivel, deverá participar immediatamente o facto· 
si. autoridade sanitnria. 

A infracção será punida com a multa de 100$000. 
Art. 58. São molestins transmissiveis, cu ja notificação é compulsoria, 

na iórma do pnragrapho precedente, as seguintes : feb re amarella, cholera. 
morbus, peste, sarampão, escarlatina, varíola e diphteria. 

TITULO II 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 59. As infracções deste regulamento a que não estiver com mina
da pena especial, serão punidas com a multa de 508 a IOOS, dobrada nas. 
reincidencins. 

Art, 60. Todas as multas comminndas neste regulamento, por infr.ic-
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ções ele suas d isposições, serão co lm1<l11s de accórdo com as kis em vig or 
e que rege m a mnteria. 

Art. 61. As nutorid'.ldes sauiforias reclam :irão , p or si ou por interme 
dio do Prefeito , o aux ilio d.as autoridades polic iaes, sempre que ju lgavem 
necessario . 

Art. G'Z. Fica o Prefeito autoris ado a cre.u·, logo que seja poss ivel, e de 
accórdo com as fvr9ns orçamentarias da M:unicip~l i.dad e, as seguintes se r
viços: 

I. Um lnboratorio de bromatologia. 
II. As c1récbeij . 
III. Um hospital P"ra o exclusivo t ratamento de rnenOTes accouuue tti-

dos de molestias contagiosas e t ra nsmissive is. 
IV. Um instituto vaccinogen ico . 
V . Urn in stit uto para exame das rumas de leit e. 
VI. Uma escola veterinarin. 
VII . Hospital ele Yenereos. 
Pnrngra pho unico. Est1,s serviços se rão erenclos segundo a ordem in

dicada . 
.Art. 63. ~eriio e$t:1belecirlos mais quatro clesinfectorios em pontos 

que possam servir a mais ele um clistri cto e augmentado o numel"O de cl es
Ínfectudo res, quando fór preciso . 

.Art. 64. l~â'ca o Prefeito autorisadu a a ugm1,nlar o numero ele com
m is~ar i os de hygiene , conforme as necessid ades cios diversos se rviços em 
épocas, quer normnes, quer anormaes, á proporçãJ que novos ser viços se 
forem creando. 

Art . 65, Fica o Prefeito desde já anto risnclo a contrat11r no pa.iz ou 
no es1rnnge iro dous veterinorios . 

Art. 66. Fica o P r efe ito autor isado n r eclamar rlo Governo da União 
os h osp íln es de Santa Barbara e S. Sebastião, a bem da nnifo rmidar]e do 
serviço snnila rio CJ.Ue passo u a cargo ela Municipa lidade e como n ecessarios 
paru a exeCt>çno das medidas ue prophylax ia de cuja maior parte está elle 
encn rregndo, con10 seja n vnccin açüo e revaccinação, visitas domiciliares, 
isolamento em domicilio e desinfecções. 

Art. 67. O Director Geral de Hygiene e Ass istenc ia Publica organisará 
e snbmetterá á npprovação do Prefeito ns in strucções <:speciaes referentes 
nos diversos serviços da Dirnctoria de Hygiene e Assisteucia em épocas 
nnorma es e em q11arlras epidemicas. 

Art. 68. No caso em CJ.He se desenvolvam molestias epidemicas em d is
trictos longicuos dos hospjtaes destinados a este fim, fica o Prefeito auto 
risado n installar hospil•aes barracas parn o trntamento dos respedivos 
doentes. 
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Art. 69. Pelo presente regulamento são garnnt iclos os direitos ndqni-
1·ic1os em lei pelos medicos e nrnis fnncc ion arios da anti!!a fospe 1·foria d e 
Hygiene, que pa s,arào para a llfonicipalidade e os anti gos medicos da l\ofo
nicipa lid ,1de ; del'endo ser todo o pessonl aproniturlo na no va orgnnisação 
da Directorin Geral de Hygiene e Assistencia Publica. 

Art. 70. F ica consignada a verba annuol de 1:2008 pnra a ~1annten

ção du enfermaria de Molestias trnnsmissiveis, creacla e costeada com essa 
quantia pelo Ministerio do Interior, na freguezia de J acarepaguâ 

Art. 71 . Ficam conservados os lugares de ~uperintend entes ele ns~is

tenci a á infnncia desvalida e bem assim o de medico e professor de tra
balhos manuaes da Casa de S. José, e creaclos dous lugares de adjun tos, 
um dentista e um de .ajudante de almoxarife. Todo o pessoal da Casa 
ele S. José terá o mesmo ordenado do pe ssoal elo Asylo de Meninos Des
validos. O sen superintendente terá o onlenndo de 4.80011 e a g ratifi cação 

<le 1:'200$ , e o dentista ordennclo ele 1:'l0US e a gratificação ele GOOSOOO. 
Os adjuntos de almoxn ri fe, quer da cas[I <le S. J osé , quer do Asy lo dos 
Men inos Desvalidos, terão o orJenndo de 1:600$ e a grntificnção ele 6008, 
o os adjuntos, além do ordenado, t erão mais GOOll de g ratificação. O me
dico ela Cnsa ele S. José servirá de d irecter, no impedimento do mesmo 

Art . 72. Das multas e penns impostas pelas autoridacles s•nitarias , 
haverá recurso pnr.1 o Prefeito. 

DISPOSIÇÕES TllAr\Sl 'l'OUIAS 

Art . 7 3 . Pam o.; lnga res de co mmissarios de hygiene serão nomeados 
os 65 delegados de hygiene, actunlmente ex istentes. 

Art.. 74 . F ica consi gn :idn no orçamento a verba de 200:0008000 para 
a construcç.io e custeio de uma teeelagem jLüa, un casa ele S. José, de 
accórrlo com o projec to mandado orgnnisar pe lo Ministcrio do ll'lterior, n. 

pedido cio director Jo referiJo est abeleci mento como co1sta elo archivo do 
mesmo. Fica, outrosim, autori sado o Prefeito [\promover o arrenJnmento 
ele um predio destinado á inst .Lllação dll casa de S. José, rn a despender 
até a quantia de 200:008 com a acqnisição e beneficiamento ele •.1111 predio 
des tinacle ao me smo fim ; o arren<lnn1ento não deverá exceder a 20 .000ff 
annuaes . 

Art. 15. Revogam- se as disposições em contrari o. 
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TABELLA 

OllÇA:U:llUTO GERAL DA DIBECTOUIA DE IIYGIENE E ASSISTENCIA MUNIOIPAJ, 

Directoria ; pessoal 
1 director .. ................ . 
1 secretario (medico) ..•..... 
2 chefes ele secção ..••.•••.• . 
2 officiaes de secretaria ..••••. 
6 anrnnuens&s .•••••....•.•••• 
1 °archívista bibliothecario(me-

dico) ...•••...•...•••... 
. 1 auxiliar de archivista ...... . 

1 porteiro .....•.••.••.••.... 
2 continuas .................. . 
1 correio •..•......... .. .•... 

Ordenado 
8:0008000 
5:333$333 
4.:0008000 
3:2008000 
2:4008000 

3:2008000 
1:6008000 
1:6008000 
1:2008000 
1:2008000 

Gratificação 
4:0008000 
2:666$667 
2:0908000 
1:6008000 
1:2008000 

1:6008000 
8008000 
800HOUO 
6008000 
6008000 

Somma .......... . 
Material: 

Para despezas ae expediente e asseio da repartição ..•..... 
Acquisição de livros novos para a bibliotbecn, moveis des-

pezas de publicações e eventuaes .... .... .. ........... . 
l 

Somma .......... . 

POLIOIA 

70 commissarios de hygiene •• 
1 medico vaccinador ...•• , .•• 
4 auxil iares e.lo actual encar-

regado da '\laccinação ani-
mal.. •..• ..••.....• .. . •• 

2 veterinarios .....•••..••••.• 

SANITARIA 

Ordenado 
4:8008000 
3:2008000 

3:2008000 
2:400$000 

ASSISTENOIA PUBLICA 

ndministrndor ... ...... .. ,, ••.• , •..•..••. 
1 auxiliar do administraaor .•••••••••..••.. 
6 cocheiros .• , •••••••••••••••••.•••••....• 
6 njuclantes ...... ,',. ·: .............. .. . .. . 

Gratificação 
2:4008000 
1 :6008000 

1:6008000 
1:2008000 

Gratificação 
1:8008000 

1:2008000 
1:C80fl000 

Total 
12:0008000 
8:0008000 

12:0008000 
9:600§000 

21:6008000 

4:800HOOO . 
2:4.008000 
2:4008000 
3:6008000• 
!:SOOHOOO 

78:2008000 

8:000HOOO 

'W:0008000 

28:0008000 

Total 
504:00.08000 

4:8008000 

19 2008000 
7:200$000 

535:200$000 

Total 
1:8008000-
1:5008000 
7:2008000 
6:4808000 

16:9808000 
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ESTAÇÃO OEN l'RA.T, DE DES!NF E09ÀO 

,1 administrador .. .. . ....... . . 
1 officinl de expediente ...... . 
l depoaitario . . .. . .... .... . . . 

auxiliar de depositario . . .. . 
·20 desinfectudores . ... ... .... . 
1 m nchinista ............ . . . . 
2 foguistas .............. .. . . 
1 por teiro . . ... ... .. ..•. .. . .. 

<6 cocheiros ....... . ... .. ... . . 
6 serventes . .. .... . . ... . . .. . . . 

Ordenado 
2:800$000 
1 :600SOOO 
1:3336333 
1:0668666 

SOOH OOO 

Gmtificação 
1:4008000 
. 8008000 
666$667 
5338334 

1:8008000 
2:000$000 
1:0008000 

4008000 
l :'200$000 

8008000 
Sustento e forragem de 15 onimaes m1rnres .......... . 
Combnstivel, lubrifican te para machinas e conserva9iio de 

materi1.J . .... .... . ... . .... . .. .. ............ . .. . .. .. . 
.Acquisiçiio e úesinfectantes de desinfecções domici-

liares ... . ..... . . ...... .... ............... . . .. ..... . 
Impressos e objee.tos de expediente ... .. ...... ... . . ... . 
Event<rnes ... . .. . . . .. . . . .. . .... .... . .. .... .... . . . . ... . 

,o\SS!S'l'~NCIA PUDl.ICA 

2 officiaes encarregados do registro 
de ubitos da Santa Casa . . . ... 1:8008000 6008000 

l dito encarregado do serv iço de 
desin fecção...... ....... ...... 1:8008000 600$000 

1 d ito encarregado do serviço de 
dcs idecção ...... . .. .. ...... , . 1:8008000 6008000 

dito encarreg,1do <lo serviço de 
desinfecçii.o. . .. . . . . . . . . . . . . . . . t :800HOOO 6008000 

dit o encanegado da desinfecção 
e rem o\"ií.o dos doentes........ 1:8008000 6008000 

Despeza com o custeio dns enfermarias de molestias trans-
missi ve is (Jac.1répagná) . . .. ....... . ............ . ... . 

Sustento e fo rrngens de 48 animaes muares. 
Conse;-vaçiio de material. .......• ....• ..... 
Event.1rnes . ... ... . . .. .. .... . .. ........... . 

30:0008000 
3:0001~000 
3:000SOOO 

Somma . . .... .... . ...... . . 

Total 
4:200$000 
2:4008000 
2:0008000 

. 1:6008000 
36:000Htl00 
2:0008000 
2:000$000 
1:200$00:! 
7:200$000 
4;8008000 
9:000$000 

6:00~HOOO 

[5:000$000 
2:0008000 
5:000$000 

IOO :MOSOOO 

4:800$000 

2:400fl000 

2 : 4(10~ 000 

HOOHOOO 

2:400$000 

2 : 200,~000 

J 6:600$000 

36:0008000 

52:6008000 
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PASSOAL DO NEOI\O'l'ERIO 

Administrador .. .. ...... .... .. ... . . ..... . ......•..•.. . .. 
1 auxiliar .. .. ....... . ................. •.. .•........... 
3 se rventes " 1:2.008 .... . . . .......•... . . .. .. .. . •.. . •. ... 

Somrna . ..... . . . ... .•.... 

llECAP!1'ULAÇÃO 

Directoria (pessoal) .......•.......... . .. ....... .. .. ... ,. 
Mnteri:il . ... ....... ... ... ........ . .... ... .. . ... ...... . 
Polici" Sani ta ria_. .. . .. . . ..• , ...... , ...• , ... • ........ .... 
Estnç:io Central de desinfec9iio . . ...... .. ..... . . • . ..... • , . 
AssistenrJin Pt1blicn ... .. .... . . . .... . .. , . ••.. . . .. . . ... .... 
Pessoal do N ecroterio ............. . ... • ............ .. , .. 

3:000SOOO 
1:8008000 
3 : 6001~000 

8:4.001~000 

78:200$000 
28:000SOOO 

535: '2u0fl00ü 
100:9.00SOOO 

68:580SOOO 
8:9.00SOOO 

818:7808000 
==-~ 

ORÇAl\IENTO PARA O SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO DA CIDADE 
A CARGO DO CORPO DE Bm1Bl1IROS 

Pessoal : anmialmente ... ............ . . , ...... .... . . . 
l\lfaterial: acquisição e organisl1ç1ío ..•. •..............•... 
Material: a11nualmente . ..•... .. . . .. .... . ... . . .. , .. . .. •. .. 

DEi'tlONS'l1RAÇÂO DA .DESPEZA OOM O PESSOAL 

inspecfo r geral. . , ... . .......•.. . .. . ... . •.. . . ....... 
1 fiscal .... ........ .. . . . ...... .. ... . .... . ....••. .. .... 
1 ajudnnte .... •. ............. . •........ . ............. . 
1 enrarreg~do do pessoal ......•. .•..• ................. 
1 encarregado do material . .•.••••.•..•• . .•• . .• .•.• . , .• 
1 sec retario ...•...... . .. ... . .. . ... . .. .. .... .. ....•.. .. 
3 amanuenses, sendo : um a 4.SOH e dons a 2408 ..... . . . . 
1 inspector de macLina. . . . . . . . . . . .......... ....• ..• .. 

13 inspcctores de distr ictos . .... .. .. . ..... .. . .. ... .... . . 
3 encarre~ud os de registru : um por 6008 e dous ll 360H . . 

Trnn>porte .... .... .......... . .... . . ...... . . 

194.:0lGSOOO 
172: 5988000 
93:600$000 

460: ·? 14$000 

3:GOOSOQO 
2:4.008000 
1:4AOSOOO 
1 :200SOOO 
1 :20üHDOO 
1 :2008000 

9608000 
1 :'2008000 

15:6008000 
1 :3'20$000 

30: 120S000 



441 

Tr«nsp orle ........... . .••........ . ... ... . . . 
26 chefes ele turm 't a ISSOO por clill . .. . . .. •. · .. .•......• 
26 pegaJon:s <le mangueiras a 2S por dia .. . . .. ..•.... .. . 
26 abridores de registro, a LS300 por clia . •... ..........• 

104 ca1TOC< Íros, 5·~ a 2,~ e 5-l a 3S por cli11 ..... . . .. .. .... . 
3 moços de caval lariças, 2N p·ir dia . .•....... . .. .. . . . . .• 
1 ferreiro ......•..... . .. . . .. .... ...... .•... . •... .. . . • 
1 ajudnnt~ de ferreiro ..... .. .•..........•. · .......... . 
2 C•t rp int eiroõ ...... .. . ... ..•... . . ... ......... . . ..... .. 
1 c1nroceiro . .. . . ........... . .. . ... .. . .•.. . ... . ....... 
4 njut!antes . ... . ... . .. .. .•. .. . . . .. ..... .. , ........ . .. . 
1 fermclo1· . . ............ .. .. .. . . . .. .. ............... . . 
1 ajudante .•.... •.... ..... . •. .. ...... . ... . , . . .. . .... . 
4 machinistns a 28500 por dia .. . ...... .. .... .... .. .. .. . 
4 foguistas a 28 por di.1 . . .. . .•.... .. . ... • ... .... .. . .. . 

DESPEZA ANNUAL CO:U O I\IATEnIAL 

5. 000 ki los ele carvão para as macbinas .. . . · ....•.. .. .. .. 
Repnração e conservação elo material ... . . .. ..... .. ...... . . 
Forragem e fe rragem para 120 an irn aes e curativos dos 

mesmos a lS800 por an imal e por dia .•. . •... ........ 
Expediente . . .... . ...................... , .• . ... .. . .. . ... 

30: 1 '208000 
16:84.8SOOO 
18:7:WSOOO 
16:8118$000 
93:600$000 
.2: 1606000 
2: 1608000 
1 :41!0$000 
2: l60SOOO 

7206000 
1 :44.0$000 

7'20$000 
6008000 

3:6008000 
~:880$000 

194:016fl000 

2.:640$000 
12:0008000 

77:760$000 
l:'WOSOOO 

287:616.SOOO 

UEf.AÇÃO DO l\IATETI JA T, QUE 17 ALTAR ENTRA E QUE SE AGUA 

OONTRACTADO 

Com Damião Martbs Pereirn : 
! 4 C<lrroças de duas roclns , com pipas, para agua. 
Com José Manoel d·1 Rosa : 
6 ca rros de 4 rodas, com pipas, p ara agua. 

OBSl!llVAÇÔES 

Fultam pa ra o completo do orçamento deste serviço 6 carroç.as de 
2 rodas, com pipas, para ngua, que nincln não estão contratadas, 
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ASTLO DE MENINOS DESVALIDOS 

Pessoal· 

! director ..... . ........ . ... . 
1 ajudante de directot· .. ... . . 
1 professor de noções elemen-

tares de lingua portugueza, 
arithm ctica pratica, instruc-
çiío mo: ai e ci vica .. . ..... . 

l professor de ari tlnnetica theo
rico. e algebra elementar ... 

1 p rofessor de geometr ia plana 
e mecanica applicada ás 

artes . .. . . ..........•... . . 
1 professor de gcographia ge

ro!, bistori,1 e geographio, 
do Brazi l ...........•. . . .. 

l professor de element os de 
pliysica, chimica e historia 
natural .. . ........... .. . . . 

1 professor , çle portuguez .... ·. 
1 professor de desenho, com 

os ven oimentos de .. . .. , .. . 
1 profesrnr tle musica, com os 

vencimentos de ... .. . ..... . 
1 professor de esculpturn, com 

os vencim entos de .... .. .. . 
1 professor de ngriculturn pra

tica, com os vencimentos ile . 
1 professor de gymnnsticn, com 

os vencimentos de .. . .. , . .. 
6 adjuntos aos professores, cada 

um com os veccirnentos de 
l :SUOn ... •..... . . .. .. .. ... 

1 medico ............ . .. ... .. 
6 escriviies •• . ... ... . .. . ... • • 
1 nlilloxnrife . ... .... . ..... . . 
1 fiel do nlmoxarife . . . •.•.•. 
1 dentist.1 ...... .. ..... . .. . . . 

Transporte •.•• •• ...• , 

Ord. 
4:800HOOO 
2: 000HOOO 

2:4008000 

2:4008000 

2:4008000 

2:!100$000 

2:4008000 
HOOHOOO 

3:200HOOO 
2:000$000 
2:400$000 
1 :6008000 
l :200H000 

Grat. 
1 :2008000 
1:0008000 

1 :2008000 

1:'WOSOOO 

1:200$00'.l 

1:2008000 

1:2008000 
1 :200$000 

1:6008000 
1:0008000 
1:200HOOO · 

6008000 
6001~000 

Total 
6:0008000 
3:0008000 

3:6008000 

3:600$000 

3:600$000 

3:6008000 

3:600HOOO 
3:6008000 

2:400$000 

2:11008000 

2:400fl000 

2:4008000 

2:400HOOO 

10:8008000 
4:800HOOO 

18:000$000 
3:6008000 
2:200$000 
1 :SOOHOOO 

83 :600HOOO 
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Trnn&p'>rte ...• ....... • ...... . .•.. . ••.. ... .... 
8 mestres , sendo um de al

faiate, um de cnrpinte i ro , 
um de enc.1dernação, um ele 
ferreiro e serralheiro, um de 
Jntoe'Íro, nm de morcenciro, 
um de tornei ro e nm de 
sapatei ro, com os vetrcL-
mentos de '2:4000S cada unr .................... . .... . 

5 contra-mestres , s endo nm 
de marceneiro, um de tar
neiro, um de latoeiro, um 
de eargi nteiro e um <l!e en -· 
c·acl'ernador, com os ven·c·i • · 
mentos de 800S C•tdn ttm •• •. ..... . .........•.. , .... . 

Pessoal s11bnllerco, composto de 15 inspetores n 1 :800S 
cada um ...• . ...•.. . . .. .. ..... ... .. ., . . .. . ... . ... . 

1 Enfe-rmeilro com ordenado de . .•• . .•... . ... . , . .• . .• 
1 .Aijttdainte. . .• . .• ....• .• ..... •. .. . .. ..• .. •••. .•...•• 

M·1d1inista . . . ..• . •.•.•.... .. ... •.. .. .. .. . •. .. .• . .. 
1 Roupeiro .. .......• •• ..•... • .... . . , .... , .. , . ., .. . . . . 
1 Padeiro •.• , . . ........ .. .. . . . . . ... . .. .... .... . .... . 
1 .A.}ucl.a.wte .. ........... . . . . . .. . ...... .. . .. .. .. , .... . 
1 Encainegado de lav~nd~ria .. . ........... .. . . .. . .. . . . 
5 A.j,lilld~rrtes a 600~ ...... .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . 
1 Copeiro ...... . ......... . ·-·· ..... . . ....... .. . .. , . . . ....•. . 
4 Ajudantes a 6 08 .... . .. ...• ... .• .' •• • . .. .... .. •. , .. 
1 Cozinheiro . .. . ..... . .... . ..... . •.. . . • ... •• ........ 
2 Ajutlnntes a 600S ........ .. ...... . . .. ........ .. . .. . 
3 Sen •entes l\ 600S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... o ••• 

4 Trabalhadores a 6008 ......•........... ... . . ....... 
l FP.it<ir .. . ............... . . ... ... . ...... . . . ..... . 
1 Carroceiro .•.• .. .. ... . .. . . ... • . . .. . • . .. • . . .••... , .. 
1 Ajudaote.. . ........... . ... . . .. .... . ...... • .. . ... 
l Porte.inoi •. . . •. . . ..... . . . . • ... . . . . • . . ... . .. . . .. . . . . 

ANNEXO 

1 P'rofessor de por tug uez, com orden:1do de 2:4008 e 
l :'lOOS de gratificação . . ........ . . . ....... . ...... . 

83 :GOOSOOO 

l ll:W©SOCO 

4:0t.JOS000 

Z7:000SOOO 
f:200SOOO 

GOOSOOO 
2:900S000 

soosooo 
1:200SOOO 

600$000 
1 :'lOOSOOO 
3:000S OOO 
1~2oosooo 
2:400SOOO 
1:200SOOO 
1:2.008000 
1:8008000 
2:400SOOO 

~!lllSOOG 
[:000$000 

!fOOSOlJ(i) 
l:WOHOeJO 

3:600SOOO 

170:8008000 
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ASYLO DE MENINOS DESVA.LIDOS 

Material 

Natureza da despez n 
Alimentação pnra 400 asylndos e 50 empregados internos 
Vestuario para 400 nsylados ... ... . ... . ....... •... • .. .. 
Culçado pnra 400 asyludos .. .... · ....•..•......•.. , ... . 
.A.cquisição de utensis para lavagem e e"ngommngem de 

roupas ..... ...........•.......•. ... ... ... ....... . 
Medicament.os, dietas e outras despezns com a enfermaria 
Mnteria prima pnrn ns officinns de carpinteiro, encaderno.

dor, ferreiro e serralheiro, latoeiro, inclusive combus-
tível po.ra mo.china ..••.. . ... , • . , . .. , ... , .....•. •..• 

Illuminação ........... , .........•.•...• , •.•.•...•...• 
A~quisição de material para as aulas, dormitorios, cópa, 

· refeitorio, cozinha e mo.is dependencias, ... , .. •••.. 
Eventuaes e outras despezas não presentes, como conser

servnçiio e asseio do predio, etc. et; ....•..•.....•• 

1 director ..... .. , . .•....• 
1 medico •...•..•.•.••. '· 
1 escrivão ...••....... . .. 
Almoxnrife . ..•.•..•...... 
t aj11dnnte de o.lmoxarife. 
2 professores de aritb'me-

tica, portugez, geo
gro.phia, e historio. do 
Brazil, noções de cou
sas, iostrucção moral 
e civicn . ...•......... 

1 professor de calligraphio., 

CASA DE S. JOSÉ 

Ordenado 
4:8008000 
3:2008000 
2:0008000 
2:4008000 
1:6008000 

2:400SOOO 

Grntificação 
1:200SOOO 
1:600HOOO 
1:000HOOO 
1:'WOSOOO 

600SOOO· 

1:200SOOO 

com o vencimento ••...••••••.•..••• , .•.•.•• . •.•..• 
1 professor de musica, idem . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • •. ••. , 
l professor de gymnastica, 

idem .........•...................•.•............. 
1 professor de trabalhos 

manuaea, idem .... ......••...•....•............... 

·•· Transporte •••••••• . •••••••.••• .• ••••••••••••••• 

140 :OOOSOOO 
l 8:000SOOO· 
12:000HOOO 

2:000SOOO· 
5:000$000. 

15:000HOOO 
4:000H001} 

S:OOOHOOO. 

5:0006000. 

209:000HOOO 

Total 
6:000SOOO· 
4:800HOOO 
3:0008000· 
3:600SOOO 
2:200800() 

7:200HOOO 

2:400SOOO. 
2:400S00(} 

2:4.00SOOO 

2:400H00() 

34:0008000 
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Transporte ... . . : . ....••......• . ....... • .....•. 
2 adjuntos ...•.. ,.... . ... 1:20011000 6006000 
1 economo .... , ... , . . . • . . 1: 6006000 8006000 
4 inspectores com o vencimento de 1 :8006 ..•••...•..•..• 
1 dentista com o ordenado de 1 :200H e gratificação de 

600$ ....... . .•........•.•.•. . .. .. ••...•..••. • .••.. 
l porteiro com o ordenado de ...•.....••...... : .. , .. . , .• 

A_nnexo: J 
superintendente de nssistencia a infancia desvaliçla 

(Asylo de llfoninos Desvalidos e Casa de S. José) 
com ordenado de 4:8008 e gratifiqação de l :200HOOO •• 

Material: 
Pessoal interno (serventes, lavandeiro, cozinheiro, aju

dante de hortelão) .......... . . . . . ..• , . , •. . .... .. ... 
Alimentação de 180 asylados e empregados . ...• ,., .. . , .• 
Vestunrio, calçado, roupa de cama para o 1uesmo ntunero 

de aãylados., . • .••.•........... . ......•. , •.... .. . : 
Medicamentos, dietas, objefltos para o expediente e aulas, 

illuminação, nsseio e conservção do predio, publica-
ções e eventuaes •.• .. .....•... . . · • . .•.....•• . .•.•.• 

REOA.PITUL~ÇÃO GERAL 

Directona de hygiene (pessoal) ..• , ••.........••• , •• ,,,. 
Material ..•.•• . . . .••. . ... • .......... . •. ·., . ..•••....• . 
Policia sanitaria •••••. , • . ...•.. . •..•. , . , •. • .• . . . , •. . .• 
Estação central de desinfecção . . , .. . . . , ......• , ........ . 
Assisteucia publica •.••• _. .•• . •.••• , . •......•.. • • , •••. , • 
Pessoal do N ecreterio. , . , , . •.. . . .. .. • . .. , • . ..•• , .. . .•• 
Irrigação da cidade . . .. . . , ..•••.. . .. . , , . . ... . . , , . • • . , 
.A.sylo de Meninos Desvalidos (pessoal) •.••..•. • ••.••..•. 
Material ..... . .•.. . . . . . •. , ..... . • ....... •••.•••••. ,.,. 
Casa de S. José (pessoal) ..••. ... ..........•••...•••• ,,' 
Material . .• . . . •....• , •••......•... . . . ....••••• . ••• . •. , 

Total ••••••• ... •.•••• • •••••• • •.•.• 

34:000SOuO 
3:600fl000 
2:4008000 
7:2006000 

1:800$000 
l :200HOOO 

52:6üOH00() 

6:0008000 

58:600800@ 

9:000800() 
60:0008000 

18:ooosooG 

15:000800() 

102:lJOOHOOO 

78:200600() 
28:0008000 

535:2006000 
100:400$000 

68:580800() 
8:4006000 

460:21~800() 

170:000SOOO 
209:000SOOO 
58:600HOO~ 

102:000SOOO 

1:8t9:39qH000 

Sala das sessões do Conselho Municipal, em 21 de Junho de l893\-
0scar Godoy, vice- presidente. 
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DECRETO N. 41 I-DE 6 DE JUNHO DE 1893 

Autorisando o Prefeito a conceder privilegio, por 40 annos, 
salvo direitos de terceiros, ao engenheiro Felix Antonio 
Pereira Lima, para a construcçao, uso e gozo de uma 
estrada de ferrn de bitola de um metro, denominada -
Grande Circuito. 

De conformidncle com a resolução do Conselhn, tomad.1 em ses,Õ.·J de 
12 ele Junho findo, promulgo e mando que se publique a seguinte reso
lução do 1neomo Conõe lbo, de 14 de Abril de 18()3, vetacla pelo ex Prefeito 
Municipal, cujo veto foi rejeitado pelo Senado Feder.1] : 

O Conselho ~lunic1pnl resolve : 
Art. I ." Fica o Prefeito autori<adu n conceder privilegio, por 40 nnnos, 

snlv<J direitos de terce iros, ao engenheiro Felix Antonio PerP. ira Lima, 
para constr.1cção, uso e gozo de uma estracla de ferro de Litola de um 
melro, denominad.i Grande Circnilo - e segundo a planta apresentncla 
e appensn ao requerimento, com u111 ramal pnrn a ilha elo Governador. · 

Art . 2. 0 O prnzo parn apresentação dos estudos completo; será de 6 
mezes e o rara inici.1çiio dos trnbalhvs, depois da nssignntura do contrato, 
será de 18 mezes. 

Art. 3. 0 O concessionario não pod ,~ rá passar seu privile:i;io a outrem 
sem lico!nçn do Conselho ~lunicipnl. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala elas Sessões, em 6 de Julao de 1803 .-Dr. Antonio Dias Fer

-reira, Presidente. 

DECRETO N. 41 J-DE 17 DE JULHO DE 1893 

.Regulando as construcções e reconstrucçõe.:1 de preJios na área 
da cidade. 

De nccôrdo ()om ti deli).Jernção deste Conselho, tomndn em sessão de 12 
-de Junho tinrlo, promulgo e mando que se publique a seguinte resolução do 
mesmo Con.selho, de 16 de Março de 1893, vetada pelo Sr. ex- Prefeito 

Municipal e cujo veto foi rejeitaclo pelo Senado. Federal : 
O Conselho Municipal resolve : 
.Art. 1. 0 Nenhuma coostrucção on reconstrucçií.o <le predios rn fará n!l 

área dn cidade, até seus limites, sem pPévia licença do Pref·,ito. 



Parngrnpho unico. Consideram -se fúra ilos lini"tes da cidade as fregueziL~ 
de ,Jacarêpaguú, lnhnúma, Irajn, C:. 111po Grande, Santa Cruz, Guarntiba• 
Ilha do Goveru ::dul' e Paqueti1 . 

.Art. 2. 0 Para obtençi10 dn licenc;:1 du Prefe ito ,fu z-se necessario requerer 
arruaçiio e nivelamento cio lel'l'eno e instruir o requerimento Cl•lll projecto· 
em duplicata, constando de desenhos de elevação e plnnt11 do puvimsnto 
on pavim ent os :10 eclificio a construir on reconstruir, os qnaes deverão ser 
datados e as<ignados pelo proprietnrio e coustructor, unicos responsaveis 
pela execução do projEcto. 

§ l. 0 Um cos exeniplares do projecto ficará nrchivado na Directoria. 
de Obras da Intendencin. 

§ 2.0 A licenç:1 não podera ser neg.:da uma vez que tenha sido reque
rida de accôrclo com esta postura . 

.A1t. 3.0 O terreno em que se tiver ele construir sera préviamente dre· 
nado , communicando os clrenos com as galeri,1s das aguas pluviaes nas. 
rnns em que estas existirem; nas qne não existirelll, o engenbeirv da In 
tendenciu e encarregado da fisca lisação da obra indicará ns providencias a . 
tomar, parn não illfracção das posturas municipaes . 

.Art. 4 .0 Term'nndn a construc1·ão, o predio não poderá ser habitade> 
sem qne tenha sido examinndo pelo engenheiro d:1 Intendencia e por um 
delegado de IIyg iene que officinrão no Prefeito dizendo si elle est.á 01i 
niio con struiclo el e 11ccôrdo com esttl lei e. si tem as condições Lygienicr. s 
in lli~pensaveis . 

.Art. 5. 0 Si o preclio ou parle delle não tiver sido construido de
accôrdo com o projecto approvado, o proprietario será intimado parn, ne> 
prazo mnximo ele 'lez <lias, demolil- o no todo ou parte discordante e não o 
fuzen,]o no fim desse prazo o Prefeito ordenará a demolição, cuj113 despezas 
corre rão por ccintn do proprietario, que al éru disso incorrerá nas penas do· 
art. 28. 

Art fi. 0 Nenhuma conslruc~iio on reconstrncção de predics, compre
henclt.:du " pnvimento t~rreo no ulinhnmento <las ruas, se fará sem um 
tnpnmento ele taboas de tres metros de altnrn, no minimo e a distancia da 
fachada ioclicacla pelo engenbeiro da Intendencia. 

P,1ragrnpbo nnico. Os andaimes sedi.o levantados na parte interna do. 
tapamento com toda a solidez e disposto de modo a obsturem a quéda de
nHtteriaes na rua . 

.Art. 7 .° Concluiela a construc\·iio da pnrede da frente do eclificio nté 
o primeiro nnctnr, o t"pamento será ren:oYido e os andaimes forracos de 
ta boas nestn p:nte. 

Par· grupho nnico. Os r.ncluimes d•st inndos á coustrucção e recons-
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trucção do primeiro andar inclusive, a dos superiores, serão levantados 
riobrc pernas d 'aenns sem apoio d ire e to sobre a rua . 

.Art. 8 .0 Qunndo por qtrnlquar circumstnncia o proseguimento da con
atrncção fô r interrompido por prazo maior do que quinze di as, o proprie- . 
tnrio ou constructor, será obriga•lo a desarmar os andaimes, co mmuni
cnnte immediatamente á Directoria de Obras Publ icas Municipues, que 
providenciará relat ivamente á reparação da calcncla 

.Art. 9.• .A. descarga de materiaes para a construcção só se poderá 
fazer, na rua, na hyp~these de -se não poder fazer em outro local; e parn 
jsso será preciso licença especia l do P refe ito, que conceder,\ depo is de 
<lUVir o fisca.J do Districto e o engenheiro respectivo. 

Paragrnpho unico . Os materiaes descarregados na rua serão removidos 
no mesmo dia, excepto os de grande peso e vo lume, que sel·o-hii.o quarenta 
.s oito horas depois . 

.Art. 1 O. O pé direito dos pre li os no alinhamento das ruas será de 
einco metros no pavimento terreo, 4m,5Q no segundo e 4 no terceiro. 

Exceptuam -se os edificios sumptuosos, parn as artes, sc iencias , indus
üios ou outroe, e bem assim os pred ios afasfados elas ruas, os quaes poderão 
1er dimensões superiores áquellas, sendo que a largura da fachada em 
qualquer c1:is hypotheses nunca poJerá ser inferior a cinco metros. 

Art. 11. Nenhtim predio terá a l'!ura superior a largura dn rna onde 
ló r edificado, exceptuando-se no centro da cid:tde, os das rnns esLreitas 
que, por excepção, poderão ter dons andares e os das ru as mnis largas, 
como Lavrn<lio e outras, até tres andares. 

Pnragrnpbo unico. .As construcções nos morros da cid;1de e de sem 
arrabaldes ficam sDjeilas ás disposições do art. 10. 

Art. 12. Será permitt.ida a con s fruc~iio de mais de um andar, além 
<1os fi xados no nrt. 11, se es te fôr constrnido retirado <lo olinhamento da 
nm, pelo menos quatro metros . 

Art. 13. Qunnd o n largurn da rua não fõr 11aiforme tomar ·Se-ba a 
:média e por elia calculará a altura ou pé direito do predio . 

.Art. 14. 0 predio a edificar-se no angulo de duas mas de larguras 
differentes, poderá ler ambas as fechnd urns com n altura determinada parn 

a.rua mais larga . 
.Art. 15. Os predios construidos ou reedificados nos angulos das ruas 

tcriio uma terceira face com o desenvo lvimento, no minimo , de dous metros 
110 pavimento terreo. 

Art . lfi. Dentro da cidade só em travessa ou beccos de largura in
ferior n cinco metros, se permittirá a ed ificação ou reconstrncção de predic1 
terreos. 
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Art. 17. Todos os predios serão isolados do sólo por meio de uma 
camafa de pedra britada, cimento e arêa Om,30 de espessura, no minimo, 
ou de um porão sem compartimento, de altura minima de Om,86 e maxima 
de 2m,50, o qual nunca . servirá de habitação, sob pena de demolição por 
parte da Intendencia, a custo do proprietario, de todas as accommodações 
preparadas para tal fim, além de ficar o proprietario incurso nus penas do 
art . 29. · 

Paragrapho unico. Os porões serão providos de mezaninos ou aber-
turas para arejai-os convenienteinente. · 1 

Art. 18. As quatro paredes externas de qualquer predio, nunca serão 
de est.uque ou frontal e as que dividirem com predios contiguos de igual 
altura deverão exceder, pelo menos em Om ,30 a altura do telhado. 

Art. 19. E' prohibidn a beirada de telhas em predios nos alinha
mentos dn.s ruas, devendo todos e:Jes ser providos de canos ou collectores 
afim ele conduzirem as aguas para as sargetas das ruas passando por baixo 
dos lagedos. 

Art. 20. Fóra do alinhamento da rua não serão permittidos degráos 
de qualquer natureza, exceptunndo-se nos morros, onde, a ju iz0 dn Di
rectoria de Obras e permissão elo Prefeito, se concederá, quando muito, 
a collocação de um só. 

Art. 21. Nas janellas dos predios só serão permittidos caixilhos de 
abrir bandeiras moveis, sendo obrigatorio nas dos apesentos, o emprego das 
venezianas. 

Art. 22. Nenhum predio será construido sem que todas as salas e 
aposentos tenham aberturas, portas e janellas para a rua, pát~o ou área, 
que, no miaimo, tenham noye metros quadrados. 

Art. 23 . As dimensões minimns das portas serão lm,30 de largura 
por 3m ,30 de altura e ns das j anellas: 1m,20 de largura por 2m,50 de 
altura. 

Art. 24. Os forros das salas e aposentos terão ventiladores ou orificios 
de Om,05 de altura minirna, collocados entre o tecto e as cornijas ou nas 
frisas. 

Art, 25. A cubação de qualquer mia ou aposento nunca será menor 
de 60 metros cubicos. 

Ar t. 26. Os quadros dus aberturas exteriores do edificio, vergas, con
travergas, soleiras e sacadas só poderão ser de cantaria ou mnrmore. 

Art. 27. Os proprietarios são obrigados a assentar, conservar e sub
stituir, a juízo da Direcloria de Obras, os lagedos com frente a seus pre
dios e n requerer cnnalisação dQ agua e esgotos para as mesmas, devendo 
as latrinas ser collocadns em compartimentos arejados, providos de venti-
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ln dores e de agua, segundo a indicação que deYe vir consignada no prn
jec!o exigido pele nrt. 2. 0 

Art. 28. 1 os suburbios 011 arrab11ldee, os p1·edios eerão affast.ados do 
alinhamento das . mns pelo ir.enos de tres metros e Of conslruidos nns abas 
do s merros deverão fiour a seis metros ,da .cri sta do prim.eiw cónte a partir 
do sólo. 

Art . 29. Os inf ractores de qualquer dos artigos e pnrag rnpl.os desta 
po ; tura pagarão 508 de multa e o dobro na reincidencia, além das despezas 
de demolição ele que trata o 1ut. 5. 0 

Art. 30. Revog:1111 -se as disposições em cont.rario até o levantamento, 
confecção e Meitação da planta cadastntl do Mnni ()ip io F.edernl, que vai 
ser contratada pelo Prefeito . 

Sala das Ses8Ões, 17 Julho de 1893.- Dr. Antonio Dias Fer rei.ira, Pre
fiden!;e. 

DECRETO N. 44 A , DE 7 DE AGOS'l'O iDE 1893 

R egulando as condições de nomeação e demissão dos empre
gado::i municipaes. 

De conformidade com a resolução do Conselho Munic ipal, tornada em 
ses< ão ae 12 de J nnl10 elo corrente anno, prnmulgo e mando q ne se publique 
a p'"esenle resolução ilo m esmo Conselho, ele 18 de Março de 1893 , vetada 
pelo ex -Prefeito Mnnicipa!, e cujo veto fo i rejeitado pelo Senado Federal : 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1.0 As nom eações elos clirectores clus repartições, nrcbivistns 

porte iro e ajmlnnte de p orteiro são de livre escolha elo Prefe ito, de nccórdo 
com n lei orgnnica, por serem cons iclerndos ca rgos de confian~a. 

Art. 2.0 As nomeações ele chefes de secção, 1°s e 2•• officines, são 
sujeitos a accesso , en1 que só prevalecerá o 111erecimento, e só no caso de 
igm1lch<le de merecimento se recorrerá á antiguidade . 

Art. 3 .0 As norne~çõe i dos chefes de secção, 1°• e 2•• offieines , 'Prece
derão info rmação do clirector sobre o merito, zelo e aptidão de cncln um e 
consequente propostn fumluJa nas r<1 zões que actuo.ram para isso. 

Art. (!,.• '.Ninguem poderá ser nomeado pnrn nmanuen se e escriphunrio 
em q1mlquer repartição, seuão mediante concurso. 

Art. 5. 0 O concuo·so veTsará s~b·re ns segníntes materins: 
1.0 L eitura e analyse logica e grammn!icnl de trech os em portnguez; 
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2.• Exercicios de composição em portuguez, geograpbia e historia do 
Brazil, orthogrnphin, i·edacção e estylo de actos officiaes; 

3. 0 Arithmetica completa. 
Art. G. 0 Os cand idatos apresentarão na secret;iria, durante. o prazo 

da inscripcã,o, os seus requerimentos instruidos coJn documentos que provem 
ter j,dade de 19 anuos completos , pelo m enos, e bom procecli1i1cnto, po
dendo ap resentar quaesquer outros relati-vos as rnas habilitações e ser
viços . 

Art. 7 .0 Os concw-sos só serão válidos até o provimento Jn vnga ou 
vagas pa~·a que ten11am sidos nnnunciados. 

Art. 8. 0 Os empregados das repartições, antes de entrar em execução, 
prestarão, nas mãos do director, promessa de bem servir, ass ignaodo logo 
o te.rmo de posse. 

Art. 9. 0 Os empregados ele confian ça (art . 1.º) poderão ser livremente 
demit.tidos pelo Prefeito, de nccôrdo com a lei orgnnica, salvo qua_ndo 
th-erem sido escolliidos d'entre os chefes de secções ou houverem com
plettido, peio m<inos, dois ;mnos de serviço, caso em que só poderão ser 
demittidos a bem do sen ·.iço pnbHco , s i incor.rerem em fa ltus não puníveis 
pelos nossos codigos. 

Art. 10. Os demais empreg•dos que liYerem mais de cinc 1 annos de 
serviço, só serão demittidos depois de terem soffri clo as penas no art . 11 , e 
quando estiverBm incu-rsos nas penas previstll s no codigo e depois ae serem 
legalmente processados . 

.Art. 11. Os empregados municipaes são suje itos as segu intes penas• 
nos casos de negligencia, desobediencia, fülta de compnrecimP.nto sem 
cansa justificada por oito dias consecutivos ou por qu inze intercalados, 
durante o mesmo mez ou em dois seguidos: 

1.• Si mpl~s adver tencia; 

2. • Reprehensão ; 
3. • Suspensão até quinze dias, com perJn ele todo o vencimento. 
Estns penas serão ÍmjJOstas pelo directo r da reparti ção, sendo lançadas 

no livro do ponto e levadas no assentamento do empregado, pnra que pesem 
por occnsião das promoções . 

.A rt . '1 2. O effeito da suspensão é. a perda de t odos os ven cimentos, 
exccpto quando se tratar de pronuncia eul erime de Tesp onsabilid:ide ou 
de medida p reventiva . 

Nestes casos o empregado perderá a gratificação, e na pronuncia per
derá tarnb cm 111 etad e do ordenndo, que lhe será restitui,lo, si f ôr absol
vido. 
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Art. 13. Os empregados das repartições municipaes serão substituídos 
em seus impedimentos e faltas : 

1.0 O director pelo chefe de secção mais antigo, e na fnlla deste pelo 
1° official mais antigo; 

2.• Os chefes de secção pelos 1" officiaes da respectiva secção, e na 
'falta destes pelos mais antigos, embora de outra, pelo 2° official da mesma 
éecÇão em que se der o impedimento; 

3.o O porteiro pelo seu ajudante. 
Art. 14. Competirá ao substituto todo o vencimento do emprego, si 

o substituido nada perceber ; e, no caso contrario, a re$pectiva gratificação 
que accnmulará ao vencimento integral do emprego. proprio, até a impor

·tancia total Jo vencimento do substituído. 
Art. 15. O empregado que exercer interinamente Jogar 'vago, per

ceberá todo o vencimento deste . 
• Art. 16. Os empregndos das repartições municipaes não podem 

exercer mais de nm emprego na municipalidade. 
Art. 17. O empregado que faltar ao serviço soffrerá perda total on 

desconto nos seus vencimentos, nos casos seguintes : 
1.0 O que faltar sem causa justificad:t perderá todo o vencimento. 
2.o Pe\.derá sómente a gratificação o que faltar por motivo de mo

•lestia, sendo provado com o attestado medico, nojo e gala de casamento, 
e, excedendo as faltJs por molestia, de tres em cada mez ; 

3. 0 O empregado que comparecer depois de encerrnclo o ponto, jus
tificando a demora, perderá metade da gratificação ; 

4. 0 O empregndo que S3 retirar sem licença do director, antes de 
findos os trabalhos, perderá todo o veneimento e sómente a gratificação o 
que obtiver esrn permissão ; 

5. 0 As faltas contar- se -hão pelo qne constar elo li1'ro do ponto, no 
qunl assignarão lodos os empregados, durante o primeiro quarto de hora 
nntes do expediente e qnando terminarem os trabalhos; 

6.o As faltas serão abonadas pelo director. 
Art. 18. Os empregados das repartições municipaea serão aposentados 

qunnclo inhabilitaclos para desempenharem as suas funcções por motivo de 
molcstia. 

Art. 19. A aposentadoria garante o ordenado por inteiro ao empre
gado que tiver 30 ou mais nnnos de serviço, e proporcional aos nnnos para 
os que tiverem menos de 30, contanto que tenham tres de effectivo exer
-cicio no lugar que occnparem, descontando as faltas ou licenças ainda 
mes~o por motivo de molestia. 

Paragrapho unico . O empregado que contar mais de quarenta e tres 
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'!lnnos de bons e relevantes serviços, poderá ser aposentado pelo Conselho, 
com todos os vencimentos. 

Art .. '20. Serão contemplados como serviços uteis para aposentadoria 
e addicionados aos que fô rem feitos a intendencia, os que o empregado 
houver, em qualquer tempo, prestado ás repartições publicas, exercendo 
·empregos retribuidos. 

Art. 21. Perdera a aposentadoria o empregado que fôr convencido, 
em qualquer tempo, por sentença passada em julgado, de ter, emquanto se 
achava no exercicio do seu emprego, commettido os crimes de suborno ou 
peita, ou praticado acto de traição, ou de abuso de confiança_. 

Art .. 2'2. Não estão comprehendidos nesta lei empregados da S ecre
tarin do Conselho e da ln; pectoria de Hygiene e da Instrucção Publica 
Municipal, que têm regulamentos especiaes, assim como tambem os fiscaes 
e guardas municipaes, que são pela lei orgnnica agentes immedintos do 
Prefeito. 

Art. 23 . Revogam-se as disposições em contrario. 
Saiu dns Sessões "elo Conselho Municipal, em 8 de Agosto de 1893. -

Dr. Antonio Dias Ferrefra, Presidente. 

DECRETO N. 45 A- DE 9 DE SETEMBRO DE 1893 

Autorisando o calçamento a parallelepipedos, das ruas do 
Jardim Botanico, na Gavea, e parte da de Humaytá; na 
freguezia da Lagôa . ·' 

De conformidade com a delibernçiio deste Conselho, tomada ei:n sessão 
de 12 de Juúho ultimo , promulgo e mando que se publique a seguinte 
resoluç.ão do mesmo Conselho, de 4 de Abril do corrente anno, vetada 
pelo Sr. ex-Prefeito Mt.nicipnl e cujo véto foi rejeitado pelo Senado 
Federal: 

O Conselho Municipol resolve : 
Art . 1.° Fica o Prefeito autorisado a mandnr calçar a parallelepipedos 

as ruas do Jardim Botanico, na Gávea e parte da de Humaytâ, na fre
guezia da Lngôu. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, em 9 de Setembro de 1893 .- 0 Presidente, Dr_ An

tonio DiaJ Fen"eira. 
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DECRE'l'O N. 45 B-DE 9 DE SE l'E.MBRO DE 1893 

Autorisa o eal~amento da rua Francisco !íuratori, na 
freguezia de Santo Antoni<>. 

De conformi cla<le com a eleliberução deste Conselho, tomacl.11 em sessão 
ele 12 de Junho ultimo, promulgo e mando que se publique a seguinte 
resolução do mesmo Consell.io. de 4 de Abril do corrente anno, vetada pelo 
ex-PTefeito Munieiipal e cujo veto foi rejeit.1.do pelo Sen.aido Federal : 

O Conselho Munic i pai resolve: 
Art. 1.° Fica o Prefeito auiorisado a manrlar calçar a Rua Fran 

cisco Mmatori, na Freguezia de Santo Antonio. 
Art. 2 ." Revcgam -se as disposições em contrnrio. 
Sala das Sessões, em 9 de Setembro de 1893.·-0 Presitlente, Dr. Anto

nio Dias Feffeira. 

DECRE'rO N. 45 C-DE 9 DE SETEMBRO DE 1893 

Autorisa a despeza até a quantia de 100:000$000, com a lim
peza e embellezaruento da Praça Quinze de Novembro sob 
condições qu e estabelece. 

De conformidade com a deliberação deste Conselho, tomada em sessão 
de 1'2 ele de Junho ultimo, promulgo e mando que se publique a presente 
resolução elo mesmo Con ;elho, de 5 de Abril deôte nnno, vetada pelo 
ex-Prefeito Municipal e cujo veto foi rejeitado pelo Senado Federal : 

O Conselho .Municipal re.solve: 
Art. 1.° Füm o Prefeito nutorisn.do a de spender até á 9.u .mtitL de 

106:000U co111 a limpeza e embell ezamento eh Praça Quinze ele Novembro 
ou Largo do Paço, sob as seguintes condições. 

§ 1. 0 .drr:izar o jardim fronteiro ú Rua Sete <le Setembro, conservancl<> 
o lagedo que forma o passeio e calçando- se o centro a pnre!lelepipedos. 

§ ·z.• HemoYer os lagedos em abancl~no 1m nrnn cornpre hendi·lt1 ent re 
o cáes de desembarque e o ediHcio do antigo P;1ço e bem assim to<los os 
barra ões e Jatrin is conservadas a direc<;ão das Hu11s ela .Asselllbl éa e ele 
S. José, de,·idamentc calçadas, de 1uo<lo qu e fiquem as mencionadas ruas 
e l .1 rgos completamente desempedidos para o li vre transito . 

§ 3. 0 Mandar construir mictorios apropriados e decentes. 
Art. 2. 0 li' ica pr.ohibid11 n collocação de k iosques em numero superior 
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a seis, em t0da a ext~n iüo da rtoferida praça, desde a Rua Sete ele 
Setembro nté o cáes Pharonx . 

Art. 3. 0 A despezn nntorizada com os m <:lhornmentos indicarias, que 
~erão feitos com a maior prnsteza., correrú por cont<i do emp restimo que 
íôr contrahido pelo Con elho Municipal. 

Art . 4. 0 -Revogam se as <li sposi'(•)es em contrario . 
Sala das Sessões, em a de Setembro de 1893 .-·0 Presi·lente, Dtt. Anto

nio Dias Ferreira. 

DECRETO N . 45 D-DE 9 DE SETEMBRO DE 1893 

Autorisando o calçamento, .a parallelepipedos da rua de S. Luiz 
Gonzaga, na parte comprehendida entre a rua S. Januario 
e o Largo do Pedregulho 

De confo rmidade com a deliberação deste Con•elho, tnmnda em sessão 
.(\e 12 de Junho ultimo, promulgo .e maneio que se publique a seguinte 
resolução do mesmo Conselho , de 5 de Abril do corrente anno, vetada 
pelo Sr: ex-Prefeito Municipa l e cujo veto foi rej eitado . pelo Senado 
Federal: 

O Conselho Municipal resol '" e : 
Art. 1.° Fica o Prefeito Municipal autorisndo a mandar proceder no 

-0alçamento ela nrn de S. Luiz Gonzngi1, clesJe o canto ela de S. Ji1nunrio 
.até no li1rgo do Pedregulho, a p.ir,i! lelepipedos, abrindo pnrn tal fim por 
concnrrencin. 

Art. 2.• P.evogam-se ns dispos ições em contrnrio. 
Sala cl ts Sessões, em -9 ele Setembro <le 1393 . - O Presi lente, D r . An

to11io Dia~ Fc11·eira. 
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cadastral e topogrnpbica do Districto Federal; pag. 10. 

- N. 12 - de 2 de Fevereiro de 1893 - Providencia sobre· os melhora
mentos das estradas do Marechal Rangel, Monsenhor Fel ix, da Bica e 
de Snnta Cruz; pag. 10. 

- N . 13 - de 2 de Fevereiro de 1893 - Providencia sobre a construcção 
de uma ponte Sepetyba ; pag. 11 . 

- N. 14 - de 4 de Fevereiro de 1803 - Autorisa a desapropriação de 
predios no largo do Estacio d" Sú, ruas: de S. Cbristovlio, Iladdock 
Lobo, S. Bento, travessas e lnrgo de Santa Rita e desapropriação dos 
terrenos dos preclios jéi demo li dos <.la nm i\Iachado Coelho; pag. 12. 

- N. 15 - ue 4 ele Fevereiro de 1893 - Autorisa a desnpropriação dos 
predios da ma i\Iunicipal n. 23 e largo de Santa Rita n. 16; pag. 12. 

- N . 16 - de 4 de Fevereiro de 18()3 - Autorisa o prolongamento d« 
travessa Ayres Pinto, em S. Christovão; png. 13. 

- N. 17 - de 4 ele Fevereiro ele 1803 - Mandn vigorar provisoriamente 
•J regulnmenLo nnnexo ao decreto n. 1G9, de 4 uc Janeiro, sobre a 
lnspectoria de Ilygiene; pag. 13. 

- N. 18 - da 4 de Fevereiro de 1893 - Isenta ile pagamento de im
postos o Asylo D . Irnbel; pag. 13. 

- N. 1D - de 6 ele_ Fevereiro de 1803 -Tornn cxt.ensivn ús casas de ne
gocio situadas nas freguezias da Gayea, Engenho-Velho, S. Ohrislovão, 
Engenho- Novo, a postura sobre fechamento das portas, de accortlo 

com o ed ital ele 18 de Agosto de 1892; pag. 14. 

- N . 20 - de 7 de Fevereiro ele 1893 - Autorisa o Prefeito a contrnclar, 
mediante conmtrrencin pub li ca, o serviço de 001;servaçi\Q e recon
strucçã.o dos calço.mentas tln cidade; pag. 14. 

- N . 21 - ele 7 de FeHreiro d.e 18\J3-Autorisa o Prefeito a mandar 
calçar diversos trechos <le ruas da freguezia <le Inhalimn e d:i. outras 
providencias; png. 15 . 

- N . 2'2 - ele 7 de Fevereiro d.e 1893-.Autorisa a aberturn ele um credito 
ele IOO :OOOS, pnrn executar diversos melhoramentos nas freguezias 
ele Campo Grnnd.e e Santa Cruz; pag. 15. 

- N. 23 - de 7 de Fevereiro de 18\J3 - Antorisa o Prefeito a chamar 
concurrencin para a apresentaçiio de propostas e plantas de matadou
ros; png. 16, 

- N • 24 - de 10 de Fevereiro d:e 1893 -Ântorisn o Prefeito a contrnhir 
um P.mprest imo interno até a •1unntia de I0.000:000fl000; pag. 16. 
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- N . 25 - de q de Fevereiro de 1893 - Autor isa o. Prefeito a chamar 
concurrencia para o servic;o ele navegação entre a ilha do Governador 
e o littoral; pag . 17. 

- N. 26 - de l l de Fevereiro de 1893 - Àtltorisa o Prefeito a mandar 
proceder a melhoramentos no ponto do desembarque· do Zumb i, e 
confeccionar o orçamento para a construcção ele uma ponte na praia 
ele S. Bepto , na ilha do Governador; pag . 18. 

- N . 27 - de 1 l de Fevereiro de 1893 - Antorisa o Prefeito n mandar 
reconstruir as pontes da Pavmrn e Mocangtlê, na fregttezia de J acare-
pagná; pag. 18. . · 

- N. 28 - de 27 de Fevereiro de l893 -Antorisa a abertura de creditos 
para occorrer as despezas com os serviços que passaram para a admi
nistracção mnniripal; pag. l 9. 

- N . 29 - de l 7 de i\Iarço de l8U3 - Concede aposentadoria ao bucha· 
• rei José .Antonio de Magalhães Castro Sobrinho, Secretario eh antiga 

Gamara l\Innicipal ; pag. 19. 
- N. 30 - de 17 de l.\farço ele 1893 - Toma extensiva as casas tle bar

be.iros ~ co.belleireiros das freguezias urbanas a postura sobre o fe 
chamento das port11s aos domingos; pag. 19 . 

- N. 31 - de 18 de Março de 1893 - Pro roga por 20 annos o prazo con
cedido, por decreta de 10 de Agosto de 1873, á empreza encarregada 
da construcção ela Ferro Carril Jncarepagná; pag. 20. 

- N. 32 - de 29 ele Março de 1893-Autorisa o Prefeito a contractar, 
mediante concurrencia publica e concessão de favores, a constrncção 
de casas parn as classes prolectarias; pag. 21. 

- N. 33 - de 18 de Abril de 1893-A.ntorisa a execução de uivcrsos 
melhoramentos na "ilha de Paquetá; pag. 23 . 

- N. 34 - de 2(3 de Abril ele 1893-Antorisa a exec.ução dos concertos de 
que carecem as escolas ele S. José e S. Sebastião e o palncio da In
tendcncia i\fonicipnl; pag. 23. 

- N . 35 - de 26 ele .A.brii de 1893 - Antorisa o Prefeito a providenciar 
sobre o alargamento ua ma treze de Mnio; png. 24. 

- N. 35 A - de 29 1le Abril de 1893-Concede credito para insta llação ue 
de açougncs mnnicipaes; pag. 24. 

- N. 36 - de l ele l\Inio de 1893 - Concede um anuo de licença no Dr. 
Jolio Brazil Sih·ado, inspector do 3° <listricto escolar; pag. ~5 . 

- N. 37 - ele 5 de Maio de 1893 - Autorisn a construcção de novos ce 
miterios nas freguezins suburbanas e concede credito pani occorrer :i.s 
despezas com a acqnisição do terreno, construcç.ão, pessoal e conser · 
vação dos mesmos; png. 25. 

() 
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- N . 38 - ele 9 de Maio de 1893 - Rcgulo.ndo e ensino publico elo Dis
t ricto Federal ; pag . 2G . 

- N. 39 - de· I 7 de :v!aio de 1893 - Concede o credito parn occol'rer as 
despezns com aluguel ele cnsas pam o porteiro; pag. 4G. 

- N. 4-0 - de 17 de i\Jaio de 1893 - Isenta do pagament'o de imposto 
predial, diversos edificios onde funccionam associações; pag. 4!i . 

- N. 4 l - de 17 de Mnio de [81)3 - Crcfl um imposto p~rn as casas de 
n.egocio que conse rvarem abel't.ns até l l1 orn <ln madrngacla; png. 46. 

- N . 42 - de 2 de Agvsto de 1893 - Concede um anno de licença, com 
todos os ve11cimentos, ao Dr. Antonio Cnlmon ele Oliveira lllendes, 
Commissario de Hygiene; pag. 47 . 

- N. /i3 - ele 2 de .Agosto dP. 1893 - Regula a abert11rn <le novas nms e 
o prolongamento do.s j« existentes; pag. 47. 

- N. 44 - de 5 de .A;;os1 o ele 1893 - Itcorgnnisa as rnpart i ~'ões da Pre
feitnro. Municipnl; png. 49 . 

- N. 45- ele 12 de Setembro de 1893 - Autorisa o l'refeito a mandar 
calçar as seguintes ruas : Desem bargaclor Isidro, Barão elo Pi lar, 
S. J ustino , Patrocínio, Silva Pinto, To rres Homem, F .. anc.isco E ugenio , 
Oliveira Fausto e travessa Bambina, todas na fregnezia do Engenho 
Velho; pag . 66. 

N. 4-6 - de 18 de Setembro de 1893 - Proro~p até 31 de Outubro a 
cobrnnçà dos impostos de licenças e nt.é 3l de Dezembro a cobrança 
elos fóros; pag . 66. 

N, 47 - de 18 ele Set.embro ele 1893 - Autorisa o Prefeito n rlespencler, 
na situnçüo actunl, até a c1unntin ele 500:00011, parn nttender as pro
viclencins que julgar necessnrias no bem estar dn populnção desta 
Capital; pag . 67 . 

N. 48 - el e 30 el e Outubro de 18fJ3 - .Aut.o risa o Prefeito a acceitar a 
offertf\ fe i ta por Antonio .Auguato dos Santos,tle cluas ruas em terrenos 
de sua propriedade, ;, run Conde do Ilomfim n. 120, denominadas: 
D. Maria dos Snntos e Antonio dos San los; png . 67 . 

N . 49 - de 16 de Novembro ele 1893 - .Autorisa o Prefeito a mandar 
fazer os concertos precisos na rua Ma tLo-Grosso e trn\'essa cio mesmo 
nome e ou tràs; pag. 64. 

N. 50 - ele 16 de N ovembro ele 1893 - Autorisn o P refeito a dispensar 
do pngamento rla multa aqnelles que até 3 1 de Outubro do corrente 
anuo tenham requeri do li cença para SLtns casas de negocio, png. 68. 

;s . 51 - de 16 de Novembro de 1893 - Reconbeca o direito ao ant igo 
lançador Duarte José T eixeira a ser considerndo l0 escr ipturario ela 
P irecto ri a de Fazenda; pag . n. G8. 
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- N. 52 - de 20 Novembro de 1893 - Autorisa o Prefeito a mandar 

deduzir mensalmente dos vencimentos dos ernpregndos que passarnm 
de outras rep artições para Municipalid ade a quota com que concorrem 
para o Montepio Geral, sendo entregue ao Thesouro Federal ; 
pag. 69 . 

- N. 63- de 20 ele Novemb ro ele 1893- Autorisa o Prefeito a fazer di. 
versos melhorame.ntos na fr~guezia do Engenho Novo, pag. 70. 

- N. 54- ele 'W ele Novembro de 1893- "Providencia sobre · a caça nas 
zonas marit.inrns e fluviaes do Districto Fe deral, png. 70. 

- N. 55- de 2 l de Novembro de 1893- Autori sa o Prefe ito a augmentar 
ele 40 guardas munic ipaes o numero já :ipprovaclo para os districtos 
nrbanos; pag. 71 . 

-N. 56 - de 26 de Novembro de 1893- P rohib e em todos os domínios 
da l\fonicipaliclade elo D istricto Feeleral, o córte ou destru ição, por 
qualquer modo Tealisacla, elas arvores cleDominaclas Jfangues e dá 
outras providencins ; pag . 72. 

- :-i . 51- ele 2l de Novembro de 1893- Autorisa o Prefe ito a mandar 
inclernnisar o cidaeliio J oão Maxim o ele Mello ela elilfo rença ele venci
mentos que deixOLl de perceb er entre os de seu antigo emprego ele 
1° offici«I ela exLincta Dircctoria de Obras, e os de 2° officinl da Se
cretaria da Prefeitura ; pag. 74. 

- ri. 58- ele 24 de Novembrn de 1893- Isenta do imposto predia l o edi 
ficio do Mostei ro de N . S. do J\fontse rrat, da Ordem de S. Bento; 
pag. 74. 

- N. 59- ele 29 de Novembro ele 1893- Auto risa o Prefeito a mandar 
modificar o jardim ela Prn9a Tiradentes e outros jardins municipaes ; 
pag . 75. 

- N. 60- de 6 ele Novembro ele 1893- Eleva a LOOH a mulLa el e que 
trata o edit,tl ele 13 de Dezembro ele 1844, e a 20$000 a especificada 
no § 5° do Codigo ele Posturns; pag. 75 . 

-N. 61-- ele 6 de Dezembro de 1893- Concetle ao cidadão Manoel de 
Almeida Macedo Sodré permissão por 15 anno,s paro, por s i ou com
panhia que organizar, estabelecer um serviço regular de navegaçiio á 
vapo r, para transporte ele passagei ros , cargas e encommendas, entre a 
Escola Militar, na Praia Vermelha, e a Ponta do Cajú, tocando em 
cliiferentes pontos do littoral e nas ilhas elo Governador e Paq uctá , 
sem onus para a Municipalidaele ; pag. 76 . 

- N . 62- ele 23 de Dezembro ele 1893- Orça a receita e fixa a elespeza 
do Districto Fedem! no corrente exercicio ele 1893 ; pag. 76 

- N . 63- de 23 de Dezembro de 1893- Estabelece que a licen9a para 
vehicttlos (carros e carroças) nas freguczias ruraes de !rajá, Jacare-



paguh, ·campo Gran<le, Guantilrn, Sant~ Cruz, Ilha do Go\ err:ador e 
Paquetn custnn\ pnra cacln ' 'e bicul o doze mil réis nnnualmente ; 
pag . 79. 

- l'L 64- de 27 de Dezembro de 1893- Autorisa o Prefeito a despender 
annualmeu1e com o Asylo da :Mendicidade a quantia de 110:820$. para 
pagamento dos venci1nentos dos empregados e mais despezas tio es
t abclecimento, conforme a tauella annexa; pag. 80. 

- N . G5- de 1 G de Janeiro de 1894- Torna extensivo nos funccionnrios 
munici paes do Disldclo l'edernl os favores concedidos no :fnnccio
narios irnblicos federnes pelo decreto n. 771 de 20 de Setembro il.o 
!Sta, que autorisou a incorporação do Banco dos Funccionarios Pu-

blicos ; pag. 82 . 
- N . 66 - ele 16 Janeiro d2 1894 - Regula a coucessiio de licenças aos 

funccionarios municipnes ; pag. 82. 
- N. 67 - de 20 de J ane iro de 1894 - Autorisa o Preíeito u mandar 

cul~nr a parallelipipcdos ns praças <le Santo Christo e Formosa e a 
tran~sn <lo Commend,dor Leonardo; pag. 84. 

- N. GS - de 20 de Janeiro de 1894 - .Autorisa o Prefeito a mandar 
calçar pelo systema ordinario as ruas Li111a Barros e S. Janunrio, desde 
a esquina da run D. Curlos até u do Bomfim ; pag. 85. 

- N. 69 - ele ~O de Janeiro de 189/i - Autorisa o Prefeito a permittir a 
desap ropriação, por uti lidade publica, da chacara n. 3!! il.n rua do Ria
chnelo ; pag. 85. 

- N. 70 - de ~O ele Janeiro ele 1894. - l\lodifica a 11rimeira parte do 
art. 5° dt1 posturu de 31 de Outubro de 1890, constante do edital <lc 
28 de ,Janeiro de 1891 ; png. 85. 

- N. 71 - de 20 de Janeiro de ld94. - .Autorisa o Prefeito a realisar di
vers"s melhoramentos na freguezin do Engenho Yelho; pag. 86. 

- N. 72 - de 30 de Janeiro de J 894 - Autori~a o Prefeito a tornar ex
tensiva nos mestres d.as officinns e no mnchinistn do Asylo deJ\Ieninos 
Desvalidos u regalia de fazerem parte do montepio municipal; 
png. h7. 

- N. 73 - de 30 de Janeiro de 189i - Autorisa o Prefeito a mandar desa
propriar, por utilidade publica, os preJios ns . !) e li do becco do 
Tinoco, na freguezia da Candelaria; png. n. 87. 

- N. 74 - de 30 de Janc11·0 de 1896 -.Atitori'a o P 1·efeito a prolongar os 
rnas do ll:íattoso até Siio Chri~toviio, a de Itnpagipe até a d:> Bispo, 
travessa de S. Francisco de Puula até a da Carioca e Sacramento, desde 
a rua Senhor dos Passos nté a rua Larga il.e S. Joa')uim; pag. n. 87. 

- N. 75 - de 6 de Fevereiro de 1S96- Orço. a receita e lixa a despeza d~ 
llhlniciirnlidade no e:içercicio de 1894; pag. 88, 
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- N. 76 - de 9 de Fevereiro de 1894 - Autorisir o Pre:feit o 11 constituir 
os c1istrictos de inflam ma veis ; pag. 11~. · . 

- N. 77 - de 9 de Fevereiro de 1894 - Autorisa .o Prefe ito. a mandar 
desapropr iar, por utilidnde publica, os terrenos vagos nlL oa da Alfan
dego. e da do Senhor dos Passos, ambos na esquina da rua do N uncio 
e as casinhas sob n . 45 desta ultima rua, bem como o predio n. 48 da 
rua do Bispo, ou a entrar em accõrdo com o proprietario deste ultimo; 
pag . 11'!. 

- N. 78 - de 9 de Fevereiro de 189;1.- Auto ri sa o Prefe ito a mandar 
pagar ao off\cial de justiça do contencioso Mun icipnl J oiio Braz Ca~
neiro Leão Junior, os nncimentos a que tem direito; pag. 113. 

- N. 79 - dG 19 de Fevereiro de 1894- Probibe a posse e uso, em todas· 
as zonas marítimas e flnviaes do domínio da Municipalidade do Dis
tricto Fedtral, t1as redes c1enominadas arrastães, cahe-cahe e cerco, da· 
dymnamitle e outros explosivos, bem como dos toxicos, e da outras 
providencias ; pag. 113. 

- N. 80 - de 20 de Fevereiro de 1894 - Autorisa o Prefeito a entrar em 
accôrdo com Barros Te ixeira & C., para liquidar a indemnisiu;iio a que 
os-mesmos tem direito por prejuízos em sua propriedade e com mer
cio; pag. 11\l. 

- N . 81 - de 23 de Abri! ele 189;1. - Autorisa o P refei to a ucce itar a rua 
Araujo L ima, no bairro do Andnrahy Grande; pag. 120. 

- N. 8~ - de 1 de Maio de 1894 - Dispensados dos exames de pechgo 
gia e mell1oclologia os normalistas de que trata o art. 70 do. lei de ·9 
de Maio de 1803 ; pag. 120. 

- N. 83 - de 1- de Maio de 1894 - Autorisa o Preíeito a desapropriar, 
por utilidat1e publica os predios da rua de D . Feliciana necessori os ao 
prolongamento da rua S . .Martinho; pag. 12 l. 

- N . 84- de 12. de Maio de 189'\. - Autorisa o Prefeito a dispender 
até a quantia c1e 1'l:OOOH com a commemoração da gloriosa data c1e 13 
de ~Iaio do corrente anno ; pag:. 121. • -

- N. 85 - de 19 de J\Iaio ele 18% - Antorisa o Prefe ito a ent rar em ac
cõrdo com a Çompnnhia Ferro Carri l Jard im Dotan ico parn tornar pu
blico a passagem do tnnnel a esta perlence11te e que liga o ba irro do 
Botafogo a Copacabana, ou a mandar orçar e constrn i: por concurren . 
eia publica outro tunnel ou passagem a .céo aberto; p;ig. 122. 

- N. 86 - de 22 de Maio de 1894 - Autorisa o P refeito i\ mandar re
cunstruir a estrada que vai do curral falso ao Campo do Sacco ; 
pag. 122. · . 

- l'i· 8) - de 22 de Maiu de 1 89~ - Autorisa o Prefeito a mandar fazer 

" 



VDI 

concertos de que cnrecem n estrndn da Grota Funda e o ntterrado do 
Cabuçú de Baixo ; pag. 1 23~ · 

- N. 88 -- de 25 de Maio de 1894 - Autorisa o P refeito a Llesnp roprinr , 
por utilidade publica, afim de alargar e prolongar differentes ntllS 

desta capita l, cliversoa predios ; png. 123. 
- 11. 89 - de 5 de Jnnho de 18!!4 - Crêa o Laborntorio Munidpal de 

Rromo.tologia ; pag. 124. 
- 11. 90 - de 5 ele Junl10 de 1894 - Regula n redncção e classificação 

rln s minntas nos contrnclos por concurrencia publica; pag. 126. 
- N . 91 - de 12 de Junho ele 'J89i - Rcgnla a hasta publica tlos terrenos 

e predios desapropriados, por 11tilid11de municipal ; pag . 126. 
- N. 92 - de 16 de Junho de 1894 - Sujeita as emprezns theatraes es

trangeiras no pagamento de impostos d~ 2006 mensnes adianta los e 
m nis 5 ºr• sobre n reccitit bruta de sens espectncul os; png. 127. 

- 11 . 93 -· de 16 de J unho de 189!1. - - Prorogn até 30 de Junho do cor
rente nnoo o pruzo pnra pngnmcnto das licenças elas casas commer
ciaes; png. 128. 

- N. 94 - de 16 .;e Junho ele 1894 - Abre o credito cxtmordinnrio ele 
60 : 080SO~O. como suppriment.o n ver~a .Material do Conselho ; 
pag. 129. 

- N. 95 - de 24 de Jnnho de 1894 - .á.utorisa o Prefeito n cobrar dns 
corpornções ou commuLJidadcs de mão morln sómente o imposto pre
dial comrnum : pag. 129. 

- N. 96 - de 2ti de Junho de 1894 - Autorisn o Prefeito n abrir concur
rencin pnra construc'í~o de dous tunneis ; p:.g . 130. 

- N. 9 7 - de 26 de Junho de 1894 - Concede no profeRsor do.s escolas 
elo 1° gráo Artbur Jayme de Menezes Montenegro uma pensão corres
pondente a metade do respectivo orden!ldo ; pag. [30. 

- N. 98 - de 26 àe Junho de 1894 - Crêa o Instituto Commercinl ; 
png. 131. 

- N. 99 - de 7 de J ulhQ d<i 1894 - Antorisn o Prefeito a mnndu r resti· 
tui r a Cnrl os Leite Ribeiro e O ll ~ros a quantin de 10:0GOH, que depos i
tnríio pnra cnuçíio de um contracto de melhoramentos nn ilhn ele 
Pnquetá; pag. 136 

- N. lOO - de 17 de Julho de 1894 - Autorisn o Prefeito n tomar contracto 
para a constrncçíio de: villas operarias e u conceder por afornmento os 
terrenos devolutos de que n Mnnici palidnde não tiver neccssidnde 
para outros fins; pag. 137. 

- 111. IO l -de 17 de Julhu ãe 1894-Autorisa o Prefeito n chamar concur
rencia para o serviço de barcas entre a Capital e as ilhns de Paquet:í 
e do Governador ; pag. 137. 



- N. l02 - de 18 de Julho do 18\J4- Cossidera directorias geraes nessa 
qualidade immediatarnente subordinados >to Prefeito diversas reparti
ções municipaes; pag .1 38 . 

- N. 103 - de 3 de Agosto de l894 - Concede uma subvenção ao Lyceo, 
elo Engenho Velh o e n outras instituições; pag . 139 . 

- N. 104 - ele 2 l ele Agosto de 1894 - Regula a cobrctnça do imposto d e 
alva rás e licenças ; pag. 140 . 

- N. 105 - ele 15 de Setembro de 1894 - Autorisa o Prefeito a acce itar a 
p roposta do Dr. Pedro .Affonso Franco, para a constrn~çiio de um 
predio para o Instituto Vacinico iVInnicipal , onde cul tivará a vaccina 
animal e a preparar, assim como colherá a vaccina hurnanisncla; 

pag. 'l4l. 

- N . 106 - ele l 9 de Seternbrn de l 894 - Revoga para todos os cffe itos o 
art. 28 da lei de 17 de Julho àe 1893, que regula a constrncção e re
constrnc1:1io ile predios ; pa g . 143. 

- N . 107 - de 20 ele Setembro ele 1894 - .Autorisa a desapropriaçiio elo ter
reno e bem:fcitoria que :fecham a rua Lia Borbosa, no·Meyer; pag. 143. 

- N. 108- de 25 ele Setembro de 1894 - .Autorisa o P refe ito n consol idar 
os decretos que regem as concessões das Com1mnhias dP. Carris Ur
banos ; pag. 144. 

- N. 109 - ele 27 de Set•mbro de 1894-Estabelece a lotação para os carros 
de passage iros elas differentes CompanhiHs ele Carris Urbanos; pag. 145. 

- N. 110 - de l de Outubro de 1894 - Auto risa a demolição doe edificios, 
nituos e tapamentos qu e amena\'.are1n rnina ; pag. 145 . 

N . 111 - de 3 de Out.ubro de 1894 - .AutoriEa o Prefeito a conceder no 
cidadiio Domingos Fernandes Pinto, permissii.o para construir a sua 
custu um caes que, commeçaudo D>\ prai>t da Saudade, em frente ao 
Instituto Benjamim Constant vá terminar na Esco la de Aprendizes 
Arti lh eiros. situada na ~ortaleza de Sii.o Jo:o ; pag. 146. 

- N . 112 - de 9 de Outubro de 1894 - ConceJe permissão a Companhia 
Centro Industrial Nacional parn uma linha ele canis ele ferro. da Es
taçiio do Campo Grande a represa do Rio da Prata do Mendanha 
pag. 148. 

- N . 113- de 16 de Outubro de .1894-.Autorisa o Prefeito a despender 
até >t q uantia de lOO:OCOUOOO como credito extraordinario, para paga
mento dos emprngados da Secretaria do Conselho, nomeados em sessão 
de 15 Ma io deste anno, e para satisfazer as despezas que correm pela 
verba lJ'Iaterial ela Ser1·etaria elo CQnselho ; pag. 149 . 

- N. 114- de 16 de Setembro de 1894 - .A utorisa o Prefeito a c0nceder 
permissão á Compat:Jbia Carris Urbanos paro. construcçii.o, uso e goso, 
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por 40 annos, de ur::a 'inha de curris de fe;ro mi re n estação do 
Cnm po Grande e o distrietc <le Gllnra1iba; pag. 150. 

- N. 115 - de 18 Outubro rlc 1894 - .A utol'isa o l'rcf ito a conceder '' º 
engenheiro Guilhe1mc Brnga Torres licença' JHlra a construcçiio 
de un1a linha de bon"s eptre os districtos ,Je Gu.irntiba e "anta Cruz; 
pag. 150. 

- N. 1 IG - ele 25 de Outubro· de 18!JI· - .Autorisa o Prefeito n ordenar 
nos p rncuraclores dos feitos mnuicipo.es n des istencin dos cffeitos dn 
sentença dadn contru Jonqnirn l\Iarti ns da Silva; png. 151. 

- N. 117 - de 25 de Outubro do 189í.-.Autorisa a l'refeito a prorogar 
até 28 de Feyereiro prox.iu10 futuro o prazo para pngnmento dos 
fúros :itrnzados e das licenças das c,isns commerciac. ; png. 15~. 

- N . 118 - de 27 de On!t.b ro de 1SP-i - .Autorisa o Prefeito a dispender 
at é a quant itl <le 50:0008 pura solcmnisar :i anniversnrio d:t procltt
maçii.o da Republico; png. 15'2. 

- N. li !J - de 19 de •• overnbro de 1894- .<\ utorisn o Pre eito a con
trnctar com )1. Gome> de Üli"feir" o fornecimento de carne •erdc a 
população do Districlo Fcd"ral; pa,; . 153. 

- N.120-de24 de Nove111bro ile Hltl4-AutorisnoPxefeito cbamnr 
coucurrencia para o fornec imento de um apparelho regnlaclor do peso 
maximo que possam conduzir os vihicn!os de cargas; pag. 155. 

- ;. 121 - de 29 de • · c.yembn• de 1884 - cc-nceJe ao ci<1 .uliio Theo
philo Rufino Bezerra de )lcnczes e outros ou a e1upreza que organi-
5arem permissão para abrirem nmn avenida nn rua d '.Alegria a 
est rndn de l nhaum a; png. 155. . 

- N. 122 - de ü de Dezembro de 18!J~ - .A utor isnnclo o Prefeito n de
cretar medidas que jnlg:ir conveniente sob a vi.1c;•1o publica e dircc<;Üo 
dos ,·ehiculos que não rodem nor111.1hueote sobre trilbos; p~g. 156. 

- N. 123 - de 7 de D<iiembro de 18!J4- Autorisa o Pre fei10 a con-
1rnLir um <:mprestimo até a quantia de 40.(;IJQ:OOOS; png. 157. 

- N. 1211 - de Dezembro ae 18!J4 - A utoristl o !'refu i to a ·co11cecle r per
missão no engenheiro Godofre<lo Travasses e a Eugenio C.:nmpngnnc 
parn a construcção de um bonlcvnrd des<lc a praça da I!cpublic:1, no 
lado da Estação da Estraila de i-·crro, alé a csla~ãu do :'lkyer, no 
Engenho Nt1vo; pr.g. 158. 

- N. 125 - de 31 de Dezembro ele 18!J4 - J~stubelece que os agen tes , 
escr1 vaes e g uard as municipaes 11uc ti ve rem 15 ·nnnos ele excrc icio 
terão <lireito a aposentadoria; l'ªJ· 1::i9. 
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Actos do Poder Executivo 

Decreto n. 1-dc 31 de Dezembro· de 1892-Manda vigorar no exerci cio 
de 1893 o orçamento municipal prorogado pelo Governo Federal para 
o de 1892 ; pag. 161. 

- N. 2_..:de 5 de Janeiro de 1893-Extingne o logar de procurador da 
Cnmura Municipal e de nrlvogndos do Conselho de lntendencia do 
Districto Federal ; pag. 161 . 

- N. 3-de 4 de Fevere iro de 1893-Declnra caduca a concessão para a 
abertura de uma avenida em substituição da rua do S·enhor dos 
l'nssos ; pug. 16"2. 

- N. 4- de 4 de Fevereiro de 1893-Declnra caduca a concess~o feita no 
Dr. Carlos Ce">ir de Oliveira Sampaio para o prolongamento da rua 
Dr. João Ricardo e dos Cajueiros e a abertura de nm time! no morro 
do Livramento: pag. 163. 

- N. 5-de 4 de Fevereiro de 1893-Declara caduca a concessão feita ao 
engenheiro Tito Barreto Galvão parn a abertura de uma avenida em 
substituição a run Sete de Setembro ; pag . 164. 

- N. 6-de 15 de Fevereiro de 1893. Declara de utilidade pulilica a 
desapropriação de diversos predios e terrenos ; pag. -164. 

- N . 7-de 2 de Março de 1893-Abre creditas para occorrer as drspezas 
com os se1·viços que passaram para n ndrninistração municipal, em 
virtude da lei n. 85, tle 20 de Setembro de 1892, com n. Prefeitura do 
Disúricto Federa l ; png. 165, 

- N . 8-cle 8 de .Abril de 1893-.Abre credito para pagamento da quota 
com c1ne é obrigado n concorrer o Governo do Distriçto Federal para 

'1S clespezas com a policia do mesmo districto; p•g. 166. 
- N. 9-cle 8 de Maio de 1893-Convoca a Conselho l\fonicipal para sessão 

extraordinnria ; pag. 166. · 
- N . 10-de 6 de Maio de 1893-Declara de utilidade publica a desapro

pria~ão dos preclios situnqos a rua Treze de Maio ; :pag. 168, 
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-N.11-de 1 de Janeiro de 189<\,-Prorogn o Orçamento de 1893, 

pag. 168. 
- N. 12-de 1 de Fevereiro de 188~Probibindo o divertimento denomi

nado Carnaval no corrente mez ; png. 16Y. 
-N, 13-de 6 de Fevereiro de 1894-Declarn de utilidade publica a dc

sn.propriação dos predios uccessarios ao prolongamento da rua cio 
Sucrnmento ; pag, 169. 

- N.14-rle 7 de Fevereiro de 1894-Deolurn lc utiliJntle publica n desa
propriação de predios necessarios ao alargamento da parte da run •lo 
Nnncio ; png. 170. 

- N. 15-Je 12 de Fevereiro de 1894-Trnnsfere du Directorin ele Hygienc 
e Assistencia Publica parn a de Instruçção o Asy lo de rrieniuos Desv n
lidos, que passe n clenomiaar-sc Instituto Profissi1mal ; pag. 170. 

- N. 16-de 16 ele Março de 1894--Declnrn de utilidade publica a desa
propriação dos predios necessnrios ao prolongamento da tru\•essn de 
S. Francisco de Paula até a rua de S. Francisco de Assis; pag. 171. 

- N. 17-de 19 de Maio de 1894-Declar:i. de utilidade publica a desapro
priação de predios nccessarios ao alargamento <ln travessa do Ti
nôco , png. 171. 

-N. 18-de 5 de Junho de 1894-Declarn de utilidade publica n desapro
priação dos prcdios da rnn D. Fcliciana, necessnrios ao prolonga
mento da rua S. ~Inrtinho ; pag. 172. 

- N. 19-de a de Junho ele 189~--Declnro. de utiliJadc -publica n des11-
propri11ção elos preclios necessarios ao prolongamento eh\ rua. do 
Mal.toso uté n rua de Cbristovi"Lo , png. 172. 

-- N. 20-de 18 de Junho de 18'J{l--Declnrn de utilidade publica a .desa 
propri.1ção dos predios necessnrios ao proloogameoto da rua Figl'eira 
de l\Iello ; pag. 173. 

- N 21-ele 29 de Junho de 1894--Convoca extrnordiuarinmente o Con
selho Muuicip11l parn o clin 3 de Julho proximo vindouro; pag. 173· 

- N. 22 -de 27 de Julho de 1894-Dn regulamento para a Directoria elo 
Interior e Est11Listic11; img . 175. 

- N. 23 -de 13 de Agosto de 189~~1arcn o dia para eleição de um in
tendente pelo Districto de Campo Graode; pag. 186. 

- N. 2~ -de 31 ele Agosto ele 1894-Dt. regulamento para a lnspectoria 
ela Mnlta Marítima e Pesca; p11g. 176. 

- N. 25-de 31 Je de .Agosto du 189~D:i regulamento para o ArcLi'"o cio 
do Districto Federal; pag. l !) !. 

- N. 26 -de 20 de Setembro de 189~Dá regulamento a Directoria d a 
Fazenda; png-. 199. 
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- N. 27 - de 28 de Setembro de 1894- Declara de utilidade publicn o des
apropriação do predio n. 12 da rua de Santa Luzia; pag. 22.0. 

- N. 28 - de 30 de Novembro de 1894- Dá regt1!amento ao Instituto Com
mercial; pag . 2.2.0. 

- N. 2.9 - ele :24 de Dezembro de 1824- Reguln a direcção dos vchicu1os 
nas ruas ela cidade; pag. 243. 

- N . 30 - de 2.9 de Dezembro de 1894- Dri regulamento para directorio. 
de Obras e Viação; pag. 245. · 

- N . 3 l - Dá regulamento pora o Instituto Profissional; pag. 264. 
- ~ - 32 - de 2.9 ele Dezembro de 1894--Dá reg~llamento para o almoxari. 

fado; pag. 286. 
- N. 33 - -de 29 de Dezembro de 189!i.-- .Abre um credito supplem entar da 

qnanfüt ele 66:953$'2\JO; pag, 295 . 
- N. 34 --de 3 l de Dezembro ele 1894--Proroga o Orçamento de 1894; 

pag. 295 . 
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VETOS 

Vtrro-ue 14 de i\farço de 1893 a resolução do Conselho que antorisa o 
Prefeito a prorogar o prazo para o pagamento rlos fóros em atrazo 
pag. 297. 

-de 17 de i\Iar\lo U.e 1893 a resolnção do Conselho qne regula. a construc
. ção e reconstrucção de predios na área da cidaue ou seus limites ; 

pag. 305. 
-de 22 Je l\Iaio de 1893 a res0luçiio do Conselho que regula o estabele

mento e a conservação das cocheiras e estabulos existentes no Dis
tricto Federal; png. 306. 

-de 24 de Março de 1893 n resolução do Conselho que regtlla as c.ondi
ções de nomeação, demissão, snspens1io e aposentacloria dos emp re
gados ele toelas as r~pnrtições mnnicipa.es ; pag. 310 . 

-de 3 ele .Abril de 1803 a resolução do Conselho que autorisa o calçmnento 
ela rua do niachuelo. no trecho comprnhendido ent re os ns . 292 a 346 ; 
pag. 315. 

·-de 7 de Abril ele l8J3 a resoh1ção do Conselho que autorisa a continua
ção <lo calçamento da rna de S. Luiz (}onza.ga atê o la.rgo do Peelre
gulho; pag •. 317. 

-de 7 de Abril ele 18\J3 a resolnção Jo Conselho que autorisa o calça
mento ela rua Francisco i\foratori, na freguezin ele Santo .Antonio ; 
pag. :;20. 

-ele 7 ele Ab.ril tle t8!l3 a rewlução elo Conselho que autorisa o calçamento 
a pamllelipiperlos elas ruas Jardim Dotanico, ua Gavea e parte da Je 
Hmnaytú, na :frcguezia ela Lagoa; pag. 323. 

-ele 7 de .Abril de l8\J3 a resolução do Conselho que autorisa a clcspeza 
até LOO:OOOH c0m a limpeza e embellezamento da praça quinze de 
Novemhro; pag. 3'26. 

-de 7 ele .Abril de 1893 a resolnçiio elo Conselho que n.utorisa o calça
mento da ma ele Torlos os Santos, na fngtrnzia da L:igoa ; pag. 329. 

-de 8 de Abril ele ,S'J3 " resolução do Conselho que autorisa a venela de 
aves, legumes e cereaes em elifferentes pontos do Districto Federal ; 
pag. 332. 
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-de LS ele A bril do 1893 l l reso lu ~\lLO elo Oonselho l[llC lllÜOl'i sa a concessuo 
ele licenças p:iu ca a-; .Ie .1eJ; > •io in•l ·p 'n-lenlemeote das p ,;lu ras ele 
3[ de üezembro de 1 '.)[ e[; .!e eleml.11·0 •le 1 9:!; pag . 33i. 

- de l!l d· Abril de 1 93 a re>olu - u 1!0 Consel!ia. q1n a11tori ·11 n conce ·
são a Feli.x .à.ntooio Pereira L 111 ido pri\··leg10 p.1n :L oostn1cc;iio Je 
uma estrada de fer ro rlenomirmda- Grnnde Circui to; pn::i; . :J36 . 

- de 19 de Abril ele l803 11 rcsolu11iio do Co nselho <ple aul o risa :1 coostrnc 
\liio de um boeiro nn ru:i de D. :Maria, freguezi11 de Inhnú mn ; 
png. 338. 

-de lO de )faic de l 93 : ré<Oh1ç>o do Conselho que regul:i o sen•iço de 
Hygiene e As•islencia Public.1 '[unicip.d; p.ig. 3U. 

- de 22 do :\ íaio de l893 a resol11çií.o elo Conselho 'lltc anLori sa u con cur 
rencia ·p,1ra n nnvegac,1õ.o dia ri u i: n t rc a-; il has de PnquettL e do Gover
nador e o continente. mediante as condições que e;tabeleco ; png. 
392. 

- de 31 de faio de 1 9'1 :L resoln~iio do Conselho •ptc crca o ln liln:o 
Ooramercial; png. 393 . 

-de 2-7 do ,Junho de 189í n rcsoluc;í•o el o Conselho que uutoris ll o }' re
fe ito :1 estabelecer o logn r de 11umcrnclor e um ajuclunte de nu me ra 
çii•> pr~<linl; p.1g. 400. 

-<le 13 de ntubro de !S!l-'i n resolução do Conselho que re<,'Ula o des
pacho de qualq•1er re•111erimento pam o inicio 1le qunl<111er industriu ou 
profissiio; pag . 4.ü'l. 

-do IO de üutnbro de 189/i , tt reso lnr; iio tl0 Oonsc l110 qne 1·cs olvc sobro n 
gr .. ti ficac;ão add icional r1ne compele aos pro(e·sores prim:trios que 
p:issarii.o p:tni " :'lluoicºpalidarle; p:t~- 10'i. 

- lo 5 de .·o,·embro de t. ~'i. a rP oln.·ão do Ccn-clho que regula a con 
strucção e recon·trucçiio de prcdio•, a:L Gn\·ca, nlê1u do ponto tcrm i
nul d11 ferro-carril J a rdi m Bot.nn ico, no Leblon, Arpo ntlor e Gopnc11-
llllan: png . 405. 
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APPENDICE 

Actos do Poder Legislativo 
DEonETO N . 4 1 A-de 17 de Maio de 1893-Deterrninando o quanto elevem 

pagar os boock-mackers, sociedncles sportivas, fronlõe~, belloclromos 
e divertimentos congeneres; png. 4 13. 

- N. 41 B- de 19 de ;\!aio de 1893 - Concedendo ao Prefeito i\Iunicipa\ ,, 
titulo de representação a quan t ia de l :500$; pag. 414. 

N. 41 C-de 19 de Maio de 1893-Autori sando o P refe ito mandar 11 fazer, 
mediante concurrencia publi ca, os concertos de que carecem as ruas 
do P ovoado e do Matadonrn e os caminhos do Ferraclo e de Sepitiba, 
no curato de Santa Cruz ; pag. 4 l4. 

- N. 41 D - de 5 de J nnho de 1893 - Anlorisando o Prefeito a despender 
annnalmente com o pessoal da repartição do impo sto de gado, a 
quantil\ de 4 l: 600U; png . 4 15. 

- N. 41 E - de 12 ele Junho de 1893 - Autorisando o Prefeito a mandar 
calçar a rua de 
cornprehenclielo 
pag . 9'16. 

Todos os Santos, na ireguezia da Lagoa, no ponto 
entre as ruas da Real Grandeza e D. Mariana ; 

- N. 41 F - de l 2 de J Linho ele 1893 - Autorisanelo o Prefeito a conceder 
li cenças para casns com merciaes anti gas, incl ependentemen~e ele cum
primento elas postLm•S de 31 ele Dezembro de 189 [ e 15 ele Setemliro 
de 1892; pag. 416. 

-. 41 G-de 19 de Junho de 1893 -Autorisando o P refeito a prorognr 
até 30 de Junho do corrente anno, o praso para o pagamento dos Íóros 
em atraso; pag. 4 17 . 

- N. 41 H-de 2 1 de Junh o de L893-Regulando o serviço de IIygiene no 
Districto Federal; pag . 417. 

- :s . 41 I- de 6 de Julho de 1893 - Antorisnndo o Prefeito a conceder 
privilegio por 40 annos, sobre direito ele terceiros, ao engenheiro Felix 
Antonio Pe reir:l Lima, plll·a a eonstrucçüo, uso e goso ile uma estrada 
ele ferro de bitola de t metro, clenominacla G1·ande- Gi1·9uito; pag . 446. 
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- N. 41 J - de 17 d e Julho d~ 1893 - Regulnndo n construcçiio e recon 
sLrucções ele predios na i\rea cm cidade ; png. 4(16. 

- N. '1'1 .A- de 7 à e ·"gosto de 189'.l - Reguinado as condições el e nom en
çiio ·e demissão dos empregado; municipaes ; pag. '150. 

- l'L '15 A- de 9 de Setembro de 18J3-Autoria:m do o cnlç.11nenlo u pnrnl 
lelepipedos, dns mas elo Jardim Botanico , na Gavên e parte dtl do 
Hurnnytú, na freguezia da Lngoo; pug. '153. 

- N. '15 B- de 9 de Se tembro tle l8H3 - Autoris11nrlo o ca lçamento cltt nrn 
Fru ncisco i\Iurntori, na Ireguezia ele Sa nto Antonio; pag. '154. 

N. '15 e - de 9 de Setembro de 1893 - .Autorisantlo a clcspezil até a 
qunntia de 100:000/1 com a limpeza e e1J1b ellesnmcnto da Praça Quinze 
de Novembro sob ns conrliçõ~s que est,,\wlece ; pn g . !i5'1. 

- N. M> D- de g de s ~ tembro ele 1803-Autori snrnlo o cnlçnmenlo dn run 
S. Luiz Gonzngn, nn parte co:nprehcndida entre 11 rua S. J :ulllnri o e 
largo do Pedregulho; p ng. '155. 
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NOTA 

Neste volume ha ligeiras incorrecções typo

graphicas que escaparam á revisão ; nenhuma 

dellas, poré m , alte ra o se ntido. 

Q 

Alvareng-a F onseca, 

DIRECTOR GERAL 
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